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Skrivundervisning 

En studie i ett specialpedagogiskt perspektiv om hur lärare undervisar i 

årskurs 1-6. 

Kristina Niklasson 

Sammanfattning 

För att kunna möta de krav som samhället ställer på skrivförmåga behöver elever lära sig att kunna 

uttrycka sig i olika situationer, för skilda ändamål och i varierande sammanhang. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma lärare och speciallärare arbetar med 

skrivundervisning. Detta sker genom att titta på vilka metoder och aktiviteter som de anser främjar 

elevernas skriftspråklighet. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur arbetar lärare med 

skrivundervisning? Vad anser lärare är mest betydelsefullt för att bedriva framgångsrik 

skrivundervisning? Hur kan datorer och ipads i undervisningen bli ett hjälpmedel för elever i behov av 

särskilt stöd? Hur använder man feedback och formativ bedömning för att involvera eleverna i deras 

egen skrivprocess? 

Resultatet från den intervjuundersökning som utförts visar att det är fem viktiga kategorier som 

behöver ingå i lärares skrivundervisning. Den första nyckeln är den röda tråden - hur man lär ut 

mönster för de olika genrerna i textskrivning. Stavningen är den andra av nycklarna, vad man ska 

fokusera på och när den ska introduceras. Den tredje nyckeln är formativ bedömning i elevers 

skrivande, hur feedback kan ges för ett ökat lärande och vilka aktiviteter i undervisningen som bidrar 

till att elever lär sig skriva. Fjärde nyckeln handlar om hur datorn kan bli ett skrivhjälpmedel för alla 

barn på olika sätt. Betydelsen av lärarnas utbildning är den sista viktiga nyckeln. 

Utifrån dessa kategorier har det bland annat framkommit att det råder lite olika uppfattningar om vad 

som ska ingå i skrivundervisningen och framförallt är man inte riktigt ense om när stavningen ska 

introduceras. En annan sak som också visat sig är att elever oftast blir mer intresserade av att skriva 

texter på dator eller ipad än att skriva för hand. Lärare ser betydande vinster genom att elevernas 

motivation ökar men frågan kvarstår om det i förlängningen innebär att man glömmer bort eller helt 

enkelt inte ägnar någon tid till att öva handskriften. 
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Förord 

 

Efter att ha arbetat många år i skolan och genomgått kontinuerlig fortbildning för att kunna undervisa 

elever i behov av särskilt stöd kändes det naturligt att utbilda mig till speciallärare. Sedan 2011 har jag 

arbetat som speciallärare på låg-och mellanstadiet och under denna tid har jag mer och mer funderat på 

och undrat över hur riktigt bra skrivundervisning kan te sig. 

Jag vill rikta ett stort och innerligt TACK till alla kollegor som trots egen tidspress valt att delta i min 

studie och delat med sig så frikostigt av sitt stora kunnande om hur ni arbetar med skrivundervisning 

på fältet.  

TACK också till min handledare Helen Knutes Nyqvist för goda synpunkter i skrivprocessen med 

uppsatsen.  

Det största tacket riktar jag till min man som med stort engagemang stöttat mig i mina studier till 

speciallärare.  
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Inledning 

Att kunna skriva har blivit allt viktigare för den enskilda individen. Allt högre krav ställs på 

skriftspråklig förmåga både i arbetsliv och inom utbildning. I vårt kunskapssamhälle, där det blivit allt 

vanligare att söka information via internet, är det viktigt att kunna stava korrekt för att hitta rätt. Men 

hur kan pedagoger ta till vara alla de kunskaper som barn har med sig när de börjar i skolan och 

stimulera dem i undervisningen, så att deras nyfikenhet på läsning och skrivning inte försvinner? 

De internationella undersökningarna PISA (Programme for International Student Assessment) 

(Skolverket, 2013) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) (Skolverket, 2012) 

är internationella undersökningar som Sverige deltagit i. Dessa undersökningar har de senaste åren 

visat på svenska elevers försämrade resultat i bland annat läsning och skrivning. Även i 

samhällsdebatten har gemene man kunnat följa en allmän oro över de sjunkande resultaten. Men vad 

beror detta på? Kan det finnas en lösning på problemet? Kan pedagogerna förändra sin undervisning? I 

en skola för alla – finns det möjligheter även för elever i behov av särskilt stöd att kunna nå upp till 

målen?  

Att som pedagog bedriva skrivundervisning och även ha ett fokus på fungerande specialpedagogik så 

att alla elever får både lämplig teoretisk och praktisk undervisning i rätt avgränsad mängd för full 

förståelse är inte alltid en enkel ekvation.  

Vad beror detta på? I en rapport från Skolverket (2009) kan man läsa att några av orsakerna till att 

lärares undervisning i exempelvis skrivning är förenad med svårigheter kan vara stora elevgrupper 

samt tidsbrist och stress hos lärare. Dock kvarstår utmaningen för läraren att: ”skapa en skola där alla 

elevers olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov tas tillvara” (Assarsson, 2009, s. 31). 

Det är mot denna bakgrund jag skulle vilja titta närmare på hur klasslärare och speciallärare arbetar 

med skrivundervisningen i den svenska skolan och studera deras val av metoder och strategier för att 

kunna höja den skriftspråkliga kompetensen i en skola för alla. Jag vill undersöka hur verksamma 

lärare och speciallärare arbetar med olika skriftspråkliga aktiviteter. I den kommun som 

undersökningen har utförts har det lanserats Bedömning för lärande, BFL dvs. ett förhållningssätt som 

vilar på vetenskaplig grund för att synliggöra elevers lärande. Därför finns det hos mig ett intresse att 

också undersöka om detta sätt att förhålla sig har påverkat hur lärare undervisar i skrivning. 
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Bakgrund 

Den teoretiska inramningen innefattar skolans styrdokument, kunskapskrav, förändringar i 

lärarutbildningen samt tidigare forskning och teoretiska aspekter. Svenskundervisningen enligt Lgr11 

(Skolverket, 2011) samt kunskapskraven i slutet av årskurs 3 och 6 har ett speciellt fokus på vad 

eleverna ska lära sig i skrivning och stavning. I början av detta avsnitt lyfts skolans uppdrag enligt 

Lgr11 (Skolverket, 2011) och vilka förutsättningar som eleverna behöver ges i undervisningen för att 

en utveckling av deras förmågor ska ske. Därefter summeras kunskapskraven i svenska för årskurs 3 

och 6. Vidare presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter med avsikt att belysa hur 

en bra skrivundervisning kan etableras i skolan genom de aktiviteter som elever blir erbjudna. Därpå 

följer avsnitt om lärarens betydelse för undervisningen, speciellt hur man kan förebygga skrivproblem 

genom att använda kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen, genreskrivning och 

bedömningsstrategier för lärande. I den avslutande delen av detta kapitel presenteras några aspekter av 

vad forskningen kommit fram till, i första hand vad det innebär att lära sig att skriva och den 

utveckling som föregår skrivandet.   

Skolans uppdrag  

I skolan ska varje elev stimuleras på ett sådant sätt att de kan inhämta och utveckla kunskaper. 

Samarbete ska ske med hemmen så att elevers utveckling kan främjas, där skolan blir ett stöd för 

familjer i deras fostran av barnen. Skolans uppdrag är också att stimulera elevers nyfikenhet och 

kreativitet, för att de ska våga pröva idéer och utveckla en vilja att lösa problem. Elever ska också få 

lära sig ta egna initiativ under eget ansvar, vilket kan bidra till ett ökat självförtroende, både för att 

arbeta självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011).  

Syftet med undervisningen i svenska 

I Läroplan för grundskolan Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att: ”undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”( s. 8). Vidare ska eleverna i ämnet svenska ges förutsättningar 

till utveckling i tal- och skrift. Undervisningen ska motivera elevernas intresse för läsning och 

skrivning, så att en utveckling av deras förmågor sker genom arbete med olika strategier, exempelvis 

skrivning både enskilt och i gemenskap med kamrater. 

Vidare ska undervisningen utgå ifrån och ta hänsyn till elevernas bakgrund, erfarenheter samt språk 

och kunskaper. De elever som behöver särskilt stöd ska också få det (Skolverket, 2011). I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) tas även upp betydelsen av delaktighet för att eleven ska kunna utveckla ansvar och 

inflytande över den egna utbildningen. Genom den moderna teknikens intåg i samhället har man i 

läroplanen föreskrivit att alla elever ska kunna använda sig av modern teknik ”som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). I skolans 

arbetsmiljö ska exempelvis finnas datorer och andra hjälpmedel för att elever ska få möjligheter till att 

självständigt söka kunskap. Samtidigt ska all personal få den kompetensutveckling de behöver för att 

deras arbete ska kunna utföras professionellt. 

Syftet med undervisningen i ämnet svenska är ”att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket” (Skolverket, 2011, s. 222). Förutsättningar ska ges i undervisningen så att eleverna lär sig 

utveckla tal-och skriftspråk. De ska kunna uttrycka sig för olika syften och i skilda sammanhang. 
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Elevernas intresse för exempelvis skrivning ska stimuleras. De ska även lära sig ”hur man formulerar 

egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta 

till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” 

(Skolverket, 2011, s. 222). 

Kunskapskrav i slutet av årskurs 3 

I slutet på årskurs 3 ska eleven kunna ”skriva enkla texter med läslig handstil och på dator” 

(Skolverket, 2011, s. 227). Eleven ska vidare i texter kunna ”använda stor bokstav, punkt och 

frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i 

elevnära texter” (Skolverket, 2011, s. 227). Berättande texter ska skapas med ”tydlig inledning, 

handling och avslutning” (Skolverket, 2011, s. 227). I faktatexter som skrivs ska innehållet tydligt 

framgå genom grundläggande begrepp och ord som hör ihop med ämnet. Vidare ska eleverna kunna 

förtydliga budskap genom att kombinera sina texter med bilder. De ska också kunna ge enkla 

omdömen om olika texter samt på ett enkelt sätt göra bearbetningar och förtydliganden av egna texter. 

Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 6 

Texter ska kunna skrivas av eleven ”med begripligt innehåll och” med ”i huvudsak fungerande 

struktur samt viss språklig variation” (Skolverket, 2011, s. 228). Eleven ska kunna visa på kunskap om 

”grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet” (Skolverket, 

2011, s. 228). Berättande texter som skrivs av eleven ska innehålla ”enkla gestaltande beskrivningar 

och enkel handling” (Skolverket, 2011, s. 228). Vidare ska eleven kunna sammanställa viss 

information från ett urval av källor. Innehållet i sammanställningarna ska bestå av ”enkla 

beskrivningar, egna formuleringar ”och ”viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp” 

(Skolverket, 2011, s. 228) ska förekomma. Eleverna ska också visa att de kan förstärka olika texters 

budskap genom att kombinera texter med olika estetiska uttryck. De ska också kunna ge enkla 

omdömen om olika texters innehåll och vid respons ska de kunna visa med klar tydlighet och med 

kvalitet hur de kan bearbeta texter ”på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 2011, s.228). 

Förändringar i lärarutbildningen 

I den svenska skolan har många lärare olika utbildningsbakgrund. I slutet av 60-talet förändrades 

utbildningen för låg-och mellanstadielärare till att bli mer teori- och forskningsanknuten för att bli 

anpassad till den nioåriga grundskolan (Frank, 2009). Dock behöll man läs-och skrivundervisningens 

metodik för blivande lågstadielärare men för de som skulle utbildas till mellanstadielärare förekom 

ingen läs-och skrivundervisningsmetodik. I ämnet svenska betonades arbetet med litteratur. År 1988 

tog 1-7 och 4-9 utbildningarna till grundskollärare sin början. Riktlinjen för 1-7- lärarutbildningen var 

att ett särskilt fokus skulle vara på läs-och skrivinlärning på grundläggande nivå. För en ökad 

behörighet till att undervisa upp till årskurs 7 kunde man inom so/sv läsa ytterligare 10 poäng i 

svenska. På grund av kraftigt minskade ekonomiska ramar vid denna tid blev konsekvenserna för 

studenterna förändrad timfördelning och organisation på högskolorna. Detta innebar att utbildningen 

inom läs-och skrivinlärning på de olika högskolorna tedde sig mycket olika (Frank, 2009). En ny 

grundskollärarutbildning startade 2001, men tyvärr hade man inte heller denna gång lyckats ge 

studenterna utbildning i läs- och skrivinlärning mot skolans yngre åldrar. År 2005 gjordes en revision 

av ovanstående utbildning gällande kurser i läs- och skrivinlärning mot elever i skolans tidigare åldrar 

som måste erbjudas lärarstudenter. År 2011 infördes en ny lärarutbildning och man kunde läsa i 

examensordningen att studenten för yrkesutövningen skulle bl.a. ”visa fördjupad kunskap om 
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grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och 

språkutveckling” (Svensk författningssamling, 2010, s.13). 

I takt med skolans styrning från regel- till mål och resultatstyrning på 90-talet har lärarutbildningen 

förändrats. De senaste läroplanerna har kommit att ange målen för verksamheten och i den allra 

senaste, Lgr 11 (Skolverket, 2011) får vi detaljerade beskrivningar av de enskilda kunskapskraven i 

alla ämnen. Lärares kompetens och yrkeskunnande har en allt större betydelse för vad eleverna lär sig 

och hur de kommer att lyckas i ett alltmer förändrat samhälle. Behovet av speciell utbildning i läs-och 

skrivundervisning på lärarutbildningen kan inte nog överskattas. Många lärare som inte har denna 

fördjupning utan fått exempelvis behörighet i matematik och får tjänst på lågstadiet kan känna 

frustration över elever som har problem med att stava och/eller formulera sig i skrift, eftersom de inte 

har fått redskap för att kunna ge rätt anpassning i undervisningen. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt belyses hur skrivforskningen började samt om den förändring som skett alltsedan 1960-

talet från att lära barn skriva korrekt till att se skrivandet som en process. 

Historisk utveckling 

Hur startade skrivforskningen – den som vi har tillgång till idag? Blåsjö (2006) skriver att det knappast 

handlade om forskning utan mer om att eleverna skulle lära sig att skriva på ett korrekt sätt. Hon 

berättar att man tyckte att det räckte för arbetarbarnen att kunna läsa. Men på 60-talet skedde det en 

förändring. Plötsligt påbörjade människor från icke studievana hem högre studier. Ett led i 

nytänkandet visade sig i att man fokuserade på den enskilda individen. Eleverna skulle i skrift berätta 

om sin verklighet. Innehållet i det man skrev blev viktigare än formen. Det viktiga blev att kunna 

skriva personliga och unika texter. 

Ända in på 1970-talet handlade forskningen om barns skrivande mest om rättskrivning, välskrivning 

och språklära, skriver Björn (1996). Man fokuserade på vad som krävdes för att eleverna skulle 

utveckla sitt skrivande till att tjäna som ett uttryckssätt som skulle kunna bidra till elevens förmåga att 

kommunicera med sin omvärld (Björn, 1996). Vidare skriver Björn (1996) att i den internationella 

forskningen som kom under 1990-talet studerades skrivandet som process. Då framhölls det att 

lärarens uppgift var att lära ut så många strategier som möjligt för att underlätta skrivprocessen för 

eleverna. Framförallt handlade det om att ge struktur, ramar och form åt undervisningen, menade 

Arkhammar (2006). Hon ansåg att eleven skulle få möjlighet genom en tydlig arbetsgång att lära sig 

bearbeta sina texter, samarbeta med en kamrat för att få feedback, få återkoppling på förbättringar och 

tillägg, kontrollera sina skrivfärdigheter, skriva rent för hand samt att ge förnyad återkoppling och 

respons på det slutliga resultatet. I Sverige verkade dock inte processkrivandet riktigt ha slagit igenom. 

En tänkbar förklaring till detta kunde, enligt Blåsjö (2006), ha varit att eleverna under denna tid 

saknade begrepp för hur man skulle bygga upp en text och kunna ge konstruktiv respons. Från att vara 

fokuserad på den enskilda elevens skrivprocess flyttades intresset till den sociala dialogen, menade 

Blåsjö (2006). I detta sammanhang kan nämnas Dysthe (1997, refererad i Blåsjö, 2005) som har 

bidragit med ett sociokulturellt synsätt i skrivforskningen. Blåsjö (2005) skriver: 

att elevernas skrivande och lärande utvecklas om läraren stimulerar dialog i undervisningen på flera 

plan och i flera medier…….Elevernas egna bidrag måste också värderas och följas upp av läraren, så att 

de inser att de inte bara ska återge kunskap. Eleverna måste också få stöttning i hur ett responssamtal 
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om en text bör gå till, så att de diskuterar väsentliga saker och så att diskussionen i sin tur innebär 

stöttning i vad som är viktigt att tänka på när man skriver (s.26).  

En central tanke är att skrivandet inte endast ska ses som ett mål utan mer som ett medel för att tankar 

och kunskaper ska utvecklas (Blåsjö, 2005). Från början uppstod utvecklingen av skrift genom att man 

i vardagen hade ett behov att förmedla sig med andra på sätt som inte var för ögonblicket. Man kände 

en längtan efter att ha en mottagare för sina tankar, en grundförutsättning för att skriva (Säljö, 2005).  

Skrivforskning har inte alls bedrivits i lika stor omfattning som läsforskningen (Hattie, 2009; Nauclér, 

2004). De tidigare studier som undersökts har fokuserat på stavning. Det kan då ha handlat om 

skrivningsstrategier och stavfelstyper och egentligen inte om den verkliga skrivprocessen som på 

senare tid har aktualiserats (Høien & Lundberg, 2013). 

Framgångsfaktorer i läs-och skrivlärande 

För att främja elevers läs-och skrivlärande behöver lärare ha kompetens i hur sådan undervisning kan 

ske, så att medvetna val i strategier och aktiviteter kan bidra till att en rätt anpassning sker, och att alla 

elever kan utvecklas efter sin förmåga (Myrberg, 2003). Det är önskvärt att kompensatoriska 

hjälpmedel används i skrivundervisningen, så att också elever i behov av särskilt stöd ska kunna delta. 

Dessutom bör olika texters former presenteras med tydlig struktur och formativ bedömning ske med 

t.ex. feedback för ett ökat lärande i skrivning (Myrberg, 2001). 

Hög lärarkompetens 

Myrberg (2003) skriver att den mest betydelsefulla beståndsdelen i en pedagogik som lyckas utveckla 

elevernas läs-och skrivförmåga är hög lärarkompetens. Det är den skickliga läraren med betydande 

kunskaper om barns språkliga utveckling som vet hur hon kan lägga upp ett systematiskt och 

strukturerat arbetssätt som gagnar läs-och skrivprocessen. Lärarens förmåga att se varje elevs 

förutsättningar och individuella strategier kan göra så att läs-och skrivproblem förhindras. Detta menar 

även Tjernberg (2013) i sin avhandling, som kommit fram till att det handlar om lärarens förmåga att 

omsätta sina teoretiska kunskaper i handling och därigenom kunna anpassa dem till varje barns 

individuella förutsättningar. 

