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Abstract 
Today´s society demands that every individual is able to communicate in writing. It is the school's 
responsibility to provide the students with the conditions to succeed. Teachers and special needs teachers 
need to identify students in need of support as early as possible and provide them with the appropriate 
instruction to become proficient writers. The purpose of this study is to investigate several teachers' and 
special needs teachers' perceptions on teaching writing for younger pupils who are at risk of not attaining the 
goals of writing for grade 3. We interviewed 3 teachers and 3 special needs teachers about their writing 
knowledge, what instructional methods they use, what efforts are being made in regards to pupils with writing 
difficulties and what challenges and opportunities they see. The results show that teachers and special needs 
teachers can detect struggling students early, however, the origin of the difficulties and the right support are 
often difficult to determine. The support these students receive are mainly extra adaptations in the classroom. 
Both teachers and special needs teachers use many different working methods in their teaching for these 
students, but express that there is a lack of knowledge and research on writing and that time and group size 
are challenges in providing a good writing instruction.  

 

 

Nyckelord: skrivundervisning för yngre elever, skrivutveckling, skrivstrategier, skrivsvårigheter, 
tidiga insatser vid skrivsvårigheter  
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Förord 
Detta examensarbete har skrivits av Viktoria Asplund och Madeleine Bergius. Vi har gemensamt 
skrivit de olika avsnitten inledning, bakgrund, metod, resultat och diskussion. I 
litteratursökningen har vi läst olika artiklar och litteratur vilka vi sedan skrivit in under de olika 
rubriker de tillhörde. Vi genomförde tre intervjuer var, som vi transkriberade var för sig. I 
bearbetningen av intervjuerna har vi först analyserat och tematiserat svaren var för sig och sedan 
gemensamt.    
  
Vi vill tacka våra intervjupersoner som delat med sig av sina tankar och erfarenheter, utan er hade 
studien inte kunnat genomföras.   
  
Umeå, december 2019  
  
Viktoria Asplund och Madeleine Bergius 
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1. Inledning 
Möjligheten att kunna påverka och göra sin röst hörd är ett privilegium för oss som lever i ett 
demokratiskt samhälle men för att kunna göra det krävs det förmågor som att kunna läsa, skriva 
och tolka olika texter. Lundberg (2008) hävdar att det är en grundläggande rättighet för varje 
människa att ha ett funktionellt skriftspråk. Utan en god läs- och skrivförmåga finns det en risk att 
inte känna sig som en del av samhället och därmed hamna i utanförskap.  	  
 	  
Barnkonventionen, (UNICEF, 2009) Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) samt 
Läroplanen för grundskolan, (Skolverket, 2019) utgår alla från människors lika värde och allas rätt 
till utbildning och utveckling. Med detta som utgångpunkt är det vår uppgift som framtida 
speciallärare att i samarbete med lärare skapa, utveckla och anpassa miljöer som främjar alla 
elevers läs- och skrivutveckling.  	  
 	  
Undersökningar de senaste åren i Sverige men även internationellt har visat att elevers kunskaper i 
läsning och skrivning alltmer har försämrats (SOU 2016:59). Detta vill regering och riksdag ändra 
på och har därför beslutat om en läsa-skriva-räkna-garanti för elever i förskoleklass och lågstadiet 
som trädde i kraft 1 juli 2019. Garantin ska säkerställa att alla elevers lärande följs och att tidiga 
stödinsatser sätts in vid behov redan från förskoleklass så att alla elever får möjlighet att nå 
kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 1 och 3 i 
grundskolan (SOU 2016:59). Regeringen har även satsat på andra insatser de senaste åren för att 
stärka elevers läs- och skrivutveckling, exempelvis läslyftet1, som är en insats för att 
kompetensutveckla lärare i att utveckla undervisningen och på det sättet förbättra elevers 
läsförståelse och skrivförmåga. Ytterligare insatser är införandet av obligatoriskt 
kartläggningsmaterial i svenska för förskoleklass samt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling 
för årskurs 1 (Skolverket, 2016a, 2016b, 2019b).   	  
 	  
Grunden för läs- och skrivförmågan läggs tidigt och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Skolverket, 2019) betonas läsningens och skrivningens betydelse lika 
mycket. Undervisning i skrivning är dock ett område som är betydligt mindre forskat på jämfört 
med undervisning i läsning (SOU 2016:59). Skrivning mäts inte heller i internationella 
undersökningar som exempelvis PISA och får därmed inte lika mycket uppmärksamhet hos 
politiker och media som läsning får. Vi har även sett på de skolor vi har arbetat på att det fokuseras 
mer på läsundervisning och individuella insatser kopplat till läsning än vad det gör på 
skrivundervisning och individuella insatser kopplat till skrivning.   	  
 	  
Skolans uppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå läroplanens mål, det vill säga 
tillräckliga kunskaper för att de ska klara framtida studier och arbetsliv. Elever i behov av stöd ska 
få stödinsatser för att kunna nå kunskapskraven men insatserna sätts ofta in sent och är i vissa fall 
bristfälliga. Det finns även en ”vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna (SOU 2016:59). Vi vill 
ta reda på hur lärare och speciallärare tänker kring hur rätt stöd i rätt tid för skrivande kan se ut.  	  
 	  
Studier visar att tidiga insatser är en framgångsfaktor för elever i läs- och skrivsvårigheter 
(Myrberg, 2001). Myrberg poängterar att risken för att elever får problem längre fram under 
skoltiden minskar om de får stöd tidigt jämfört med de som inte får tidiga stödinsatser. Lika viktigt 
är att eleverna även får ett adekvat stöd. Ett adekvat stöd innebär att de får träna på rätt saker, får 
utvecklande utmaningar och att de får tillgång till miljö- och gruppmässiga förutsättningar för 
detta (SOU 2016:59).  
 

                                                             

1 Läslyftet är en satsning från Skolverket på kompetensutveckling för lärare i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på 
aktuell forskning (Skolverket, 2016b). 
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Hattie (2008) skriver att det har visat sig ge stor effekt på studieresultaten när elever får 
mångsidiga insatser i undervisningen med bland annat feedback och undervisning i 
lärandestrategier. Samtidigt har det också visat sig att mycket av den forskning som har gjorts 
kring skrivundervisning främst rör äldre elever (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Det är 
därför angeläget att mer forskning genomförs med inriktning på hur skrivundervisning kan 
bedrivas för yngre elever för att säkerställa tidiga insatser. 	  
 	  
Utifrån beskrivningen ovan är vårt syfte med denna studie att synliggöra några lärare och 
speciallärares uppfattning kring skrivundervisning för yngre elever som riskerar att inte nå målen i 
skrivande för årskurs 3. För att nå syftet har vi valt följande frågeställningar. 	  
 	  

