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veckla skrivundervisningen i grundsärskolan 

Anna Skånöy och Eva-Marie Åkerlund 

Sammanfattning 

Skrivundervisningen i grundsärskolan är en utmaning då eleverna ligger på olika kognitiva 

nivåer. Undervisningen har fått utstå kritik från olika granskningar under senare år, som me-

nar att för lite fokus ligger på kunskapsinlärning i grundsärskolan. Granskningar har visat att 

eleverna inte får den undervisning de har rätt till och ges därmed inte möjlighet att utveckla 

sina förmågor inom skrivande. För mycket fokus har hamnat på individuella skrivuppgifter 

där skrivandet ofta är ren kopiering av text. Det finns med andra ord en stor utvecklingspot-

ential för skrivundervisningen i grundsärskolan och vi har sett ett behov av att utveckla skriv-

undervisningen. Syftet med studien var att undersöka uppfattningar hos några lärare i grund-

särskolan om strukturerad skrivundervisning som stöd för att utveckla skrivundervisningen i 

grundsärskolan. Strukturerad skrivundervisning är ett arbetssätt som hämtats från Skolverkets 

Läs- och skrivportalen. En aktionsforskningsinspirerad studie med utgångspunkt i det socio-

kulturella perspektivets syn på lärande, genomfördes med fyra lärare som undervisar ämnen i 

grundsärskolans mellan- och högstadium. Data samlades in genom reflektionssamtal och fo-

kusgruppsintervju. Resultatet i studien visar att lärarna uppfattar att strukturerad skrivunder-

visning kan utgöra ett stöd för att utveckla skrivundervisningen. Detta genom arbetssättets 

fokus på lärande i grupp, på textens innehåll, på bilder, på ett arbetssätt med läraren som före-

bild och på dess fokus på att texten har en tydlig mottagare. De olika delarna i strukturerad 

skrivundervisning visade sig tillsammans möjliggöra utveckling av skrivundervisningen. 

Nyckelord 

Strukturerad skrivundervisning, grundsärskolan, skriftspråkligt lärande, utvecklingsstörning, 

modellering , aktionsforskning 
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Inledning 

Barn och ungdomar använder idag skrivande och texter på ett helt annat sätt än tidigare. De 

chattar, bloggar, mailar, skickar sms, söker youtube-klipp med mera. Sociala medier i sam-

hället blir alltså en plattform där skriften är av största vikt. Barn och ungdomar med utveckl-

ingsstörning har samma behov av att vara en del av detta. Skolan har en viktig roll att ge alla 

elever kunskaper och möjligheter att utveckla sina förmågor då vårt  skriftspråksburna sam-

hälle ställer stora krav på individens förmåga att kommunicera. För att kunna delta i samhället 

och så småningom i arbetslivet på lika villkor blir det oerhört viktigt att kunna kommunicera 

via skrift  (SOU, 1997; Reichenberg, 2012). 

 

Berthén (2007) visar i sin avhandling, som  bygger på observationer, samtal och intervjuer 

med personal i en grundsärskoleklass och en träningsklass, att undervisningen i grundsärsko-

lan har låga  förväntningarna på elevernas förmåga att lära sig teoretisk kunskap. Det som 

framkommer i studien är att fokus  ligger mycket på omsorg, färdighetsträning och skolförbe-

redelse istället för kunskapsinlärning. Undervisningen i grundsärskolan behöver balansera 

mellan omsorg och kunskapsmässiga utmaningar. Detta lyfter även Skolinspektionen (2010) 

fram i sin kvalitetsgranskning av ämnet svenska i 28 inspekterade grundsärskolor. Deras 

granskning visar  att eleverna  behöver rimliga krav men även utmaningar och lärares höga 

förväntningar för att utvecklas. Med den målinriktade läroplanen, Lgrsär 11, är kursplanerna 

och  målen tydligare, vilket ställer större krav på grundsärskolans undervisning än tidigare 

(Skolverket, 2010). Detta ska bidra till att undervisningen i  grundsärskolan blir  mer kun-

skapsinriktad.  

 

Utifrån Skolinspektionens granskning av ämnet svenska har det visat sig att skrivundervis-

ningen i grundsärskolan i alltför liten utsträckning tar tillvara elevers erfarenheter (Skolin-

spektionen, 2010). Undervisningen inriktas på individuella uppgifter och skrivandet sker säll-

an gemensamt (Berthén, 2012; Skolinspektionen, 2010). Det som skrivs är ofta, ren "kopie-

ring" av text och fokus hamnar då lätt på formen och sällan på själva innehållet (Berthén, 

2012). Undervisningen tenderar att bli fragmentarisk och tagen ur sitt sammanhang.  

 

Skrivandet kan vara problematiskt för elever med utvecklingsstörning  på grund av den kogni-

tiva funktionsnedsättningen, en nedsatt abstraktionsförmåga och svårigheter med att bearbeta 

information (Antonson & Söderman, 2011). Detta kan innebära att det blir svårt att hålla 

många saker i minnet samtidigt och problem att komma ihåg, komma på, och komma i gång. 

Barn med utvecklingsstörning har också ofta en försenad eller avvikande språkutveckling. Det 

är då viktigt med en  miljö som ger mycket stöd och tydlighet i undervisningen (Liberg, 

2006). Det skriftspråkliga lärandet gynnas om barn gemensamt med andra får läsa och skriva. 

Då ökar deras intresse för att själva läsa och skriva (Liberg, 2007). Delaktighet är en annan 

aspekt som är av stor vikt för det skriftspråkliga lärandet, att eleverna är delaktiga i sitt eget 

lärande (Swärd, 2008).  
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Förmågan att skriva kan utvecklas genom ett delat och väglett skrivande, så kallad modelle-

ring. Modellering är ett arbetssätt som innebär att läraren tänker högt. Genom att läraren utta-

lar sina tankar högt blir det ett stöd för eleverna. Modellskrivning och självständigt skrivande 

kan tillsammans utgöra grunden i ett arbetssätt för att introducera barn till att skriva på ett 

funktionellt sätt (Berthén & Eriksson, 2006). 

 

Utifrån våra erfarenheter som lärare i grundsärskolan samt vår utbildning till speciallärare, ser 

vi mycket positivt på möjligheterna att utveckla skrivundervisningen i grundsärskolan. I  äm-

net svenska är utmaningen att få eleverna att bli läsande och skrivande individer som på så 

sätt ges möjlighet till ett deltagande i vårt komplexa samhälle. Undervisningen i skrivandet är 

en utmaning då eleverna ligger på olika kognitiva nivåer. Stöd behövs för hur skrivandet ska 

utvecklas. Det är svårt att hitta stöd i forskning kring skrivundervisning i grundsärskolan 

bland annat då skrivandet är ett mindre beforskat område jämfört med läsning (Liberg, 2006). 

I regeringens  satsning Läslyftet (Utbildningsdepartementet, 2013), ges lärarna vetenskapligt 

väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skriv-

förmåga. Ett webbaserat material har skapats i Läs- och skrivportalen, som består av olika 

moduler för att ge stöd  och inspiration till lärare. Bland annat finns modulen Strukturerad 

skrivundervisning. 

 

Då vi är intresserade  av att se hur man kan utveckla skrivundervisningen kommer en aktions-

forskningsinspirerad studie att genomföras med lärare i grundsärskolan. En aktion i praktiken, 

strukturerad skrivundervisning, kommer att användas i studien. Syftet är att undersöka några 

uppfattningar hos lärare i grundsärskolan om strukturerad skrivundervisning som stöd för att 

utveckla skrivundervisningen i grundsärskolan.  
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi med hjälp av relevant litteratur belysa valt problemområde. Vi har 

fokuserat på litteratur som rör skrivande i kombination med utvecklingsstörning i den ut-

sträckning vi funnit sådan. Detta har kompletterats med litteratur om skrivande och skrivun-

dervisning i allmänhet. Vi har valt att använda de begrepp som författaren använder sig av i 

litteraturen. Det innebär att begreppen utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning 

och kognitiv funktionsnedsättning kommer att användas. 

Undervisning i grundsärskolan 

 

I Sverige har vi två skolformer, obligatoriska grundskolan och obligatoriska grundsärskolan. 

Om en elev inte bedöms uppnå grundskolans mål och har en utvecklingsstörning har den rätt 

till grundsärskola (Swärd & Florin, 2011). Utvecklingsstörning innebär svårigheter att ta in 

och bearbeta information och  kunskap, samt att tillämpa kunskap. För att diagnosen utveckl-

ingsstörning ska kunna sättas ska intelligensen vara nedsatt, barnet uppvisar brister i den ad-

aptiva funktionsförmågan och att detta visat sig före 18 års ålder (Ineland, 2013). 

 

Styrdokument 

 

Enligt den nya skollagen som trädde i kraft 2011 så ska de elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning få en utbildning som är anpassad till deras förutsättningar och den ska 

likna den utbildning som eleverna får i grundskolan (Swärd & Florin, 2011). Grundsärskolan 

har en egen läroplan med  kunskapsmål att uppnå (Skolverket, 2011). I läroplanen för grund-

särskolan finns mål för vad eleven ska kunna och vilket ansvar skolan har. I kursplanen för 

ämnet svenska belyses skolans ansvar för att alla elever på ett nyanserat sätt, ska kunna an-

vända svenska språket i både tal och skrift efter avslutad grundsärskola (Skolverket, 2011b). I 

kommentarmaterialet till kursplanen i svenska kan man läsa att förmågor att utveckla i ämnet 

svenska är att tala, samtala, läsa, förstå, reflektera och att skriva på olika sätt (Skolverket, 

2011a). Ett  av kunskapsmålen i svenska beskriver att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att kommunicera och därigenom få tro på sin förmåga att tala och formulera tan-

kar och åsikter. Förmågan att skriva utvecklas genom att eleverna ges möjlighet att skriva 

olika texter för olika ändamål och mottagare. Detta kan uppnås genom att eleverna får möjlig-

het att tillsammans med andra samla material och skapa en text, att ha en mottagare till texten 

och få kunskap om hur olika texter skrivs. I arbetet med skrivandet är det betydelsefullt 

att eleverna får respons på både textens innehåll och form. 
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Utvecklingsområden 

 

Undervisningen i grundsärskolan ger inte eleverna tillräckliga förutsättningar att utveckla sina 

språkliga förmågor som kursplanen i svenska anger enligt skolinspektionens granskning av 

undervisningen i svenska (Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionens granskning visade 

också att elevernas skrivande handlade  mycket om att öva sig på att skriva bokstäver, skriva 

olika texter, skriva i arbetsböcker med fokus på form. Det var mindre vanligt att eleverna 

skrev till en mottagare för att berätta något eller att de tillsammans skrev en text och diskute-

rade den (Skolinspektionen, 2010). Utifrån granskningen kan skrivandet utvecklas  bland an-

nat genom att läraren stödjer och inspirerar eleverna både före, under och efter skrivandet 

(Skolinspektionen, 2010).   

Skriftspråkligt lärande för elever i grundsärskolan 

 

För alla barn är talspråkande och skriftspråkande ömsesidigt beroende av varandra och stödjer 

varandras utveckling (Liberg, 2006). Då läs- och skrivlärande börjar innan barnen kan läsa 

och skriva själva, så är det viktigt att barn tidigt får möta texter och ges möjligheter till ett 

gemensamt läsande och skrivande. På så sätt får de också en förståelse och medvetenhet för 

det skrivna ordet, vilket är början till att försöka läsa och skriva på egen hand (Liberg, 2006).  

 

Skrivutvecklingen kan sägas börja i talspråket och nästa steg är att kunna överföra en tanke i 

skrift. De barn som ganska snabbt kan automatisera de så kallade mekaniska delarna (stav-

ning, formande av bokstäver) av skrivandet, får mer resurser över till utvecklingen av andra 

delar av skrivandet (Wengelin & Nilholm, 2013). För elever i grundsärskolan med en utveckl-

ingsstörning eller andra förutsättningar som försvårar inlärningen, kan denna detta bli pro-

blematiskt. Förutom detta ser både de genetiska och de sociala förutsättningarna för skrift-

språksaktiviteter olika ut för de barn som kommer till skolan (Wengelin & Nilholm, 2013).  

 

I Ann-Katrin Swärds artikel Skrivande och skrivutvecklande arbetssätt (2015) hänvisas till 

Taylor,  Richards och Brady, som menar att förutom läs- och skrivförmåga påverkar den intel-

lektuella funktionsnedsättningen även elevens förmåga att lösa problem. Detta kan med andra 

ord innebära att det blir svårt att hitta strategier för att komma förbi sina svårigheter. 

 

Goda förutsättningar för skriftspråksinlärning i 

grundsärskolan 

 
Barn med funktionsnedsättningar har ofta en försvårad eller begränsad läs- och skrivutveckl-

ing (Wengelin & Nilholm, 2013; Swärd, 2015). Wengelin och Nilholm (2013)  menar att ele-

vers olika förutsättningar som exempelvis funktionsnedsättningar inte betyder att dessa elever 
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inte kan lära sig att läsa och skriva. Det betyder däremot att det uppfattas som olika lätt eller 

svårt av olika elever. Här lyfter Wengelin och Nilholm (2013) fram motivation och självför-

troende som faktorer som påverkar dessa elevers skriftspråkliga lärande. När något uppfattas 

som svårt tappar man lätt motivationen och självförtroendet sviker. Finns inte motivationen 

undviker vi det svåra och utvecklas heller inte inom det området. Det blir lätt en nedåtgående 

spiral då det dåliga självförtroendet gör att det inte blir kul att läsa eller skriva. Då skriver och 

läser man så lite som möjligt och det ökar naturligtvis inte färdigheterna (Wengelin & Nil-

holm, 2013). Alla elever har samma rättigheter att tillägna sig skriftspråket och rätt att bibe-

hålla självförtroende och motivation. Skolans uppgift blir alltså att möta barnens behov och se 

till att de slipper tampas med läs- och skrivsvårigheter genom att anpassa och utforma under-

visningen efter detta.  