Läraren behöver kunna förklara tydligt syftet med lektionen och anpassa arbetsmaterial och innehåll 

för sina elever (Tjernberg, 2013, Alatalo, 2011, Hattie, 2009).  Alatalo (2011) förklarar att en lärares 

möjligheter att kunna genomföra framgångsrik läs-och skrivundervisning kan vara beroende av en rad 

omständigheter. Det som höjer en lärares kunskaper, menar hon, är att ha positiva attityder till 

kunskap, söka fortbildning och ha hög tilltro till de egna kunskaperna, men också att söka samarbete 

med andra skickliga kollegor samt specialläraren. Hattie (2009) har visat i en studie att elevernas goda 

resultat inte är på grund av att de går i fina lokaler, är färre elever i varje grupp eller har nya 

läroplaner. Allt beror på den skickliga läraren. De viktigaste läraregenskaperna menar Hattie (2009) är 

att ha goda ämneskunskaper, tydliga mål och en förmåga att anpassa metoder efter behoven hos 

eleverna. Vidare bör läraren ha kontroll och kunna övervaka studieresultat, ha en villighet att hjälpa 

eleverna i deras utveckling samt visa ett personligt engagemang och vara mån om att upprätta goda 

relationer till sina elever. Enligt Wiliam (2013) är nyckeln till skolutveckling lärarna och deras 

professionalitet. Det som spelar störst roll är lärarnas allmänna intellektuella förmåga mer än vad de 

lär sig på universitetet. Vidare förklarar han att vad vi investerar i de lärare som redan är verksamma i 

våra skolor kan få en avgörande betydelse för vårt framtida ekonomiska välstånd (Wiliam, 2013).   
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God undervisning som förebygger läs-och skrivproblem 

Konsensusprojektet har enligt Myrberg (2003) kommit fram till att läraren behöver kunna behärska 

många olika metoder när det gäller läs-och skrivinlärning. Det handlar om att ha en förmåga att kunna 

kombinera olika metoder och väva ihop olika aspekter inom exempelvis skrivundervisningen. 

Utgångspunkt för undervisningen måste vara att det skrivna språket är till för att vi ska få möjlighet att 

meddela oss med varandra. Skrivning innebär kommunikation. Eleverna behöver lära sig att skriften 

används för olika syften och är infogad i ett sammanhang. Läraren behöver kunna presentera en 

motiverande och lustfylld undervisning samt lära ut ett förhållningssätt som blir metakognitivt. På sikt 

innebär detta att eleverna lär sig att bilda meningsfullt strukturerade texter och kan avgöra både vad 

som är viktigt och oviktigt i texterna samt själva bedöma den egna förståelsen av skrivprocessen 

(Myrberg, 2003).  

För en nybörjare gäller det att förstå ”att skrift är kopplat till tal” (Myrberg, 2003, s.39). I det kända 

Bornholmsförsöket har man påvisat att 5-6 åringar som får jobba med olika fonologiska övningar 

under en viss period väldigt systematiskt, är bättre förberedda för den inledande läs- och 

skrivinlärningen. Eleverna behöver göras medvetna om att orden går att dela upp i fonem och genom 

att manipulera med fonem skapas nya ord. Samtidigt behöver eleverna uppmuntras till att skriva 

bokstäver, ord och meddelanden. Detta kan göras redan från förskoleåldern, menar Myrberg (2003).  

Från årskurs 1 kan man också introducera undervisning i stavning menar Alatalo (2011) samt i ordens 

struktur och mening (Wolter, Wood & D´Zatko, 2009). Eftersom barn då är morfologiskt medvetna 

kan en undervisning om olika stavningsmönster och regler förbättra läs-och skrivförmågan speciellt 

för elever med specifika stavningssvårigheter. Elever behöver lära sig tidigt hur ord böjs och härleds 

för att få en morfologisk medvetenhet (Alatalo, 2011). 

Viktiga förutsättningar i läs-och skrivinlärningen är alltså att eleverna ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i ”bokstavskännedom, bokstavsljuden, fonologiska färdigheter” men också ”att talspråket är 

uppbyggt i segment och fonem, att de här representeras av bokstäverna” (Myrberg, 2003, s.39). Men 

man får se upp som lärare så att det inte blir enbart läsaktiviteter eftersom det kan finnas en tendens till 

att det skrivs mindre än vad som borde ske (Myrberg 2003).  

I specialundervisningen handlar det om att läraren behöver kunna arbeta diagnostiskt i undervisningen 

genom en pedagogik som utgår från de förutsättningar som varje elev har. Det kan innebära en-till-en-

undervisning med ett systematiskt och välplanerat arbetssätt som upplevs motiverande för eleven. Det 

innebär att den träning som sker i specialundervisningen sker på ett sådant sätt att läraren metodiskt 

utvecklar elevens lärande genom ”en progression i svårighetsgrad” (Myrberg, 2003, s.45).  

Kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 

Genom att skapa ett tryggt klassrumsklimat med tydliga strukturer och möjlighet för elever med 

varierande läs-och skrivsvårigheter att kunna använda kompensatoriska hjälpmedel kan läraren lägga 

en grund för ett språkutvecklande arbete (Tjernberg, 2013).  

Myrberg (2007) menar att alternativa verktyg, exempelvis datorer kan tjäna som hjälpmedel för 

människor med exempelvis skrivsvårigheter och kompensera funktionella brister. Han ser dessa 

alternativa verktyg som ett pedagogiskt lärverktyg för träning men också något som kan kompensera 

en förmåga. Somliga program är inriktade på stavningsträning och är tänkta att utveckla en elevs 

förmåga att analysera ords fonologiska och morfologiska struktur. Andra program kan ge 

stavningsstöd för elever som behöver hjälp med sin skrivning. På flera olika sätt kan datoranvändning 

bidra till elevers förbättring i skrivning. Eleverna får ökad motivation till att arbeta med sina 
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svårigheter. Tekniken i sig ger också eleverna fortlöpande feedback på skrivningen och då behöver de 

inte synliggöra sina problem för kamraterna i klassen. Det finns ett allt mer omfattande teknikutbud 

som är tillgängligt idag för elever med både läs-och skrivsvårigheter. Ett exempel som kan bli till hjälp 

i skrivsituationer är textanpassning som eleven själv kan styra genom att använda större typsnitt, 

radlängd och ojämnt radfall. De kan använda sig av stavnings- och grammatikkontroll som också 

normalt finns i standardutbudet och som blir ett stöd i olika skrivsituationer. Andra hjälpmedel är t.ex. 

talsyntes som läser upp skriven text, olika appar som kan installeras i dator, pekplatta eller mobil och 

mycket annat. Dock har det visat sig att tangentbordsträning ofta försummas och därför får inte elever 

med dyslexi det skrivarstöd som de skulle behöva och som man hade förväntat sig. Dessa elever kan 

också behöva betydligt längre tid på sig att lära in hur man arbetar med tangentbordet på en dator än 

vad det tar för övriga elever (Myrberg, 2007).  

Det senaste årtiondet har datorstöd för elever fått omfattande spridning. Men det föreligger brist på 

forskning och utvärdering som är vetenskapligt baserad, om hur väl datorstöd fungerar för människor 

med dyslexi. I dagsläget marknadsförs och upphandlas hjälpmedel och det är svårt att i förväg bedöma 

deras värde (Myrberg, 2007).  

Genreskrivande för alla elever  

När det gäller att skriva en sammanhängande text behöver alla elever få lära sig ”hur form- och 

betydelseelement sätts samman till större enheter”, menar Kuyumcu (2004, s. 581). Hon förklarar att 

de måste lära sig t.ex. genrekunskap för ”hur olika texter ska inledas och för hur det fortsatta 

budskapet ska formuleras och avslutas”( Kuyumcu, 2004, s. 581). Kuyumcu (2004) betonar vidare 

vikten av att synliggöra hur språket skiljer sig mellan olika genrer och att man i undervisningen 

använder sig av undervisningsmodeller som genreforskningen kommit fram till, för att ett 

språkutvecklande arbete ska kunna ske bland eleverna. De genrer som vanligtvis brukar presenteras 

för eleverna i samband med textskrivande är berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och 

argumenterande enligt Liberg (2009). Hon menar att när eleverna ska lära sig en ny genre behöver de 

gemensamt först gå in i det aktuella ämnesområdet där de lär sig vilka ord och begrepp som ska 

användas. I den inledande fasen får de möjlighet att prova olika aktiviteter såsom drama, bildskapande 

och skrivande. Därefter sker en självständig fas där lärare och kamrater kan bistå med råd. Det är av 

stor betydelse att eleverna redan från början får en strukturerad och medveten undervisning i 

genrekunskap så att de kan ges bättre förutsättningar att både förstå och skriva egna texter inom olika 

genrer.  Ett exempel på hur ett genreprogram kan utformas, där ett växelspel kan ske, är läromedlet 

”Spökägget” (Andersson, Berg Svantesson, Fast, Roland & Sköld, 2000) som ger barn möjlighet att i 

ett meningsfullt sammanhang utveckla sina läs-och skrivfärdigheter. Undervisningsinnehållet anknyter 

till barnens vardag och föreställningsvärld. Liberg (2008) menar att genom detta utvecklingsprogram, 

som är tänkt för årskurs 1, kan elever bli språkligt utmanade genom lärarens strukturerade arbete. 

Elever från lägre socioekonomiska grupper, andraspråkselever samt elever med dyslexi som är i 

riskzonen för att få läs-och skrivsvårigheter har ett särskilt behov av en skicklig och systematisk 

undervisning, menar Moats (2009). Det handlar om att sätta in tidiga insatser i läs- och 

skrivundervisningen genom att ha koll på fonemisk medvetenhet, fonem-grafemkopplingen, 

ordkunskap och stavning, läsflyt, ordförråd och läsförståelse. Läraren måste ”skräddarsy” 

undervisningen efter de behov som finns. Alla elever behöver utifrån sina förutsättningar få möjlighet 

till ett lärande där olika förmågor kan förmås att växa i ett socialt sammanhang, där exempelvis 

bedömning för lärande kan ske. Hattie (2009) menar att för att en lärare ska kunna upptäcka en effekt 

på elevresultaten behöver läraren öka återkopplingen till eleverna. Läraren behöver ge eleverna en 

stödjande återkoppling och knyta an till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter samt hålla koll 
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på om eleverna själva vet vad de ska lära sig och vad de ska kunna. En erfaren lärare känner till en 

mängd inlärningsstrategier, hur de kan lotsa eleverna vidare när de inte riktigt förstår och genom 

tydligt riktad återkoppling kan en utveckling ske. Det handlar både för läraren att kunna ge utmaningar 

och återkoppling genom feedback, så att eleverna själva kan uppfatta att de är på rätt väg och med 

framgång kan möta utmaningarna. Därför måste läraren hela tiden vara vaksam på vad som fungerar 

och vad som inte fungerar i det egna klassrummet. Både undervisningen och lärandet behöver bli 

synliga för eleverna. Läraren behöver också våga prova alternativa strategier i inlärning när annat som 

prövats inte fungerar. Det är av största vikt att läraren kan förmedla vad som är målet för 

undervisningen och ge formativ bedömning så att ett ökat lärande kan ske (Hattie, 2009). 

Formativ bedömning främjar elevernas lärande 

Enligt Wiliam (2013) finns det fem nyckelstrategier i formativ bedömning som kan betyda mycket för 

att eleverna ska kunna utveckla en förmåga att se sitt eget lärande i skrivprocessen och hur detta kan 

leda till en mer detaljerad syn på vad de behöver lära sig för att bli bättre i sitt skrivande. 

I den första strategin handlar det om att eleverna verkligen ska förstå vad de ska lära sig. Läraren 

behöver förklara målen för olika lektioner. Det gäller för läraren att inledningsvis använda sig av ett 

elevvänligt språk och att vara tydlig med vad eleverna ska lära sig innan man sätter igång med arbetet. 

Det kan innebära att lärandemålet i skrivning på en lektion kan vara att i berättande form skriva en text 

om en persons intressen, exempelvis en hobby eller att berätta om vad man tycker om och inte tycker 

om.  

Den andra strategin tar upp hur läraren ska få veta var eleverna är i lärandet genom att ställa effektiva 

frågor. Lämpliga frågor som kan öka förståelsen för hur elever tänker om exempelvis skrivning kan 

vara ”Varför är det här en mening och inte en sats?” (Wiliam, 2013, s. 101). I samarbete med kollegor 

kan läraren få tips på lämpliga frågor så att en fungerande frågebank kan byggas upp. För att få alla 

elever att medverka genom att svara på frågor kan läraren använda sig av ett slumpmässigt 

fördelningsknep genom att skriva elevers namn på tomma glasspinnar (Wiliam, 2013). En annan 

modell är ”heta stolen utfrågning” (Wiliam, 2013, s.102).  I denna utfrågning ställer läraren en fråga 

till en vald elev. Därefter fortsätter läraren med en rad uppföljningsfrågor för att kontrollera hur djupa 

kunskaper den utfrågade eleven har t.ex.: Vilket tema har texten? Vilken skillnad ser du i berättande 

text jämfört med en faktatext? Hur kan en mening brytas ner i delar? Under tiden behöver de övriga 

eleverna lyssna uppmärksamt eftersom läraren när som helst kan välja någon elev (genom att välja ut 

en namngiven glasspinne) att sammanfatta vad den utfrågade eleven just berättat.  

Den tredje strategin innebär att ge feedback som för lärandet framåt i rätt tid så att eleven får 

möjlighet att arbeta sig igenom problemet. En vanlig form av feedback är att ge betyg och någon 

kommentar. Wiliam (2013) anser att eleverna inte lär sig så mycket av denna taktik eftersom dessa 

åtgärder inte visar på vilka prestationer eleverna har åstadkommit. Istället rekommenderar Wiliam 

(2013) att läraren ska kritisera beteendet, inte eleven. Elever som får ”småstöttande svar” har visat sig 

lära och minnas mer än de som får fullständiga svar (Wiliam, 2013, s.125).  

Att utveckla förmågan att blanda sig i så litet som möjligt- bara precis så mycket att eleverna kommer 

igång igen- främjar bättre lärande samtidigt som det sparar lärartid.  (Wiliam, 2013, s. 125).   

Frågor som kan stötta i skrivning kan vara: Kan du beskriva med ord hur miljön såg ut i din berättelse? 

Hur kan du beskriva karaktären på huvudpersonen i din text?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Den fjärde strategin belyser hur läraren ska aktivera eleverna som resurser i lärandet för varandra. 

Det kan handla om kamratbedömning i grupp eller att ge feedback på en annan kamrats arbete. Ett sätt 
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kan vara att en elev ger förslag på två saker i en kamrats arbete som är bra och ett påpekande till 

förbättring dvs. ”Två stjärnor och en önskan” (Wiliam, 2013, s.152). 

Den femte strategin innebär att lära eleverna självbedömning genom självreglering för att äga sitt eget 

lärande. Detta ”är ett kraftfullt instrument för att öka prestationer” (Wiliam, 2013, s. 160). Genom 

träning i metakognition kan eleverna läras hur de kan använda sina kunskaper i nya situationer. De kan 

använda sig av s.k. trafikljus med röda, gula och gröna kort där de visar läraren var de är i lärandet. En 

annan teknik som många lärare använder sig av är att låta eleverna skriva i en loggbok i slutet av 

lektionen. Eleverna kan då få välja ut tre av följande påståenden, enligt Wiliam (2013): 

Idag lärde jag mig……., Jag blev förvånad över……., Det mest användbara jag tar med mig från den 

här lektionen är……., Jag blev intresserad av……., Det jag tyckte bäst om på lektionen var……., En 

sak som jag inte är säker på är……, Den viktigaste saken som jag vill veta mer om är……, Efter den 

här lektionen känner jag….., jag skulle ha fått ut mer av den här lektionen om…….(s.171).  

Detta blir ett sätt att reflektera över skrivundervisningen.   

Teoretiska aspekter  

Barns förmåga att interagera med sin omgivning sker tidigt i livet. När de ska lära sig skriftspråket så 

är de strategiska och bygger på tidigare erfarenheter av att kunna förhandla och ta risker. De lär sig 

anpassa sitt språk till de system som råder. Att lära sig utveckla sitt språk och få kunskaper har stor 

betydelse för varje individ. Barn behöver utveckla förmågor i läsning, skrivning och förståelse för att 

kunna förstå sin omvärld (Björn, 1996).   

Barns språkutveckling 

Både Piaget och Vygotskij intresserade sig för barns utveckling, men på olika nivåer. Piaget (Gruber 

& Vonéche, 1977) betonade människans förmåga att interagera med sin omgivning med möjlighet till 

anpassning och organisation. Han påvisade också att vi föds med vissa biologiska särdrag och reflexer. 

Dessa reflexer visar sig genom motoriska handlingar i den allra tidigaste perioden i barnets liv. Han 

menar att det är ur våra reflexer och i interaktionen med miljön som mer komplexa strukturer 

utvecklas. Det är dessa strukturer som är själva förutsättningen för att vi ska kunna anpassa oss till en 

aktiv interaktion med omgivningen. Piaget (Björn, 1996) betonar att det är genom hur vi som 

människor interagerar med omgivningen som vi utvecklar kunskap om världen. Redan när barnet är 

två år utvecklas förmågan att differentiera sig från tingen. Vidare framhåller Piaget att barnet kan 

gestalta erfarenheter i den symboliska leken. Detta kan barnet inte formulera genom det verbala 

språket men det har betydelse i individens möjligheter till representation. Dock behandlas inte 

skriftspråket i hans konstruktivistiska kunskapsteori, men Björn (1996) skriver att det finns 

skrivforskare som refererar till Piaget när de beskriver hur barn lär sig att skriva genom sitt 

konstruerande av kunskap över saker i omvärlden. Forskarna menar att barn är strategiska när det 

gäller att lära sig skriftspråket. Barnens förmåga att lära sig läsa och skriva beror på deras tidigare 

erfarenheter av att kunna förhandla, ta risker och att följa sina egna intentioner vid läsning och 

skrivning. Barnen anpassar sitt språk till det system som råder och detta system kan göra det möjligt 

för dem att producera liknande meningar som de andra barnen gör som de möter i samspel (Björn, 

1996). Just denna form av jämviktssträvan kan ses som en mekanism för en självreglering och ligger i 

samma linje som Piagets syn. Forskarna Ferreiro och Teberosky (1982), som influerats av Piaget 

menar att barn som medvetet utforskar hur skriftspråket är uppbyggt kommer att göra fel under tiden. 
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Detta ser de som ett naturligt led i uppfinningsrikt skrivande. Björn (1996) tror att det sätt som barn 

blir bemötta av vuxna i sitt textskrivande också påverkar dem framdeles. 