• Hur beskriver lärare och speciallärare sina kunskaper om skrivande? 	  
• Hur beskriver lärare och speciallärare sina arbetsmetoder för elevernas skrivutveckling? 	  
• Vilka anpassningar och stödinsatser görs för elever i skrivsvårigheter? 	  
• Vilka utmaningar och möjligheter ser lärare och speciallärare med skrivundervisning för 
yngre elever?  	  
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2. Forskningsbakgrund 
Forskningsbakgrunden inleds med en redogörelse för skrivprocessen där vi tar upp några viktiga 
modeller för att få en djupare förståelse för denna process. Vi lyfter även arbetsminnets betydelse 
för skrivandet under rubriken. I avsnitten 2.2 och 2.3 behandlar vi skrivutveckling och hinder för 
skrivutveckling för att belysa hur skrivutvecklingen ser ut och vilka kunskaper elever behöver ta till 
sig för att kunna bli en god skribent samt vad som kan hindra elever i utvecklingen av detta. I 
avsnitt 2.4 samt 2.5 belyser vi skrivundervisning i Sverige och extra anpassningar och särskilt stöd. 
Detta för att få en förståelse för vilka krav läroplanen ställer samt vilka avstämningspunkter som 
finns till hjälp för att följa elevers skrivutveckling samt hur extra anpassningar och särskilt stöd ska 
användas för att hjälpa elever som har svårigheter. Avsnitt 2.6 tar upp skrivundervisning där 
viktiga delar i skrivundervisningen som undervisning i transkribering och stavning, undervisning i 
planering, revidering och redigering behandlas och effektiva metoder presenteras. Kapitlet 
avslutas med anpassningar och stödinsatser där olika former av åtgärder som visat sig vara 
framgångsrika enligt forskning lyfts fram.  
 

2.1 Skrivprocess 
Att skriva är en språklig process som innebär en teknisk sida samt en innehållslig 
sida. Hagtvet (2009) betraktar skrivning som inkodning och budskapsförmedling där båda behövs 
för att kunna skriva. Inkodning innebär konkret det motoriska, det vill säga att kunna hålla en 
penna i handen och transkribera text alternativt skriva på tangentbord och följa de regler som 
finns för skrivande vad gäller grammatik, stavning och interpunktion. Budskapsförmedling 
innebär att skapa idéer, bygga text och att kunna förmedla budskap så att läsaren förstår. Det är 
avancerade processer som tar lång tid att lära sig, inlärningsprocessen ställer stora kognitiva krav 
på barn som håller på att lära sig skriva. I början kommer skrivning av bokstäver och ord ta all 
uppmärksamhet så att övriga delar som planering och revidering av innehåll får vänta (Taube et 
al., 2015). Även Høien och Lundberg (2013) menar att skrivprocessen är mycket mer än att kunna 
stava ord rätt, det innebär att besitta färdigheter som att kunna bygga upp meningar, avsnitt och 
texter och att kunna förmedla sina tankar i texterna man skriver.  
  
Flower och Hayes (1980) har skapat en kognitiv modell för skrivande. Enligt deras modell består 
skrivandet av tre delar: planering, generering och revidering. Planering innebär att plocka fram 
information från långtidsminnet och strukturering av denna så att den passar till vem som ska läsa 
texten. Generering innebär att få idéer och tankar förda över till bokstäver och ord. Revidering 
innebär att den som har skrivit måste värdera det skrivna, upptäcka problem och revidera den.   
  
Lundberg (2008) lyfter in arbetsminnet som en viktig del i skrivandet och menar att ett begränsat 
arbetsminne kan vara ett stort hinder i skrivutvecklingen. I arbetsminnet skiljer man på det 
fonologiska arbetsminnet som lagrar språklig information och det visuella upplagringssystemet 
som lagrar visuell information. Genom att informationen kan cirkulera mellan de två delarna kan 
man hålla informationen där medan man gör en mental operation, till exempel när man 
“översätter” idéer till språkliga former. Arbetsminnet hänger ihop med automatiseringen. 
Arbetsminnet är begränsat, i skrivande ingår en del olika operationer och om en operation tar 
mycket plats så finns det mindre utrymme för andra processer. Det betyder alltså att allt som är 
skrivmotoriskt samt stavning så snabbt som möjligt bör automatiseras för att frigöra utrymme till 
innehållsmässiga aspekter. Den centrala exekutiven i arbetsminnet är den delen som verkställer. 
Den styr hur vi ska prioritera, uppmärksamma och växla mellan olika processer samt styr vad som 
ska vidare till långtidsminnet (Lundberg, 2008). Långtidsminnet har också en viktig roll vid 
skrivande (Høien & Lundberg, 2013). Det är genom långtidsminnet det hämtas fram tankar och 
idéer till skrivandet. Här finns kunskaper och personliga minnen lagrade men även minnen om 
hur bokstäver och ord ser ut och för hur man går tillväga när man skriver (Høien & Lundberg, 
2013).   
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Flower och Hayes modell har haft stor betydelse inom skrivforskning men det har framförts kritik 
att modellen inte passar för barn som håller på att lära sig skriva (Taube et al., 2015). Av denna 
anledning har därför Berninger och Swanson (1994) vidareutvecklat Flower och Hayes 
modell. Berninger och Swanson (1994) menar att först utvecklas processer som är viktiga för att 
kunna känna igen och skriva bokstäver samt att stava. Berninger och Swanson framhäver att det 
första stadiet med att känna igen och skriva bokstäver samt stava är viktigt för att komma vidare i 
skrivutvecklingen. Innan de olika delarna är automatiserade belastar de arbetsminnet. När barnet 
har börjat automatisera dessa processer kan de ägna sig helt åt själva textskapandet och gradvis 
utvecklas processer som att planera och revidera (Berninger & Swanson, 1994).  Till en början 
handlar revideringen ofta om små saker som stavning och stor bokstav där eleven endast kan 
bearbeta sin text i anslutning till det som precis har skrivits. Så småningom automatiseras även 
dessa processer, vilket innebär att eleven får lättare att omsätta tankarna till språk, och det blir 
lättare att revidera hela stycken och texter i sin helhet. Planeringen av en text börjar också på en 
enkel nivå. Från början kan det handla om att planera nästa mening och så småningom kan barnet 
planera ett stycke eller en kortare text. Berninger och Swanson (1994) menar liksom Lundberg 
(2008) att arbetsminnet är avgörande vid utvecklandet av skrivandet. När exempelvis skriva 
bokstäver och stava automatiserats frigörs mentala resurser som kan användas för mer komplexa 
språkliga och kognitiva processer.   
  