 

Det är avgörande för det skriftspråkliga lärandet, att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande 

(Swärd, 2008). Det är viktigt att eleven vet vad den kan och vad som behöver utvecklas för att 

på så sätt kunna anpassa sina strategier. Likaså att eleverna får möjlighet att lära av varandra 

genom samarbete och genom att dela kunskaper (Swärd, 2008). Goda förutsättningar för 

skriftspråksinlärning är enligt Swärd (2008) att elevernas egna erfarenheter tas tillvara och 

alla elevernas individualitet ges utrymme. Swärds studie visar hur olikheterna hos eleverna tas 

tillvara som något positivt, som en tillgång i skrivprocessen. Hon menar vidare att genom att 

alla är aktiva och bidrar till gruppen finns goda förutsättningar för en undervisning med fokus 

på skrivprocessen. 

Motivation 

Motivation är en viktig faktor för elevers lärande och utveckling i skolan. (Skaalvik & Skaal-

vik, 2016).  Håkansson och Sundberg (2012) refererar till Hatties stora studie och nämner ett 

tydligt samband mellan elevernas motivation och deras studieresultat. Om  eleverna är moti-

verad till det som ska läras så fokuserar de bättre  på uppgiften vilket gör att de har lättare för 

att koncentrera sig,  de kan hålla uppmärksamheten och  anstränga sig mer. Med ökad moti-

vation får de också en större uthållighet för svårare uppgifter (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

Enligt Dysthe (1996) är mening och förståelsen viktig och genom respons och ömsesidighet 

från läraren leder det till motivation.  Ofta kopplas motivation till den enskilde individen, men 

motivation kan också ledas till relationer mellan människor och att den påverkas av samman-

hanget (Håkansson & Sundberg, 2012). De sociala relationerna i skolan är viktiga för elevens 

motivation och för kunskapsutvecklingen i  klassrummet En gynnsam pedagogisk miljö är 

viktig för elevernas motivation och hur lärandet framskrider (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Lärmiljön 

Faktorer som är betydelsefulla för en god pedagogisk miljö är bland annat lärarens engage-

mang och ledarskap, ett elevfokuserat arbete med tilltro till elevens förmåga, goda sociala 

relationer och en skolmiljö som är positiv (Håkansson & Sundberg, 2012). Enligt Liberg 

(2007) kännetecknar en god pedagogisk miljö ur undervisningsperspektiv att undervisning 

sker i ett funktionellt sammanhang, att läraren tar fasta på elevernas erfarenhet, behov och 

intressen och att undervisningen kopplas till händelser utanför den direkta skolsituationen. I 

en framgångsrik undervisningsmiljö  arbetar läraren systematiskt, på ett konsekvent och med-
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vetet sätt med  läs- och skrivprocesser med perspektiv på utveckling. I denna undervisnings-

miljö finns medvetna strategier kring hur läs- och skrivundervisningen ska utvecklas. Klass-

rummet är flerstämmigt, där alla elever får komma till tals och de får möjlighet att  byta sina 

tankar med varandra. Det finns en tydlig mottagare till det som berättas och skrivs (Liberg, 

2003).  

Lärarens roll 

En stimulerande miljö, hur stöd, stimulans och anpassningar skapas och hur läraren undervi-

sar är viktigt. Det bidrar till att elever oavsett begåvningsnivå får möjligheten att utvecklas 

utifrån den nivå de befinner sig (Katim, 2000). Läraren kan skapa dagliga aktiviteter i till ex-

empel skrivandet som gör eleverna nyfikna och ger dem inspiration till att skriva själva (Ka-

tim, 2000). En viktig del är att planera för vad som ska skrivas, att låta elevernas tankar och 

idéer komma fram genom samtal om hur man gör när en text byggs upp.  Eleverna kan få stöd 

genom en modellerande lärare som visar hur en text skapas (Harris & Graham, 1996). 

 

Tidigare forskning 

 
Vid sökningar av tidigare forskning relevant för vår studie gjordes artikelsökningar i olika 

databaser.  I våra sökningar av vetenskapligt granskade artiklar fann vi få svenska studier och 

få studier med skrivande relaterat till utvecklingsstörning. Vi har därför även refererat till stu-

dier kring skrivande och inlärningssvårigheter. 

Dockrell har i sin artikel Causes of Delays and Difficulties in the Production of Written Text 

(2009) tittat på skrivandet för elever med inlärningssvårigheter ibland annat i USA och Eng-

land. Hon menar att kämpande skrivare har problem med grundläggande skrivfärdigheter och 

skrivprocessens som helhet. Svårigheter att kunna uttrycka sig i text kan ha sin grund i flera 

faktorer som problem med stavning, svårigheter att komma på idéer, att inte skrivandet är 

automatiserat och svårigheter att planera texten. Detta i kombination med underliggande svå-

righeter som läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar och problem med arbetsminne gör det 

extra svårt för vissa elever. Dockrell (2009) lyfter fram att motivation kan vara en kritisk fak-

tor samt att skrivsvårigheter kan leda till att skrivande undviks helt. Då detta medför ännu 

färre tillfällen för utveckling av skrivförmåga, kan det leda till att eleverna får en negativ 

självbild både vad gäller skrivprocessen och deras förmåga att föra fram sina tankar genom att 

skriva. För att ge stöd till dessa elever menar Dockrell (2009) att det krävs ett ständigt arbete 

för att utveckla undervisningen i kombination med systematiska instruktioner av välutbildade 

lärare för att både deras skrivförmåga ska utvecklas och för att få dem motiverade till skri-

vande.  

Graham, Harris & Mason (2004) har i en studie tittat på om en viss instruktionsmodell (SRSD 

– Self-Regulated Strategy Development)  i skrivande kan vara effektiv för att utveckla skri-

vandet för kämpande skrivare i årskurs 3. De har tittat på faktorer som strategiskt tänkande, 

kunskap om skrivande och motivation. De har även tittat på om denna modell i kombination 
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med ett kamratstöd kan underlätta vidmakthållande och chanserna att strategierna används i 

andra sammanhang. Det framkommer att förmågan att skriva och deras kunskap om skrivande 

kan förbättras genom att lära dem strategier för att planera sitt skrivande och arbetat för att 

kunna använda strategierna självständigt och effektivt så småningom. 

Den i Sverige utförda studien (Reichenberg & Löfgren, 2013) utfördes som en enkätunder-

sökning bland 40 lärare inom särskolan i norra Sverige. Lärarna ombads fylla i ett frågefor-

mulär där syftet var att undersöka deras attityd om  den sociala praktiken kring läs- och 

skrivinlärning i särskolan. Det visade sig att flertalet elever inte får den undervisning de har 

rätt till i betydelsen att de inte får tillräcklig läs- och skrivundervisning. Lärarna har för låga 

förväntningar till deras förmåga att utveckla  läs- och skrivkunskaper. Författarna menar att 

normer och värderingar begränsar elevernas utveckling och beskriver hur lärarna förklarar 

elevernas misslyckanden i termer av individuella tillkortakommanden och deras funktions-

nedsättningar. Få överväganden kring skolans ansvar görs och författarna menar att skolan 

visst kan tillhandahålla de resurser som behövs för att stödja elevernas utveckling och om-

sorg, men att lärarna måste kunna identifiera problemen och framförallt dokumentera dem.  

Författarna ser en spänning mellan lärare som inte tar till sig av den kritik som riktas mot 

undervisningen och mellan den andra sidan som menar att kritiken är befogad.  De lärare som 

inte tar till sig av kritiken anser att eleverna har så stora svårigheter i övrigt och att detta måste 

komma i första hand i särskolan. De andra anser att särskolans normer och sociala praktik 

behöver förändras (Reichenberg & Löfgren, 2013). 

Joseph och Konrad (2008) har i sin forskningsöversikt visat vilka metoder som visat sig vara 

mest effektiva för att lära elever med intellektuell funktionsnedsättning att skriva. De har i sin 

översikt tittat på nio studier med totalt 31 individer i åldrarna 6-18 år där alla hade en intellek-

tuell funktionsnedsättning. Samtliga studier har gjorts i en skolkontext. Joseph och Konrad 

(2008) visar i sin översikt att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan dra nytta av att 

lära sig strategier som hjälper dem att förbättra både textmängd och innehåll sina texter. Lära-

rens uppgift är att se till att möjligheter till inlärning av sådana strategier ges i det dagliga ar-

betet. Genom att till exempel använda sig av modellering för att lära in dessa strategier och att 

tillhandahålla många tillfällen för att diskutera och prova strategierna. Att arbetet sker både i 

grupp och individuellt med ett tydligt stöd för att komma ihåg strategierna fanns viktiga. 

Cannella-Malone, Konrad & Pennington (2015) presenterar i sin artikel verktyg som lärare 

kan använda i sitt arbete med att lära elever med intellektuell funktionsnedsättning att uttrycka 

sig i skrift. De menar att även elever med stort behov av stöd kan lära sig att skriva med rätt 

sorts instruktioner. De menar att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan lära sig 

använda strategier om de undervisas på ett tydligt sätt. Att tydligt modellera genom att tänka 

högt är ett effektivt sätt att lära ut olika strategier. Som lärare bör man ha följande verktyg i 

åtanke vid planering av skrivundervisning, men de behöver inte användas i den ordning de 

presenteras (ACCESS). A (accommodations and assistive technologies) handlar om att se till 

att eleven har tillgång till de anpassningar och hjälpmedel som finns i form av till exempel 

tekniska hjälpmedel för stavning och skrivning. Det kan vara bilder, ramar för att organisera 

text med mera. På så sätt får eleven hjälp att överbrygga svårigheterna, vilket istället ger möj-

lighet att fokusera på att till exempel producera text. C (concrete topics) belyser vikten av att 
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tillhandahålla ämnen för skrivandet som passar eleven och som är tydliga och konkreta. C 

(critical skills) betonar betydelsen av att se till att skrivuppgifterna är relaterade till andra fär-

digheter som är meningsfulla  för varje elev. E (explicit instruction) handlar om att göra 

undervisningen tydlig genom att bryta ner skrivuppgifterna, modellera varje del,  promta ele-

ven till att lyckas och förstärka alla framsteg. S (strategy instruction) beskriver hur man kan 

lära eleven strategier som kan vara användbar i många olika skrivuppgifter och förstärka när 

eleven använder strategin både i klassrummet och i andra sammanhang. S (systematic evaluat-

ion) är en påminnelse om systematisk utvärdering av undervisningen. 

Strukturerad skrivundervisning 

 
2013 gav den dåvarande regeringen i uppdrag till skolverket att genomföra en fortbildning av 

lärare i läs- och skrivutveckling där fokus skulle ligga på det kollegiala lärandet. Orsaken till 

detta var de svenska elevernas sjunkande resultat på bland annat det internationella testet 

PISA. Läslyftet blev namnet på satsningen och den pågår till  2018. Syftet med satsningen är 

att lärare ska ges vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt så att ele-

vers läs- och skrivförmåga utvecklas. En webbplattform har skapats för fortbildningen. Den är 

uppbyggd i moduler och riktar sig från förskoleklass till gymnasiet samt grundsär- och gym-

nasiesärskolan (Utbildningsdepartementet, 2013). 

 

En av modellerna i modulen för gymnasiesärskolan är strukturerad skrivundervisning. Den 

kännetecknas av en tydlig struktur som används systematiskt i undervisningen. Fokus ligger 

på ett situerat lärande där elevernas erfarenheter och upplevelser är viktigt bland annat för 

motivation och lust att skriva. De redskap som framförallt används är modellering, vilket in-

nebär att man som lärare är en förebild och en mer kunnig partner som synliggör hur man 

skriver. Läraren tydliggör val och överväganden under skrivandets gång genom att tänka högt 

kring sätt att uttrycka sig, val av form (komma, punkt) med mera. Lärande i ett socialt sam-

manhang är viktigt. Att tillsammans se texten växa fram och gemensamt samtala om texten är 

ett stöd för eleverna. Eleverna får möjlighet att vara medförfattare till texten och vara med i 

processen från tal till skrift. Genom att gemensamt producera texten ställs frågor till texten för 

att kontrollera om den kan förstås av andra, mottagaren av texten och att texten berättar vad 

som var tänkt (https://lasochskrivportalen.skolverket.se/). 

 

 

 

 

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Den sociokulturella synen på lärandet kommer att i korthet beskrivas här samt några av de 

begrepp som är typiska för denna teoris syn på lärande. Dessa begrepp som beskrivs nedan 

kommer att användas som verktyg i analysen av resultatet i uppsatsen. De begrepp vi kommer 

att relatera till är mediering, stöttning samt dialogiska klassrum. 

 

Sociokulturell syn på lärande 

 

Mycket av det vi lär oss lär vi oss av och tillsammans med andra. För att ett lärande skall ske 

behöver vi samspela med varandra (Dysthe, 2003). Genom att samtala och samspela med 

varandra får vi möjlighet att ta del av någon annans tankar och på så sätt kan vårt språk och 

våra tankar både bekräftas och utvecklas (Säljö, 2000). Hela det sociokulturella perspektivets 

syn på lärande kan med andra ord sammanfattas som ett deltagande i ett sammanhang där 

socialt samspel sker och där kommunikation är i fokus (Dysthe, 2003). 