Vygotskij (Björn, 1996), menade att människan är helt underkastad villkoren från omgivningen. Han 

ansåg att det lilla barnet bara reagerar på yttre stimuli men eftersom varje individ föds in i ett socialt 

sammanhang uppstår en speciell relation mellan henne och yttervärlden. Vygotskij tänkte sig att 

människan utvecklade sina högre mentala funktioner genom den sociala interaktionen. Han menade att 

det som medverkade till individens sätt att tänka var någon form av förmedling från en omgivande 

kultur. Teckens och symbolers betydelse när det gällde mänskligt tänkande hade stor inverkan på 

barnets kognitiva utveckling, ansåg han. Vidare kom han fram till att individen kunde utvecklas 

kognitivt endast genom att ta del av dessa tecken eller språkliga begrepp. Han såg det lilla barnets 

klottrande och symboliska lek som en utveckling av symbolspråk t.ex. skriften. När barnet sen blir 

äldre upptäcker barnet under leken ett område för proximal utveckling. Just detta begrepp hänvisar 

man ofta till i sammanhang som hör ihop med undervisning (Björn, 1996). Ett proximalt 

utvecklingsområde ansåg Vygotskij handlade om att man som aktiv elev är engagerad i att lösa ett 

problem med en annan person, som kan lite mera inom vissa kunskapsområden, som eleven själv blir 

stimulerad att vilja utveckla. Vygotskij ansåg att skriftspråket möjliggör symboliskt tänkande och detta 

skriftspråk bygger på symbolformer som utvecklats tidigare genom gester, lek, ritande och tal.  Barnet, 

menar han, ritar från början men så småningom övergår barnet till att rita ord. Att skriva sker i 

samband med det talade ordet. Han menar att skriftspråket förvandlar både talet och tanken (Björn, 

1996).  

Att lära sig skriva 

Viktiga milstolpar i varje barns liv är att lära sig läsa och skriva. För att kunna utveckla sitt språk och 

skaffa sig kunskaper behöver barn ha en förmåga att läsa, skriva, förstå och göra sig förstådda.  I ett 

modernt informationssamhälle är en god skriftspråklig kompetens av stor betydelse för individen 

(Taube, 2009). Många människor tycker att det är svårt att skriva. Ljuden i orden ska identifieras och 

kodas om till bokstäver och därefter ska de skrivas ner. Vidare ska meningar formuleras till en 

sammanhållen text som ska ha ett begripligt innehåll (Taube, 2009). 

Enligt den processorienterade metoden lär barn sig att skriva bäst när de inledningsvis får uttrycka sig 

med egna ord. ”Innehållet” blir då viktigare än ”formen”. De behöver skriva ofta och i ett 

sammanhang där de har ”riktiga” läsare, skriver Gibbons (2006, s. 87).  Detta skapande av egna ord 

menar även Hagtvet (2009) har betydelse för barnen eftersom det bidrar till att samordna fonologi och 

semantik på en grundläggande nivå. Hagtvet (2009) skriver också att arbeta med experimenterande 

skrivning med ord som barnet förstår bidrar till en samordning mellan ljud, bokstäver och mening. 

Vidare menar hon att just riskbarnen behöver ledas in i detta experimentskrivande av ljud- och 

bokstavskombinationer och behöver få fortsatt stöd inom detta arbete när svårigheter uppstår. Dessa 

elever behöver få arbeta med språklekar i kombination med experimenterande skrivning. Arbetet kan 

därigenom bidra till en ”rikare pedagogisk miljö för alla barn”, skriver hon (Hagtvet, 2009, s. 185). I 

en studie om hur sju barn lär sig läsa och skriva visar forskaren (Fast, 2007) på vikten av att lärare i 

förskoleklass och i årskurs 1 lyfter upp barnens erfarenheter utifrån deras intressen och inte endast 

arbetar med isolerad bokstavsträning. Hon menar att barnen har en ”ryggsäck” med sig i samband med 

skolstarten. Denna ”ryggsäck” består ofta av ”stora erfarenheter och kunskaper från den 

populärkulturella världen” (Fast, 2007, s. 172). Dessa erfarenheter anser hon är viktiga att 

uppmärksamma för pedagogerna så att barnens motivation för exempelvis skrivning ska kunna 

utvecklas. Att lära sig att skriva kan vara svårt för många eftersom skrivandet ställer speciella 
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kognitiva och språkliga krav, i jämförelse med att lära sig tala som sker enkelt och naturligt för många. 

Det krävs omfattande övning för att man ska behärska skrivandet eftersom det är ett hantverk. När 

man ska skriva krävs det att man planerar och redigerar eftersom skrivningen sker långsamt 

(Lundberg, 2008). De flesta elever behöver hjälp och vägledning av vuxna för att komma fram till hur 

ord är uppbyggda. Alla skrivna ord har en bestämd arkitektur. Att man analyserar ord fonologiskt 

betyder att eleven lär sig uppfatta ljuden i orden som representeras i talet, vokaler och konsonanter. 

Varje fonem ska alltså kopplas ihop med en bokstav. Kännedom och förståelse om morfologi kan 

hjälpa elever att komma fram till hur ord stavas. Det handlar om hur ord är uppbyggda av förstavelser, 

stam och ändelser (Alatalo, 2011). 

I vilket sammanhang ord än står stavas de på samma sätt, vem som än har skrivit ordet. Orsaken till 

detta är att det som skrivs ska fungera utan yttre stöd eller ett omedelbart sammanhang. Barn behöver 

bli medvetna om att skrift inte är nedtecknat tal (Lundberg, 2008). När man skriver gör man tänkandet 

synligt. Det är målinriktat och allteftersom det framskrider stimulerar skrivandet till att vi upptäcker 

nya mål. Lundberg (2008) framhåller att skrivandet inte har en linjär arbetsgång, som innebär att man 

tar ett moment i taget. Under skrivandets gång får man hela tiden nya tankar och idéer, som ibland 

innebär att man suddar och/eller skriver om. Man redigerar det man redan skrivit. Holmegaard & 

Wikström (2004) skriver att när skrivning och läsning integreras utvecklas språket. När man skriver 

ökar förståelsen och skrivandet blir ett förtydligande av ens tankar. De menar också att skrivandet har 

betydelse för minnet och sätter igång tankeprocesser. Vardagsspråket får en förhöjd nivå eftersom man 

formulerar sig mer formellt i sitt skrivande än när man talar. Därför är det viktigt att eleverna får en 

bra grund i sitt skrivande och att lärare undervisar på ett konkret sätt med tydliga mål i 

skrivundervisningen om varför det är av så stor betydelse att kunna skriva. Av den anledningen ville 

jag undersöka hur pedagoger arbetar med skrivundervisningen i årskurserna 1-6 i skolan. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur klasslärare och speciallärare arbetar med 

skrivundervisning.  

Frågeställningar 

Hur arbetar lärare med skrivundervisning? 

Vad anser lärare är mest betydelsefullt för att bedriva framgångsrik skrivundervisning? 

Hur kan datorer och ipads i undervisningen bli ett hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd?  

Hur använder man feedback och formativ bedömning för att involvera eleverna i deras egen 

skrivprocess? 
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Metod 

De metoder som valts för denna undersökning kommer att presenteras nedan. En etnografisk studie 

med kvalitativa intervjuer med några verksamma pedagoger har gjorts på låg-och mellanstadiet. Hur 

valet av informanter skedde samt hur etiska ställningstaganden har beaktats kommer också att belysas 

i detta avsnitt. 

Etnografisk metod 

Min kvalitativa studie är inspirerad av etnografisk metod, ett slags fältforskning. En etnografisk 

undersökning innebär att man arbetar med att göra observationer och/eller utför intervjuer för att samla 

in datamaterial. I denna studie har det endast utförts intervjuer. Målet ar varit att försöka ta reda på ” 

erfarenheter genom människornas uttryckssätt i handlingar och utsagor”( Kullberg, 2014, s.14). 

Formuleringen av mina frågor i studien har som syfte att få reda på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt på hur de bedriver sin skrivundervisning. Genom intervjuer med människor 

som finns i verksamheten är min förhoppning att få en möjlighet till en djupare förståelse av 

företeelser och beteenden i skrivundervisningen. 

Som etnografisk forskare vill man förstå människan genom de handlingar hon utför. Människan 

uppfattas ha en egen fri vilja men är beroende av den miljö och kultur som hon lever i. Utifrån sina 

ramar, begränsningar och möjligheter har hon dock en avsikt med sina handlingar. I etnografiska 

studier är det förberedelsefasen ”the pre fieldwork phase” (Kullberg, 2014 s. 49) som är den viktigaste. 

Denna förberedelsefas är mycket tidskrävande och den har en stor betydelse i den empiriska delen av 

undersökningen när det gäller tillförlitlighet. Den motiverande drivkraften är helt enkelt nyfikenheten 

på vad som ska studeras. Det gäller att skynda långsamt. Det som ska karakterisera förberedelsearbetet 

är reflektion och noggrannhet (Kullberg, 2014). Det innebär inte att man som etnografisk forskare går 

in endast med frågor som varit uttänkta från början. Därför justeras ofta forskningsfrågorna av den 

fortlöpande undersökningen. I mitt fall funderade jag ett bra tag på vilka frågor som behövde ställas 

för att komma åt syftet i min studie, nämligen hur arbetar klasslärare och speciallärare ute på fältet 

med skrivundervisning? Genom att på plats göra intervjuer med pedagogerna kunde jag som 

komplement ställa följdfrågor till de ursprungliga frågorna och på så sätt fånga upp intressanta nya 

svar som jag inte väntat mig. Dessa svar skulle kanske kunna bidra till ett vidare perspektiv på hur 

man ser på skrivundervisningen. 

Ansats 

Både i kvalitativa studier och i kvantitativa studier förekommer etnografisk ansats. Forskare inom den 

kvalitativa forskningen strävar efter att få ta del av människors erfarenheter av det som sägs och görs. 

Kullberg (2014) menar att den etnografiska studien är både upptäckande och utvecklande och utförs i 

naturlig miljö. Detta stämmer överens med hur föreliggande studie har utförts. Vidare förklarar 

Kullberg (2014) att ”inom den kvalitativa etnografiska forskningsansatsen ser forskare på människan 

som en unik varelse, en individ, som kan ta ansvar för sitt eget liv genom att tänka och välja vad som 

är bäst för honom eller henne i den samvaro hon befinner sig och sedan handla därefter” (Kullberg, 

2014,s. 66). Etnografen är helt enkelt nyfiken på hur människor uppfattar olika saker i miljön. Genom 
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att försöka fånga olika människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka sig blir det lättare för 

etnografen att förstå i detta fall lärares sätt att undervisa i skrivning. Tanken har varit att försöka 

upptäcka variation och hitta skillnader och likheter i uppfattningar och i pedagogers val av metoder i 

skrivundervisningen, som framkommit i mitt intervjumaterial.  

Jag är väl medveten om att hade deltagande observationer också valts som tillägg i denna studie kunde 

resultatet visat på både större variation och tillförlitlighet. Då hade observationerna kunnat utföras i 

deltagarnas klassrum och deltagarna hade kunnat tydliggöra genom både ord och handlingar hur de 

arbetar med skrivundervisning. Då hade man som forskare kunnat upptäcka både frågeställningar och 

oväntade teman. Den här valda metoden att studera hur lärare arbetar med skrivundervisning har skett 

genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Denna intervjutyp innebär att man inte behöver 

ha exakta detaljerade frågor utan kan utgå från de frågeställningar man valt för sin studie. . Bryman 

menar att intervjupersonerna får mer möjlighet att utifrån sin kunskap röra sig i olika riktningar dvs. 

det som de tycker är viktigt att få fram. Denna metod menar jag kan därför användas när man har ett 

bestämt syfte och vill få fram intervjupersonernas tolkningar av sitt arbete, som i denna studie handlar 

om skrivundervisning. Genom att ha ett helt ”batteri av frågor som sedan succesivt i den fortlöpande 

analysen under den löpande studiens gång” kunnat ”korrigeras till det slutliga 

undersökningsproblemet” har en etnografisk rapport kunnat uppnås (Kullberg, 2014, s.17-18). 

Intervjufrågor rörande studiens tema om hur lärare arbetar med skrivundervisning har ställts samman. 

För att inte någon frågeställning skulle bli bortglömd användes därför en intervjuguide. På detta sätt 

ökades möjligheten att lyssna in varje deltagares svar och samtidigt kunna följa upp intressanta 

uppgifter med följdfrågor (Bryman, 2011). De uppföljningsfrågor jag ställt under intervjuerna har 

handlat om att jag bett att ”intervjupersonen” skulle ”utveckla sitt svar” (Bryman, 2011,s.423). I denna 

studie förekom både frågan ”Vad menar du med det?”(s.423) och Hur jobbar du med detta i din 

skrivundervisning? För att få intervjupersonerna att tänka lite djupare omkring vissa frågor dvs. att 

reflektera så att möjlighet till att få mer informativa svar gavs, ställde jag även sonderingsfrågor t.ex. 

”Kan du säga lite mer om det där?” (s.423). Dock vill jag poängtera att det inte handlade om ledande 

frågor utan att få ut lite mer detaljer från deltagarnas svar. 

Genomförande  

I genomförandet gjordes ett bekvämlighetsurval för att få så många intervjupersoner som jag skulle 

behöva. Det blev några pedagoger från respektive årskurs 3 och 6 samt speciallärare som till slut 

svarade ja på mitt anrop. För att de skulle hinna förbereda sig inför intervjuerna skickade jag över 

intervjufrågorna i förväg.  

Urval av deltagare 

För att komma åt hur lärare arbetar med skrivundervisningen så bestämde jag mig för att göra ett 

”bekvämlighetsurval” (Trost, 2012, s. 31), genom att skicka ett missivbrev (bil.1) till alla skolor i 

kommunen. I förlängningen kom urvalet dock att bli ett ”snöbollsurval” (Bryman, 2011). Det föll sig 

så att jag kontaktade via mail några pedagoger som jag träffat tidigare. Jag bifogade frågeformuläret 

och frågade om de kunde tänka sig att delta i min undersökning. Eftersom jag behövde minst tio fick 

jag fråga de som jag intervjuat om de kände till någon mer pedagog som var villig att bli intervjuad. På 

så sätt fick jag ihop så många intervjupersoner som jag önskat. Men på grund av de speciella önskemål 

jag hade om i vilken klass de undervisade, tog det längre tid att få ihop lämpliga intervjupersoner än 

vad jag tänkt från början. Min önskan var att göra intervjuer med dels några lärare som i dagsläget 
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undervisade i årskurs 3 och några lärare som hade årskurs 6. Jag ville också veta hur de funderat och 

reflekterat kring de nationella proven i framförallt skrivning och om deras arbetssätt i klasserna hade 

påverkats i någon form av de fem nyckelstrategierna gällande bedömning och lärande, som beskrivits i 

bakgrunden, vid val av aktiviteter i deras skrivundervisning. 

Vidare valde jag att göra intervjuer med några speciallärare med erfarenheter från låg- och/eller 

mellanstadiet. Samma intervjufrågor användes men med syfte att undersöka hur dessa lärare arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd i skrivundervisning. Alla pedagoger i undersökningen arbetar i 

samma kommun. Detta var för mig väldigt viktigt eftersom alla skolor i kommunen fått extra anslag 

för ökade resurser till inköp av datorer och ipads samtidigt som man sjösatt BFL dvs. bedömning för 

lärande (se Inledning, s. 1). Det innebär att eleverna lär sig att ta ett större ansvar för sina studier och 

lär sig att bedöma sina resultat i förhållande till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.  

Intervjuer 

För att kunna utföra min undersökning kontaktades samtliga rektorer i kommunen med ett missivbrev, 

med information om hur studien skulle gå till och vilka hänsyn som skulle komma att tas och att 

deltagandet skulle vara helt frivilligt (bil.2). Efter hand som jag fick kontakt med informanter skickade 

jag ut brev om informerat samtycke. Där informerade jag om undersökningens allmänna syfte, om 

upplägg samt om möjliga risker och fördelar med ett deltagande. De blivande informanterna fick även 

information om att deltagandet var helt frivilligt och att man hade rätt till att när som helst dra sig ur 

projektet (Kvale & Brinkmann, 2014). Tillsammans med samtyckesbrevet bifogade jag 

intervjufrågorna (bil.1) för att pedagogerna skulle hinna förbereda sig inför intervjun. 

Innan intervjuerna utfördes läste jag in mig på litteratur om olika typer av forskningsmetoder och hur 

man bäst skulle utföra bra intervjuer och vilka speciella hänsyn man ska ta som intervjuare. Även 

forskningslitteratur och böcker som behandlar vad som påverkar alla elever i skrivundervisningen 

gällande bedömning, feedback, eget lärande, läs-och skrivinlärning, textskrivning och stavning 

studerades. 

Vid intervjutillfället informerade jag kort om intervjuns upplägg samt att samtalet skulle komma att 

spelas in och att möjlighet till frågor skulle ges utrymme under hela intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att få med så mycket som möjligt av allt som sades spelades intervjuerna in på två 

batteridrivna inspelningsapparater. Samtidigt gjorde jag enkla stödordsanteckningar utifall att det 

skulle bli inspelningsproblem. Dock blev det tillfälle till små pauser som kan ha gett tillfälle till 

reflektion för både den som intervjuade och för informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gjorde 

att det blev en kort stunds tystnad ibland. Under intervjuerna fick jag också möjlighet att ställa 

följdfrågor för förtydliganden ”genom att plocka upp vissa trådar av vad den intervjuade säger och inte 

plocka upp andra” (Aspers, 2013, s. 145). När alla frågor besvarats avslutade jag med följande fråga: 

”Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

171)? 

Bearbetning och analys 

Längden på intervjuerna varierade mellan 35-60 minuter. Därefter transkriberades varje intervju 

ordagrant samma dag. Inga pauser, upprepningar eller gester som förekommit under intervjuerna har 

återgivits i transkriberingarna. För att spara tid och öka läsbarheten i texterna har dessa fått en mer 

skriftspråklig form. Därefter skedde åtskilliga timmars arbete med att läsa igenom de transkriberade 

texterna för att få fram synliga teman eller kategorier som kunde knytas till mina frågeställningar. 

Efter att några kategorier återkommit oftare än andra i datamaterialet har tydliga mönster i empirin 
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kunnat skönjas (Fejes & Thornberg, 2012). För att komma åt likheter och skillnader i deltagarnas svar 

färgkodades de enligt de kategorier som jag hade upptäckt. Efter en ny analys förfinades indelningen 

av kategorier. I den slutliga analysen av empirin har följande teman utifrån intervjuerna kunnat 

upptäckas: den röda tråden- att lära ut att skriva egna texter, stavning och regler, formativ bedömning, 

datorn som hjälpmedel samt betydelsen av lärares utbildning.  