Då forskningen har kommit ännu längre vad det gäller kunskaper om kognition och 
språkutveckling har Berninger och Winn (2006) utvecklat modellen ”The not-so-
simple view of writing” där de understryker de exekutiva funktionernas viktiga del i skrivandet 
(se Figur 1). Man kan se modellen som en triangel där hörnen står för viktiga delar i 
skrivutvecklingen. Ett hörn är transkription (stavning och handstil), ett annat hörn är 
textskapande och det tredje hörnet står för exekutiva förmågor, att kunna planera, sätta upp mål, 
granska, revidera, använda olika strategier för självreglering och målstyrning. I mitten av triangeln 
finns arbetsminnet. De olika delarna i modellen behöver elever lära sig och behärska för att bli 
fullgoda skrivare (Berninger & Winn, 2006).  
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1 Modellen ”The not-so-simple view of writing” efter Berninger och Winn (2006:97)  
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Høien och Lundberg (2013) anser att lärare behöver ha kunskap om skrivutveckling så att eleverna 
kan få så bra hjälp som möjligt i skrivundervisningen. Kunskapen lärarna bör ha innefattar både 
bokstäver och ords visuella form samt mer motoriska delar av skrivandet. Tjernberg (2016) lyfter 
också vikten av att lärare måste ha goda kunskaper om både skrivande och om lärprocesser för att 
kunna veta var varje elev är i skrivprocessen och stödja elever som är på olika nivåer, både de som 
är i början och de som har kommit längre i sitt skrivlärande. Även Alatalo (2011) har visat på 
vikten av att lärare har goda språkliga kunskaper för att lyckas förklara och skapa en bra 
undervisning.   
 

2.2 Skrivutveckling 
Elever behöver ta till sig flera slags kunskaper som är grundläggande för att lära sig 
läsa och skriva och utvecklas vidare. Några av dessa viktiga kunskaper handlar om att eleverna 
tidigt lär sig språklig medvetenhet. Språklig medvetenhet består av fyra delar: 1) fonologisk 
medvetenhet, att känna till språkljuden, 2) grammatikalisk medvetenhet, att veta ordföljd och 
hur ord sätts samman och böjs, 3) semantisk medvetenhet, att veta vad ord betyder, 4) samt 
pragmatisk medvetenhet, hur ord används. Den fonologiska medvetenheten anses ha stor 
betydelse för tidig läs- och skrivutveckling (SOU 2016:59)  
  
Høien och Lundberg (2013) har tittat på hur skrivandet utvecklas i olika stadier och karakteriserat 
vad som är typiskt för dem. De har delat upp stadierna i pseudoskrivande, logografisk-visuell 
skrivning, alfabetisk-fonemisk skrivning samt ortografisk-morfemisk skrivning. Pseudoskrivande 
är det första stadiet. Innan barn kan några bokstäver låtsas de ofta att de skriver genom att rita 
rader av bokstavsliknande tecken så kallat pseudoskrivande. Efter hand som barnet lär sig 
bokstäver ökar lekskrivningen. Vid logografisk-visuell skrivning har barnet lärt sig känna igen 
några ord som barnet kan skriva ned utan någon närmare analys av ordets bokstäver. Namnet är 
ofta ett favoritord i denna fas där barnet skriver sitt namn genom att kopiera en vuxens skrift. I 
alfabetisk-fonemisk skrivning har barnet börjat förstå den alfabetiska principen som innebär att 
koppla samman språkljud (fonem) och bokstäver (grafem). Barnet börjar analysera ords språkljud 
och ljuden skrivs som bokstäver. I början av denna fas kan ofta barnet inte läsa vad de själv har 
skrivit. Vid ortografisk-morfemisk skrivning närmar sig barnet den vuxnas skrivning och en viss 
automatisering börjar.   
  
Lundberg (2008) lyfter fram fem dimensioner i skrivutvecklingen som samverkar med varandra. 
Alla dessa delar behöver eleverna arbeta med och utvecklas i för att bli fullgoda skrivare. De fem 
delarna är stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning 
samt intresse och motivation. Vad gäller stavning så handlar det om att skrivandet har en teknisk 
sida, man ska kunna forma bokstäver, känna igen dem på ett tangentbord, få ner bokstäverna i rätt 
ordning och man behöver även kunna stavningsreglerna i svenska språket. Den andra 
dimensionen, meningsbyggnad och textform handlar om att träna sig i att kunna formulera 
korrekta meningar enligt språkets regler så att man kan skapa texter och stycken med 
sammanhang enligt vissa konventioner. Tredje dimensionen Lundberg (2008) lyfter fram är 
funktionell skrivning vilket handlar om att förstå vilken funktion texten ska ha. Man kan skriva för 
sin egen skull för att sätta ord på sina tankar, eller så skriver man för att kommunicera till en 
mottagare. Eleverna börjar med att träna på att skriva sin namnteckning och sedan vidare till 
utförliga brev. Skapande skrivning är den fjärde dimensionen och den handlar om att träna sig i att 
uttrycka allt från enkla händelser till händelserika, fantasifulla berättelser med utförliga 
beskrivningar. Den sista dimensionen Lundberg (2008) lyfter handlar om intresse och motivation 
för att skriva. Här menar han att elevernas olika inställning till skrivandet behöver utvecklas från 
kanske hårt skrivmotstånd till skrivlust och skrivglädje. 
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2.3 Hinder för skrivutveckling  
Det kan finnas flera orsaker och hinder till varför elever inte utvecklar sitt skrivande. Skrivandet 
ställer kognitiva och språkliga krav som kan ställa till det för en del elever. Det krävs även mycket 
övning för att man ska bli en god skrivare (Lundberg, 2008).    
  
En förutsättning för en god skrivutveckling är att handstil, stavning och meningskonstruktion 
automatiseras (Lundberg, 2008). Men för en del elever kan detta ställa till det. Svårigheter med 
stavning kan bero på en ljudosäkerhet och fonologiska svårigheter. Det kan också vara en brist i 
vissa minnesfunktioner som involverar igenkänning av ordformer (Lundberg, 2008). För den som 
har svårigheter med stavning blir det en stor ansträngning att skriva. Det går långsamt och hela 
tiden måste man tänka ut hur ord ska skrivas. Ofta tappar man då tempo och man glömmer de 
tankar man vill uttrycka (Høien & Lundberg, 2013).   
  
Ytterligare hinder för skrivutveckling kan vara ett begränsat arbetsminne. Arbetsminnets kapacitet 
är olika från person till person och då skrivandet ställer stora krav på arbetsminnet kan detta ställa 
till det (Lundberg, 2008). Om man inte kan samla sina tankar och hålla uppmärksamheten på 
uppgiften så tappar man snabbt “den röda tråden” och texten man skriver får inget sammanhang 
(Høien & Lundberg, 2013). De elever som har svårt att hålla den röda tråden och planera texter 
skriver ofta direkt ner det som kommer upp i huvudet och har därmed svårt att anpassa texten till 
en mottagare (Lundberg, 2008).   
  
Något som också hindrar en god skrivutveckling är problem med uppmärksamheten och 
koncentrationen. Elever med dessa svårigheter har svårt att sitta stilla och arbeta långa stunder, 
tappar lätt fokus från uppgiften och har svårt att motivera sig till att skriva, de saknar 
målinriktning och är oengagerade i uppgiften. De kan också vara mer fokuserade på de vuxnas 
reaktioner än på själva skrivuppgiften (Lundberg, 2008). Hinder för skrivutveckling kan även 
handla om en brist på god skrivundervisning, det vill säga en skrivundervisning som bygger på 
regelbundet skrivande, undervisning i fonem-grafemkoppling och som skapar en motiverande och 
inspirerande miljö där elevernas intressen är utgångspunkt för textskapandet (Dahlgren, 
Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013).   
 