 

Mediering 

I den sociokulturella teorin är mediering ett begrepp som belyser förhållandet mellan männi-

skan och hur vi förhåller oss till omvärlden genom olika kulturella redskap (Säljö, 2000). Ett 

medierande redskap, eller artefakt, i en sociokulturell syn på lärande innebär olika sätt att ge 

stöd och hjälp i samspelet mellan människor.  Det kan vara både språkliga och materiella red-

skap som vi använder oss av för att skapa mening och förstå vår omvärld. Dessa redskap kan 

exempelvis vara texttyper, bilder eller konkreta saker som dator och mobil (Tjernberg, 2016). 

 

Stöttning 

Det stöd som ges till barnet för att nå till nästa utvecklingszon kallas för kommunikativa stöt-

tor. Stöttning, eller det engelska ordet scaffolding som betyder byggställning, är ett centralt 

begrepp i den sociokulturella synen på lärande. Stöttning innebär att genom olika former av 

stöd kan eleven nå längre i sitt lärande än utan detta, nå den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2000). Genom detta sätt att se på lärandet vägleds eleverna och ges strategier hur de 

ska göra något, så att de sedan kan göra det på egen hand (Gibbons, 2009). En form av stöd-

struktur är när läraren agerar modell. Begreppet modellering är en metod som innebär att lära-

ren tänker högt. När läraren tänker högt  och uttalar sina tankar blir det ett stöd för eleverna. 

Eleverna kan följa hur läraren tänker när till exempel en text skapas. Eleverna får strategier 

och får syn på vad de behöver tänka på när de själva ska producera en text (Joseph & Konrad, 

2008).  
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Dialogiska klassrum 

Samspel och lärande är  ihop-länkade i skolans värld vilket är av  betydelse för  hur samspelet 

i grupperna fungerar för det gemensamma lärandet. I det sociokulturella perspektivet lyfts 

kommunikation och lärande fram som det som sker mellan deltagarna (Dysthe, 2003). Ett 

klassrum som enligt Dysthe (1996) är dialogiskt är ”ett klassrum där lärarens röst är en av 

många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig och skriftlig 

användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen” (Dysthe,1996, s.13). I det dia-

logiska klassrummet är de autentiska frågorna centrala. Det vill säga frågor som det inte finns 

något rätt eller fel svar på och "öppna frågor" som har fokus på att ge eleven möjlighet att 

tänka och reflektera. Genom att ställa autentiska frågor till eleverna har läraren också möjlig-

het att följa upp svaren. På detta sätt får läraren möjlighet att visa eleven att svaret är bra och 

tillräckligt. Detta leder till samtal som flyter på och läraren kan ta in elevens svar och använda 

det i undervisningen. På så sätt bekräftar läraren det eleven sagt och eleven får bidra till klas-

sens gemensamma kunskapsinhämtning, eleven  blir en kunskapskälla (Dysthe, 1996).   

 

Ett medierande redskap kan i vårt fall vara strukturerad skrivundervisning. Inom arbetssättet 

finns många olika former av stöttning med syfte att hjälpa eleverna nå längre i sitt lärande än 

om lärandet sker helt utan stöd. På vilket sätt samtalet sker mellan lärare och elever och mel-

lan elever har stor betydelse i ett sociokulturellt lärande och här ser vi att arbetet med struktu-

rerad skrivundervisning kan bidra till att lägga fokus på detta samtal. Detta känns med andra 

ord relevant för vår studie då begreppen mediering, stöttning och dialogiska klassrum av-

speglas i den strukturerade skrivundervisningen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka uppfattningar hos några lärare i grundsärskolan om 

strukturerad skrivundervisning som stöd för att utveckla skrivundervisningen i grundsärsko-

lan. 

 

 

Våra frågeställningar är: 

 

Vilka möjligheter ser lärarna med strukturerad skrivundervisning för att utveckla skrivunder-

visningen i grundsärskolan? 

 

Vilka hinder ser lärarna med strukturerad skrivundervisning? 
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Metod 

 
I detta avsnitt beskrivs studiens design under rubrikerna metodval, aktionsforskning, urval, 

datainsamling och genomförande. Sedan följer en beskrivning av analysarbetet och avsnittet 

avslutas med en redogörelse för de etiska överväganden vi gjort inför arbetet där frågor om 

validitet och reliabilitet tas upp. 

Metodval 

 
Utifrån studien syfte att undersöka uppfattningar hos några lärare i grundsärskolan kring ett 

arbetssätts möjligheter att utveckla skrivundervisningen i grundsärskolan har vi valt att ge-

nomföra en aktionsforskningsinspirerad studie. I aktionsforskningen tar man avstamp i ett 

verkligt problem, något som behöver utvecklas i praktiken. I vårt första samtal med lärarna i 

vår studie beskrev de sina upplevda svårigheter med skrivundervisningen. De behov av att 

utveckla skrivundervisningen som framkom, blev för samtliga ett genuint problem att arbeta 

med. Genom att söka kunskap, fördjupa sig i problemet, så kan man pröva nya vägar för att få 

till stånd en förändring eller utveckling (Rönnerman, 2012). I aktionsforskningen sker detta 

utvecklingsarbete i nära samarbete mellan praktiker och forskare (Rönnerman & Wennergren, 

2012). I vår studie kan det bidra till att vi som “forskarstudenter” får syn på lärarnas uppfatt-

ningar genom de aktioner, reflektionssamtal och fokusgruppssamtal som genomförs och att 

lärarna blir delaktiga i förändringsarbetet. Aktionsforskare ser kunskap som något som skapas 

i det sociala  samspelet och som lägger stor vikt vid att värderingar och mänsklig interaktion 

är en del av forskningen (Brydon-Miller, Greenwood & Maguire, 2003). 

 

I föreliggande studie kommer ett antal aktioner att iscensättas av lärare i grundsärskolan. Akt-

ionerna i studien består av kunskapsinhämtande kring och genomförande av lektioner med 

strukturerad skrivundervisning i grupper på tre olika grundsärskolor. 

Aktionsforskning 

 

Aktionsforskning är en metod som ofta används i skolutvecklingssammanhang (Rönnerman, 

2012) och lämpar sig väl här då forskningen tar sin början i den egna verksamheten och byg-

ger på samarbete mellan lärare och mellan lärare och forskare. I skollagen (SFS 2010:800) 

betonas att utbildningen i skolorna ska vila på både vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

het, vilket aktionsforskningen kan sägas bidra med då forskning och praktik sker i nära sam-

arbete. Kvale och Brinkman (2009) beskriver hur forskare och undersökningspersoner till-

sammans utvecklar kunskap om en situation och använder sig av denna kunskap genom nya 

handlingar i situationen.  
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Aktionsforskning tar sin början i frågor man ställer sig i verksamheten och som syftar till att 

söka kunskap och få en ökad förståelse för problemet. Aktionsforskning inriktar sig på forsk-

ning som kan leda till förändring (Rönnerman, 2012). Arbetet handlar även om att under akt-

ionsforskningens gång samla in kunskaper om hur förändringen går till och vad som sker un-

der tiden (Rönnerman, 2012). Arbetet i en aktionsforskning beskrivs oftast i termer av cykler 

(figur 1) där verksamhetens problem ligger till grund för arbetet med att a) planera en aktion 

utifrån egna erfarenheter, b) agera – genomföra den planerade aktiviteten, c) följa upp genom 

att observera det som händer i aktionen och d) reflektera över resultatet. Detta tillvägagångs-

sätt upprepas sedan (Hill, 2012).  

 

 

 

(Figur 1 - aktionsforskningscykler) 

 

Ett av aktionsforskningens huvudfokus är att praktikerna tillsammans i verksamheten står för 

förändringen (Brydon-Miller m.fl., 2003), vilket kan bidra till att man genom att arbeta till-

sammans med andra får till stånd förändringar både i verksamheten och hos den enskilde del-

tagaren. 

Studiens deltagare 

 

I vår studie ingår fyra verksamma lärare inom grundsärskolan på två olika orter i Sverige. 

Lärarna har flera års erfarenhet av att undervisa elever i grundsärskolan. Två av lärarna arbe-

tar i samma klass i en årskurs 4-6 och två av lärarna arbetar i två olika årskurs 7-9 på två olika 

skolor i samma kommun. Samtliga lärare undervisar i grundsärskolan med ämnesinriktning. 

Vi valde lärare som undervisar i högre årskurser då vi tror att lärarna har erfarenhet att under-

visa i skrivning och deras elever  kommit en bit på väg i sin läs- och skrivutveckling.  
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Tidsaspekten gjorde att vi i en kommun valde lärare från det egna arbetslaget och i den andra 

kommunen valdes lärare från två olika högstadieskolor. Vår verklighet var sådan att vi valde 

olika stadier men vi bedömde att det inte var avgörande för resultatet. Det kan snarare bli en 

variation mellan lärarnas uppfattningar och det kan framkomma olika uppfattningar om struk-

turerad skrivundervisning i de olika grupperna. Vid till exempel fokusgruppsintervjuer eller 

andra gruppintervjuer vill man ha variation mellan grupperna men liten variation inom grup-

pen (Trost, 2005). 

 

Datainsamling 

 

Utifrån att vi i vår studie inspirerats av aktionsforskning  har vi  använt oss av datain-

samlingsmetoder som är lämpliga för det ändamålet. I en aktionsforskningsstudie kan data 

samlas in på fler olika sätt, genom att titta på aktionerna med olika metoder. De metoderna är 

observation, anteckningar, intervjuer, fotografering, fokusgruppsintervjuer, videoinspelningar 

och även så kallade reflektionsjournaler eller reflektionsloggar (Rowley, 2014). Vi har valt att 

samla in data dels genom reflektionssamtal och  fokusgruppintervju. Vår första tanke var att  

använda två fokusgruppintervjuer, en före första aktionen och en efter sista aktionen, men vi 

valde istället  att kombinera tre reflektionssamtal med en  fokusgruppintervju.  Detta väljs för 

att få syn på processen och förändringsarbetet under aktionernas gång. Vi har valt att spela in 

våra reflektionssamtal och fokusgruppintervjun för att kunna transkribera och lyssna och läsa 

flera gånger. Detta även för att slippa anteckna och därmed riskera att tappa fokus (Trost, 

2005; Kvale & Brinkman, 2009). 

 

 

Reflektionssamtal 

 

Genom hela arbetets gång har vi försökt fånga lärarnas uppfattningar om strukturerad skriv-

undervisning. Bland annat genom att lärarna tillsammans reflekterat över arbetet efter utförda 

aktioner där strukturerad skrivundervisning använts.  

 

I aktionsforskningen finns ett outtalat inslag av samarbete mellan kollegor och även samar-

bete med forskare. För att få till stånd en utveckling och förändring av förståelsen av verk-

samheten, handlar det om att tillsammans med andra reflektera över den praktik man är en del 

av (Rönnerman, 2012). Det är viktigt att få chans att analysera den information som samlats in 

och kritiskt granska den. Det är även viktigt att få reflektera över vad som hänt i praktiken. 

Här uppmanades lärarna att skriva ner sina tankar som stöd vid reflektionssamtalen i reflekt-

ionsloggar. 
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Fokusgruppsintervju 

 

Med hjälp av fokusgruppsintervjun ville vi få syn på  lärarnas uppfattningar om hur modellen 

strukturerat skrivande skulle kunna vara ett stöd för  att utveckla skrivundervisningen. Fokus-

gruppsintervju som datainsamlingsmetod valdes utifrån möjligheten att strukturera upp samta-

let. Vi valde att utforma en intervjuguide utifrån vårt syfte och tankar som kommit upp under 

reflektionssamtalen. 

 

En fokusgruppsintervju är en typ av strukturerad gruppintervju som passar bra i en aktions-

forskningsstudie då en fokusgrupp kännetecknas av att den är sammansatt för ett specifikt 

syfte, att samtalet fokuserat ett givet tema och att det finns en samtalsledare med en styrande 

roll och som är utsedd. En fördel med en fokusgruppsintervju i förhållande till samtalsinter-

vjuer en och en, är att den styrande roll som en intervjuare ofta får, minskar. Viktigt vid vårt 

val av datainsamlingsmetod har varit det faktum att de data man får fram från en fokusgrupp 

visar hur deltagarna tänker tillsammans kring en viss företeelse (Esaiasson m fl. (2012). Detta 

känns viktigt då det är en gemensam verksamhet som man vill förändra och utveckla. I en 

aktionsforskning är det vanligt att den kunskap som vunnits under intervjuerna, utnyttjas för 

att förändra den undersökta situationen. Den kunskap som fåtts ut ur intervjuerna återförs 

alltså till deltagarna ”i den sociala situation i vilken kunskapen utvecklats” (Kvale & Brink-

man, 2009, s. 315). 