Deltagare i studien 

För att inte informanterna ska kunna identifieras har de ”kodats med fiktiva namn, vars 

begynnelsebokstav anger vilken slags lärarutbildning vederbörande har” (Alatalo, 2011). 

Begynnelsebokstav Y betyder lärare för de yngre åldrarna, M betyder matte, no 1-7, MM betyder f-6 

matematik- mellanåren, A betyder 1-7 lärare, SS betyder f-6 so och svenska, G betyder 

gymnasielärare, Sl betyder speciallärare och Sp betyder specialpedagog.  

I tabellen redovisas bakgrundsinformation om de intervjuade pedagogerna gällande utbildning, 

examen och kurser i läs – och skrivningsdidaktik. Tabellen visar den lärarutbildning, examensår och 

övriga kurser som informanterna uppgivit vid intervjutillfället. 

Tabell 1. Informanter samt deras utbildning och examensår i intervjustudien 

Lärare Examen 1 År Examen 2 År Övriga kurser 

Ylva Lärare för yngre 

åldrar 

2009 Läs- och skrivinlär-

ning/dyslexi, 30hp. 
 Engelska, samtalsledare, 

ledarskap 

MiaMaria F-6 lärare, 

matematik, 

mellanåren 

2014    

Angelika 1-7 lärare, So, 

svenska, bild 

1998    

Susanne F-6 lärare, So, 

svenska 

2013   Matte 1-3, Engelska – åk.6 

Solveig Klasslärare 1981 Speciallärare 

 

2015 Magisterutbildning i 

pedagogik 2003 

Sophie Fritidspedagog  Specialpedagog  

 

2000 Läs-och skrivkurs 30 hp, 

kurs i språk och kommu-

nikationshinder, samt 30 hp 

i matematik 

Silvia Ma, No, 1-7 

lärare  

2001 Speciallärare, 

inriktning läs- och 

skrivsvårigheter 

2014  

Stephanie Lågstadielärare 1975 specialpedagog 1999 Fil.kand i pedagogik samt 

kval. samtalspartnerskurs 

Gisela Gymnasielärare 2010   Lärarlyftet i svenska 30 hp. 

Anna 1-7 lärare 2002   No – åk.6 med 15 hp samt 

kurs i läs - och skriv-
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svårigheter 7,5 hp. 

 

Trovärdighet 

I alla vetenskapliga arbeten är kvalitet ett centralt begrepp, i både kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Min studie har inspirerats av etnografin och inom kvalitativ forskning talar man mer om en studies 

trovärdighet än om dess validitet och reliabilitet. I min forskning har jag strävat efter att utforma frågor 

med kvalitet samtidigt som datainsamling och analys av empirin utförts ytterst noggrant. För att 

undersökningen skulle framstå som ytterst seriös har jag försökt anlägga en kritisk analys av svaren. 

Jag har särskilt tittat på detaljer som skulle kunna ha betydelse för helheten eller förekomma i ett visst 

sammanhang. Vidare har jag försökt att tänka kreativt genom att upptäcka nya skeenden eller 

kopplingar. Tolkningen av empirin kan relateras till den lästa litteraturen och stöds av tidigare 

forskning om skrivning. De motsägelser som dock framkommit kan bidra till en fördjupad och 

utmanade tolkning av studien (Fejes & Thornberg, 2012). 

Forskningsetiska aspekter 

Hänsyn har tagits i den egna studien till forskningsetiska aspekter som formulerats utifrån gällande 

forskningsetiska principer utgivna av Vetenskapsrådet (2002). Individskyddskravet kan konkretiseras i 

följande punkter när det gäller forskningen. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven har uppfyllts både i planeringen och i det senare 

genomförandet av studien enligt följande: 

När det gäller individskyddskravet så garanteras de respondenter som deltagit i undersökningen 

fullständig anonymitet och därmed försäkras de om att ingen ska kunna tillfogas någon skada. De 

personer som berörts av studien har enligt informationskravet informerats om studiens syfte. 

Upplysning om att deltagandet har varit frivilligt och när som helst kunnat avbrytas har delgivits 

samtliga deltagare i brevet som skickats ut gällande samtycke. Konfidentialitetskravet har uppfyllts i 

studien genom att namn på deltagarna har ändrats och kodats. Insamlade uppgifter har endast använts i 

denna studie för att på så sätt tillgodose nyttjandekravet. Min ambition har även ur etiskt perspektiv 

varit att den kunskap som publiceras i denna studie ska ha hög vetenskaplig kvalitet. Med detta menas 

att de resultat som publiceras i undersökningen ska vara så representativa och korrekta för detta 

forskningsområde som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultat  

Det är fem teman som har kunnat identifieras i det intervjumaterial som bildar grund för denna studie 

om skrivundervisning som gagnar alla barn. Det första temat handlar om ”den röda tråden” och om 

den kvalitet och struktur som informanterna anser att elevernas texter får genom att tydliggöra 

inledning, handling och avslutning. Det andra temat handlar om stavning.  Därefter kommer ett avsnitt 

om vikten av formativ bedömning. Det fjärde temat handlar om hur datorn kan bli ett hjälpmedel för 

alla barn på olika sätt. Det sista temat handlar om betydelsen av lärares kompetens.   
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Den röda tråden  

Lärarna i föreliggande studie framhöll betydelsen av den röda tråden i elevers skrivande. Det gäller 

för läraren att eleverna lär sig ett mönster för hur/på vilket sätt man skriver en text och hur man 

berättar om innehållet genom att skriva en sammanhängande text. Det ska finnas en tydlig inledning, 

en berättande handling och ett klart slut.  

Jag anser att det viktigaste är att lära dem hur de behåller en ”röd tråd” i sitt skrivande. Det här med 

inledning, handling och avslut. / Solveig 

Eleverna motiveras genom att läraren ger dem en fast ram i små steg för hur de ska skriva. Detta 

ansågs betydelsefullt främst för de yngre åldrarna. Detta är viktigt för att innehållet skall bli begripligt 

att förstå, samt för att locka fram lusten att skriva hos eleverna, och att hjälpa dem att komma igång. 

Elever som behövt mer fantasi och komma på vad de ska skriva men de brukar inte få skriva själva 

förrän de har en klar ram för hur de ska göra. Vi tar allt i väldigt små steg. Tänk ut först: Vem vill du 

skriva om? Var är de någonstans? Vad gör de? Ställer man de korta frågorna så kan de bygga upp en 

berättelse på det viset./Ylva  

Läraren lotsar då eleven steg för steg i en långsam skrivprocess genom att visa eleven mönster för 

skrivande, mening för mening samtidigt som man muntligt berättar vad man gör. Man ger dem en 

modell för hur meningar kan skapas. Det kan handla om hur man kan inleda en sats- vilka ord som 

man kan börja med, hur man därefter kan berätta vad som händer och hur slutet kan formas. 

Då får man försöka tänka om för att få dem att lyckas. Ibland får man helt enkelt säga: nu gör vi det här 

tillsammans. Jag skriver på tavlan och så får du skriva av, så att de kommer igång. De får en modell. Så 

här kan vi skriva.”/ Silvia 

Just att lära sig strukturen för att kunna hålla sig till ämnet ansåg lärarna vara mycket viktigt. För att 

detta ska uppnås måste eleverna ”prata texten mycket”. Det handlar om att man först får en tanke i 

huvudet, att man ska skriva om något. Genom att prata med någon annan kan det födas idéer för hur 

sen texten kan utformas. Genom de nya idéerna får texten liv genom att den skrivs ner för att på så sätt 

bli tillgänglig för någon annan. 

Det är att kunna uttrycka sig muntligt som är stödet för hur man ska uttrycka sig skriftligt. Man måste 

kunna ha det i huvudet innan man får ut det i fingrarna./Angelika  

Elever behöver lära sig att beskriva personer, få fram deras karaktärer samt att med ord beskriva 

miljöer. Till en början, säger några informanter som arbetar med mellanstadieelever, att man satsar 

mycket på att utveckla elevernas förmåga att skriva berättande texter.  

Jag tycker det är viktigt med beskrivningar, att lära sig att beskriva personerna så att man vet hur de ser 

ut, att lära sig att beskriva miljöer, att lära sig att få in det i texten. Vi har jobbat mycket med målande 

beskrivningar./ Anna 

Elever kan behöva minnesträning och hjälp med strukturen och detta kan erbjudas dem om 

pedagogerna arbetar med fantasi. Genom att introducera ”Baltusmusen”, en idé från Finland, får 

eleverna stöd i sitt skrivande genom de frågor och ord som finns i musbilden. Bilden föreställer en 

mus där följande frågeord står ovanför ögat på musen: Var? Vem? och När? På kroppen står det: Vad 

händer? Längs med frambenen står det: Känslor och Ljud och på ena bakbenet står det: Dofter. Längs 

med svansen står det: Hur gick det? 
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Med barn som behöver lära sig den röda tråden brukar jag ha en ”Baltusmus”. Det är en liten mus och 

det finns i den här musen början och i fötterna finns det dofter och smaker och i svansen finns slutet och 

så finns det en inledning. Den är formad som en mus. /Solveig.   

I en klass arbetar pedagogen med tankekartor och stavningsprogram. Alla elever får också lyssna på 

sin text medan texten skrivs. De får hjälp för hur en tydlig struktur på kapitelskrivande kan utformas 

och vävas ihop genom att man har en längre tanke i sitt skrivande, en utveckling av ”röda tråden”. 

Läraren har lagt ut en arbetsordning för eleverna på klassens blogg. Den beskrivs på följande sätt: 

Lyssna på inspirationskapitlet. Hämta tankekarta. Jobba med tankekartan. Skriv efter detta. Använd 

Claro Read och Stava Rex. Skicka texten till mig. Sen får man tillbaka texten i Movenote. Arbeta om 

kapitlet. Allt är klart. Jag upplever att de får hjälp av de här inspirationskapitlen att få till den röda 

tråden./ Anna  

När elever blir äldre får de möta en undervisning i alla ämnen där texter ska läsas men också 

formuleras i skrift efter ett tydligt mönster med viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 

Lärares ansvar blir att utveckla elevernas förmågor att producera skriftliga texter inom olika genrer där 

varje genre skrivs efter en viss stil rent språkligt.  

Om man ska välja någonting som jag tycker är absolut viktigast så är det genrepedagogik. Det är 

byggstenarna i vad som separeras i texternas egenskaper och hur den ska se ut till slut. Dels handlar det 

om struktur en layout så klart. Det handlar också om språkliga egenskaper som en text har. Vi jobbar 

ganska mycket om olika karaktärer när vi skriver texter. Om mina elever skriver faktatexter t.ex. då 

brukar de säga att vi ska använda vårt gubbspråk. Vi jobbar fram karaktärer. När det är berättande 

texter är det en karaktär och när det är faktatexter är det en annan karaktär. En no-rapport är en annan 

karaktär./Gisela 

Vi har jobbat mycket med hur man skriver en berättelse, hur man skriver en instruktion och hur man 

skriver en faktatext. /Susanne 

Att lära sig skriva en sammanhållen text med en ”röd tråd” där läraren tydligt går igenom de olika 

delarna i små steg som ska finnas med av inledning, handling och avslut ger alla elever ett mönster för 

berättande textskrivning, visar denna studie. Genom en långsam stegring med lämpliga anpassningar 

kan även elever i behov av särskilt stöd lära sig arbetsgången för ett sådant skrivande.  

Att arbeta med stavning 
Merparten av informanterna berättar att de arbetar med stavning men på olika sätt. Två deltagare 

arbetar med metoden ”Tidig intensivträning i läsning” (TIL), några med läsning och skrivning från 

årskurs 1 som en parallellprocess, andra med stavning i samband med veckans ord, eller från årskurs 3 

och uppåt med undervisning i stavning i samband med textskrivning.  

Tidig intensivträning i läsning (TIL) 

Tidig intensivträning i läsning (TIL) är en metod, inspirerad av Reading Recovery, som är utvecklad 

för att hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter. I denna undersökning förekom TIL-metoden som en 

undervisningsform i en – till – en undervisning i både läsning och skrivning. 

Det är läsning mest i TIL men de skriver också en mening och plockar med meningar. Man märker 

också då att läser de mycket så kommer också skrivningen. Då är det en – till - en undervisning. Det är 

verkligen en satsning. Det har ju gett resultat./ Silvia 
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I det fall som beskrivs här nedan arbetade klassläraren ensam med en elev utanför klassrummet 

eftersom det inte fanns någon speciallärare på skolan. Men det vanligaste är annars att träningen sköts 

av en speciallärare utanför klassrummet, oftast i en annan lokal. Metoden används på följande sätt: 

Inledningsvis väljer eleven själv ut en bok som läses för eleven av fröken och sedan av eleven i 

hemmet.  

Han väljer en bok som han vill ta hem och läsa. Då läser jag den för honom och nu är det på jättelåg 

nivå och boken innehåller en eller två meningar på varje sida. Vi läser den, vi pratar om 

bilderna./Susanne  

Därefter låter läraren eleven skriva en egen påhittad mening om något som kan intressera eleven. 

Läraren går in med respons genom att skriva meningen med korrekt stavning i elevboken. En 

jämförelse görs och läraren berättar för eleven om skrivregler på elevens nivå. 

Han får välja en mening som han vill skriva i sin skrivbok. Det kan vara vad som helst t.ex. att han 

tycker om popcorn eller jag ska åka skidor. Då skriver han den meningen på en sida och så skriver jag 

bredvid sen. Sen tittar vi om vi har skrivit lika. Vad skiljer sig åt och varför har jag skrivit så här och så 

pratar vi om att hålla sig på raden, stavning, punkt, komma, stor bokstav, början och så vidare./Susanne  

Nästa moment i skrivträningen går ut på att läraren skriver om samma mening. Men med tusch på en 

tillklippt pappersremsa. Därefter klipps ord, kommatecken och punkt isär. Orden används sedan i den 

sönderklippta meningen för en analys. Orden analyseras både fonologiskt och morfologiskt. 

Sen så skriver jag meningen på ett vitt papper, klipper isär orden, kommatecken och punkt. Så får han 

lägga meningen. Eftersom han var så svag i det här med att förstå ord och bokstav så räknar vi också 

orden, vilket ord är längst och vilket som är kortast och vi lägger om meningen lite och ser vad det blir 

om vi byter plats på de här orden. Varför kan vi veta att det här ordet ska vara i början, stor bokstav och 

så där/Susanne   

Det sista momentet i skolan är tänkt som en uppmuntran för eleven. Det är en bok som används 

tillsammans med detta arbete, Bra-boken. I boken skriver både lärare och föräldrar alla goda framsteg 

som skett och som är värda att uppmärksamma. 

Så skriver vi också i Bra-boken som han har. Till exempel idag läste han texten helt flytande och idag 

kunde han hålla sig på linjen när han skrev eller han kunde skriva med dubbelteckning eller så där, bara 

bra saker tar man upp i boken./Susanne  

I hemmet fortsätter sen arbetet med läsning och skrivning tillsammans med en förälder. Det blir som 

en läxa som upprepas varje dag med samma struktur. Därefter får eleven återkoppling och feedback 

från föräldern som också skriver något positivt i Bra-boken. 

Sen hemma då läser han boken flera, flera, flera gånger tills den sitter. Så lägger han sin mening för 

föräldrarna och så skriver han en mening hemma också eftersom han tycker att det är så roligt och sen 

brukar mamma skriva./ Susanne  

Föräldrarna känner också att vi satsar för deras barn. Föräldrarna gör ju också ett stort jobb./ Silvia 

Jag har undervisat med TIL flera gånger per vecka. Då är det 20 minuter varje dag under 8-10 

veckor./Silvia 

I tidig intensivträning i läsning arbetar man med elever som behöver mer träning i både läsning och 

skrivning. Denna träning sker under 20 minuter per dag, fem dagar i veckan under ca 8 veckor.  
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Läsning och skrivning som en parallellprocess 

En annan metod som innebär att man arbetar med både läsning och skrivning som en parallellprocess i 

klass redan tidigt är det några informanter som praktiserat redan från åk.1. Eleverna kan arbeta med att 

skriva bokstäver samtidigt som de lär sig skriva meningar.  

Eleverna har skrivit sedan första dagen i skolan. Oavsett om de kan skriva eller inte så blir det parallellt 

att skriva av och skriva själv, kontinuerligt. Om man har skrivit av då har man ju en erfarenhet att 

skriva och sen när man själv börjar skriva så det handlar om att ha en vana och en säkerhet. Jag behöver 

inte rätta eftersom jag talar om så här stavas det här ordet och så skriver jag det på tavlan och så visar vi 

om de skriver en mening. /Ylva  

En annan informant berättade om hur man arbetade med bokstavsinlärning genom att använda alla 

sina sinnen. 

Det var ju jätteroligt med m och då fanns det något som hette minimjölk. Vi har ätit fil och flingor på f 

och haft sand att känna på för bokstaven s. Vi hade isbitar när vi lärde oss i. Så läsinlärningen var 

verkligen alla sinnen./ Angelika 

I aktiviteter där lekar ingick kunde sen bokstäverna befästas. Detta kombinerades vidare med att de 

skrev sin första egna text dvs. boken om sig själv.  

De befäste bokstäverna genom att leka lekar och då kom det in i skrivning också. Eleverna läste texter 

direkt. Det blev att skriva och läsa direkt. Jag har börjat med att eleverna får skriva boken om sig själv. 

Eleverna får ta med sig ett kort ifrån varje år de är. Från att de är nyfödda, år två och tre och sen gör de 

på svarta papper sätter de fast sitt kort. Sen får de berätta vad det ska stå där och kan de inte skriva så 

skriver jag och de skriver av. De skrev innan de förstod vad de skrev./Angelika  

Även i läxan i svenska som skickats hem har lärare valt att parallellt kombinera läsning med skrivning. 

Då har eleverna fått en text att läsa och från texten har man gemensamt valt ut 5-6 ord som veckans 

ord att träna på som stavningsläxa. Det ingår i läxan att även svara på frågor. 

De har haft en text att läsa och svara på frågor och från texten har vi valt ut 5 eller 6 ord som är veckans 

ord. Dessa ord ska de kunna stava. Barnen har haft läxor i stavning varje vecka./ Ylva  

På detta sätt har pedagoger arbetat med hela klassen vecka efter vecka för att kombinera läsning och 

skrivning i en parallellprocess där även stavningen ingår. 

För och nackdelar med att undervisa om skrivregler 

Från årskurs 3 och uppåt kombinerar merparten av informanterna skrivregler i undervisningen med 

hur de arbetar med texter. Dels vävs svenskämnet in i alla andra ämnen som finns på schemat och dels 

arbetar man med stavningsregler i ett naturligt sammanhang dvs. när eleverna i sin skrivproduktion 

behöver hjälp med sin stavning. I återkopplingen på skrivna texter ser lärarna vad de behöver gå 

igenom eller förtydliga i stavning. 