2.4 Bedömningsstöd, nationella prov och mål för skrivande  
Undervisningen i ämnet svenska handlar om att ge eleverna förutsättningar att få utveckla sitt tal- 
och skriftspråk så att de får en tro på sin egen förmåga och kan uttrycka sig i både tal och skrift i 
olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska också uppmuntra eleverna till att få 
ett intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 2019a).   
  
De kunskapskrav som eleverna ska uppnå i skrivande i årskurs 3 i svenska handlar om att ha en 
läslig handstil, skriva på dator, använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 
utropstecken samt kunna de stavningsregler som används för de vanligaste orden i elevnära texter. 
Kunskapskraven handlar även om att kunna använda olika strategier för att skriva olika sorters 
texter där texternas typiska särdrag och uppbyggnad ingår. Till exempel i berättande texter där 
eleven ska ha en tydlig inledning, handling och slut och i faktatexter där eleven ska kunna återge 
fakta på ett tydligt sätt med grundläggande ord och begrepp som hör till ämnet. Kunskapskraven 
handlar också om att skapa texter där ord och bild hör ihop. Eleverna ska även kunna bearbeta 
sina texter på ett enkelt sätt (Skolverket, 2019a).  
  
För att kunna följa elevernas skrivutveckling så finns det ett nationellt bedömningsstöd i svenska 
som är obligatoriskt att göra i årskurs 1 och frivilligt i årskurs 2 och 3. Det har tagits fram av 
regeringen för att ge lärarna ett stöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling och för 
att det ska bli en så likvärdig bedömning som möjligt av elevers kunskapsutveckling i de tidiga 
skolåren (Skolverket, 2016a). Bedömningsstödet görs på hösten och på våren under årskurs 
1. Skrivdelen är indelad i tre nivåer, A, B och C.  
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I alla tre nivåer ska eleverna skriva en berättande text och i nivå C även en beskrivande text. Dessa 
texter bedöms sedan av läraren mot de elevexempel som finns i bedömningsstödet.   
  
Om en elev efter avstämningen på slutet av höstterminen i årskurs 1 visar att denne kan få svårt att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 3 ska läraren i samråd med personal med 
specialpedagogisk kompetens genomföra en särskild bedömning och avgöra om extra 
anpassningar behövs. Om en elev efter avstämningen på slutet av vårterminen i årskurs 1 inte 
uppnått avstämningen kan man befara att eleven kommer att ha svårt att nå upp till 
kunskapskraven i årskurs 3 och ska då så fort som möjligt få stöd som extra anpassningar eller 
särskilt stöd (Skolverket, 2016a).  
  
Nästa obligatoriska avstämningspunkt för bland annat läs- och skrivutveckling är de nationella 
proven i årskurs 3. Syftet med dessa är att läraren ska få stöd i sin bedömning av kunskapskraven. 
Eftersom dessa prov är nationella så får alla elever en likvärdig chans att visa sina kunskaper. 
(Skolverket, 2016a)  
  
Nationella proven i skrivande i årskurs 3 består av två delprov. Det ena är att skriva en berättande 
text och det andra är att skriva en faktatext. För att eleven ska bli godkänd på dessa uppgifter så 
ska eleven minst uppnå lägsta kravnivån. För den berättande texten innebär det att kunna skriva 
en berättande text där inledning, handling och avslut tydligt framgår. Eleven ska även kunna stava 
ett antal formord samt minst 10 olika innehållsord. Eleven ska också på minst tre ställen i texten 
inleda sina meningar med stor bokstav, samt avsluta med punkt eller frågetecken. För faktatexten 
innebär det att eleven ska kunna återge en enkel faktatext så man tydligt förstår vad den handlar 
om. Eleven ska också kunna använda ord och begrepp som hör till ämnet och det visar eleven 
genom att använda minst 10 av de 14 stödord korrekt som denne får till hjälp i denna uppgift 
(Skolverket, 2016a).   
 

2.5 Extra anpassningar och särskilt stöd  
För att säkerställa att alla elever utvecklas så långt som möjligt mot skolans mål så finns det 
riktlinjer från Skolverket för hur eleverna ska ges ledning och stimulans utifrån sina 
förutsättningar. För en elev som riskerar att inte nå målen så sätts stödinsatser in utifrån olika 
steg. Steg 1 handlar om att se över organisationen kring eleven till exempel hur lärmiljön ser ut, 
vilka pedagogiska metoder som används och hur elevgruppen fungerar. Ibland kan förändringar av 
miljön runt eleven räcka för att elevens förutsättningar till lärande ska öka. Steg 2 innebär att 
lärare och övrig personal sätter in extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen för att öka elevens möjlighet till utveckling. Extra anpassningar är stödåtgärder 
där inga formella beslut behöver fattas utan de ingår i den dagliga verksamheten. I skrivande kan 
detta exempelvis vara anpassade uppgifter, mer tid eller extra genomgång. I steg 3 sätts särskilt 
stöd in där extra anpassningar inte räcker till för att eleven ska ha möjlighet att nå så långt som 
möjligt mot målen. Särskilt stöd handlar om mer ingripande åtgärder som inte är möjligt att 
genomföra för lärare och övrig personal inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 
2014).   
  
När man ser att en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i läroplanen ska man så fort som 
möjligt ge stöd genom extra anpassningar, om man efter ett tag med dessa anpassningar ser att det 
fortfarande kommer vara svårt att nå målen så ska man intensifiera och anpassa ytterligare utifrån 
behoven. Ser man att även med dessa insatser så behövs mer stöd så anmäler man detta till rektor 
som ser till att elevens behov skyndsamt utreds så att man får en tydlig bild av svårigheterna och 
vilket stöd eleven behöver. När utredningen är klar görs en bedömning om eleven är i behov av 
särskilt stöd och i så fall skrivs ett åtgärdsprogram och åtgärder sätts in och utvärderas så länge 
behov finns (Skolverket, 2014).  



8 

 

  

 

2.6 Skrivutveckling  
Hall och Harding (2003) har undersökt vad som utmärker effektiv läs- och skrivundervisning i 
amerikanska klassrum. De fann att effektiva lärare använder sig av en rad olika 
undervisningsstrategier och anpassar dessa skickligt efter elevers individuella behov. Resultatet 
visade att följande strategier kan lärare använda sig av för att stödja läs- och skrivutveckling under 
de första skolåren: balans mellan undervisning av färdigheter och kontextuella läs- och 
skrivaktiviteter, integrering mellan läsning och skrivning, elevengagemang, undervisningsstil som 
inkluderar individualiserad undervisning med stöd, uppmuntran, noggrannhet och ofta 
förekommande kartläggning av elevernas framsteg samt kontakt med föräldrar och det omgivande 
samhället.  
  