 

Genomförande 

 

Rektorerna för de berörda skolorna fick via mail information om studien och en förfrågan om 

att delta i en aktionsforskningsstudie. Rektorerna gav klartecken att kontakta verksamma lä-

rare. I den ena kommunen tillfrågades tre lärare och två tackade ja. I den andra kommunen  

tillfrågades två lärare och båda tackade ja. Kontakt med lärarna togs i början på höstterminen 

och en första träff initierades där deltagarna informerades om studiens upplägg, vad aktions-

forskning är  och vad som förväntades av dem gällande arbetsinsats samt ungefärligt tidsan-

språk. Vid denna första träff gavs möjlighet för deltagarna att ställa frågor och vi fick möjlig-

het att ta del av deras tankar och reflektioner kring skrivande och skrivundervisning. Vi fick 

med oss  upplevda problem från praktiken till den aktionsforskningsinspirerade studien. Detta 

blev ett underlag till problemformuleringen. Vi bestämde även datum för första reflektions-

samtalet, tidsåtgång samt lokal. I den ena kommunen skedde reflektionssamtalet på skolan 

och  i den andra valdes en konferenslokal i kommunens lokaler. Vid samtliga träffar bjöds 

deltagarna på fika. Vår målsättning var att deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen, 

att samtalen/intervjun  skulle ske i en trivsam och i en ostörd miljö för att deltagarna skulle 

känna trygghet och tillit. Intervjusvar kan påverkas av om miljön inte är trygg och deltagarna 

inte har tillit till den som intervjuar vilket i sin tur påverkar studiens tillförlitlighet (Trost, 

2005). Efter första reflektionssamtalet bokades samtliga träffar upp. 
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Genomförande av aktionerna 

I vår studie har vi valt att använda oss av en modul i Läs- och skrivportalen 

(https://lasochskrivportalen.skolverket.se/). Arbetsgången i modulen har formen av en cykel 

och har fokus på utveckling och kollegialt lärande (figur 2).  

 

 

 

(Figur 2, hämtad från Skolverket, 2011) 

 

Vi har valt att arbeta med Strukturerad skrivundervisning som tagits fram för gymnasie-

särskolans individuella program. Detta valdes då denna modell bygger på arbetssätt som pas-

sar elevgrupperna i studien. Utifrån vår aktionsforskningsinspirerade studie gjordes en arbets-

gång med tre aktioner för att på så sätt få till flera cykler (figur 3). Arbetet har skett under 6 

veckor i september och oktober. De fyra lärarna har genomfört lektionerna i varsina grupper. 

 

(Figur 3 - genomförande) 

 

Cykel 1 inleddes då vi träffades första gången. Då planerades den första aktionen utifrån vår 

önskan att utveckla skrivundervisningen. Den första aktionen blev att läsa artikeln Strukture-

rad skrivundervisning i gymnasiesärskolan (Andersson & Berthén, 2015) och titta på filmen 

Strukturerad skrivundervisning (https://www.youtube.com/watch?v=iNr5vvVzfCg).  

 Planera Agera Observera Reflektera 

Cykel 1 Planera aktion Artikel/film Reflektionslogg Reflektionssamtal 

Cykel  2 Planera lektion 1 Genomför lektion  Reflektionslogg Reflektionssamtal  

Cykel 3 Planera lektion 2 Genomför lektion  Reflektionslogg Reflektionssamtal  

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/
https://www.youtube.com/watch?v=iNr5vvVzfCg
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Lärarna agerade genom att på egen hand läsa artikeln och titta på filmen. De noterade sina 

observationer i en reflektionslogg. Denna cykel avslutas med ett första reflektionssamtal. Cy-

kel 2 tar sin början i att en första lektion i strukturerad skrivundervisning planeras utifrån re-

flektioner av artikel och film planerades.  

Lektionerna planerades utifrån modellens ramar (bilaga 2) att en gemensam och upplevd hän-

delse ligger till grund för skrivuppgiften. Att texten ska ha en utomstående mottagare och att 

berättarstrukturen början, mitten, slut ska ge eleverna möjlighet att återberätta händelsen. 

Textskapandet sker tillsammans i grupp där läraren skriver så att texten kan ses av alla. Här 

bestämdes att bilder från händelsen skulle användas i arbetet. Läraren genomför den första 

lektionen och förde anteckningar utifrån tankar och reflektioner som uppkom vid lektionens 

genomförande. Cykeln avslutas i ett reflektionssamtal kring lektionen där vi utgick från  re-

flektioner och anteckningar som lärarna fört samt diskussionsfrågor (bilaga 2). I cykel 3 pla-

nerades ytterligare en lektion utifrån vad som framkom under reflektionssamtalet. Läraren 

genomför den andra lektionen och förde anteckningar utifrån tankar och reflektioner som 

uppkom vid lektionens genomförande. Cykeln avslutas med ett reflektionssamtal kring lekt-

ionen. 

Efter aktionerna träffades vi för en avslutande fokusgruppintervju. Fokusgruppsintervjun ge-

nomfördes med intervjuguide (bilaga 3), där fokus låg på modellen strukturerad skrivunder-

visning.  

Analys av insamlat material 

 
Analys av material från kvalitativa studier kan göras på flera olika sätt (Fejes & Thornberg, 

2015). Vi har i vår analys tagit hjälp både av vad Strauss och Corbin kallar kodning av kvali-

tativa data (Trost, 2005) och den av Giorgi utvecklade meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkman, 2009). Denna analys kallas ad hoc och innebär att två eller flera analysmetoder 

används för att skapa mening i materialet (Fejes & Thornberg, 2015). 

Så snart som möjligt efter genomförda reflektionssamtal transkriberades dessa. För läsbarhet-

ens skull har vi valt att omvandla talspråket till skriftspråk (Kvale & Brinkman, 2009). Efter 

genomförd fokusgruppsintervju transkriberades även den i sin helhet. På var sitt håll påbörja-

des analysarbetet med genomläsning och genomlyssning av materialet. Vi tittade på data med 

öppna ögon och vi noterade vad vi såg som intressant att fundera vidare på (Trost, 2005). Här 

har vi inspirerats av det Strauss och Corbin kallar kodning av kvalitativa data. De menar att  

det är viktigt att vara nyfiken för att hitta det som kan vara intressant att titta vidare på. När 

ord, uttryck, fraser med mera upprepas flera gånger väcks intresset för vad detta kan betyda, 

även det som inte är uppenbart (Trost, 2005). Vi letade både enstaka ord, uttryck, fraser och 

meningar som återkom och vi försökte hitta mönster i materialet (Trost, 2005). Dessa ord och 

uttryck med mera, noterades i marginalen eller markerades med överstrykningspennor.  

I nästa steg träffades vi och tittade på alla ord, uttryck, fraser och meningar vi hittat. Vi kunde 

se ett mönster där vissa ord och uttryck återkom. Här beskriver Trost (2005) vikten av att man 

ställer samma frågor till samtliga intervjuer och tittar på alla intervjuer på samma sätt. Utifrån 
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detta framträdde ett antal kategorier. Under varje kategori förde vi ner alla de ord, uttryck, 

fraser och meningar från respektive transkribering som fångat vårt intresse. Denna fas kan 

liknas vid det tredje steget i Giorgis modell för meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 

2009). Vi bearbetade dessa kategorier utifrån vårt syfte och utifrån begreppen mediering, 

stöttning, dialogiska klassrum från det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Slutligen 

knöts samtliga kategorier samman i fem teman som beskrivs i resultatet. Dessa avslutande 

delar i vårt analysarbete tar stöd i det fjärde och femte steget i modellen för meningskoncen-

trering som beskrivs i Kvale och Brinkman (2009). 

Etiska överväganden 

 
Denna studie följer Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. God forskningssed handlar 

om de krav på framförande som ställs på den som forskar och det som ligger i själva forsk-

ningsprocessen. Vetenskapsrådet (2011) tar upp två viktiga krav; forskningskravet att forsk-

ningen ska utveckla kunskaper och fördjupa kunskaperna samt utveckla metoder och individ-

kravet som kan sammanfattas i fyra kravpunkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Under våren 2016 togs en första kontakt med rektorerna på de skolor vi valt att göra under-

sökningen för att få ett godkännande att utföra studien på respektive skolor. I början av höst-

terminen kontaktades de fyra lärarna (informanter) och information om studiens genomfö-

rande och syfte gavs. Genom detta personliga möte fick informanterna möjlighet till att ställa 

frågor och vara delaktig i problemformuleringen. Ett missiv mailades ut till de berörda infor-

manterna för förfrågan om samtycke och information om möjligheten att när som helst avsluta 

sitt deltagande i studien (Bilaga 4). Ett informationsbrev till vårdnadshavare skickades ut för 

att informera om att en studie genomförs i deras barns klass (Bilaga 5). Det material som in-

samlas behandlas konfidentiellt och säkert, inget namn, skola eller kommun kommer att näm-

nas. För att säkerställa informanternas anonymitet har vi valt att inte redogöra för lärarnas 

utbildning och antal yrkesår. Detta utifrån att båda kommunerna har få anställda  inom grund-

särskolan. Datamaterialet kommer endast att användas i studien och  makuleras när studien är 

färdig. Det material som samlas in kommer endast att nyttjas för vår studie som när den är 

klar kommer att läggas upp i DIVA. Därmed anser vi att nyttjandekravet fullgörs. Under arbe-

tets gång har vi haft informanterna och deras integritet i åtanke på olika sätt. Vi har bland an-

nat valt att inte använda ordagrant transkriberade citat i rapporten utan gjort om talspråk till 

skriftspråk (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Validitet 

 

Validitet och reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Validitet är inom 

samhällsforskning svar på frågan om en metod undersöker vad den påstår sig att undersöka 
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(Kvale & Brinkmann, 2014). Validiteten ska genomsyra studiens alla delar och där bland an-

nat kompetensen hos forskaren avgör giltigheten i resultaten. Forskaren ska därför under hela 

processen ifrågasätta, kontrollera och teoretisera resultatet (Kvale & Brinkman, 2014). Vi är 

medvetna om att vi i vår roll som forskande lärare och med vår förförståelse utifrån vårt ar-

bete som lärare i grundsärskolan, kan påverka studiens resultat. Tillsammans har vi diskuterat 

och synat resultatet för att säkerställa att vi tolkat det utifrån syfte och frågeställningar och 

utifrån vår teoretiska ram, den sociokulturella teorin och dess begrepp. Vi har redovisat alla 

delar i processen så ingående som möjligt för att på så sätt öka tillförlitligheten. Tillförlitlig-

heten är svår att kontrollera i en kvalitativ studie men genom att göra studien så transparant 

som möjligt ökar tillförlitligheten genom att läsaren själv kan bedöma tillförlitligheten i de 

genomförda momenten (Fejes & Thornberg, 2015).  

Vi är medvetna om att resultatet i studien är svår att generalisera till andra sammanhang. Akt-

ionsforskning genererar kunskap som är alltför knuten till praktiken, vilket innebär att den 

inte har stor giltighet utanför den specifika kontexten (Folkesson, 2012). 
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Resultat 

I resultatdelen nedan redovisas först de fyra deltagande lärarnas uppfattningar hur strukture-

rad skrivundervisning kan ge stöd för att utveckla skrivundervisningen i grundsärskolan. Re-

sultatet har analyserats fram ut de data som samlats in genom tre reflektionssamtal och en 

fokusgruppintervju. Vi har tagit stöd av det sociokulturella perspektivets syn på lärande och 

begreppen mediering, stöttning och dialogiska klassrum i vår analys. Sedan redovisas de hin-

der och utmaningar som lärarna i studien uppfattar i arbetet med strukturerad skrivundervis-

ning. Resultatdelen avslutas med att vi ur ett aktionsforskningsperspektiv tittar på förändring-

ar i lärarnas uppfattningar från den första till den sista aktionen i studien. 

 

Lärarnas uppfattningar om på vilket sätt struktu-

rerad skrivundervisning kan ge stöd att utveckla 

skrivundervisningen i grundsärskolan 

 

I vår analys har fem teman utfallit kring lärarnas uppfattningar (se figur 4). Under varje tema 

finns belysande citat från intervjuerna. Dessa fem teman är: 1) fokus på lärande i grupp, 2) 

fokus på textens innehåll, 3) fokus på bilder, 4) fokus på ett arbetssätt med läraren som före-

bild och 5) fokus på att texten har en mottagare 

 

 
 

 

(Figur 4) 
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Fokus på lärande i grupp 

 

Lärare uppfattar att strukturerad skrivundervisning, som kännetecknas av att skriva tillsam-

mans i grupp, bidrar till delaktighet i skrivprocessen genom att eleverna hjälper och stöttar 

varandra i textskapandet samt att alla kan komma till tals. Att en text skapas gemensamt uti-

från delade upplevda erfarenheter uppfattas som betydelsefullt. Lärarna uppfattar sig själva 

som viktiga för arbete med lärande i grupp. Att alla kan vara med utifrån sina egna förutsätt-

ningar och oberoende av vilken nivå man nått i sitt skrivande framkommer bland lärarna. 

Detta kan sägas ligga i linje med det sociokulturella perspektivets syn på lärande i samspel. 

 

Resultatet visar att lärarna i studien upplever att  modellens arbetssätt ger förutsättningar för 

samarbete. Detta blir tydligt genom lärarnas beskrivningar av hur eleverna bistår varandra i 

textskapandet och med att komma ihåg. 

 
Tanken för mig blev ju att man skulle vara delaktig och så kallade duktiga elever hjälpte de svagare 

eleverna att till exempel få igång minnet. 

 

Han kan inte, säger inte själv. Han gick fram och pekade på ett kort. Sen fick han hjälp av de andra. 

De andra liksom flikade in. 

 

Det jag märkte var att de hjälpte varandra i minnet. Någon kommer ihåg och en annan tar vid. 

 

För att kunna skapa en gemensam text var det viktigt att man kom överens i gruppen och att 

alla lyssnade på varandra. Ur resultatet kan även utläsas att gruppklimatet är av betydelse för 

samarbete. Lärarna menar att ett gott klimat kan bidra till ett bra resultat vad gäller skrivandet. 