På mellanstadiet har man tid för att föreläsa om skrivregler. Man bygger undervisningen på 

svenskämnet. Jag integrerar ju svenska i de andra ämnena kontinuerligt. /Gisela 

Det finns också helt andra uppfattningar när det gäller att undervisa om skriv- och stavningsregler, 

eftersom de kan uppfattas ha en mer abstrakt nivå. I studien funderar informanter både på låg-och 

mellanstadiet på hur mycket det egentligen gagnar eleverna att gå igenom formella skrivregler. 

Dessutom finns det en osäkerhet om det fastnar, det som man försöker lära ut.  
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Jag kan ibland fundera över hur mycket det lönar sig att gå igenom sådana här formella 

skrivregler/……./. Man kan gå igenom de här reglerna – det gör jag ibland men hur mycket det nu 

fastnar. Det vet jag inte. Jag har ett dilemma där. Jag är inte övertygad om att det är så nödvändigt. Men 

en annan kan ha en annan åsikt./ Solveig 

Det är en sak att lära ut och vad som sen går in är ju något annat./ Stephanie.  

Det leder till att man inte undervisar så mycket om skrivregler, åtminstone inte i de lägre årskurserna. 

Generellt beskriver informanterna att man går igenom vad som gäller för punkt och stor bokstav dvs. 

allmänt om skiljetecken. Detta görs främst på lågstadiet. 

Jag kan inte påstå att när eleverna nu går i åk.3 att jag har undervisat mycket om skrivregler./Mia-Maria  

Vi pratar om att hålla sig på raden, stavning, punkt, komma, stor bokstav i början och så 

vidare./Susanne  

Speciellt högfrekventa ord som elever ofta använder i sina texter tycker några deltagare är av betydelse 

att lära ut och träna på. Kanske beror det på en kännedom om att eleverna ska kunna skriva de 

vanligaste orden som ofta förekommer i deras texter, vilket är ett av kunskapskraven för både årskurs 

3 och årskurs 6.  

Jag tror mer att det handlar om att lära sig att se och träna på olika högfrekventa ord så att får de 

rätt./Solveig 

På mellanstadiet menar flera informanter att man har mer tid att lära ut formella skrivregler. En lärare 

som intervjuats för denna studie har angivit lite mer detaljer för vad man lär ut om skrivregler, 

exempelvis dialoger, talstreck och styckeindelning.  

Jag visar upp målen och kunskapskraven. Jag har sagt att de här sakerna bedömer jag. Dessa saker ska 

vara med, detta ska du kunna. Så har det varit i svenska. Då har jag också skrivit kraven för det ämnet 

t.ex. rätt stavat så mycket som möjligt, skiljetecken, tänk på stycken, talstreck, några dialoger i 

berättandet./Angelika  

När det gäller stavning får eleverna lära sig att upptäcka och lyssna på orden. De ”smakar” också på 

orden genom att de sakta tar sig igenom orden för att höra varje ljud. Läraren bryter ner sin 

undervisning i mindre segment genom att låta eleverna bli mer medvetna om ljudenlig och ljudstridig 

stavning, genom att lyssna på orden, prata om hårda och mjuka vokaler som styr stavning, och träna in 

vokalerna genom att sjunga in dem via ”vokalsången” – att aouå är hårda som stenen grå och eiyäö är 

mjuka som snö. 

I och med att det underlättar ju om man vet lite hur det styr stavning med hårda och mjuka vokaler så la 

jag stort krut på att man skulle lära sig hårda och mjuka vokaler. Vi jobbade med vokalsången. Sen lite 

det här att upptäcka ord, barn lär sig ord slentrianmässigt utan att upptäcka, att lyssna på ord, smaka på 

orden./Anna  

När eleverna sedan arbetar med ng-ljudet så gäller det att de verkligen lyssnar på ng-ljudet i orden. 

Om de bara hör ng-ljudet så blir stavningen ng. Ng -ljudet består ju av ett fonem. Om eleverna 

däremot hör ett k eller n efter så är det en annan stavning och så jobbar man vidare genom att ”lyssna” 

hur ljuden i orden låter.  

Hur är det nu med ng-ljudet, kan jag veta hur det stavas om jag hör n efter ng i regn t.ex./ Anna åk.4-6. 

Man visar dem olika de olika ng-ljud som finns. Så får man se vilka ord som passar för gn, n g och ng. 

De får se vilka ord som finns,/ Silvia. 
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Om eleverna ska lära sig att stava med sj och sk kan de behöva lära sig rim och ramsor innehållande 

ord där sj-ljudet stavas med sj före hård vokal, dvs. aouå, och ord med mjuk vokal efter dvs. eiyäö som 

stavas med sk. 

Att lyssna, fundera, konstatera att det bara är fem ord som stavas med stj. Då lär vi oss dem. När jag 

arbetar med sj-ljudet är det ju mest naturligt utifrån vokalerna att arbeta med sk och sj eftersom de är 

relativt tydligt förknippat med hårda och mjuka, t.ex. ska-ske, skida –skada. Det som jag vill nå fram 

till är att eleverna själva konstaterar att de kan se ett mönster för stavningen utifrån vokalerna./Anna 

Flera informanter pratar om vikten av att lära elever hur hårda och mjuka vokaler styr ordens stavning, 

och hur vokalljuden beroende på om de är korta eller långa kan hjälpa eleverna med stavning av 

dubbelteckning. För att tydliggöra undervisningen för eleverna kan lärare använda sig av ett visuellt 

åskådningsmaterial i form av ett hus. Detta hus kan tillverkas av läraren som ett hus i två våningar. På 

varje våning finns det nio fönster. Ett fönster för varje vokal. Vokaler som låter som a i val har ett 

långt a-ljud. Det ordet får bo på nedre våningen och markeras med ett kryss under ordet. Vokaler som 

låter som a-ljudet i tall har ett kort a-ljud. Det ordet ska placeras på andra våningen med två kryss 

under.  Detta sätt att förklara lång och kort vokal är ett sätt att visa eleverna hur de kan lära sig en 

stavningsregel för vanligt förekommande ord genom det s.k. ”vokalhuset”. 

I dubbelteckning går vi igenom ”vokalhuset” där man tar den här sagan om de andfådda vokalerna som 

är på andra våningen som låter á och de som låter som i alfabetet på nedre våningen. /Silvia 

Med skrivregler menar jag några viktiga insikter att hänga upp sin kunskap på t.ex. lång vokal är lika 

med en konsonant vanligtvis samt vanliga undantag: som, men, kan osv. Kort vokal är lika med två 

konsonanter./ Solveig.  

I den medvetna textbearbetningen som då sker vill ofta eleverna själva att orden ska vara korrekt 

stavade. De har i ett tidigare stadium lärt sig att det alltid är någon annan som ska läsa deras text och 

då behöver orden vara rätt stavade för att full förståelse ska uppnås.  

Eleverna ville vara noggranna och var noga med att allt skulle vara rätt. De ville inte ha några stavfel 

skulle hoppas över, ingenting skulle vara fel för det gör man inte i en bok. Allt skulle vara rätt. 

/Angelika  

Från början är mina elever helt inriktade på att när man skriver för att det ska gå att läsa för någon 

annan så måste man stava rätt. Meningen med att skriva är ju att någon annan ska kunna läsa, även de 

själva. Om de själva inte stavar rätt, så kan de inte heller läsa vad de själva har skrivit./ Ylva  

Här handlar det om vilken grund lärare har lagt för att lära eleverna stavning av de vanligast 

förekommande orden i deras texter, men också hur väl lärare lyckats motivera eleverna i deras 

skrivande. 

Elever i behov av särskilt stöd 

Specialundervisning sätts in för elever i behov av särskilt stöd. En lärare berättar att hon erbjuder 

kurser om bl.a. skrivregler, dubbelteckning, grammatik, främmande ord i svenska språket och om 

ordstammar. 

Jag har byggt upp hela min specialundervisning i ett kurssystem så jag bjuder ut kurser till elever. En 

kurs heter ”Skriva rätt och lätt” den är om formella skrivregler med stavning av lång och kort vokal, ng-

ljudets regler, främmande ord i svenskan och om ordstammar. I grammatik är det ordklasserna och 

satsdelarna. Det blir en 4 veckors period. Träffar barnen två ggr i veckan 1-5 elever. Efter jul då var det 
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mest stavning. Då gick vi igenom dubbelteckning, vi gick igenom e-ä, sj och tj, j-ljudet och vi gick 

igenom systematiskt alla olika. /Solveig.  

Det är viktigt för lärare att vara uppmärksamma på elevers olika reaktioner som anger att de behöver 

stöd. Ett sätt för en elev att visa frustration om att man inte förstår kan vara att visa en uppgivenhet, 

där kroppen talar sitt tydliga språk.  

Man kan avläsa i kroppspråk, de elever som inte riktigt förstår. Då kanske jag går dit och förklarar 

individuellt. Sen ser man hur det går när de ska sätta sig med sin uppgift, komma igång, vad de behöver 

hjälp med.  / Ylva  

Han gör ju ingenting om jag inte sitter med honom/ Angelika  

Ett sätt att synliggöra elevers svårigheter kan ske genom att elever testas med t.ex. DLS-tester, menar 

merparten av deltagarna. 

Sen gör vi också tester. Vi har de obligatoriska testerna ex. DLS och den har jag gjort ibland så där 

ändå./Angelika 

Jag gjorde en sådan där DLS rättstavning som man ska göra på hösten. Detta test gjorde jag också på 

våren, fast man inte behöver göra detta för att se om det hade gett något resultat och det hade det./Anna 

Vi använder DLS och sen screenar vår specialpedagog från elevhälsan också./ Gisela 

Vi gör DLS rättstavning i både tvåan och trean. I mars gör man det och det följs upp i årskurs 3 i 

oktober. Då ser man dem som har utvecklats och de som står still. De övriga tester är vad lärarna gör./ 

Stephanie 

Det handlar om att sätta in stödet så fort som möjligt för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas 

efter sin förmåga.  

Formativ bedömning och elevers skrivande 
I föreliggande studie framkommer att elever kan lära sig att se var de befinner sig i sitt lärande genom 

den formativa bedömningen. Eleverna lär sig exempelvis kamratbedömning där de blir resurser för 

varandra.  

Kamratbedömningen ser jag som en naturlig del av lärandet. Eleverna går ju automatiskt till någon för 

att få en bedömning. Sen kommer de ofta till mig för att diskutera. /Gisela  

De kan också arbeta med självskattning genom att försöka bedöma sin egen insats. Det handlar om att 

pedagogen ger riktmärken för eleverna för vad som kännetecknar arbeten med god kvalitet. Det är 

viktigt att ge eleverna en gemensam referensram för vad som är viktigt att titta på vid bedömning av 

ett arbete och samtidigt kunna omsätta detta på sig själv. 

Självskattningen, tänker ju jag. Att lära sig bedöma vad jag har gjort. Håller det måttet det jag gjort? 

/Stephanie. 

Först gör de en självskattning. Sen går de till en kompis och därefter till mig för att diskutera när det 

skiljer sig. Detta är mycket effektivt. Att de först får tänka själv, sen tillsammans med en kamrat och 

sen att läraren kan komma in och coacha för vidare steg. /Gisela  
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Elever tränas i delaktighet genom de aktiviteter som lärare låter dem arbeta med, som gör det möjligt 

för dem att etablera ett samspel med kamrater där de kan uppleva motivation till att samverka i 

diskussioner. 

Att skapa delaktighet tycker jag är jätteviktigt. Att skapa dialogen och effektiva diskussioner./Silvia 

För att ge feedback kan elever använda sig av olika tekniker, till exempel ”Two stars and a wish” (”två 

stjärnor, dvs. bra saker och en önskan”) på lämplig nivå. Detta hjälper elever att kunna bedöma en 

kamrats arbete och ge exempel på två styrkor i ett utförande av en uppgift, dvs. saker som varit bra och 

samtidigt peka på utvecklingsområden, dvs. ge konkreta förslag på något som skulle kunna bli bättre.  

Som feedback tänker jag på Two stars and a wish. Om du ska redovisa något då säger jag två saker som 

är bra. Detta kan du förbättra till nästa gång. /Silvia. 

Genom att tillämpa metoden Two stars and a wish kan också läraren hjälpa elever att utvecklas i sitt 

skrivande. 

Feedback- detta gjorde du bra, detta behöver du tänka på till nästa gång. Vad är du mest nöjd med? Det 

är förhållningssättet för mig att hjälpa barnen att se vad gjorde du bra och vad ska du göra för att 

komma vidare för att komma till nästa steg. Det kan handla om Two stars and a wish./ Solveig 

Att på så sätt få se i ord vad som varit bra och vad som skulle kunna utvecklas kan bli ett sätt att 

förstärka de framsteg som gjorts.  

Datorn som skrivhjälpmedel 

I dag används datorer och ipads ofta på många skolor som alternativa verktyg för alla elever i all 

undervisning. Lärare ser dem som praktiska redskap för att lösa problem men också som stöttande 

skrivhjälpmedel. Olika hjälpmedel som ofta finns inlagda på datorerna kan tjäna som verktyg för att 

kompensera.  

Olika användningsområden i skrivandet 

Med hjälp av ett rättstavningsprogram t.ex. Stava Rex kan eleverna få hjälp med att rätta stavfel och 

grammatikfel i det egna textskrivandet. 

Alla barn jobbar med datorn och kan använda sig av rättskrivningsprogram. Så jag försöker köra det 

och säga att alltid när du skrivit en text-det må handla om vilken genre eller vilken typ av text som helst 

så ska du köra din text i ett rättstavningsprogram. Det tycker jag är en viktig kunskap att ge barn. / 

Solveig 

I denna studie framkommer det att elever med koncentrationsproblem som visar sig genom att allting 

ska ske i högt tempo, kan få problem i utförandet av ett skrivarbete, som fordrar att man kan fokusera 

en längre stund och att handrörelsen kan forma läsliga bokstäver på ett papper.  

En pojke som har ADHD. Pojken läser men väldigt fort. Det är väldigt svårt att få hejd på honom. Svårt 

att kartlägga, svårsorterat. Han har speciell problematik. Han har svårt att skriva och forma bokstäver. 

Han skriver numera på dator, mycket./Angelica  

I det s.k. flippade klassrummet kan lärare mer och mer använda sig av digitala verktyg för att kunna 

ordna med aktiviteter som elever senare kan arbeta med. Det flippade klassrummet innebär i korthet 

att lärare kan lägga ut webbaserade genomgångar som en förberedelse för att senare träna på vissa 
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moment i klassrummet eller som hemläxor, istället för att läraren går igenom momenten på vanligt 

sätt.  

Jag kan ha en genomgång på max 15 minuter. Sen har jag ofta spelat in en instruktionsfilm och då har 

jag allt material på Showbie. Så har de kanske fått en uppgift att skapa en egen instruktionsfilm. Vi har 

också IUP-uppgifter. De gör alltid instruktionsvideos på det. Även elever med speciella behov klarar 

detta eftersom arbetet följer ett schema där man bockar av efter varje steg man gör. Det är väldigt 

strukturerat upplagt. / Gisela  

Detta sätt att arbeta kan säkert innebära en stor vinst för speciellt äldre elever när både uppgifter och 

genomgångar blir mer komplexa. Den största fördelen är kanske tidsvinsten samt att pedagoger slipper 

upprepa genomgångar i många olika arbetsmoment för eleverna.   

Skrivning som hantverk 

En del lärare anger att de upptäcker elever med finmotoriska problem genom deras pennfattning. 

Elever kanske inte kan forma fingrarna i ”pincettgreppet” om pennan. Handen har en oförmåga att 

genom pennans hjälp kunna skriva med läslig handskrift. 

En del håller väldigt hårt i pennan och trycker och andra håller väldigt löst och då blir det väldigt svagt 

när de skriver. Då blir också bokstäverna därefter. / Sophie. 

Att få en dator kan upplevas som ett stort mirakel för både elever och lärare, anser de senare. 

Motivationen för att skriva ökar för elever som har motoriska svårigheter, bokstäver blir vackra och 

fullt läsliga. 

Många har svårt med finmotoriken och få ner något på ett papper, att man då kan ge dem möjlighet att 

skriva på dator eller i-pad istället för att få igång skrivandet. Det har vi sett flera elever som först inte 

skriver någonting som får en dator och som sen skriver jättemycket. Det blir som natt och dag för vissa 

elever. Skrivglädjen kommer igång då./  Silvia 

Framförallt killar har svårt med motoriken och då fastnar man om man inte gör något åt det. Det gäller 

att få igång dem, att vilja uttrycka sig. De får snygga bokstäver på en gång./Stephanie  

Det är ju bra om det nu är hantverket som är svårt att de kan skriva på datorn. /Sophie. 

Läs-och skrivsvårigheter eller synproblem kan visa sig genom elevens sätt att skriva och forma 

bokstäver. En lärare säger att bokstäver som skrivs från fel håll eller blir spegelvända, att man 

förväxlar olika bokstäver, blandar stora och små bokstäver, och har svårt att hålla sig på en rad vid 

skrivandet, är tydliga tecken. I skrivandet av meningar kan elever visa sina svårigheter genom att tappa 

bort bokstäver i ord eller glömma bort småord i en text. 

Det finns många där bokstäverna skrivs bak och fram. De kan inte skilja på bokstäver utan de skrivs 

spegelvänt eller från fel håll. En del känner inte igen bokstäverna och vet inte vad de heter eller hur de 

låter. Då kan man heller inte skriva dem. B, p, q och d ställer ofta till problem. /Sophie. 

I intervjuerna framkom att äldre elever som inte fått den hjälp de behövt under tidigare år döljer 

medvetet sina problem och uppvisar speciella strategier för att komma undan svårigheterna när de ska 

utföra exempelvis ett textskrivande. Elever kan uppvisa svårigheter genom att inte kunna binda ihop 

satser till längre meningar och binda ihop dem till en text. Elever gör också en mängd upprepningar, 

har avsaknad av röd tråd eller staplar information på vartannat.  

När jag kommer till de äldre eleverna då är det att de ogärna skriver eller skriver så oläsligt att det inte 

går att se och det är en strategi för att undvika skrivandet. De stavar mindre bra eller tappar bort 



 

26 

 

bokstäver. När de väl skriver blir texterna väldigt korta och ibland osammanhängande. Det går inte att 

hänga med och där finns ingen röd tråd. En del skriver om samma sak hela tiden. Man upprepar sig. 

Man håller sig bara till ett ämne. Man kan inte skriva om något annat./Sophie. 

För att kompensera sina svårigheter kan elever med ovanstående problem få hjälp av en dator eller en 

i-pad genom att använda talsyntes som finns inlagt i de flesta datorer och i-pads idag. En talsyntes 

omvandlar det som skrivits på skärmen till tal. 