Lundberg (2008) summerar några allmänna principer för skrivundervisning i svenska klassrum. 
Han lyfter vikten av att låta eleverna få skriva ofta, skrivandet måste vara en självklar och daglig 
verksamhet i skolan där ett klimat för skrivande som är informellt och stödjande skapas. Han 
menar att eleverna behöver explicit undervisning där undervisningen är noggrant upplagd och 
inriktad på hur man skapar en läslig och läsvärd text. Han betonar betydelsen av att syftet med 
skrivandet diskuteras och idéer tas fram samt att eleverna får möjlighet att utveckla strategier för 
revidering av texter. Han anser vidare att inte allt för mycket fokus läggs på stavning och 
grammatik utan på budskapsförmedlingen i texten. En annan princip han lyfter är att låta eleverna 
använda datorn i skrivundervisningen.  
  
Datoranvändning i samband med skrivundervisning ger i regel positiva effekter men dessa är 
oftast relativt små. Möjligen är effekten av datoranvändning något större för de äldre eleverna än 
för de yngre. Andra metoder i skrivundervisning verkar vara lika effektiva och till och med mer 
effektiva än undervisning med datorer. Undervisning om skrivstrategier har visat sig ge bättre 
resultat än metoder där datorer används (Taube et al., 2015).  
 
 
2.6.1 Undervisning i transkribering och stavning  

För att eleverna ska lära sig skrivandets hantverk och utveckla en automatiserad handstil 
krävs omfattande övning (Lundberg, 2008). Lundberg (2008) poängterar att lärare måste öva 
dagligen med eleverna genom att visa, handleda samt låta eleverna öva själva en stund varje dag.   
  
Forskning visar att det är viktigt med explicit undervisning i stavning då detta förbättrar 
stavningsförmågan (Alatalo, 2011; Graham & Santangelo, 2014; Lundberg, 2008). En omedelbar 
återkoppling på hur ord stavas har visat sig vara effektivt 
för stavningsförmågan (Rieben, Ntamakiliro, Gonthier & Fayol 2015) Liberg (1996) menar dock att 
för mycket fokus på undervisning i stavning kan göra att elever hindras i sitt textskapande och 
därmed skriver torftigare texter.    
  
Flera forskare poängterar att träning av grundläggande färdigheter som handskrift och stavning är 
bra för de elever som kämpar med att skriva, för då frigörs deras kognitiva uppmärksamhet och 
arbetsminnets resurser, så att de kan vara med i de mer komplexa skrivandeuppgifter som krävs i 
skolan (McMaster, Kunkel, Shin, Jung, & Lembke, 2017; How & Larkin, 2013).   
 
  
2.6.2 Undervisning i planering, revidering och redigering   

Forskarna är eniga om att undervisning där eleverna lär sig att planera, revidera och redigera sina 
texter är den mest effektiva undervisningen, speciellt för de elever som kämpar med sitt skrivande 
(Graham & Perin, 2007; Lundberg 2008; Taube et al. 2015).  
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En tydlig och konkret undervisning där eleverna får lära sig stödstrukturer förbättrar inlärningen 
för elever som har svårt med att skriva (Mason, Harris & Graham, 2011).   
  
Elever behöver få strukturerad och explicit undervisning i skrivmodeller och om olika aspekter av 
skrivandet för att så småningom bli självgående i sitt textskapande. Den explicita undervisningen 
kan se ut på olika sätt, bland annat genom att läraren modellerar och visar exempel på hur eleven 
kan göra (Graham, 2009; Graham, Harris & Chambers, 2016).   
  
I skrivundervisningen är det också betydelsefullt att redan från början arbeta med olika texttyper 
och undervisa eleverna om olika texters form, funktion och innehåll (Liberg, 2009). För att göra 
detta kan läraren modellera genom att använda sig av exempeltexter i undervisningen (Calkins, 
2011).  
  
Flera forskningsartiklar lyfter fram metoden SRSD - Self-regulated strategy development, som en 
evidensbaserad undervisningsmodell med hög effektstorlek för elever i skrivsvårigheter. Metoden 
stöttar de exekutiva funktionerna som är nödvändiga för skrivutvecklingen. Denna metod har visat 
sig gynna många yngre elever eftersom fokus ligger på undervisning om skrivstrategier som är 
viktiga att kunna i de tidiga årskurserna, t ex planering, organisering och revidering av texter. 
Metoden ger även en struktur för att stödja elevernas användning av strategierna (McMaster et 
al., 2017; Lienemann, Graham, Leader-Janssen & Reid, 2006; Watson, Michalek & Gable, 2016).  
  
SRSD är en modell i sex steg där eleverna börjar med att skapa förståelse för varför man ska skriva 
och hur man blir en bättre skribent. Sedan samtalar man om vad syftet och målet är med 
skrivuppgiften och hur man kommer dit, man undervisar eleverna i någon minnesstrategi och hur 
man använder den för att uppnå sitt mål. Läraren visar hur strategin används och tänker högt 
tillsammans med eleverna. Eleverna lär sig strategin och dess olika steg genom lekfulla aktiviteter. 
Sedan får de träna på att behärska strategin genom mini-lektioner, extra lärarstöd och övning och 
samarbete med kamrater där målet är att behärska strategin utan hjälp och stöd. Det sista steget 
handlar om att eleverna använder strategin självständigt för att slutföra en skriftlig 
uppgift (Gillespie Rouse & Kiuhara, 2017; Watson et al., 2016)  
 

2.7 Anpassningar och stödinsatser  
Forskning har visat på några viktiga faktorer som lärare behöver ha kunskap om så att de kan 
upptäcka elever som kämpar med sitt skrivande och riskerar att inte nå målen i årskurs 3 för att 
kunna ge dem stöd så tidigt som möjligt. Graham, Harris och Larsen (2001) betonar att det är 
viktigt att ge tidigt men också varaktigt stöd över tid eftersom många av svårigheterna med 
skrivandet inte försvinner snabbt utan kan kvarstå länge och hör många gånger även ihop med 
andra inlärningssvårigheter.  
  
McMaster, Kunkel, Shin, Jung och Lembke (2017) lyfter fram i sin forskning att de interventioner 
som gav de starkaste positiva effekterna för elever med skrivsvårigheter i de lägre årskurserna 
handlar om undervisning i skrivstrategier, textstruktur, transkriptionsförmåga (stavning, handstil 
och skrivflyt) och att arbeta med pre-skrivande aktiviteter.  
   
Graham, Harris, Bartlett, Popadopoulou och Santoro (2014) har undersökt vilka anpassningar 
lärare i årskurs 1 tycker är mest acceptabla att ge till elever i skrivsvårigheter, de undersökte även 
vilka anpassningar som lärarna sedan gav sina elever och hur ofta de fick dem. De extra 
anpassningar som lärarna ansåg var mest acceptabla att ge eleverna som kämpade med sitt 
skrivande var uppmuntran och extra genomgång av hur man skriver meningar. De anpassningar 
eleverna fick mest var uppmuntran, vilket lärarna i studien gav dem varje dag samt extra tid för 
skrivandet, några gånger varje vecka. Det fanns 20 olika anpassningar med i studien, de flesta av 
dem användes någon gång per vecka eller månad. Denna studie visar att lärarna använder många 
olika anpassningar vilket är positivt för elever med skrivsvårigheter.  
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Det finns flera studier om skrivundervisningsmetoder där man tittar på själva metoderna och 
resultaten men det finns inte så många studier som låter lärare och speciallärare komma till tals 
om deras tankar kring skrivundervisning. Det finns inte heller så många studier som belyser 
skrivundervisning för yngre elever eller för elever i skrivsvårigheter. Vi vill därför synliggöra 
lärares och speciallärares uppfattning kring skrivundervisning för yngre elever som riskerar att 
inte nå målen i skrivande för årskurs 3.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras denna studies val av metod, urval av deltagare liksom studiens procedur 
och vidare bearbetning och analys. Vi presenterar även hur vi har hanterat data samt etiska 
överväganden.  
 