 

Men jag tyckte det blev bra, men sen blev det lite sådär, lite svårt att komma överens. /…/ Vi försökte 

och vi pratade ju ihop det. ”Nu skriver jag så här” och så skrev vi ju. ”Låter det bra?” 

 

Det som gick bra var ju att dom inte blev arga på varandra om någon gjorde fel och de stöttade 

varandra. De var väldigt schyssta mot varandra när de skrev. Jag tror de kände trygghet att de vågar 

göra fel för alla gick faktiskt fram och skrev. 

 
Lärarna uppfattar att modellen uppmuntrar till samarbete genom dialog och samspel  när man 

utgår från en händelse som eleverna delar med varandra. Att utifrån denna gemensamma upp-

levelse, skapa en text tillsammans skapade en naturlig och stödjande dialog.  

 
Det var bara foton, det stod ju ingenting annat och då började de ju titta på korten. "Men där är jag, 

där var du och där är du och jag" så att redan där tycker jag att de sätter igång. 

Om de inte själva kom ihåg, så var det en annan elev som utifrån bilden sa: ”jamen såklart K, du 

kommer väl ihåg vad som hände”. 
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Lärarna uppfattar sin egen roll som viktig för lärandet i grupp. Lärarna upplever att det hand-

lar om att tillse att klimatet i gruppen är tillåtande och hur deras roll blev viktig genom att få 

med alla i samtalen. 

 

Var det någon elev som man kanske tappade helt, ”men H, stämmer det som J. sa?” Man fick ju med 

alla på ett annat sätt. 

 

/.../det är jättespännande och jätteroligt att du pratar om din bild men det är ju lika viktigt att man 

lyssnar och tittar på de andras bilder, det de faktiskt säger. 

 
Lärarna uppfattar att alla elever kan vara med i textskapandet oavsett kunskapsnivå och för-

måga. 

 
Det är en enkel metod eller enkel modell som faktiskt alla elever kan vara med på. Även om man är 

på olika nivåer så kan man använda den här modellen. 

 

Alla blir delaktiga oavsett om de kan skriva eller inte. 

 

Jag trodde då att man måste vara en ganska duktig elev men jag insåg ju ganska snabbt att det inte var 

vad det handlade om. 

 
 
Sammanfattningsvis kan man se att lärarna uppfattar lärande i grupp som en faktor i struktu-

rerad skrivundervisning för att utveckla skrivundervisningen. De menar att när fokus är på 

lärande i grupp istället för det individuella lärandet, kan gruppen dra nytta av varandra, lära av 

varandra och hjälpa varandra vidare i textskapandet. Genom det samarbete, samspel och den 

dialog som kommer till stånd när alla elever delar en upplevelse och ska berätta tillsammans 

om den, kan skrivundervisningen utvecklas. 

 
 

Fokus på textens innehåll 

 
Lärarna redovisar uppfattningar om betydelsen av att eleven varit med och upplevt det som 

ska samtalas och skrivas om. Lärarna uppfattar att motivationen till att delta, till att föra fram 

sina tankar samt till vilken utsträckning texten broderas ut beror på om eleven varit med i det 

som ska berättas. Bildens motiv visar sig ha mycket stor betydelse för elevernas förmåga att 

återberätta. Lärarna uppfattar sin egen roll som viktig här. Lärarna beskriver att arbetssättet 

skapar en naturlig dialog mellan läraren och eleverna då det inte finns något rätt och fel och 

genom att läraren kan ställa nyfikna, utmanande frågor som stöd.  
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Då eleverna faktiskt upplevt och känt i samband med aktiviteten kan de återberätta händelser 

och känslor. 

  
Det här var ju väldigt tacksamt tycker jag, Skolskogen. Det var ju något som...vi var där ganska 

länge, alla var med och det blev trevligt. Det var någonting positivt. Jomen just det där att man varit 

med själv och de har fått ja, knyta an till det de gjort. 

 

Och inspirerande och liksom motiverande eftersom det är självupplevt. 

 

Men just det här att försöka få fram känslan. Att de kunde uttrycka känslor och att det inte bara är 

konkret utan att man berättar vidare. Det är ju spännande. 

 
Lärarna beskriver hur bilden kan motivera eller sänka lusten att berätta något, beroende på 

bildens motiv. Lärarna uppfattar att en neutral bild sänker lusten och gör det svårt för läraren 

att få ut något från eleverna till en text. 

 
Första gången när de var med på bilden och andra då de inte var med, vilken skillnad i engagemang. 

 

Andra gången skulle jag ha bilder som inte eleverna var med på och då tappade de lusten /.../ så det 

var ganska viktigt att dom faktiskt ska synas på bilden såklart vi fick ihop berättelsen men det var 

mer jobbigt att få ihop den. 

 
Lärarna upplevde att deras roll var mycket aktiv och att det krävdes engagemang och utveck-

lande frågor för att få en beskrivande och tydlig text.   

Det var mycket jobb med varje bild. Det var inte att bara…”Vad tycker ni vi skriver?” och så skrev 

man, utan det var aktiviteten som gjorde det.  

 

”Kommer du ihåg hur det kändes när du stod där på ängen? Var det varmt, var det kallt eller hörde du 

något?” De började tänka mer, utifrån sina egna ramar. 

 

Så då blev jag åhörare, eller mottagare. Det var ju de som fick berätta och prata till varje bild. Och så 

gjorde jag mig lite dum och ställde frågor så de var tvungna att berätta. Så min roll blev bara att för-

söka hjälpa dem att formulera sig. 

 

Lärarna upptäckte under arbetets gång att då de själva inte varit med i händelsen som om-

skrevs, kunde läraren ställa mer nyfikna och äkta frågor. Detta bidrog till att eleverna utveck-

lade sitt berättande och texten blev på ett naturligt sätt fylligare. 

Och då tänkte jag sen, även om jag inte var med så kunde jag hjälpa dem att skriva och frammana 

känslor och så. Det gjorde ju att det blev deras, det gjorde det till sitt eget. 

 

De var mer engagerade den här gången eftersom det var de som höll i, eller hade varit med, och inte 

jag. Så då blev jag åhörare på ett annat sätt. 
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Vet du vad jag tror var jättesmart att du inte var med på utflykten, för då var dom tvungen att vara 

mer noggrann när de berättade, för du förstod ju inte. 

  

Sammanfattningsvis kan sägas att när fokus ligger på textens innehåll, att texten ska berätta 

och återspegla elevernas erfarna upplevelser, tankar och känslor utvecklas skrivandet. Det blir 

fylligare och språket blir rikare. Strukturerad skrivundervisnings fokus på textens innehåll kan 

således utveckla undervisningen genom att det som ska återberättas är självupplevt och på så 

sätt motiverande att berätta om. 

 
 

Fokus på bilder 

 

Lärarna uppfattar att bilden har stor betydelse för skrivprocessen i strukturerad skrivundervis-

ning. Den är viktig som stöd för minnet och den bidrar till att det blev lättare att introducera 

strategin med berättarstruktur. Kombinationen mellan bilden och berättarstrukturen gav ett 

tydligt stöd för den kronologiska ordningen i berättelsen. 

Alla berättar att de tidigare använt bilden i sin skrivundervisning men inte på detta sätt då 

bilden fungerar både som bildstöd och som stöd för kronologin. Bilderna kan här ses som en 

artefakt som utifrån ett sociokulturellt sätt att se på lärande, blir ett medierande redskap. 

 

Bilderna ger stöd för eleverna att minnas och på sätt få möjlighet att återberätta den upplevda 

händelsen. 

 
Men det var ju bilden i sig själv som satte igång deras minne, för det minnet finns någonstans men 

kommer inte fram. Utan det var  bilden som satte igång det minnet och då kunde också eleverna åter-

berätta. 

Nämen det är väl helt klart alltså, de är ju så här det ska minnas alltså. Med hjälp av bilder och berätta 

till bilder. Om de hade berättat utan att vi skulle haft någon bild så hade det ju blivit helt annorlunda 

tror jag. 

 
Bilderna gav stöd till berättarstrukturen och fungerade som ett tydligt verktyg för textskapan-

det. 

 
Ja en elev, men han ligger på gränsen till grundskolan. Men där måste man ju också hjälpa och 

komma igång så att har får till det här. men det är ju också mycket vägledning och det skulle han ju 

faktiskt klara sig utan då när bilderna kommer och tydliggör. Det här är början, det här är mitten och 

här slutar berättelsen. 

 

De ska lära sig en sorts struktur. De får se hur en berättelse är uppbyggd med början mitten och slut 

och det här blir ju ett mycket tydligt sätt att visa det för dem, men också ta hjälp av bilder det har inte 

jag gjort förut. Ja men vad bra tyckte jag. 

 



25 

 

Sammanfattningsvis uppfattar lärarna att bilderna har stor betydelse i strukturerad skrivun-

dervisning och menar att när bilderna används både som stöd för minnet, som stöd för berät-

tarstrukturen och som motivering till samtal och textskapande, så kan det utveckla undervis-

ningen.  

 

Fokus på arbetet med läraren som förebild 

 
Lärarna upplever att genom att arbeta med sig själv som en mer kunnig förebild kan  tillväga-

gångssättet ”att tänka högt” underlätta undervisningen av arbetet med bland annat formalia. 

Detta arbete upplevs annars av lärarna vara svårt i den här elevgruppen, men med det model-

lerande sättet att arbeta blev det ett naturligt och lustfyllt inslag. När läraren arbetar med sig 

själv som modell så underlättas vissa didaktiska överväganden under arbetets gång som att till 

exempel hitta metoder för att fånga och få med sig gruppen 

 

 

Arbetet med form och innehåll vävdes in i varandra på ett självklart sätt. 

 
Det blev ett engagemang från eleverna som jag inte har sett tidigare, såg lusten till att lära, de var del-

aktiga, de tyckte det var roligt och så fick man gratis det här med skrivundervisningen. Skiljetecken, 

skriftspråk och sådana saker tyckte jag man fick med på köpet.  

 

Ja precis, så på så sätt är det ju ett väldigt bra sätt att slå två flugor i en smäll, både med textinnehåll 

och formalia. 

 
Genom att arbeta med sig själv som förebild uppfattar lärarna att det ges möjlighet att enga-

gera och få med sig elevgruppen. 

 

Det är ju ett bra sätt att prata högt. Nämen då får man ju med sig dem – om man säger: men vänta nu,  

kan jag ha missat någonting här. Då är det ju som att man får med sig dem. Det blir lite spännande. 

Så man var ju väldigt aktiv som lärare där “Stämmer det verkligen som K sa, Håller ni med om det?” 

Man fick ju jobba för det. 

 

Sammanfattningsvis vittnar lärarna om att den huvudtanke i strukturerad skrivundervisning  

som innebär att läraren ska arbeta på ett modellerande arbetssätt, med sig själv som en mer 

kunnig förebild, motiverar och engagerar eleverna genom att de är delaktiga i lärarens tankar 

och processer. Det är på detta sätt som undervisning med formalia kommer in naturligt och 

lustfyllt, eftersom eleven får vara med och hjälpa läraren när den tänker högt.  Arbetet är del-

vis nytt och därför utmanande.  
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Fokus på att texten har en mottagare 

 
 
Arbetet med en mottagare till texten var nytt för samtliga lärare. Till en början var det ovant 

för eleverna att ha en mottagare i åtanke. Lärarna upplevde att de vid flertalet tillfällen fick 

påminna eleverna om detta under processen. Arbetet med fokus på en tänkt mottagare, visade 

sig vara ett bra redskap och lärarna nämner att ett kontinuerligt arbeta med tänkt mottagare, 

kan ge eleverna ett konkret redskap för att utveckla sina texter. Lärarna upplever att arbetet 

med att skapa texten blev meningsfull för eleverna och att syftet med skrivandet blev tydligt 

när fokus låg på att texten skulle ha en verklig mottagare. Tack vare att texten skrevs för en 

mottagare blev den mer innehållsrik och precis. 

 

Lärarna upplevde att arbetssättet med fokus på mottagaren utvecklade texten och att deras roll 

var att hjälpa eleverna att komma ihåg mottagaren under textskapandet. 

 

Ja att skriva till bilder är inte nytt men att skriva så här till en mottagare, det är de inte van med. 

Jaa, men om Q ska förstå nu då vad vi gör, då måste vi berätta lite mer. 

 
Lärarna menar att genom att arbeta med en tänkt mottagare  kan detta bli en användbar stra-

tegi för elever att utveckla sin text. 

 

Och där tänker jag att man kan, när det gäller skrivandet, man kan ju brodera ut litegrann och när de 

förstår vad det går ut på, vad det är för någonting, känna igen. När man har gjort det några gånger. 

 

Jag  förstår ju att gången är att man inte bara ska använda det bara vid specifika tillfällen, utan jag 

tror att det kan vara ett arbetssätt som de är gynnade av att man använder ofta, faktiskt. 

 
Lärarna uppfattar att när texten har en verklig mottagare blir syftet med skrivandet tydligt. 

Några lärare fick möjlighet att skicka texten till mottagaren och dessutom få respons. Det upp-

levdes av läraren som väldigt positivt, någon hade läst och förstått deras text. Till och med 

utan att ha sett bilderna och det blev betydelsefullt. 

 
Jag sa: ”Hon ser ju inte de här bilderna”. På det sättet fick de utveckla texten.  

 

Jag  påtalade väldigt ofta att den som ska läsa berättelsen inte har bilden. Det är lätt att om bilden föl-

jer med till texten ger den stöd till men nu fick vi  hela tiden tänka om att …vilka menar vi då? Då sa 

de klass 9 A på Solskolan.   