En del har egna datorer med inlagda program där man får hjälp med att lyssna på texter, hjälp med 

stavning och kunna slå upp orden. / Anna 

För dem med svårighet kan också få en text uppläst. /Silvia 

På paddorna finns ganska mycket program t.ex. stavningsprogram och talsyntes./Sophie. 

De som har läs-och skrivsvårigheter har både ipad och dator./  /Många med skrivproblem kan kan ju 

använda talsyntesen på datorn eftersom den har olika språk. /Gisela 

Att göra olika former av anpassningar behöver ibland klasslärare hjälp med och där kan specialläraren 

gå in med råd och tips både när det gäller läromedel på rätt nivå, datastöd och praktiska tips i 

vardagen. Dock har inte alla skolor en speciallärare eller en specialpedagog att tillgå på plats och det 

kan innebära att lärare måste utföra den specialpedagogiska anpassningen själva. 

Jag är glad att vi har våran specialpedagog som jag har som handledare och som jag kan bolla med. 

Hon ger mig mycket tips och idéer./ Susanne 

Vi har ingen specialpedagog på skolan på plats. Vi har heller ingen speciallärare däremot har vi 

specialpedagog som är kopplad till oss som kommer in och stöttar oss med exempelvis screeningar och 

annat. Hon kommer när vi bokar in henne. Hon kan komma att observera och vi bokar henne vad vi vill 

ha henne till. Ofta blir det så att vi sköter träningen av t.ex. läsning och sen kommer hon tillbaka och 

testar av det. /Gisela 

Merparten av informanterna beskriver att elever kan få en medvetenhet om behovet av rätt stavning 

genom att de lär sig att texten ska läsas av någon annan och att i böcker är ju orden rätt stavade. 

Användningen av dator och ipads med inlagda rättstavningsprogram som visar när elever stavat fel 

och anger förslag på rättstavade ord kan också bli en motivationsfaktor som sporrar till att stava 

korrekt. 

Eleverna var noga med att allt skulle vara rätt. Ingenting skulle vara fel för det gör man inte i en bok./  

Angelika 

De använder paddor och skriver. Då kommer det upp lite rött här och där när de gjort fel och då undrar 

de varför det blir så här. Hur stavar man det här ordet? Jag tycker ändå att det är en medvetenhet hos 

dem. Detta ser jag både när de skriver för hand och på padda. De frågar: Hur stavas det här ordet, ska 

det vara, sitter det här ordet ihop och vi pratar mycket om, så lyfter det ju jämnt och ständigt. Det här 

sitter ihop därför att ….och vi har haft lite sammansatta ord på stenciler. / Susanne  

I föreliggande studie framkommer att fler och fler elever väljer att skriva texter på en padda dvs. en 

ipad som är en liten dator. Den är enklare att hantera jämfört med en dator. Genom att peka på 

skärmen så styr man med fingrarna in rätt program. Ändå väljer en del att skriva på datorn för att få en 

bättre överblick över en text. Elever som ska visa upp ett arbete som de utfört med datorns hjälp kan 

med lätthet koppla upp datorn via Apple TV så att hela klassen kan följa med vid en presentation 

exempelvis. Även lärare kan på så sätt visa genomgångar inom olika ämnen för eleverna istället för att 
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som tidigare skriva på tavlan. Har man bilder som man vill visa för hela gruppen kan de scannas av 

med hjälp av särskilda programvaror som kan köpas in till skolan. 

Någon enstaka föredrar att skriva på datorn, annars använder de ofta paddorna att skriva på. /Sophie. 

Vi har Apple TV. Det är alldeles nyinstallerat. Det innebär att man kan koppla upp datorn på ett annat 

sätt. Då visas det på tavlan men jag är inte säker på hur det fungerar. Det finns också Lady bag där man 

kan lägga en bok på och så visas det på tavlan. Vissa klasser har scanner också och kan scanna in text 

och göra om den som behöver lyssna på text kan göra det. / Sophie 

Merparten av lärarna anger att på mellanstadiet används ipads på vissa skolor. Då har man valt att 

köpa till samtliga elever. Denna prioritering har gjorts främst på nyare skolor. Då har man också sett 

till att installera rättstavningsprogram och talsyntes så att elever ska kunna använda dem vid 

textproduktion. Tanken är att elever ska genom programvarornas hjälp lära sig att bli bättre på 

stavning och meningsbyggnad.  

Åk.5 och 6 har egen ipad.  På paddorna finns ganska mycket program t.ex. stavningsprogram och 

talsyntes. Idag hade vi prov och då har de skrivit på sina paddor./Sophie  

Ett sätt att låta elever bli mindre beroende av papper är att lägga in Showbie som ges ut som en 

gratisversion. Det är en app som används för ipads. Man skapar ett lärarkonto och lägger sen ut 

uppgifter till eleverna. Uppgiften får därefter en kod som delas ut till eleverna. De loggar in som elever 

och lägger in koden som de tilldelats för att få tillgång till uppgiften som läraren lagt in.  Detta kan 

också göras på en dator. Genom att samla elever på detta sätt kan lärare få en tydlig bild av hur arbetet 

sker i klassen under ett pågående arbete. Lärare kan på detta sätt ge kommentarer snabbt och enkelt i 

skrift eller genom röstmeddelande till eleverna.  

Vi har Showbie där man samlar och kan lägga in olika uppgifter och då kan de skicka in och skriva 

kommentarer till och de läser. Detta är på paddan. Det är som en plattform kan man säga. Där lägger 

man ut olika uppgifter i olika mappar. Då kan de skicka in- antingen kan de läsa som man gör med 

läsläxan och jag lyssnar och kommenterar eller skriver att det var jättebra eller/…/ gör på samma sätt 

med skrivning. /Susanne  

På detta sätt blir arbetet i klassrummet väldigt fritt men sker ändå i strukturerade former.  

För och nackdelar med att använda datorer och ipads 

Det kan finnas flera fördelar med att arbeta med datorer jämfört med ipads. En av informanterna anser 

att de flesta program fungerar oftast bättre på en dator jämfört med en ipad.  

Vissa program fungerar bättre på datorn än på ipaden. Om eleverna skriver längre texter så brukar de 

välja datorn. I vardagen brukar många väljer ipaden. Talsyntesen finns på ipaden men datorns är bättre. 

Stavningsprogram på ipaden men bättre på datorn. /Gisela  

Merparten av informanterna ser flera fördelar med dator och ipad för eleverna. De har möjlighet att 

skapa fler uppgifter som passar eleverna i olika ämnen i sina klasser, exempelvis genom fotografering 

eller att lägga in bilder. Kännedom om hur man rent tekniskt ska gå till väga för att snabbt ladda ner 

olika appar för att ge feedback kan också bli en tillgång i arbetet. 

Fördelar med ipaden är att man kan fotografera med den till sina tankekartor och lägga upp en 

tankekarta direkt på ipaden./ …/bättre hjälpmedel. Eleverna skriver mer på dator och ipad än för hand. 

De skriver snabbare på datorn. De slipper skrivkrampen och kan omarbeta direkt i datorn/…/ lyssna 

tillbaka direkt… maila mig…..få feedback direkt./Gisela  
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Några nackdelar som flera lärare ser med att använda sig av datorer kan vara att de är tunga och 

otympliga att hantera och det tar tid att göra dem i ordning. Att läsa texter direkt på datorn kan också 

kännas jobbigt och av den anledningen väljer fler elever att läsa på en mindre ipad.  

Småbarnen tycker att det är tungt att bära fram och tillbaka och det är likadant för de äldre barnen. Det 

är tungt att hantera. Att dra med sig datorn, plocka fram den det tar så mycket tid, så det borde vara 

något som är enkelt och en ipad sitter alla med idag. Det tror jag skulle vara lättare att använda sig av./ 

Solveig. 

Det är tungt att läsa mot en dator. Vi läser inga texter på datorn utan på ipaden/Gisela  

Fördelar med ipaden kan vara att den är lättare att hantera för hand och väger inte lika mycket som en 

dator. Ipaden kan de lägga framför sig som en bok i bekvämt läge vid läsning. 

Ipaden har en skönare utformning, mer lik en bok. Genom att de kan använda fingret för att stryka 

under finns det en motorisk känsla i det också så att det sätter sig i minnet. /Gisela  

Hjälpmedel till trots- den snabba utvecklingen av olika program och nya maskinvaror bidrar inte alltid 

till den hjälp man som lärare vill ha. Mycket handlar om bristande datasupport. Eftersom den tekniska 

utvecklingen har gått så fort har inte alla lärare hängt med i hur man kan lösa olika problem som kan 

uppkomma i hanteringen. Även om flertalet skolor har en IT-pedagog som är anställd och som ska 

hjälpa till med att serva lärare och elever med kraschade ipads och en central avdelning i kommunen 

dit man kan skicka trasiga datorer, så finns inte alltid hjälpen till hands när man behöver den som bäst. 

En annan sida av saken är den att pedagogen oftast är ensam i sin klass och även om det tekniska 

kunnandet är gott så är det svårt att hinna hjälpa flera elever som fått problem samtidigt.  

Det är frusterande när man står här och man ska kunna göra olika saker och man inte får den 

hjälpen/…./. När jag ska arbeta i klassen har det ibland varit några paddor som har strulat. Antingen har 

de då kommit från kommunen eller inskickade till kommunen och blivit genomkollade men jag vet inte. 

Mest har det varit mailen som inte har fungerat och då har jag valt att inte använda den./ Susanne   

Mycket tekniska grejer och jag måste hjälpa till mer tekniskt/…/.kan inte ha 25 stycken igång 

samtidigt./Ylva  

Det är mycket datakrångel och många svårigheter/…/tog för lång tid./ Angelika  

I perioder blir det dataproblem och sen fungerar allting men när man ska ha det fungerar det inte/ 

Sophie. 

Problem med att använda datorerna till exempelvis för nedladdning av böcker kan innebära att lärare 

ger upp, det tar för lång tid när man inte har någon i närheten som kan hjälpa till. 

Dels fungerar datorerna inte alltid och dels har det inte gått att ladda ner böckerna och gick det att ladda 

ner försvann de gången efter. Då måste man ladda ner varje gång. Detta tar för lång tid att ladda 

dem./Mia-Maria  

Det är av stor betydelse att alla pedagoger får god datasupport regelbundet och framförallt vet var och 

vem de ska vända sig till när det blir problem. 

Fler pojkar än flickor väljer att skriva på dator än för hand 

En lärare i denna undersökning har uppfattningen att många pojkar väljer oftare än flickor att arbeta 

med dator eller ipad. Pojkar ser fördelen genom att det går snabbare att skriva, bokstäverna blir 

snyggare än om de skulle skriva för hand medan flickor oftare väljer att skriva för hand. 
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De skriver snabbare på datorn än de skriver för hand och de slipper skrivkrampen./Gisela  

Killar antecknar direkt på ipaden eller spelar in. Jättefå killar skriver för hand i arbetsvardagen. 

Eleverna kan välja var de vill läsa sina texter vad de tycker skönt att jobba med. Vissa tjejer tycker att 

det är bättre att skriva för hand, vid genomgång ex. Stereotypiskt måste jag erkänna att många tjejer 

väljer att skriva på papper, många killar väljer ipad. Jag vet inte vad det sitter i./Gisela  

Med den nya snabba tekniken i skolans verksamhet ställs vi som pedagoger inför dilemman som vi 

kanske inte alltid tänker på. Den nya tekniken innebär helt klart stora vinster och snabb hjälp i 

skrivandet för många elever men genererar det alltid ny kunskap?  

Lärares kompetens 
Några informanter berättar om den nytta de haft av sin utbildning om läs-och skrivundervisning. För 

att klara av att ge en god undervisning i skrivning anser merparten av lärarna att man bör ha en god 

utbildning i bagaget. De har fått tips på olika inlärningsmetoder och hur man kan arbeta med 

parallellprocesser i samband med skrivning för att också få in den språkliga biten genom 

grammatiken.   

Det är bra med utbildning. Om man ska jobba med läs-och skriv på lågstadiet så ska man absolut ha en 

riktig utbildning i det. Jag har själv kört den fonetiska och ordmetoden parallellt. Grammatiken måste 

man få in från början. / Ylva  

Jag har läst till efteråt, en kurs i läs-och skrivmöjligheter på 7,5 hp om hur man kan hjälpa elever med 

läs-och skrivsvårigheter. Där man jobbade mycket med hur man kan se att det finns och vad man kan 

hjälpa. / Anna  

Har lärare inte fått den utbildning i läs- och skrivinlärning som de väntat sig kan känslan bli den 

motsatta. Man kan ha haft högt ställda förväntningar att få praktisera på detta men det blev inte som 

man förväntat sig. 

På mina VFU-er fanns det ingen elev som hade skriv eller lässvårigheter. Jag kan heller inte påstå att vi 

lärde oss någonting om det i lärarutbildningen. Vi pratade lite grand om dyslexi och sådana saker men 

det är ingenting jag fick testa på. Det var ren teori./ Mia-Maria 

En annan informant berättar att när hon gick sin utbildning var det mer fokus på läsning än stavning. 

Däremot minns hon mycket från den egna skoltiden då det var mycket stavning. 

När jag gick ut var det väldigt lite fokus på stavning, nästan ingenting. Det var bara att de ska läsa 

mycket. Det kanske kommer tillbaka lite grand. Men när jag själv gick i skolan var det jättemycket 

stavning. Det är ju det man kommer ihåg. /Silvia 

Resultatet visar alltså att lärares upplevelse av sin utbildning kan variera mycket. 

Diskussion  

I detta kapitel är min ambition att diskutera de resultat som framkommit i de intervjuer som jag utfört. 

Det som framkommit från olika forskningsstudier kommer jag också att koppla till resultaten som jag 
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fått fram inom de olika kategorierna ovan. Diskussionen avslutas med slutsatser samt förslag på 

ytterligare forskning.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att studera hur klasslärare arbetar med skrivundervisning. Att 

ha fått god utbildning i läs-och skrivinlärning påverkar den egna undervisningen genom val av 

metoder och läromedel. Genom att göra eleverna morfologiskt medvetna kan stavning introduceras 

redan i årskurs 1. I textskrivande kan lärare undervisa om ”den röda tråden” för att lära elever att 

skriva berättande texter med stödstruktur där elever lär sig inledning, att beskriva ett händelseförlopp 

samt ett tydligt avslut. I samband med textskrivning kan lärare introducera bedömning för lärande 

genom olika former av aktiviteter som tydliggör var eleven befinner sig i sitt lärande, vilka 

kunskapskrav som gäller och hur en utveckling kan ske. Till slut beskrivs hur användningen av datorer 

och ipads kan bli bra lärverktyg i olika former av skrivande som gagnar alla elever i dagens skola. 

Betydelsen av lärares utbildning 

När jag tittar tillbaka på tabell 1 som beskriver informanternas utbildning och jämför intervjuresultaten 

kan jag se betydelsen av den utbildning som var och en har genomgått. I resultatet framkommer det 

detaljer i deras beskrivningar av arbetssätt, som kan kopplas till deras utbildning inom läs-och 

skrivinlärning eller med inriktning mot läs-och skrivsvårigheter. När det gäller detaljer från 

utbildningen talar man om olika läsinlärningsmetoder såsom den syntetiska metoden där man utgår 

från delarna i orden och avkodningen står i centrum, samt den analytiska metoden där man utgår från 

helheten och förståelsen står i centrum. När dessa metoder undervisas parallellt i samband med 

skrivning får eleverna in även den språkliga biten genom grammatiken. Med hänvisning till den 

tidigare forskning som jag nämnt i bakgrunden till denna studie kan nämnas Myrberg (2003) som 

kommit fram till att den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogiken för att lyckas med att 

utveckla läs-och skrivförmågan hos eleverna är hög lärarkompetens. Den, menar Myrberg (2003), 

handlar om att pedagogen kan lägga upp ett systematiskt och strukturerat arbetssätt. För att nå dit 

måste pedagogen ha teoretiska kunskaper som kan omsättas i handling (Tjernberg, 2013; Hattie, 

2009). Det som framförallt höjer en lärares kunskaper (Alatalo, 2011) är en hög och positiv tilltro till 

de egna kunskaper som man fått genom utbildning och kurser och en villighet att söka samarbete med 

andra skickliga kollegor samt specialläraren. Vidare handlar det om att ha en förmåga att göra de 

anpassningar i val av metoder som krävs för att se till varje elevs behov och förutsättningar (Hattie, 

2009).  

Att som lärare ha en bredare kunskap om den första läs-och skrivinlärningen är av stor betydelse 

eftersom man kan anpassa undervisningen på ett helt annat sätt och våga pröva alternativa lösningar, 

t.ex. i de fall när eleven inte klarar att skriva själv kan läraren dela upp momenten och låta elever steg 

för steg skriva av det läraren skriver på tavlan, för att sedan pröva själv. Alatalo (2011) menar att när 

det gäller undervisningen av elever som har någon slags svårigheter med sin läs-och skrivinlärning så 

är det avgörande vilka kunskaper en lärare har om läs-och skrivinlärning. Vidare framhåller Alatalo 

(2011) att det inte är själva undervisningsmetoden som är det avgörande för hur eleverna lyckas 

prestera utan hur läraren lyckas upptäcka vilka styrkor och svagheter som varje elev har och därefter 

utnyttjar sin förmåga att ”skräddarsy” undervisningen efter varje elevs behov.  

Varje elev i skolan behöver få möta både läs-och skrivutmaningar på sin nivå. För att barn med mindre 

goda förutsättningar ska få möjlighet till en positiv utveckling behöver läraren redan tidigt vara 
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fokuserad på att ge omsorg och uppmärksamhet. Lärarens förmåga att kunna praktiskt förmedla olika 

metoder i läs- och skrivinlärning får stor betydelse för elever som har någon form av läs-och eller 

skrivsvårigheter. Det är i lärandemiljön som pedagoger får till stånd det sociala klimatet genom olika 

aktiviteter tillsammans med eleverna (Westling Allodi, 2010). Det är i denna miljö som lärare kan 

upptäcka elever i behov av särskilt stöd.  

Studien visar att de elever som har behövt specialpedagogiskt stöd har haft olika slags svårigheter. I 

sitt kroppsspråk kan man ha visat sin frustration över att man inte klarar av en uppgift. Av någon 

anledning klarar man inte av att skriva fullständiga meningar, hålla sig till en röd tråd i ett berättande 

eller skriver osammanhängande med många stavfel. Det är viktigt att lärarna i sin utbildning fått de 

verktyg som behövs för att uppmärksamma sådana situationer och sätta in stödåtgärder. 