3.1 Val av metod  
För att få syn på lärarnas och speciallärarnas uppfattning kring skrivundervisning för yngre elever 
som riskerar att inte nå målen i skrivande för årskurs 3 valde vi en 
kvalitativ forskningsansats. Avsikten med en kvalitativ forskning är att skapa en förståelse för 
deltagarnas verklighet (Bryman, 2018). För att få svar på våra 
forskningsfrågor genomförde vi semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2018) innebär 
semistrukturerade intervjuer att man utgår från ett antal frågor med utrymme att ställa 
följdfrågor. Genom att följa upp intervjupersonernas svar kan förtydliganden äga rum för att få 
mer information.   
 

3.2 Deltagare 
Via våra professionella kontakter valde vi ut och tillfrågade tre lärare samt tre speciallärare om de 
ville delta i vår studie. Kontakten togs personligen via telefon eller mail. Urvalskriterierna var att 
lärarna och speciallärarna var legitimerade och arbetade i grundskola med elever i årskurs ett till 
tre. Enligt Danemark, Ekström och Karlsson (2003) gjordes ett lämplighetsurval av 
intervjupersoner där lärare och speciallärare tillfrågades utifrån förmodan att de kunde bidra till 
studien.   
  
De sex lärare och speciallärare som ingått i studien har varierande yrkeserfarenhet. Lärarna har 
arbetat mellan 15 - 42 år i läraryrket. Speciallärarna har arbetat mellan 3 - 8 år i sin nuvarande 
yrkesroll. Vi har valt att ge dem fingerande namn för att värna om deras anonymitet. De 
intervjuade lärarna och speciallärarna finns utspridda i tre kommuner, två av dem i södra Sverige 
och en i norra Sverige. En av lärarna och en av speciallärarna arbetar på samma skola, de övriga 
arbetar på olika skolor. En sammanfattning av studiens deltagare presenteras i tabell 1.  
  
Tabell 1  
  
Namn  Yrkesroll  Antal år i nuvarande 

yrkesroll   
Kommun   

Anita  Lärare  15 år  Mellanstor kommun i 
norra Sverige   

Berit  Lärare  19 år  Mellanstor kommun i 
norra Sverige   

Cecilia  Lärare  42 år  Mellanstor kommun i 
södra Sverige   

Denise  Speciallärare  8 år   Mellanstor kommun i 
norra Sverige   

Erika  Speciallärare  5 år  Mellanstor kommun i 
södra Sverige   

Frida  Speciallärare  3 år   Storstadskommun i 
södra Sverige   
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3.3 Genomförande  
Inför intervjuerna fick alla deltagare ett missivbrev (se Bilaga 1) via mail. I brevet informerades om 
studiens syfte och etiska aspekter. Alla tillfrågade personer tackade ja till att delta. Innan 
intervjuerna påbörjades gav intervjupersonerna ett skriftligt samtycke till att delta i studien samt 
till att samtalen spelades in.   
  
För att skapa frågor till intervjuguiden (se Bilaga 2) lästes litteratur och aktuell forskning.  Vi 
arbetade sedan fram en semistrukturerad intervjuguide, som hade sin utgångspunkt i vårt syfte 
och våra frågeställningar. Vi delade in frågorna under tre rubriker: utbildning och kunskaper, 
skrivundervisning samt anpassningar och stödinsatser.   
  
Frågorna i intervjuguiden testades i två pilotintervjuer som vi genomförde med varsin 
lärare. Pilotintervjuerna spelades in och lyssnades på i syfte att se hur frågorna svarade på 
forskningsfrågorna samt om det fanns eventuella oklarheter kring frågorna. Vi korrigerade 
därefter frågorna och intervjuguiden fastställdes.   
  
Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive speciallärarnas arbetsplatser för att de skulle ske 
på ett så avslappnat sätt som möjligt. Vi inledde intervjuerna genom att berätta om studiens syfte. 
För att säkerställa att inte bli störda genomfördes intervjuerna i ett tyst rum. Intervjuerna tog 
mellan 30 och 50 minuter.  
  
Vi valde att spela in intervjuerna vilket möjliggjorde att vi kunde koncentrera oss på 
samtalen istället för att anteckna samt för att sedan kunna transkribera. Under intervjuerna intog 
vi en intresserad och nyfiken roll. Avsikten var att intervjupersonerna skulle känna sig 
avslappnade och inte bedömda. Frågorna som ställdes var öppna och intervjupersonerna gavs gott 
om tid för att svara och reflektera över frågorna. Den semi-strukturerade intervjuformen 
möjliggjorde att vi kunde ställa följdfrågor och reda ut oklarheter vilket Lind (2014) menar är en 
fördel med semi-strukturerade intervjuer då man kan nå djupare kunskaper.   
  
Tillförlitligheten i denna studie kan anses vara hög eftersom tillvägagångssättet vid intervjuerna 
var likartade, intervjuguiden som använts vid intervjuerna har varit densamma och frågorna som 
ställdes var genomtänkta, utprovade och noga formulerade. De intervjuade fick tala fritt och vi 
kunde ställa följdfrågor vid behov, vilket enligt Bryman (2018) stärker tillförlitligheten. 
Tillförlitligheten förstärktes även av att vi var två som tillsammans diskuterade och analyserade 
intervjumaterialet. 
 

3.4 Bearbetning och analys av data  
Vi har delat upp intervjuerna och ansvarat för att genomföra och transkribera tre intervjuer var, 
omfattningen av dessa intervjuer redovisas i tabell 2. Vi gick sedan var för sig igenom alla sex 
intervjuer och plockade ut nyckelord. Utifrån dessa nyckelord och vårt syfte och frågeställningar 
skapade vi gemensamt teman och använde oss av en tematisk analys. Bryman (2018) lyfter att i en 
tematisk analys lägger forskaren fokus på vad intervjupersonerna säger och uttrycker och teman 
skapas. Genom att utforma teman skapades en tydlig struktur som lättare kunde analyseras. 
Slutligen letade vi efter mönster, skillnader och likheter och utifrån det strukturerade vi upp 
resultatet bit för bit.  
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Tabell 2   
  
Namn  Yrkesroll  Antal transkriberade ord   Tidsåtgång   
Anita  Lärare   4666  38,51 min  
Berit  Lärare  5713  51,07 min  
Cecilia  Lärare  2827  29,42 min   
Denise  Speciallärare  2943  32,15 min   
Erika  Speciallärare  3226  44,06 min  
Frida  Speciallärare  5778  44,08 min   

  
3.5 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av studien togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer. De innefattar kraven gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Alla uppgifter behandlas även i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679), vilket innebär att insamlat material har avidentifierats och 
behandlas konfidentiellt.   
  