 

Alltså responsen! De bara lyste när de hörde. Hon hade läst, hon såg ju inte bilderna och så nämnde 

hon deras namn. Det var liksom…Best ever! 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det visade sig värdefullt för både elever och lärare att texten 

skulle ha en mottagare. Det blev en hjälp vid textskapandet att påminna om detta. Det utveck-

lade textens innehåll och blev mer precist och beskrivande. 

 

Avslutningsvis visar resultatet lärarnas uppfattningar att strukturerad skrivundervisning kan 

vara ett stöd för att utveckla skrivundervisningen i grundsärskolan. Detta genom att fokusera 

på lärande i grupp, på textens innehåll, på bilderna, på arbetet med läraren som förebild och 

genom fokus på att texten har en mottagare. Detta kan utläsas ur lärarnas uttalanden exempel-

vis om hur texten blir rikare, eleverna uttrycker känslor, de minns och kan återberätta mer 

detaljerat, arbetet beskrivs som lustfyllt och meningsfullt. Det märks också i uttalanden om att 

det blir på riktigt för eleverna samt att komplexa delar i undervisningen som skriftspråksregler 

vävs in i arbetet på ett naturligt sätt. 

 

Lärarna uppfattar att modellens stödstrukturer med modellering, berättarstruktur, en tydlig 

mottagare till texten samt bilden som minnesstöd skapade möjligheter att tillsammans skapa 

en gemensam text med fokus på både innehåll och form. Genom att lärarna fokuserar på inne-

hållet så bidrar det till att eleverna kan uttrycka känslor och åsikter. Elevens egen erfarenhet 

och upplevelser, bilder  samt lärarens engagemang är faktorer som lärarna menar bidrar till att 

motivera eleverna till skrivande. 

 

Utifrån resultatet kan man säga att det var en fördel att modellen utgår från tidigare använda 

metoder som känns igen och som läraren känner sig trygg med. På så sätt känns inte de nya 

inslagen helt främmande. De nygamla inslagen var för lärarna arbetet med mottagare, att så 

uttalat arbeta med sig själv som modell, berättarstruktur genom bilder. Att en händelse som 

eleverna själva varit med om motiverar och engagerar var inget nytt, men i kombination med 

alla de andra delarna i strukturerad skrivundervisning uppfattar lärarna att det kan utveckla 

undervisningen för eleverna i grundsärskolan. 

 

Lärarnas uppfattningar om hinder med strukture-

rad skrivundervisning för att utveckla skrivunder-

visningen i grundsärskolan 

 
 
Lärarna är över lag mycket positiva och öppna för arbetet med strukturerad skrivundervisning 

och ser inga egentliga hinder för att det ska kunna vara ett stöd för dem att utveckla skrivun-

dervisningen. Det lärarna uttrycker är snarare möjligheter att utveckla arbetssättet för att det i 

sin tur ska kunna utveckla skrivundervisningen. Följande uppfattningar framkommer: 
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Fokus på lärande i grupp 

Lärarna uttrycker det som en svårighet att ge alla elever i gruppen tillräckligt med tid och ut-

rymme för att uttrycka sig. 

Att låta dom få utrymme till att tänka, för ofta är det så att man vill få fram någonting ganska snabbt 

men det är så olika vissa barn behöver mera tid att tänka. 

 
Fokus på textens innehåll 
 

För att kunna ge eleverna tid att utveckla återberättandet och lägga fokus på innehållet i texten 

så upplever lärarna att det behövs mycket tid. 

 
Vad är det dom ser? Vad var det som hände? för vissa kommer det väldigt snabbt. Jag tror att man 

inte har haft riktigt utrymme till.. man kanske skulle ha använt någon lektion till för det tar sin tid det 

gör det.  

 

När bildens motiv inte engagerar eleverna upplever lärarna att textskapandet blir en stor ut-

maning och det blir svårt att hålla gruppens fokus på uppgiften.  

 
Andra gången när dom inte kände sig delaktiga i bilderna fick man  jobba ännu mer och det blev ännu 

mer att man tappade elever. 

 

Fokus på bilder 

Arbetet med fokus på bilder kräver att det finns bra rutiner för bildhantering annars upplevs 

det som ett hinder för hela arbetet med strukturerad skrivundervisning. 

Ja, det rent tekniska. Om jag tar kort med ipaden då tycker jag att när jag kommer till skolan så ska 

det gå otroligt enkelt att skriva ut de här korten för jag har varken tid, lust eller ork att hålla på och  

joxa. Så där kan det falla, rent praktiskt. För egentligen, att få in det här med att ha med sig en ipad 

ut, det är inte svårt. 

 

Lärarna uppfattar att om eleverna inte känner att de får stöd av bilderna, kan de heller inte få 

till någon berättarstruktur. Det blir en utmaning för läraren att hitta de bilder som ger stöd 

både för minne och berättarstruktur. Här beskrivs hur arbetet gick när bilden var abstrakt och 

inte visade någon av eleverna.  

 

Det var svårt att sätta igång dom utifrån bilderna bara. Det är så klart att vi fick en berättelse  men det 

var mycket, mycket mer att jobba, och få  ut och tänka utanför ramarna, å vad hände före, vad hände 

efter, för dom kom inte riktigt ihåg när man bara såg bussen som skulle gå ner till stan. 
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Fokus på ett arbetssätt med läraren som förebild 
 

En utmaning är att hålla gruppen fokuserad på uppgiften under tiden som läraren skriver. Lä-

rarna beskriver hur de hela tiden arbetade med olika strategier för att fånga gruppen.  
 

Å det jag märkte när jag skrev, för det blev några sekunder när jag skriver och dom har tänkt klart 

vad de ser, själva händelsen och bilden, så blev det lite oroligt och då gjorde jag medvetet stavfel för 

jag ville ha fokus på mig  

 
Fokus på att texten har en mottagare 
 
Arbetet med mottagare till texten uppfattas som en enkel strategi, men för att strategin ska 

kunna bli elevernas egna redskap behöver man arbeta kontinuerligt med strukturerad skrivun-

dervisning. 

 
Det kan jag säga att efter två gånger så kan jag inte liksom säga att det blev något halleluja moment, 

absolut inte. Jag förstår att man måste träna mer. 

 

Förändringar i lärarnas uppfattningar från den 

första till den sista aktionen 

 
Lärarna beskriver hur de innan arbetets början tänkte att det skulle blir svårt att veta vilka 

elever som skulle plockas ut som deltagare till den grupp som skulle arbeta med strukturerad 

skrivundervisning. Efter första aktionen och under det fortsatta arbetet, beskriver lärarna att 

alla elever kunde delta eftersom det bygger på att eleverna kan hjälpa varandra framåt för att 

skapa en gemensam text.  

 
Jag trodde då att man måste vara en ganska duktig elev men jag insåg ju ganska snabbt att det inte var 

vad det handlade om. 

 
Innan arbetet började låg mer fokus på elevernas individuella lärande utifrån att alla elever 

upplevdes ligga på så olika nivåer. Efter studiens slut beskriver lärarna att man borde arbeta 

mer med lärande i grupp.  

Före aktionerna: 

Jag tycker att det är svårt eftersom de är på så olika nivåer men jag använder mycket av bilder. Dom 

som är på ganska låg nivå kan det vara ord ifrån bilden, meningar ifrån bilden. Dom som är lite bättre 

kan utifrån bilden skriva något, då är det bara en enda bild.  

Efter aktionerna: 

Då pratade du om det här med traditionell undervisning och att det är bra att bryta av med något an-

nat. Åh jag känner att du kan ta bort väldigt mycket om man jobbar på det här sättet med bilder och 

att man får skriva tillsammans. 
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Under aktionernas gång upptäcker lärarna delar i arbetssättet som går att utveckla och för-

bättra. De ser på sin egen roll på andra sätt efterhand.  

 
 

Så då blev jag åhörare, eller mottagare. Det var ju de som fick berätta och prata till varje bild. Och så 

gjorde jag mig lite dum och ställde frågor så de var tvungna att berätta. Så min roll blev bara att för-

söka hjälpa dem att formulera sig, jag ledde mer förra gången. 

Sen så känner jag mig duktig som lärare i hela den här processen. Hur man kunde få fram det här och 

man tänjde på gränser hela tiden. “Vad tycker du” Vad ser du” “Stämmer det ,”Vad hände efter den 

här bilden?” , ”Vad hände innan bilden?” . Så man fick ju jobba lite med dom, å det tyckte jag var ro-

ligt. 

 
En annan uppfattning som förändrats är den om hur svårt det upplevs att arbeta med form och 

skriftspråkliga regler i dessa elevgrupper. Efter aktionerna uppfattas att den strukturerade 

skrivundervisningens modellerande del, underlättar och gör denna undervisning lustfylld och 

kommer in på ett naturligt sätt. 

 
Jag tänkte högt så här “Ja men ska det vara ett utropstecken här?” och då var det någon som sa “Nej 

men det ska vara ett frågetecken” Man jobbade med andra skiljetecken också än dom man faktiskt 

behövde. Det kommer in på ett naturligt sätt.  

 
Lärarnas uppfattningar om bildens betydelse förändrades under studiens gång. Efter en första 

lyckad lektion där eleverna fanns med på bilder från den gemensamma utflykten, så valde 

läraren att prova neutrala bilder från en annan gemensam aktivitet. Hennes tanke vara att detta 

skulle kunna stärka deras fantasi. Det visade sig att om eleven var avbildad hade det stor be-

tydelse för motivation, engagemang och textskapande.  

 

Efter första lektionen (aktion 2) 

 
Men har man bara bilder utan elever på de bilderna så kanske det stärker också fantasin. 

Efter andra lektionen (aktion 3): 

Andra gången skulle jag ha bilder som inte eleverna var med på och då tappade de lusten /.../ så det 

var ganska viktigt att dom faktiskt ska synas på bilden såklart vi fick ihop berättelsen  men det var 
mer jobbigt att få ihop den. 

 
Sammanfattningsvis visar lärarnas uttalanden att några av deras uppfattningar om skrivunder-

visning i grundsärskolan förändrats under denna aktionsforskningsinspirerade studie. 

Och jag hade inte vetat om att man skulle kunna tänkas jobba så här. Jag känner, varför har vi inte 

gjort det här förr. Man fick lite tips som man faktiskt kan sprida till andra, för det är ju så att andra 

behöver veta att det är en väldigt enkel metod och så viktig. Man ser ju också hur eleverna tycker det 

är roligt, dom utvecklas, dom vill ha mer. Och kan man skapa den lusten till att vilja lära sig saker då 

har vi ju kommit en bit på vägen. 



31 

 

Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi först diskutera valet av metod, urval och genomförande i studien 

och detta presenteras under rubriken metoddiskussion. Under rubriken resultatdiskussion 

kommer vi sedan att resonera kring resultatet med utgångspunkt i vårt syfte. Resultatet kom-

mer här att knytas ihop med relevant litteratur från bakgrunden och den sociokulturella synen 

på lärande. Resultatdiskussionen avslutas med studiens relevans i relation till speciallärarpro-

fessionen. Hela diskussionsavsnittet avlutas med avslutande reflektioner och förslag på fort-

satt forskning. 

Metoddiskussion 

 

Eftersom vi med vår aktionsforskningsansats har haft en förhoppning att utveckla undervis-

ningen känns valet av metod rätt men en aktionsforskning i dess rätta bemärkelse pågår ofta 

över en längre tid från några månader till några år ( Rowley, 2014). Även om vår studie end-

ast kan kallas aktionsforskningsinspirerad med tre genomförda aktioner upplevde vi att tids-

ramen begränsade. Detta tror vi hade betydelse för vårt resultat då tiden mellan aktionerna 

upplevdes av oss som forcerad, mer tid för studien hade kunnat ge lärarna längre tid mellan 

aktionerna vilket givit mer tid till reflektion. Hade studien pågått under längre tid hade flera 

aktioner varit möjliga och fler lärare hade kunnat delta. Det var svårt redan nu att hitta tider 

för gemensamma träffar för de lärare som deltog i varje kommun. Flera lärare påtalade att 

studien låg fel i tid. De kände sig stressade av terminsuppstart och arbetet med utvecklings-

samtal, vilket kan ha påverkat resultatet negativt. En aktionsforsknings syfte är att få till en 

förändring av verksamheten, men förändringar tar tid vilket vi i vår studie måste ta i beakt-

ning. Vi har som vi nämnt tidigare av etiska skäl valt att inte redovisa lärarnas utbildnings-

nivå, men vi är medvetna om att detta hade varit en intressant aspekt.  

Att vi i inledningsskedet träffade lärarna för att få ta del av deras tankar och erfarenheter av 

skrivande och skrivundervisning i grundsärskolan upplevs som bra. Då vi behöver fördjupade 

kunskaper om vår egen praktik för att ha möjlighet att bidra till förändring behövde vi ställa 

frågor till praktiken (Rönnerman, 2012). Utifrån detta valde vi kollegor på våra respektive 

arbetsplatser som deltagare i studien för att komma så nära vår egen praktik som möjligt.   