För att synliggöra vilka skrivsvårigheter elever har kan man göra olika DLS-tester menar flera 

informanter. Dessa utförs ofta av specialläraren efter samråd med klassläraren som slagit larm att 

någon/några elever är i behov av speciellt stöd. Det är mycket viktigt att man tidigt sätter in lämpliga 

stödåtgärder (Høien & Lundberg, 2013). Det är pedagogen bakom allt dvs. det lärande som eleverna 

får sig till del i skrivundervisningen är helt beroende av lärarens kompetens och yrkesskicklighet 

(Tjernberg, 2013). När det gäller specialpedagogiska insatser så visar denna studie att lärare behöver 

kunna variera sin undervisning och anpassa olika material på olika nivåer i valet av svårighetsgrad. 

Lärare i studien förklarar också att man har ett stort behov av speciallärare som är särskilt insatta i vad 

barn behöver och som kan plocka ut elever individuellt ibland. 

Metoder att lära ut stavning 

I intervjuerna berättar informanterna att de arbetar med stavning men på olika sätt. För elever som har 

någon form av läs-och skrivsvårighet arbetar man med tidig intensivträning i läsning (TIL). Resultatet 

visar att några pedagoger arbetar med läsning och skrivning i kombination som en parallellprocess 

från årskurs 1, medan andra tar upp stavningen i samband med veckans ord. Från årskurs 3 och uppåt 

är det i samband med textskrivning som undervisning i stavning sker.  

Att arbeta förebyggande med TIL-metoden 

För att förebygga och komma till rätta med elever som uppvisar läs-och skrivsvårigheter används tidig 

intensivträning i läsning (TIL) av informanter i denna studie. Ursprungligen är programmet inspirerat 

av Reading Recovery (RR). RR kommer ursprungligen från Nya Zeeland där det utarbetades i slutet 

på 1970-talet. Från början var det tänkt att engelsktalande elever skulle arbeta med programmet och 

därigenom är programmet anpassat för det engelska språket. Metoden (Lundmark, 2001) bygger på att 

man uppmuntrar elevens starka sidor och att eleven känner trygghet i skolmiljön. Momenten i 

programmet är att eleven till en början väljer en bok som han/hon har läst. Därefter läser eleven sin 

läxa medan pedagogen markerar orden som lästs för att senare synliggöra de ord som lästs korrekt. 

Lärare gör alltså egna anteckningar under den tid som eleven läser för att anteckna vad eleven behöver 

öva mer på. Sedan lägger eleven ord och meningar som ett pussel med hjälp av magnetbokstäver och 

med dessa får eleven skriva meningar på den nivå som han/hon befinner sig på. Nästa dags läxa blir att 

skriva en mening där eleven klipper isär orden. Eleven väljer också en ny bok att ha i läxa. 

Tillsammans med läraren får eleven vara med om en genomgång av boken då man tittar på bilder, 

förklarar svåra ord och samtalar om handlingen. Därefter får eleven läsa boken själv eller med läraren. 

Metoden bygger på föräldrasamverkan och att föräldrar skriver något om hur arbetet fungerat i 

hemmet varje dag i en kontaktbok. Eleven arbetar med metoden 5 dagar i veckan upp till 60 lektioner 

som längst.  
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Dahlin (2006) som utvecklat TIL-programmet menar att föräldrarnas medverkan har stor betydelse för 

hur programmet kan lyckas. TIL är en metod som kombinerar läsning och skrivning parallellt med 

fonologisk och morfologisk ordanalys där eleven följs upp varje dag under minst 8 veckor. 

Tillsammans med barnet ska de under 15 minuter följa upp när barnet läser och därefter i Bra-boken 

skriva in en positiv kommentar om barnets läsning. Skillnaden mot RR är att man i TIL-programmet 

kombinerar fonologisk och morfologisk ordanalys och att man inte arbetar med metoden så lång tid 

som med RR-metoden. Båda dessa undervisningsmetoder bygger på en-till- en – åtgärder. Enligt 

Myrberg (2001), som analyserar en studie av Wasik och Slavin (1993) har effekten av Reading 

Recovery, där man följt upp resultatet i årskurs 3 från elever som undervisats med metoden, avtagit 

kraftigt i jämförelse med effekten av specialundervisningsprogrammet Success for all. Skillnaden är 

alltså att i specialundervisning görs en mix där träning av fonologisk medvetenhet vävs ihop med 

direkt lästräning och rättstavningsövningar. Wasik och Slavin (1993) är kritiska till RR-metoden 

eftersom man inte tränar fonologisk medvetenhet. Studien som utfördes av Wasik och Slavins (1993) 

har också visat att RR-metoden inte fungerar för alla elever. Några forskningsresultat av TIL-metoden 

har inte tillkommit efter att Dahlin (2006) utarbetat metoden. Däremot har många skolor i hela landet 

inspirerats av metoden.  

Att introducera stavning 

I intervjuerna råder det lite delade meningar om när stavningen ska introduceras i undervisningen – om 

det ska ske redan i årskurs 1 eller man ska senarelägga den. Åsikterna går från att inte alls fördjupa sig 

i denna undervisning till att systematisera den och införa stavningsregler. Åsikter som att man inte ska 

poängtera stavningen för tidigt förekommer framför allt bland informanter som undervisar på 

lågstadiet. Några har funderingar kring om det egentligen lönar sig att lära ut skrivregler, men andra 

tycker att det underlättar för eleverna om de har vissa kunskaper om olika ords stavning när de 

kommer till mellanstadiet. Det framkommer också att det finns en oro för att fördjupa sig för mycket i 

stavning och olika regler för ords stavning, eftersom det skulle kunna innebära att elever som uppvisar 

svårigheter med sin stavning kan tappa självförtroendet. I konsensusprojektet har man enligt Myrberg 

(2003) kommit fram till att redan från förskoleåldern behöver barn uppmuntras till att skriva 

bokstäver, ord och meddelanden. Wolter, Wood och D´Zatko (2009) har visat att redan i första klass är 

elever morfologiskt medvetna och kan därför använda sig av morfologisk information i stavandet av 

ord. I studien kommer man fram till att undervisning i morfologisk förståelse kan introduceras tidigt. 

Att undervisa om olika stavningsmönster – och regler - kan förbättra läs-och skrivförmågan speciellt 

för elever med specifika skrivsvårigheter. Alatalo (2011) menar att eftersom det svenska språkets 

stavning är morfologisk är det viktigt att eleverna får lära sig morfologisk medvetenhet. De behöver 

lära sig hur ord böjs och härleds. 

Systematisk läsning och skrivning i kombination 

I denna studie är det endast ett par informanter som från årskurs 1 arbetar systematiskt med läsning 

och skrivning i kombination vilket även Myrberg (2007) menar är att föredra. Även jag själv använde 

mig av läsning och skrivning i kombination när jag arbetade som klasslärare för årskurs 1. För att lära 

elever att läsa använde jag både ljudmetoden och helordsmetoden. Dessa två kombinerade jag sedan 

med LTG – metoden där man i tidigt skede arbetar med gemensamma texter som läraren skriver 

tillsammans med eleverna, s.k. dikteringar, och utifrån texterna väljer man ut speciella ord som man 

vill att eleverna ska arbeta mer med. I de sammanhangen kom vi ofta in på ords sammansättningar och 

hur dessa ord följer grundordets stavning. I denna studie är det några av informanterna som berättar att 
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de arbetar med systematisk stavning på mellanstadiet. Man ser att flera elever behöver extra repetition 

av dubbelteckning, ng-ljudet och e-ä i de vanligast förekommande orden. Vokalerna tränas, både hårda 

och mjuka, långa och korta. Ändå undrar jag varför man lär ut ett förenklat svar för dubbelteckning 

dvs. att kort vokal följs av två konsonanter. Kan det bero på att det är få lärare som känner till den 

generella regeln för dubbelteckning ”att betonad kort vokal i ett ord följs av minst två konsonanter”. 

”Om det enbart finns ett konsonantljud, dubbeltecknas konsonanten” (Alatalo, 2011, s. 160). Det 

förekommer läromedel som använder den förenklade varianten och elever kan få svårigheter i stavning 

om lärare lär ut att det ska vara två konsonanter efter kort vokal i samband med ord som innehåller fler 

än en stavelse t.ex. raket eller staket. Bägge orden har kort a-ljud men de dubbeltecknas inte eftersom 

a:et är obetonat. Två andra exempel är orden racket och snacket. De har bägge två korta vokaler men 

bokstaven a är kort och betonad och följs därför av två konsonanter. När det blir tal om hur ng-ljudet 

lärs ut undervisar flertalet informanter i studien om regeln men det framkommer inte om de tar upp att 

stavningen av ng-ljudet är fonologiskt baserad dvs. att ng-ljudet är ett fonem. De flesta känner till att i 

svenska språket stavas ng-ljudet med ng. Två undantag förekommer dvs. att ng-ljudet stavas med n 

före bokstaven k t.ex. tänka. Ng-ljudet stavas med g före bokstaven n. t.ex. regna (Alatalo, 2011, s. 

162).  

Att lära ut skriftlig framställning   

Ett resultat i föreliggande studie var att det pedagogiskt viktigaste att lära ut är den röda tråden i 

elevernas skrivande. För att motivera dem behöver de en fast ram för vilket sätt man ska skriva en text 

på. Informanterna framhöll vikten att lära ut inledning, berättande handling och ett klart slut som 

delmoment, för att också elever som behöver stöd i sin skrivning ska kunna följa med. För de lite äldre 

eleverna framhölls vikten av att lära dem personbeskrivningar och miljöbeskrivningar i berättande 

texter - att lära eleverna struktur för kapitelskrivande och minnesträning med hjälp av fantasi.  

Kuyumcu (2004), som jag hänvisat till tidigare, menar att alla elever behöver lära sig att skriva en 

sammanhängande text. Hon menar att det är viktigt att lära ut hur olika delar sätts samman i en text 

och att synliggöra språket i olika genrer, samt att detta lärs ut genom undervisningsmodeller. 

Resultatet i min studie visar att man fokuserar mer på att skriva berättande texter än övriga genrer. 

Även i kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att eleverna i årskurs 6 ska i berättande 

texter kunna visa på ”enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling” (s. 228).  Där preciseras 

inga krav på ytterligare genrer. Detta visar på en skillnad, menar jag, från tidigare undervisning där 

man lade vikt vid att lära ut samtliga genrer. Det innebar att kunna lite om mycket. Denna förändring 

till att fördjupa undervisningen om en genre kan kanske bidra till att elever blir mer generellt duktiga 

på att formulera sig i skrift. De behöver inte lägga ner för mycket tid på att fundera över hur de skall 

formulera sig efter en viss genre.  

Flertalet informanter förklarar att det viktigaste att lära ut i skrivning är hur man kan formulera sig. 

Därför lär man ut hur man skriver med en röd tråd genom att ge mönster för textskrivning. I första 

hand lär man ut inledning, berättande handling och ett avslut.  För de yngre åldrarna betonar man 

skrivglädje och motivation för att skriva. På mellanstadienivå arbetar man mer med mönster för olika 

typer av textskrivning. Det handlar inte enbart om att skriva berättande texter och enklare varianter av 

faktatexter som det var i de lägre klasserna. Nu får de pröva fler typer av genreskrivande, enligt 

deltagare i studien.  

Badger & White (2000) menar att det handlar om att etablera en slags förtrogenhet hos eleverna om att 

de ska bli medvetna om vissa funktioner i texter. Genom att de guidas genom bestämda skrivsektioner 
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övar de upp sin förmåga att skriva olika slags texter. Genom att använda sig av modelltexter får 

eleverna ökad förståelse för hur man tillämpar vissa typer av skrivande, ett slags imitation. Vidare 

framhåller de att olika genrer kräver olika typer av kunskap och färdigheter och det är där lärarens 

expertkunskap kommer in (Badger & White, 2000). För ett fördjupat lärande får eleverna träna på 

olika former av metakognitiva strategier för s.k. processkrivning. Det kan handla om att lära sig 

dispositionstekniker för olika former av skrivande i olika ämnen (Wiliam, 2013) dvs. att välja ämne, ta 

fram idéer om ämnet, att göra en stomme för hur texten kan disponeras genom att exempelvis göra 

tankekarta. Därefter får de skriva en första version, få återkoppling av en kamrat och av läraren, göra 

en ny bearbetning av sin text, kontrollera språk och stavning samt publicera texten. De lär sig också att 

få och skapa motivation för sitt skrivande genom att ha en mottagare. Deras text ska i slutändan läsas 

av någon annan (Wiliam, 2013). Precis på detta sätt beskriver informanterna hur eleverna arbetar och i 

detta arbetssätt ingår som en viktig komponent bedömning för lärande. 

Hur bedömning kan kopplas ihop med skrivande 

Det är i samband med textskrivning som informanterna lyfter vikten av att se sitt eget lärande genom 

bedömning för lärande eller formativ bedömning. Det handlar om, enligt Tjernberg (2013), att läraren 

inledningsvis visar eleverna att skrivundervisningen har ett syfte som leder fram till ett mål.  

Genom den formativa bedömningen lär sig elever strategier och nya tankar för ökat lärande i sitt 

skrivande som ska bidra till att inte samma misstag upprepas. Man kan se denna bedömning genom 

feedback som en slags process där lärare, elever och kamrater får möjlighet att se var man befinner sig 

i lärandet, vart man är på väg och hur man kan komma vidare. På detta sätt får lärare större möjlighet 

att anpassa sin undervisning efter elevers behov och undervisningen blir mer följsam. 

Vidare handlar det om att lärare tar vara på signaler i verksamheten i klassrummet och kan ge elever 

fortlöpande arbetsuppgifter med återkoppling, som kan utmana och som dessutom gör deras lärande 

synligt. Enligt Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) visar deras forskning i bedömning för 

lärande på att elevers resultat förbättras och de lärare som använder sig av bedömning för lärande ökar 

elevers kunskaper. Genom att använda sig av några av de fem nyckelstrategierna kan man få vinster i 

lärandet menar de. I föreliggande studie tar informanterna främst upp kamratbedömning och 

självskattning. Bergh Nestlog (2012) har i en studie kommit fram till att ”en medveten 

skrivundervisning lönar sig, eftersom eleverna därigenom får goda möjligheter att utveckla kunskaper 

om text och skrivande” (Bergh Nestlog, 2012, s. 7). Det innebär att läraren har förmåga att ge eleverna 

lämpliga stödstrukturer för skrivande och respons s.k. scaffolding efter varje elevs behov. Genom att 

läraren kan presentera alla delar i skrivandet genom produktionsstrategier får eleverna ökade 

möjligheter att skriva välorganiserade texter. Det är i skrivundervisningen som lärare och elever 

gemensamt skapar tillfällen till lärande. I sin studie visar Bergh Nestlog (2012) att också yngre elever i 

10 – års åldern kan skriva väl organiserade texter om de får stöd i uppbyggnaden av texterna av 

läraren. Hon konstaterar att det är ”undervisningen och inte elevernas ålder som verkar avgöra 

kvaliteter i elevtexterna” (Bergh Nestlog, 2012, s. 241).  

Resultatet i föreliggande studie visar att lärare kopplar ihop formativ bedömning med elevers 

textskrivning för att involvera eleverna i sin egen skrivprocess. Lärare berättar själva att elever gärna 

går till någon kamrat för att få en bedömning och därefter kommer de till läraren för att få feedback. 

Då kan läraren kommentera det skrivna och förklara hur eleven kan komma vidare i sitt arbete. Både 

lärare och elever använder sig av att ge feedback genom ”Two stars and a wish”. På så sätt får 

eleverna hjälp att med ord ge exempel på två saker som är bra i en kamrats text och ett förslag på 
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något att förbättra. Undervisningen blir mer följsam när eleverna lär sig bli resurser för varandra 

genom kamratbedömning. Att kunna göra en egen självskattning är nästa steg för elever, menar 

informanterna. Det handlar om att kunna bedöma om det egna arbetet har en hög kvalitet, om jag som 

elev kan presentera en text utifrån de kriterier som läraren bestämt. Wiliam (2013) menar att när 

eleverna utvecklar sin förmåga att se sitt eget lärande så kan de få en större insikt om hur de i detalj 

ska bli bättre på att skriva. Att kunna göra en bra kamratbedömning för feedback innebär att eleverna 

lär sig att ställa rätt frågor till kamraten vars text ska bedömas dvs. om det finns en rubrik i texten, rätt 

skiljetecken, om stavningen är korrekt osv. I arbetet med kamratbedömning är det viktigt att lärare ser 

till att elever inte blir förlöjligade eller på något sätt riskerar att hamna i underläge. Därför måste lärare 

hela tiden göra de etiska avvägningar som kan behövas för att inte en bedömning blir kränkande. Det 

är också här som lärare i den egna bedömningen av en elev kan visa på mönster för goda exempel 

genom bra frågor i en strukturerad bedömning. 

I linje med det ovanstående framhåller Bergh Nestlog (2012) betydelsen av att elever får lära sig att 

samtala om olika texter under själva skrivandet. ”Genom att läsa vad andra har skrivit och genom att 

samtala med andra kan skribentens virtuella texter och artefaktiska texter påverkas och utvecklas” 

(Bergh Nestlog, 2012, s. 53). Här menar Vygotskij att det nya lärandet etableras i den närmaste 

utvecklingszonen (Bråthen & Thurmann-Moe, 1998). Det innebär att när elever får samarbeta med 

andra som har större kunskaper och som har förmåga att ge stöd för en tid, så kan en förståelse och nya 

kunskaper utvecklas för det som man inte klarade av. Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) 

framhåller att givandet av feedback innebär att eleverna måste tänka till. Det gäller att ge insiktsfulla 

kommentarer som ger kamraterna vägledning i hur de ska kunna förbättra ett arbete. Samtidigt 

behöver läraren ge tid för att eleverna ska kunna arbeta med förbättringar och skapa aktiviteter i 

klassrummet så att de kan bli resurser för varandra.  

Datorn: hjälpmedel och problem 

Informanterna ser gärna på datorn som ett verktyg för att skriva texter och att kompensera en 

oförmåga. Man använder datorer eller ipads på alla stadier, visar denna studie. Det finns så många 

olika användningsområden där datorn kan komma till nytta och som lärare kan anpassa sin 

undervisning efter. Presentationer som görs av lärare eller någon elev kan göras enkelt genom att 

koppla datorn via Apple TV. På så sätt kan hela klassen följa med vid genomgångar i olika ämnen. Ett 

annat användningsområde där datorn eller en ipad kan få stor betydelse är att lägga in Showbie 

(http://www.showbie.com)  Med denna app kan eleverna läras att lägga in skrivna texter som skickas 

till läraren för att på så sätt få feedback. I förlängningen kan denna form leda vidare till det s.k. 

flippade klassrummet där läraren mer och mer använder sig av digitala verktyg för att kunna ordna 

med aktiviteter som eleverna senare kan arbeta med. Det flippade klassrummet innebär i korthet att 

läraren kan lägga ut webbaserade genomgångar som hemläxor istället för att läraren går igenom olika 

moment på vanligt sätt. Men generellt visar resultatet från denna undersökning att elever använder 

datorn eller paddan för att skriva texter. I de allra flesta datorer har man installerat 

rättstavningsprogram och talsyntes som en hjälp för eleverna att bli bättre på stavning och 

meningsbyggnad.  