Innan intervjuerna genomfördes informerades alla intervjupersoner via ett missivbrev om sin 
uppgift i studien och om villkoren som gäller för deltagandet. De informerades om studiens syfte 
och fick ta del av hur undersökningen skulle gå till. De fick information om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. De informerades om att deltagandet 
var anonymt enligt konfidentialitetskravet och att allt material avidentifieras. De informerades 
även om att det insamlade materialet endast kommer att användas för denna studie samt 
att datan kommer att sparas inlåst på Umeå universitet. Alla lärare och speciallärare skrev under 
en samtyckesblankett att medverka i studien där de samtyckte till att uppgifterna behandlades 
utifrån de etiska principerna.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt redogör vi för de resultat som framkommit i intervjuerna. Då syftet med studien är 
att synliggöra några lärare och speciallärares uppfattning kring skrivundervisning för yngre elever 
som riskerar att inte nå målen i skrivande för årskurs 3 har vi valt att strukturera resultatet utifrån 
rubrikerna: kunskaper kring skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning, anpassningar och 
stödinsatser samt utmaningar och möjligheter kring skrivundervisning.   
 

4.1 Kunskaper kring skrivande  
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för lärarna och speciallärarnas kunskaper från deras 
utbildningar, deras erfarenheter och kompetensutbildningar samt vad de tycker är viktigt att 
kunna för att undervisa i skrivande.   
  
 

4.1.1 Kunskaper från utbildning  

Lärarna och speciallärarna har olika syn på vad de fått med sig från grundutbildningen vad gäller 
kunskaper om läs- och skrivutveckling samt skrivundervisning. Läraren Berit och speciallärarna 
Denise och Frida menar att de fått lite av detta i sina utbildningar. Läraren Cecilia uttrycker att 
hon fått mycket av läs- och skrivinlärning i utbildningen men med betoning på läsinlärningen.   
  
Läraren Anita och specialläraren Erika upplevde att fokus i utbildningen handlade om själva 
skrivprocessen och lusten att skriva. Läraren Anita berättar att fokus låg på innehållet i texterna, 
att skriva med röd tråd och att formen och det skrivtekniska inte var så viktigt utan lusten till 
skrivandet betonades. Specialläraren Erika lyfter att fokus var på processkrivande och själva 
skrivprocessen. Hon berättar att skrivandet skulle ses som en process där texten hela tiden 
utvecklas. Eleverna skulle uppmuntras till skrivande mer än att det skulle vara korrekt skrivet.  
  
Speciallärarna upplevde att det inte var mycket fokus på skrivande i speciallärarutbildningen men 
Frida beskriver att det hon fick om skrivundervisning handlade om när det kan bli svårt och vad 
man kan göra åt det.   
 
  
4.1.2 Erfarenhet och kompetensutbildning  

Lärarna och speciallärarna uttrycker att de kunskaper de tillägnat sig efter utbildningen främst 
kommer genom egna erfarenheter samt från olika kurser och litteratur. ”Den största kunskapen 
kring skrivande är det som jag har gjort själv och det som jag har gjort under praktik”, beskriver 
specialläraren Frida. Hon uttrycker att hon hade en bra praktik när hon läste till lärare där hon 
lärde sig väldigt mycket kring skrivande. Läraren Berit menar att genom att ha sett hur andra 
lärare arbetar så har hon tagit till sig det som verkar fungera och utifrån det format sin egen 
undervisning. Hon berättar också att hon får många goda råd och rekommendationer från 
specialläraren på skolan.  
  
En annan av lärarna, Cecilia, har läst mycket litteratur själv, framförallt från skolverket. Hon har 
även ett uppdrag i att driva läs- och skrivutveckling i sin kommun och menar att det är i den rollen 
hon har kompetensutvecklat sig själv, vilket inte hade blivit av om hon inte haft det uppdraget. 
Specialläraren Denise betonar att man måste ligga på litegrann och ta egna initiativ om man vill 
lära sig mer.  
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Även specialläraren Erika säger att man själv får ta ansvar för att lära sig mer och utvecklas. Hon 
förkovrar sig hela tiden och försöker att bli bättre. Hon berättar att hon har fått med sig en del 
kunskaper kring skrivande från Läslyftet men menar också att det inte finns lika mycket skrivet om 
skrivande som det finns om läsinlärning och läsutveckling. Detta menar även läraren Anita som 
skulle önska mer av konkreta tips och idéer vad gäller skrivande och skrivundervisning.  
 
  
4.1.3 Att undervisa i skrivande – vad är viktigt?  

Lärarna och speciallärarna menar att det finns flera viktiga kunskaper man behöver ha för att 
kunna genomföra en god skrivundervisning. De anser att man behöver ha en grundläggande läs- 
och skrivutbildning för att kunna undervisa elever i skrivande.   
   
Lärarna och speciallärarna är eniga om att struktur är viktigt för att eleverna ska veta vad de ska 
göra. De lyfter också vikten av att visa och vägleda eleverna i arbetet. Denise tycker att en 
genomtänkt strukturerad undervisning är det viktigaste. Specialläraren Frida menar att det 
handlar om att modellera och visa för eleverna hur man skriver olika texter och ge dem 
skrivmodeller. Hon anser att man måste undervisa och inte bara säga ”varsågod och skriv”.   
  
Majoriteten av lärarna och speciallärarna poängterar att skrivandet ska vara lustfyllt. 
Specialläraren Erika är också inne på att det ska vara en positiv och uppmuntrande 
skrivundervisning. Hon berättar att hon ser lärare som nappar på barnens egna idéer, vilket hon 
tycker är positivt. ”Variera så att det blir roligt”, uttrycker specialläraren Frida.   
  
Läraren Berit betonar att eleverna tidigt behöver få känna att de lyckas i skrivandet så att det inte 
blir jobbigt och då ska man inte gå in och peta för mycket i texten och formandet av bokstäver samt 
stavningen i början av skrivträningen. Även speciallärare Frida menar att det är en balansgång 
med hur mycket man som lärare ska vara inne och styra och peta. Hon anser att det är viktigt att 
tänka på att skrivande många gånger handlar om att dela med sig av något väldigt personligt och 
att man därmed måste rätta respektfullt.  
  
Andra aspekter lärarna och speciallärarna tar upp som är bra att kunna om skrivande och 
skrivundervisning är att eleverna behöver träna så mycket som möjligt på att skriva. Några lyfter 
även vikten av att arbeta korta stunder i taget. Att skriva till en mottagare är en annan aspekt de 
också betonar som viktigt. ”Skriv roliga saker och ha någon att skriva till. Sitter man bara och 
skriver och ingen ska läsa det då bryr man sig inte”, lyfter speciallärararen Frida.  
  