Enligt Rönnerman (2012) är det inte problemfritt med den roll som vi har som "forskande" 

lärare  i förhållande till våra kollegor. Steget att från en jämbördig kollega till rollen som 

handledare upplevdes inte så enkel. Det kan ha påverkat resultatet då allt kanske inte sägs då 

det redan är självklart mellan oss och även att vi får svar som informanterna tror att vi förvän-

tar oss. En annan syn på rollen som handledare/samtalsledare är att då vi är kända för delta-

garna behöver ingen tid ägnas åt att lära känna varandra utan vi kan direkt börja samtala om 

ämnet, vilket var en fördel.   
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Deltagarnas frågor till varandra gjorde att det blev bra diskussioner, de utvecklade varandras 

svar och ställde frågor som vi inte tänkt på (Wibeck, 2010). Vi anser att resultatet blev fylli-

gare tack vare gruppsamtalen. Även om samtal i grupp var nytt för läraren upplevde vi att det 

inspirerade och gav möjlighet att utbyta tankar och idéer. Vi upplever att vi på ett bra sätt 

lyckades få till ett tryggt och avslappnat klimat i samtalen. I vår roll som samtal- och intervju-

ledare upplevde vi att vi lite för snabbt formulerade om frågan när svaren inte kom direkt, att 

vi inte ställde följdfrågor i den utsträckning vi borde. Detta blev dock bättre under arbetets 

gång då vi efter varje samtal lyssnade och transkriberade samtalen. Vi fick där syn på våra 

misstag och kunde förbättra detta. 

Vi upplevde en viss datamättnad från reflektionssamtal till fokusgruppsintervjun. Lärarna 

upplevde att frågorna i fokusgruppsintervjun kändes som upprepningar. Det märktes genom 

att det blev det tidsmässigt kortaste samtalet och genom att svaren var väldigt kortfattade. Vi 

upplever att det mesta redan var avhandlat.  Ett intervjutillfälle är dessutom mera styrt och 

strukturerat, vilket kan verka hämmande på informanterna. I ett reflektionssamtal finns inget 

rätt och fel men i en intervjusituation kan det upplevas som om det finns ett rätt svar på frå-

gan. Det som ändå var bra med fokusgruppsintervjun var att vi fick syn på de utvecklingsmöj-

ligheter som lärarna beskrivit. Och att vi fick ytterligare bekräftelse på deras uppfattningar om 

arbetssättet. Eventuella missförstånd kunde utredas. Fokusgruppsintervjun kan här ses som en 

form av triangulering, då frågor ställdes om nästan samma sak men på ett annat sätt (Trost, 

2005). En annan form av triangulering hade kunnat vara om vi valt ytterligare en datain-

samlingsmetod. Vi hade kunnat vara med som observatörer i klasserna för att kunna vidareut-

veckla resonemangen i reflektionssamtalen. På det sättet hade vi hade haft en delad upple-

velse. Vi valde dock att inte observera både ur tidsaspekten men även då vi tror att det påver-

kat eleverna och till viss del kanske läraren negativt. Vi ville att det skulle vara en naturlig 

undervisningssituation. Så här i efterhand anser vi inte att det var någon nackdel att inte ob-

servera, då vi kunde ställa öppna och nyfikna frågor och lärarna blev tvungna att beskriva 

situationen på ett tydligt sätt. 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka uppfattningar hos några lärare i grundsärskolan om 

strukturerad skrivundervisning som stöd för att utveckla skrivundervisningen i grundsärsko-

lan. Vi har även undersökt vilka möjligheter och hinder de ser med arbetssättet. Vi valde att i 

en aktionsforskningsinspirerad studie genomföra reflektionssamtal och en fokusgruppsinter-

vju med lärare som arbetar med skrivande på en högre nivå. Utifrån detta valdes lärare som 

undervisar ämnen på grundsärskolans mellan- och högstadium.  Resultatet av studien visar att 

lärarna uppfattar att strukturerad skrivundervisning utgör ett stöd att utveckla skrivundervis-

ningen i grundsärskolan. Med sina inslag av fokus på det gemensamma lärandet, tydliga stöd-

strukturer och lärarens roll uppfattar lärarna arbetssättet som en bra metod för att utveckla alla 

elevers textskapande oavsett kunskapsnivå. Lärarna uppfattar att för varje gång arbetssättet 

används sker en utveckling av undervisningen. De menar att det finns en utvecklingspotential 
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i arbetssättet, det kan vidareutvecklas och lärarna kan tänka sig använda arbetssättet även för 

att få in skrivandet i andra ämnen .  

Vi är medvetna om att resultat mycket väl kan tolkas annorlunda. Våra egna erfarenheter och 

vår förförståelse påverkar vår analys och våra tolkningar. 

 

Fokus på lärande i grupp 

 

Att fokus på lärande i grupp är av betydelse visar både resultatet och den litteratur vi hänvisar 

till. Ett av de starkast framträdande resultaten var lärarnas upplevelse att alla faktiskt kan vara 

med i den här typen av undervisning, oavsett kunskapsnivå och förmågor. Det krävs dock en 

hel del av lärarna för att göra alla delaktiga i arbetet med texten. Här drar vi en parallell till 

Cannella-Malone m.fl. (2015) som poängterar vikten av att se till att alla elever har möjlighet 

att uttrycka sig genom anpassningar och hjälpmedel. De elever som inte har ett talat språk kan 

här göra sin röst hörd genom att peka och få hjälp av kamraterna. Med hjälpmedel kan denna 

dialog utvecklas och eleven kan med egna ord bidra till den gemensamma texten som skapas i 

gruppen. I en grupp som delar samma upplevelse kan dialogen berikas när alla flikar in och 

hjälper till. Swärd (2008) menar just att bra förutsättningar för skriftspråksinlärning är att alla 

elevers erfarenheter tas till vara och deras individualitet ges utrymme. På detta sätt blir alla i 

gruppen en tillgång. Arbetssättet uppmuntrar till samarbete och samtal och utifrån en socio-

kulturell syn på lärande är det på detta sätt kunskap skapas, genom kommunikation och sam-

spel (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar att vi i det gemensamma får ta del av varandras tankar 

och tillsammans kan skapa nya. Resultatet visar att lärarna uppfattar att i strukturerad skriv-

undervisning sker lärandet i ett socialt sammanhang där kommunikationen är central. Arbets-

sättet kräver även att läraren arbetar aktivt för att få ett bra klimat i gruppen för att kunna ar-

beta med skrivandet. I resultatet framkom att lärarna såg att ett gott klimat med trygghet i 

gruppen där elever vågade prata och blev lyssnade på, förde skrivprocessen framåt. Samspel 

och lärande är nära förknippade med varandra (Dysthe, 2003) och med andra ord kan det goda 

gruppklimatet ses som en förutsättning för lärande. 

Fokus på textens innehåll 

 

Genom att ha fokus på att textens innehåll ska utvecklas uppfattar lärarna att strukturerad 

skrivundervisning bidrar med stöd för detta på olika sätt. När eleverna får möjlighet att skriva 

om något som de själva upplevt blir de motiverade och engagerade i uppgiften. Skaalvik & 

Skaalvik (2016) lyfter fram vikten av motivation som en bidragande faktor för att bättre 

kunna fokusera på uppgiften.  

För många elever med intellektuell funktionsnedsättning är det svårt med abstrakta begrepp, 

vilket gör det viktigt att de ämnen som eleverna förväntas skriva om är konkreta (Cannella-

Malone m.fl., 2015). Att ta tillvara elevernas egna erfarenheter, intressen och behov är av be-

tydelse för att texten ska få ett rikare innehåll. Det visade sig att då eleverna själva upplevt en 
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händelse kunde de uttrycka känslor och återberätta händelsen på ett tydligt sätt. Här upplevdes 

bildens motiv vara avgörande. När lärarna valde bilder med neutrala motiv, blev bilden för 

abstrakt trots att de deltagit i händelsen. De kunde inte koppla sig själva till bilden. När ele-

verna var med på bilden blev deras återberättande mer detaljerat och motivationen att vilja 

berätta blev större. Detta tolkar vi som att när både händelsen och bilden är konkret så möjlig-

görs återberättandet. 

Resultat visar att arbetssättet skapar en naturlig dialog mellan läraren och eleverna och  lärar-

na beskriver sin roll som viktig för textens innehåll. De var hela tiden aktiva med att ställa 

frågor för att utveckla texten. Detta kopplar vi ihop med hur Dysthe (1996) beskriver att mo-

tivationen ökar genom respons och ömsesidighet från läraren. Det visade sig att på vilket sätt 

läraren ställde frågorna hade stor betydelse för elevernas engagemang. Här beskriver även 

Håkansson och Sundberg (2012) att lärarens engagemang och ledarskap är en faktor som är 

av betydelse för en god pedagogisk miljö.  

Lärarna beskriver hur det blev lättare att ställa öppna och nyfikna frågor när de själva inte 

varit med i händelsen. De redovisade hur stort engagemanget hos eleverna blev och hur 

mycket lättare det blev att utveckla texten. Dysthe (1996) beskriver att i ett dialogiskt klass-

rum är de autentiska frågorna centrala. Det är frågor som inte har något rätt eller fel svar och 

frågorna är öppna, har fokus på att ge eleven möjlighet att tänka och reflektera. Dysthe (1996) 

menar vidare att genom att ställa autentiska frågor till eleverna har läraren också möjlighet att 

följa upp svaren. Så visar läraren att svaret är bra och tillräckligt. Vår tolkning är att den här 

typen av dialog fortfarande inte förekommer så ofta i klassrummen. Det gör att vi får svårt att 

ställa den typen av frågor när vi har varit med i händelsen vi ställer frågor om. De har en ten-

dens att få formen av fråga-svar och eleverna tror att det finns ett rätt svar. Det utvecklar inte 

dialogen och det utvecklar inte texten. Vi tror att man kan träna sig i att arbeta mot ett mer 

dialogiskt klassrumsklimat och i och med det kan man ställa autentiska frågor även om man 

har varit med i händelsen man ställer frågor kring. 

Fokus på bilder 

 

Resultatet visar att lärarna upplever att bilden som verktyg har stor betydelse i strukturerad 

skrivundervisning och bilden kan här ses som en medierande artefakt då bilden ger stöd och 

hjälp i samspelet och kunskapsöverföringen mellan människor (Tjernberg, 2016). Tjernberg 

beskriver att just bilder är en typ av medierande redskap som hjälper oss förstå vår omvärld. 

Lärarnas uppfattningar att bilden som stöd är en av modellens möjligheter stöds av Cannella-

Malone m.fl. (2015) då de ser bilden som ett hjälpmedel, där hjälpmedel är en av de sex fak-

torer lärare bör ha i åtanke när skrivundervisning planeras. Att elever med utvecklingsstörning 

kan ha svårigheter med arbetsminne framkommer i bakgrunden. Den kognitiva funktionsned-

sättningen ger individen nedsatt abstraktionsförmåga och kan ge svårigheter att bearbeta in-

formation just eftersom arbetsminnet är nedsatt (Antonson & Söderman, 2011; Dockrell, 

2009). Utifrån detta anser vi att bilder är ett medierande redskap som kan bidra till att alla kan 

vara delaktiga i textskapande trots sina kognitiva funktionsnedsättningar och svårigheter med 

arbetsminne och abstraktionsförmåga. Detta bidrar till utvidgat lärande och en möjlighet att nå 
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nästa nivå i den proximala utvecklingszonen. I detta arbete blir hela gruppen ett medierande 

redskap. De hjälper varandra vidare genom att de minns olika saker och ger i sin tur någon 

annan stöd att minnas. Alla elever har nått olika långt i sin utveckling och har olika erfaren-

heter och på detta sätt kan gruppen utmana och stödja varandra. Även den som själv inte kan 

bidra i så stor utsträckning, får möjlighet att lyssna och ta del av gruppens samtal och får på så 

sätt möjlighet att komma vidare i sin utveckling. 

 

Fokus på ett arbetssätt med läraren som förebild 

Vi har funnit mycket stöd i litteratur och tidigare forskning som visar att ett arbete med lära-

ren som förebild är ett effektivt sätt att undervisa på (Harris & Graham, 1996; Joseph & Kon-

rad, 2008; Swärd, 2015). Bland annat lyfter Berthén & Eriksson (2006) att ett så kallat delat 

och väglett skrivande, modellskrivning och självständigt skrivande tillsammans kan utgöra 

grunden i ett arbetssätt för att introducera barn till att skriva funktionellt. Modellering är en 

form av stödstruktur som innebär att läraren tänker högt. När läraren tänker högt och uttalar 

sina tankar blir det ett stöd för eleverna (Joseph & Konrad, 2008). Lärarna i vår studie beskri-

ver just "tänka högt" som en bra metod att arbeta med sådant som annars upplevs som kom-

plicerat, som exempelvis formalia. Cannella-Malone m.fl. (2015) menar att elever med intel-

lektuell funktionsnedsättning kan lära sig använda strategier för sitt skrivande, om de undervi-

sas på ett tydligt sätt. Att tydligt modellera genom att tänka högt  är ett effektivt sätt att lära ut 

olika strategier. Modellering bidrar till att undervisning av formalia kommer in på ett naturligt 

sätt när texten bearbetas för att bli läsbar för mottagaren. Här menar lärarna att man får forma-

lia på köpet.  

Resultatet som visar att arbetet med att modellera upplevs engagera och fångar elevgruppen. 

Arbetssättet kräver en hel del följsamhet från läraren sida, vilket upplevs som positivt då ar-

betssättet i sig fångar gruppen på ett naturligt sätt. Det krävs dock en hel del av läraren. Hå-

kansson & Sundberg (2012) beskriver vikten av lärarens engagemang och ledarskap för ele-

vernas lärande, en tro på elevens förmåga och en undervisning som är elevfokuserad. Om 

läraren har för låga förväntningar och istället lägger över misslyckanden på den enskilde ele-

ven och elevens funktionsnedsättning så finns en risk att eleverna inte får tillräcklig läs- och 

skrivundervisning (Reichenberg & Löfgren, 2013). Att utmana eleverna och att utmana sig 

själv som lärare är i och med detta en viktig del i lärarens roll. 