De åtgärder som klassläraren sätter in i klassrummet för elever i behov av särskilt stöd kan bli att 

eleven får tillgång till tekniska hjälpmedel t.ex. dator eller ipad som blir alternativa verktyg i elevens 

arbetsvardag. Enligt Myrberg (2007) kan man se på de alternativa verktygen ur två aspekter. De kan 

tjäna som pedagogiska lärverktyg för träning i situationer av lärande men också som ett hjälpmedel för 

http://www.showbie.com/
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att kompensera en förmåga. Det senare ger man om eleven har speciella läs-och/eller skrivsvårigheter 

alt. motoriska problem. Syftet med att sätta in datorstöd är att exempelvis kompensera en elevs 

skrivförmåga. Då kan en elev få tillgång till exempelvis ett rättstavningsprogram med 

stavningskontroll där felstavade ord sätts in i olika meningar och ordet som angivits presenteras i olika 

meningar. Om eleven behöver hjälp med att höra sin text läsas upp kan detta göras genom talsyntes 

som läser upp skriven text. 

Elever med någon form av koncentrationsproblem har ofta svårt att fokusera och finmotoriken kan ha 

fått sig en törn genom att eleven har svårigheter med pennfattningen. Även många elever med dyslexi 

uppvisar en försvagad handstil jämfört med andra elever (Høien & Lundberg, 2013). Om lärare 

upptäcker att elever har stora problem med sin handstil kan det vara väldigt frestande för lärare att låta 

elever själva välja hur de vill skriva. Høien och Lundberg (2013) betonar vikten av att verkligen satsa 

både tid och energi på att undervisa i handstil eftersom handstilen är kinestetisk (man lär sig saker 

genom kroppsrörelser) och när man skriver så förstärks den kognitiva förståelsen av stavningen. Vissa 

elever tillämpar undvikande strategier för att slippa skriva. Elever döljer kanske också sina svårigheter 

på olika sätt.  

Myrberg (2007) skriver att när det gäller elever med läs-och skrivproblem så har datastöd fått en stor 

spridning. Samtidigt råder det stor brist på forskning och vetenskaplig utvärdering av detta datastöd 

för elever med exempelvis dyslexi. Det satsas väldigt mycket marknadsföring inom området och det är 

svårt att kunna bedöma dess värde, menar Myrberg (2007). Några glädjande resultat har ändå kunnat 

påvisas i en studie av Olson och Wise (1992), som visar att elever som deltagit i ett datorstödsprogram 

uppvisade avsevärda förbättringar i sin läsförmåga jämfört med andra elever. Men för att ett sådant 

resultat ska erhållas behövs en aktiv lärarinsats framhåller de. Man har kommit fram till att när det 

gällde läs-och skrivförmågan varierade effekterna beroende på hur gamla barnen var. För yngre barn 

fick träningen stark effekt på stavningen och ordavkodningsförmågan (Olson, 2006). Man kan dra 

slutsatsen att datorbaserad träning som fokuserar på fonologisk medvetenhet och fonologisk 

ordavkodning ger positiva resultat på läsförmågan för elever i årskurs 2 och 3 (Myrberg, 2007). Rent 

allmänt har man sett precis som informanterna berättar att datorarbete motiverar elever att vilja arbeta 

med sina svårigheter. Tekniken som sådan, tycker många elever om att arbeta med. Även elever som 

har skrivsvårigheter lär sig utveckla morfologiska strategier som de kan använda i både läsning och 

skrivning. Dock är det ändå som skrivhjälpmedel vid textskrivning som datorn mest används.  

Flera informanter i studien upplever att vinsten med att låta eleverna skriva sina texter på dator eller 

ipad är att de blir mer motiverade, deras texter blir längre, skrivkrampen försvinner och att det går 

lättare att ändra och flytta på olika textdelar under skrivandets gång. Dock kan man undra om 

elevernas texter blir kvalitativt bättre. Detta kommer inte fram i studien.  

En annan sak som jag menar framkommit i denna studie är att om man som lärare låter eleverna 

alltmer välja att skriva olika typer av texter på dator och/eller ipad glömmer man bort att det faktiskt 

står i kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011) att eleverna ska kunna skriva med läslig handstil. 

Det kommer alltid att finnas situationer i det dagliga livet när eleverna behöver kunna skriva för hand. 

Frågan blir då hur och när elever ska få denna så viktiga träning. Høien & Lundberg (2013) skriver att 

det är skolans ansvar att ge undervisning i hur man skriver för hand och de betonar att det ska vara en 

systematisk undervisning som sker under de första skolåren. Frågan är om det finns en risk att lärare 

inte alltid tänker på att eleverna behöver träna sin finmotorik genom att skriva med handstil. 

Handskriften behöver tränas genom övning och detta kan inte ersättas genom att enbart skriva på 

ipaden eller datorn. Det är en annan sak som framkommit i denna studie och det är att speciellt pojkar 
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föredrar att arbeta med dator eller padda framför att skriva för hand. Detta gäller inte lika hög grad för 

flickor som fortfarande gärna skriver för hand. Frågan man kan ställa sig då är hur läraren ska hantera 

detta när det trots allt står i kunskapskraven för årskurs 3 att eleverna ska ”kunna skriva med läslig 

handstil” (Skolverket, 2011, s. 227).  

Även bland de lägre åldrarna i skolorna har frekvensen att använda dator och ipad ökat. I vissa skolor 

använder man ipad för att lära sig läsa genom att skriva dvs. att skriva sig till läsning i årskurs 1. Då 

har alla elever en egen ipad som de kan använda både i skolan och i hemmet. Att plocka fram ipaden 

tar inte lika lång tid för eleverna att hantera och därför börjar man från flera håll i kommunen fundera 

över hur man kan köpa in fler ipads så att alla elever får denna möjlighet. Att välja en billigare variant 

som ipad kan bli en ekonomisk vinning för kommunen till en början men på sikt kan det innebära 

annat som kan gå förlorat. Då tänker jag främst på att det endast är från datorer som man kan kopiera 

ut texter som eleverna har skrivit. Detta är inte möjligt ännu så länge genom ipads. En annan avigsida 

är att vissa program är bättre på datorerna än på paddorna. 

Användningen av tekniska hjälpmedel i klassrummet är alltså inte alltid förenad med positiva 

erfarenheter. Resultatet visar på en mängd faktorer som behövs för att datorn eller paddan ska fungera 

optimalt som det är tänkt. Nätverket kan krångla, datorerna hänger ibland upp sig eller det är problem 

att få support.  

I en nyligen publicerad avhandling tar Nordmark (2014) upp hur användningen av datorer kan utmana 

skrivandet för elever i gymnasieskolan. Flera av eleverna i studien tycker inte att de lär sig att stava 

ord genom de stavningsprogram som finns på datorerna. Däremot lär sig eleverna att stava ord när 

läraren rättat något av det som de skrivit i klassrummet. Trots uppmaningar från läraren inför ett 

skrivarbete visar eleverna motstånd för att skriva av en information eller ens fotografera av en text från 

tavlan med hjälp av mobiltelefonen. Eleverna själva uppger att de inte behöver anteckna eftersom de 

har gott minne. Men när de satt sig ner och ska utföra sin uppgift går man istället in på webben för att 

söka information. Pennan används sällan i klassrummet. Trots det lyfts det fram att eleverna anser att 

det är lättare att koncentrera sig på själva skrivandet när detta arbete sker för hand. Nordmark (2014) 

menar att orsaken till att intresset för skrivundervisning har minskat beror på att man lyft läsandet på 

samtliga nivåer i skolan. Denna avhandling tar upp viktiga utmaningar som man måste tänka på när 

man introducerar datoranvändning i skolan. 

Metoddiskussion 

Om jag i min forskningsstudie hade varit intresserad av att mäta eller pröva något så hade jag valt en 

kvantitativ metod. Nu har jag istället valt en kvalitativ metod för att försöka upptäcka något som inte 

identifierats tidigare. Inom den kvantitativa forskningen samlar man in fakta genom frågeformulär s.k. 

enkäter och resultatet presenteras i siffror. Om man väljer enkäter kan deltatagarantalet bli omfångsrikt 

men man har ingen chans att ställa följdfrågor som kan ge nyanserade svar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Inom den kvalitativa forskningen arbetar man främst med observationer och intervjuer och 

resultatet presenteras genom ord (Kullberg, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Med tanke på denna 

undersöknings syfte föll metodvalet på att göra kvalitativa intervjuer ganska tidigt, eftersom mina 

frågeställningar bäst skulle kunna besvaras med denna metod. När man vill ta reda på hur informanter 

uppfattar vissa situationer och klargöra förståelse, menar Kvale & Brinkmann (2014) och Trost 

(2012), att man ska använda sig av den kvalitativa intervjun. Eftersom jag ville få fram viktiga 

dimensioner inom undersökningsområdet gjorde jag semistrukturerade intervjuer.          
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Fördelarna med att utföra etnografiska studier är att forskaren hela tiden kan återkomma till fältet som 

studeras och därför kan olika frågor justeras på ett naturligt sätt. Därför brukar man säga att etnografin 

som metod har ”en inneboende tillförlitlighet” (Kullberg, 2014, s.18). Forskaren försöker i en 

etnografisk studie se världen genom undersökningspersonernas ögon. För att detta ska kunna ske 

ställer forskaren en rad ”utgångsfrågor” för att ringa in området för den aktuella studien (Kullberg, 

2014). Det negativa med etnografiska studier är att de är tidskrävande och därför har en begränsad 

omfattning, vilket gör att resultaten kan ha begränsad generaliserbarhet. Det är viktigt att transkribera 

alla intervjuer fortlöpande vilket jag också gjorde. En annan sak som Kullberg också tar upp är att 

forskningsarbetet i dessa studier kräver tålamod, energi och kreativitet som i perioder av 

forskningsprocessen behöver både samtalsstöd och tillfällen till frågor för att få inspiration och nya 

idéer.                                            

Från början var min ambition att genomföra en etnografisk studie genom att göra kvalitativa intervjuer 

med både lärare och elever samt utföra klassrumsobservationer för att få en heltäckande bild av hur 

arbetet med skrivundervisning sker på låg-och mellanstadiet. Dock skulle det bli en alltför omfattande 

undersökning för detta arbete. Därför har min strävan blivit att låta min studie ses utifrån ett 

lärarperspektiv - hur lärare ser på sitt arbete i skrivundervisning. Den metodansats för studien som 

valts är etnografisk. Min strävan har varit att försöka förstå och tolka hur lärare ser på den egna 

skrivundervisningen. I min analys av informanternas berättelser om hur de undervisar i skrivning har 

jag strävat efter att se på det som beskrivits utifrån varje lärares perspektiv (Bryman, 2011).   

I min kvalitativa studie har jag fokuserat på hur deltagarna tolkat sin verklighet i den klassrumsmiljö 

som de dagligen verkar i (Bryman, 2011). Genom att göra intervjuer där de fått beskriva hur de arbetar 

konkret med skrivundervisning har jag fått ta del av deras personliga val av metoder och arbetssätt i 

klassrummet. Att göra intervjuer innebär att man måste begränsa antalet informanter som ska delta. 

Dessutom vet man inte som forskare hur deras uppgifter stämmer med verkligheten. Jag är väl 

medveten om att ett tillägg med observationer i klassrumsmiljöer hade kunnat ge en mer komplex bild 

av undervisningen. Då hade studien kunnat bekräfta eller till och med dementera de påståenden som 

intervjusvaren visat på. Observationerna hade också behövt göras under en längre tid för att få ett 

vetenskapligt acceptabelt resultat eftersom den ena dagens händelser inte alltid stämmer med den 

andra i en klassrumsmiljö. Både vid observationer och intervjuer måste man iaktta en god 

forskningsetik genom att använda sig av informationskravet, informerat samtycke, konfidentialitet och 

garantera att resultatet inte kommer att utnyttjas felaktigt eller förvanskas (Fejes & Thornberg, 2012; 

Bryman, 2011).  

En annan sak som man också bör vara uppmärksam på är det faktum att egna erfarenheter och 

värderingar inom ett speciellt område kan påverka vad som kommer fram i en studie. Därför kan det 

ibland både finnas fördelar och nackdelar med att ha en mängd förkunskaper, engagemang och ett stort 

intresse för ett aktuellt ämne som studeras närmare. Fördelar kan innebära att man äntligen får svar 

från engagerade kollegor på sådant som man själv funderat på i den egna undervisningen. Nackdelarna 

kan vara att det blir svårt att förhålla sig neutral under undersökningens gång samtidigt som man tar 

viss information för givet och glömmer bort att ställa kompletterande frågor under intervjun. I 

efterhand kan jag se att flera kompletterande frågor hade kunnat bidra till en mer nyanserad bild av hur 

lärare arbetar med skrivundervisning.  
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Avslutning   

Mitt intresse för hur lärare arbetar med skrivning utgjorde grunden för mitt val av studie. Genom 

denna intervjustudie hoppades jag få ta del av vad lärare berättar om hur de arbetar med 

skrivundervisning på sina lektioner. Utifrån olika unika erfarenheter har lärarna delat med sig 

frikostigt av sina lärdomar om skrivundervisning för att denna studie skulle kunna bli av. 

Slutsats  

Studien visar att om lärare ska kunna bedriva en framgångsrik skrivundervisning för alla barn så 

behöver de ha fått en god grund i sin utbildning. Detta är särskilt betydelsefullt om läraren ska 

undervisa i läsning och skrivning för yngre elever i grundskolan. Läraren behöver kunna göra rätta 

anpassningar som passar alla elever oavsett förutsättningar. Forskning visar att redan i årskurs 1 

behöver skrivningen introduceras i samband med läsinlärningen som en parallellprocess. Likaså bör 

lärare undervisa i stavning tidigt och gärna mer intensivt i samband med inlärning i en fördjupad 

skrivprocess på mellanstadiet.   

I samband med lärarens undervisning om den röda tråden i skrivprocessen behöver eleverna göras 

medvetna om hur deras kunskap kan fördjupas genom formativ bedömning, speciellt 

kamratbedömning och självskattning. Genom medvetna val av aktiviteter kan eleverna få redskap för 

var de befinner sig i lärprocessen, vad som förväntas av dem och hur de ska komma vidare. 

Elever i behov av särskilt stöd behöver hjälp i sitt skrivande av både klassläraren och specialläraren 

där arbetet delas upp i delmoment. En – till - en – undervisning och undervisning i mindre smågrupper 

kan förekomma under en bestämd tid på några veckor tillsammans med klassläraren eller 

specialläraren för att öka säkerheten i läsning och skrivning. Datorer och ipads kan medföra att alla 

elever får ökad motivation att skriva. Bra rättstavningsprogram kan medverka till en ökad insikt i ords 

stavning. 

Förslag till vidare forskning 

Det vore spännande att undersöka hur elever skulle kunna utvecklas i skrivning om lärare arbetar från 

årskurs 1 med att undervisa i läsning och skrivning i en parallellprocess. Forskningen skulle då ske 

med ett större antal klasser genom intervjuer av lärare och elever samt klassrumsobservationer under 

en längre tid.  

En annan studie kunde undersöka hur användandet av datorer redan på lägre stadier i grundskolan 

påverkar förmågan att skriva för hand på mellanstadiet. Forskningen skulle kunna ske genom en 

etnografisk studie där man gör fältarbetsobservationer i perioder under några år för att följa 

progressionen i elevers handskrivande.   
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Bilaga 1, Intervjuguide för klasslärare och speciallärare 
 

 

1. Vilken lärarutbildning har du? 

2. Hur länge har du undervisat elever 1-3/4-6 alt. varit speciallärare? 

3. Hur mycket tid använder du i din svenskundervisning alt. annan undervisning till att lära ut 

formella skrivregler? 

4. Kan du beskriva vad du anser som viktigast att pedagogiskt lära ut i elevers skrivande? 

5. Hur stor erfarenhet har du av elever med läs-och skrivsvårigheter alt. vad har du lärt dig om 

dessa svårigheter? 

6. Hur upptäcker du att en elev har skrivsvårigheter? 

7. Hur får du veta vilken slags skrivsvårighet en elev har? 

8. Vilka pedagogiska och praktiska svårigheter upplever du när det gäller att undervisa elever 

med skriv- och stavningssvårigheter? 

9. Vilka resurser finns på skolan i form av tillgång till specialundervisning och/eller tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel? 

10. Hur sker identifiering av elever med framförallt skriv- och stavningssvårigheter? 

11. Hur har ditt förberedelsearbete inför de Nationella Proven i din årskurs påverkat ditt sätt att 

arbeta med elevernas skrivutveckling? 

12. Har du som lärare märkt någon skillnad i elevresultatet på NP? Beskriv skillnaden! 

13. Förklara hur du arbetar med formativ bedömning! 

14. Vilka strategier för formativ bedömning anser du mest betydelsefulla för att komma åt varje 

elevs lärande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2, Missivbrev 

 

Till rektor på – xxxx- skolan i xxxx- kommun. 

 

Hej! 

Mitt namn är Kristina Niklasson och jag studerar på speciallärarprogrammet på Stockholms 

universitet. Under hela utbildningens gång har jag arbetat som speciallärare för åk.1-6 i xxxx 

kommun. 

 

Nu går jag min sista termin på universitetet och ska skriva ett examensarbete.  Syftet med min 

uppsats är att undersöka hur lärare främst i åk.3 och 6 arbetar med skrivutveckling bland sina 

elever. De senaste åren har jag fått ett allt större eget intresse för dessa frågor. 

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring ämnet och har för avsikt att ta hjälp av 

klasslärare och speciallärare ute på fältet genom intervjuer. Främst vill jag välja pedagoger 

som dels är ganska nyexaminerade och de som varit ute i minst 20 år eller mer för att få ett 

bredare diskussionsunderlag. Varje intervju kommer att bestå av 14 frågor.  Dessa frågor 

hoppas jag kunna resultera i givande diskussioner. Jag hoppas att du har några intresserade 

lärare på din skola som vill delta i min studie. 

 

             Hänsyn kommer att tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid intervjuerna. 

I praktiken innebär det att det är helt frivilligt att ställa upp och man kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. Den information som jag får fram i intervjuerna kommer endast att 

användas till mitt examensarbete och varje deltagare behandlas konfidentiellt. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare för mer information. 

 

Hoppas på snabbt svar om önskat deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kristina Niklasson   kristina.niklasson@glocalnet.net 

 

 

Helen Knutes Nyqvist   helenknutesnyqvist@specped.su.se  

 Handledare - Universitetslektor och studierektor på Specialpedagogiska Institutionen. 
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