Fokus på att texten har en mottagare 

 

I läroplanen i ämnet svenska är en av förmågorna att kunna skriva texter för olika syften och 

mottagare (Skolverket, 2010). Utifrån Skolinspektionens granskning av svenskundervisningen 

i grundsärskolan var det mindre vanligt att eleverna skrev till en mottagare för att berätta nå-

got (Skolinspektionen, 2010). Utifrån detta förstår vi varför lärarna i studien inte reflekterar så 

mycket kring detta. I vårt resultat framkommer att mottagare till text är ett nytt moment för 
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alla. Vi tror dock att eleverna kanske även tidigare uppmanats att skriva till mottagare, men att 

det aldrig använts som en uttalad strategi. I sin artikel beskriver Berthén och Eriksson (2006) 

att det verkar ha betydelse att den producerade texten har en mottagare. Detta visar även vårt 

resultat där lärarna beskriver hur arbetet med att skapa texten blev meningsfull för eleverna 

och att syftet med skrivandet blev tydligt när fokus låg på att texten skulle ha en verklig mot-

tagare. Texten blev på detta sätt mer precis och innehållsrik. Vi tror att det var viktigt för ele-

verna att mottagaren var en verklig person som de hade en relation till, som inte varit med i 

aktiviteten och som de själva valde att skriva till. Detta märks genom lärarens uttalande om 

hur viktig responsen från mottagaren blev. 

Liberg (2006) belyser vikten av en miljö som ger stöd och tydlighet i undervisningen för ele-

ver med försenad eller avvikande språkutveckling.  Här kan fokus på att texten har en motta-

gare vara ett sådant stöd för eleverna enligt vårt resultat. Lärarna uttryckte att detta kan vara 

en användbar strategi för eleverna att utveckla sina texter på egen hand så småningom. Det, 

för den sociokulturella synen på lärande, centrala begreppet scaffolding som innebär att olika 

former av stöd kan hjälpa eleven nå längre i sitt lärande än utan detta (Säljö, 2000). Genom 

detta sätt att se på lärandet vägleds eleverna och ges strategier hur de ska göra något, så att de 

sen kan göra det på egen hand (Gibbons, 2009). 

Sammanfattningsvis kan sägas att i strukturerad skrivundervisningen förväntades lärarna ha 

flera olika faktorer i åtanke vid planering av undervisning utifrån detta arbetssätt. Alla dessa 

faktorer hör ihop och skapar tillsammans förutsättningar för att utveckla skrivundervisningen 

för eleverna i grundsärskolan. Var och en har en styrka i sig men det har visat sig att tillsam-

mans skapar de fler möjligheter än hinder för lärarnas arbete. Lärarna uttrycker att några av 

faktorerna är nya medan andra är kända sedan tidigare. De beskriver även att flera använts var 

för sig tidigare. Det nya sättet att kombinera de olika faktorerna blev till viss del en aha-

upplevelse. Detta stöds av Cannella-Malone m.fl. (2015) som beskriver att alla deras nämnda 

verktyg för effektiva undervisningsstrategier behövs vid planering och genomförande av 

skrivundervisning. Att skriva tillsammans och visa eleverna hur en text skapas borde vara lika 

självklart som att vi läser högt för eleverna. Att börja skriva tillsammans är en väg mot att 

kunna skriva själv (Liberg, 2007). Det man klarar med hjälp idag kan man klara själv imor-

gon. Det gemensamma skrivandet möjliggör att alla kan  vara med och skapa en text. På detta 

sätt skapas förutsättningar för  eleven att nå till nästa utvecklingszon (Säljö, 2000). 

Förändring 

 

De förändringar vi sett i studien berör lärarnas uppfattningar om arbetssättet, sin egen roll och 

till viss del utveckling av skrivundervisningen. Vi är väl medvetna om att förändring tar tid 

och för att få till stånd en utveckling av skrivundervisningen som blir hållbar krävs mera tid. 

Hade vi haft mer tid hade vi haft möjlighet att prova strukturerad skrivundervisning vid ett 

flertal tillfällen och på så sätt hade lärarna fått chans att blir trygga med arbetssättet. Detta 

hade kunnat leda till en långvarig förändring om man tar till sig ett eller delar av ett arbetssätt 

som man sett har potential. Frågan är hur lärarna väljer att använda den nya kunskapen och de 

nya insikterna. Rönnerman (2012) beskriver detta som en kritisk punkt i aktionsforskningen. 
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Antingen fortsätter lärarna som de alltid gjort eller så tar de till sig av den nya kunskapen och 

förändrar undervisningen. Det vi kan se är att strukturerad skrivundervisning har varit en ögo-

nöppnare för lärarna och en aha- upplevelse över vad gruppen faktiskt kunde åstadkomma 

med stöd av strukturerad skrivundervisning. 

 

Slutsatser 

Våra slutsatser är att lärarna överlag är positiva och öppna för arbetet med strukturerad skriv-

undervisning och ser inga hinder för att det ska kunna vara ett stöd att utveckla skrivundervis-

ningen i grundsärskolan. De funderingar som lärarna har kring arbetssättet är till stor del av 

praktisk karaktär som till exempel bildhantering, gruppstorlek och tidsaspekten. Lärarna ger 

flera förslag på  hur arbetssättet kan utvecklas och anpassas för respektive elevgrupp och med 

fokus på det framtida individuella skrivandet. För att blir delaktig i samhället är det oerhört 

viktigt att vi ger alla elever möjlighet att för utveckla sin förmåga att skriva. 

Genom att lyfta fram några lärares uppfattningar om strukturerad skrivundervisning och ge-

nom vårt resultat som visar att arbetssättet kan vara ett stöd för att utveckla skrivundervis-

ningen, har vi bidragit med nya idéer och influenser. Dessa är relevanta i relation till special-

lärarprofessionen. Vår studie kan vara intressant för lärare inom grundsärskolan som arbetar 

både med ämnen och ämnesområden, då strukturerad skrivundervisning visar ett delvis nytt 

sätt att se på skrivundervisning som uppfattas positivt av lärarna i vår studie. 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Under arbetet med denna studie har vi upplevt att det saknas svensk forskning inom om-

rådet intellektuell funktionsnedsättning och skrivundervisning. Det vore även intressant 

att ta del av studier som fokuserar på elevernas perspektiv på och deras tankar kring skri-

vande. Om vi fick möjlighet att göra en ny studie inom området skulle vi återigen välja 

en aktionsforskningsinspirerad studie men den skulle sträcka sig över en längre tidspe-

riod och gärna involverat alla lärare på skolan. Det hade även varit intressant att även 

titta på eleven och dess skrivutveckling. 
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Bilaga 1: Ramar för lektion 

 

Planera och förbered 

 

Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del av i 
moment A. Nedan följer ett exempel på en sådan aktivitet. 

I denna del får ni möjlighet att pröva strukturerat skrivande, med läraren som modell. Ut-
gångspunkt vid skrivandet är att eleverna får möjlighet att iaktta hur deras återberättande 
av en särskild händelse kan formas i skrift och sedan utvecklas med tanke på en utomstå-
ende mottagare. Uppmärksamheten riktas mot såväl textens innehåll som skriftspråkliga 
konventioner. Som underlag används t.ex. en gemensam upplevelse. Bilder/bildserier eller 
fotografier kan användas som stöd. Texten som tar form ska kunna iakttas av alla. 

 Fundera över vilken typ av upplevelse som ni tror kan engagera eleverna att skriva 

om. 

 Diskutera mottagare av texten, dvs någon som ni tror kan bli intresserad och berörd 

av textens innehåll. Helst någon som kan ge eleverna respons på texten. 

 Diskutera hur tiden behöver disponeras för att återberättande och utvecklande av 

texten, samt även skrivloggen ska hinnas med under lektionen. 

Använd en berättarstruktur med början, mitt och slut som underlag för texten som ska skri-
vas. Eleverna återberättar en händelse och du som lärare skriver. Formulera resonerande 
frågor som ni tror kan fungera som utgångspunkt för det aktuella innehållet i era respektive 
elevgrupper. Förslag: 

 Början:  

o Vad handlar texten om? 

o Vem/vilka deltog (huvudpersoner)? 

o Var utspelade sig händelsen (miljön)? 

 Mitten: Vad hände? Flera händelser/situationer kan finnas. Kanske finns en spänning, 

en motsättning eller en konflikt mellan personer? 

 Slutet: Hur slutade det? 

Undersök sedan tillsammans med eleverna vad som kan behöva utvecklas i texten för att 
budskapet ska kunna förstås av en utomstående mottagare. Fokus bör ligga på både innehåll 
och skriftspråkliga konventioner. 
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Bilaga 2: Diskussionsfrågor 

 

• Vad gick bra och vad kan det ha berott på? 

• Vad gick mindre bra och vad kan det ha berott på?  

• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen?  

Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd för samtalet.  

• Hur fungerade upplägget med att eleverna återberättade och att ni tillsammans med ele-
verna skrev en gemensam text där ni lärare ”förde pennan” och sedan med stöd av frågor 
undersökte och utvecklade texten? Vad fick eleverna möjlighet att iaktta och pröva?  

• Vad fick ni reda på om elevernas förmåga att återberätta och skriva till en utomstående? 
Vad fick ni inte reda på? 
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Bilaga 3: Intervjuguide – fokusgruppsintervju 

 

Lärarnas uppfattning om modellen som stöd för att utveckla skrivundervisningen i grund-
särskolan. 
 
 
Berätta! Hur har ni upplevt modellen? 
 
(Exempel på följdfrågor) 
Hur menar du då? 
Berätta mer. 
Kan du ge exempel. 
 
Hur skulle ni beskriva modellen? 
 
Vilka möjligheter ser ni med modellen? 
 
På vilket sätt skulle ni vilja utveckla modellen?  

 
Vilka hinder ser ni med modellen? 
 
Skulle hindren kunna undanröjas? Hur? 
 
På vilket sätt skulle den kunna vara ett stöd för att utveckla skrivundervisningen? 
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Bilaga 4: Missiv till lärare 

Till deltagande lärare                                                                                          2016-09-27 

Hej! 

Under den sista terminen på utbildningen till speciallärare inriktning utvecklingsstörning vid Stock-

holms universitet, ska jag tillsammans med en studiekamrat skriva ett självständigt arbete på 15 hp. 

Arbetet kommer att handla om skrivande och skrivundervisning i grundsärskolan. I arbetet kommer 

vi att ta hjälp av Skolverkets Läs- och skrivportalen och deras modell för Strukturerad skrivundervis-

ning.  

Vi vill med studien få syn  på lärares uppfattning och reflektioner om modellen som verktyg för att 

utveckla och anpassa undervisningen. Arbetet kommer att göras med inspiration av aktionsforskning, 

där man utgår från den egna praktiken. Tillsammans som kollegor utvecklar man på ett vetenskapligt 

sätt verksamheten genom dialog och reflektion.  Undersökningen kommer genomföras under sep-

tember och oktober som följer: 

 Vid första träffen delger vi varandra våra tankar och reflektioner om skrivande och skrivun-

dervisning. 

 Sedan läser ni på egen hand en artikel, tittar på en kort film och skriver ner de tankar som 

kommer upp i en reflektionslogg. 

 Vid träff nummer två har vi ett reflektionssamtal kring film och artikel med hjälp av våra re-

flektionsloggar.  Med inspiration av detta planerar vi upp en lektion för en grupp elever. 

 Ni genomför lektionen och gör sedan anteckningar utifrån tankar och reflektioner. 

 Vid träff nummer tre har vi ett reflektionssamtal kring den genomförda lektionen och plane-

rar ytterligare en lektion. 

 Ni genomför den andra lektionen och gör anteckningar utifrån tankar och reflektioner.  

 Vid den avslutande träffen har vi ett reflektionssamtal kring den andra lektionen och avslutar 

arbetet med en fokusgruppsintervju utifrån frågeområden rörande modellen. 

Du som lärare kommer inte att kunna identifieras efter som  vi inte kommer att skriva ut namn, 

skola, stad etc. Insamlad data kommer endast vara tillgänglig för mig, min studiekamrat och vår 

handledare. Reflektionssamtalen och fokusgruppsintervjun kommer att spelas in och transkriberas, 

men raderas direkt efter analys.   

Jag vore mycket tacksam om du vill delta i detta arbete. Deltagande är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Har du några frågor kontakta mig.   

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Skånöy    xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se 

 

Eva-Marie Åkerlund   xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se 

 

Hanna Hau, handledare, Stockholms Universitet   xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se 

mailto:xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se
mailto:xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se
mailto:xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se
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Bilaga 5: Information till vårdnadshavare                                                                         

                                              

 

Hej!       2016-09-19 

 

I min utbildning till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning vid Stockholms universi-

tet, ska jag tillsammans med en studiekamrat skriva ett självständigt arbete. I vårt examens-

arbete, som handlar om skrivundervisning i grundsärskolan, ska vi genomföra ett projekt.  

Tillsammans med lärare i grundsärskolan på två orter i Sverige, kommer vi att arbeta med ett 

material från Skolverkets Läs- och skrivportalen.  

Lärarna får i uppdrag att planera och genomföra en lektion utifrån en modell för strukture-

rad skrivundervisning och sedan reflektera kring arbetssättet. Syftet är alltså att undersöka 

hur lärarna uppfattar arbetssättet, inga data rörande elever kommer att samlas in. Arbetet 

genomförs under september och oktober. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Skånöy    xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se 

Eva-Marie Åkerlund   xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.se 
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