För att kunna göra läs- och skrivkartläggningar krävs det att man har lite djupare kunskaper kring 
både läsning och skrivning. Som speciallärare behöver man förstå vad det är som kan göra 
skrivandet svårt, menar Frida. Hon beskriver att det handlar om att lösa knutar och ta reda på 
varför det blir svårt.   
 

4.2 Skrivutveckling och skrivundervisning  
Under denna rubrik kommer vi att redovisa resultatet från intervjuerna där lärarna och 
speciallärarna berättar om sina arbetsmetoder för skrivutveckling, uppdelat i underrubrikerna 
undervisning i transkribering och stavning samt undervisning i texters innehåll.  
 
  
4.2.1 Undervisning i transkribering och stavning   

Grunden för skrivandet startar med bokstavsarbete där eleverna lär sig kopplingen ljud-bokstav, 
menar lärarna och speciallärarna i studien. Även den tekniska sidan och formandet av bokstäver är 
grundläggande i skrivundervisningen menar de.  
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Flera av de intervjuade lyfter vikten av att träna på mellanrum mellan orden, stor bokstav och 
punkt. Läraren Cecilia betonar även att det är viktigt att arbeta med stavning och stavningsregler.  
  
De tre lärarna berättar att de arbetar med en bokstav i taget, där eleverna tränar på att forma 
bokstaven på olika sätt. Alla tre använder sig även av ett arbetsschema med en tydlig arbetsgång 
för varje bokstav där eleverna bland annat spårar bokstaven och tränar på att skriva den.    
Specialläraren Frida menar att man absolut ska börja med penna och papper och använda 
stödlinjer. ”Jag är väl en vän av detta att man ska lära sig att forma bokstäverna rätt och göra det 
från början, inte bara fokusera på versaler utan ta med gemenerna också direkt.” Läraren Berit 
lyfter däremot fram att hon inte anser det så viktigt i den tidiga skrivinlärningen att formandet av 
bokstäver blir rätt utan att eleverna istället kommer igång och känner en glädje över att skriva. 
Frida menar att formandet av bokstäver är viktigt för att skrivandet ska bli automatiserat så att 
eleverna får upp en hastighet i sitt skrivande. Specialläraren Erika påpekar även att det behövs en 
viss mängdträning i att skriva för hand för att skrivandet ska automatiseras. Detta är viktigt för att 
kunna frigöra sin tanke från formandet av bokstäver till innehåll.   
  
Specialläraren Denise och läraren Anita lyfter Wittingmetoden2 som ett sätt för att träna 
bokstavsformandet samtidigt som man tränar på kopplingen ljud-bokstav. Anita har arbetat mer 
digitalt tidigare och nu börjat arbeta med Wittingmetoden och uttrycker:  
  

Jag tänker att jag skulle önska att man hittar ett sätt som gör att alla känner att man 
lyckas i skrivandet tidigt och att det inte känns för jobbigt för barnen, utan att man 
fångar deras lust att skriva mer än att det blir ett måste. Samtidigt som jag nu jobbar 
med något som jag aldrig har jobbat med tidigare, Wittingmetoden och det är ju 
väldigt fyrkantigt, men jag ser ju att, alltså jag har ju sett på dem som är äldre. Jag såg 
stor skillnad när jag började jobba på den här skolan och tog en trea då och jämförde 
med treorna som jag hade jobbat med tidigare och som hade jobbat mer med det 
digitala, skriv digitalt, skapade texter, när de skulle göra det för hand sen så ser man 
vad det underlättar när de har den här handskriften bara som inga problem, alltså 
förmågan att skriva, att man inte bromsas av det tekniska. Har man då tränat in det 
här som vi kör nu, avlyssningsskrivning så ska det inte sitta i det, motståndet att man 
inte kan skapa texter och få ut det man vill säga. Jag tänker att jag har varit i båda 
dikena och nu att hitta någon balans på vägen.   

  
 

4.2.2 Undervisning i texters innehåll   

Både lärarna och speciallärarna i studien är eniga om att läraren behöver visa eleverna hur 
man bygger upp en text och vilka delar som ska finnas med i till exempel en berättelse 
eller en faktatext. Lärarna berättar att de använder modeller och exempeltexter för att eleverna ska 
förstå. Läraren Cecilia säger att hon tillsammans med eleverna tittar på strukturen för exempelvis 
en faktatext ser ut genom att titta på olika faktatexter och fundera över hur man strukturerat upp 
dem. Två av lärarna och en speciallärare nämner att de arbetar med genrepedagogiken och 
cirkelmodellen för att undervisa i hur olika texttyper är uppbyggda.  
  
                                                             

2 Witting-metoden bygger på grundläggande principer för läsning och skrivning som utgår från det faktum att så väl läsning 
som skrivning innehåller både en teknikdel och en innehållsdel. Dessa två delar övas var för sig men alltid parallellt. 
I Wittingmetoden skriver sig eleven in i läsandet utifrån teorin att läsa och skriva är två sidor av samma process. I metoden 
ingår avlyssningsskrivning där eleverna får lyssna på bokstavsljud och sen skriva ned grafemer som är kopplade till ljuden 
och enligt Wittingmetoden så kräver denna tekniska del i läsning och skrivning överinlärning för att 
automatiseras. http://wittingforeningen.se/wittingmetoden/teori-och-praktik/  
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Lärarna och speciallärarna lyfter även fram vikten av det gemensamma skrivandet, där läraren 
tillsammans med eleverna skriver gemensamma texter. De framhäver även alla att det är viktigt att 
eleverna lär sig skriva med en röd tråd. Läraren Anita säger att de skriver gemensamma 
texter varje vecka kring veckans bokstav. Hon beskriver att de redan i årskurs ett pratar om 
en berättelses olika delar med början, händelse, problem och avslut.  
  
För att vägleda eleverna framåt i sitt skrivande anser lärarna att det är viktigt att eleverna får 
feedback med förslag på vad de kan förbättra och utveckla på sina texter. De menar att 
kamratrespons är ett bra sätt för elevernas feedback till varandra. Flera av lärarna använder 
”two stars and a wish” där elever säger två bra saker och en sak som kan förbättras i kompisens 
text. Läraren Anita nämner också att eleverna kan titta på varandras och sina egna texter med 
hjälp av en checklista med olika saker som ska finnas med i texten.    
  
Speciallärarna framhäver att elever kan bli hjälpta av att skriva texter på datorn. Även läraren Berit 
som jobbar med att skriva sig till läsning (ASL), menar att datorn är ett bra hjälpmedel för att 
komma igång med sin skrivning och för att enklare kunna redigera och förbättra sina texter.   
 

4.3 Anpassningar och stödinsatser  
Under denna rubrik redogör vi för vad lärarna och speciallärarna tänker kring hur svårigheter med 
skrivande kan uttrycka sig och bero på samt vilka anpassningar och stödinsatser som ges till 
eleverna.   
  
Lärarna och speciallärarna menar att man kan upptäcka skrivsvårigheter så tidigt som i 
förskoleklass och årskurs ett. De menar att det kan synas på många olika sätt, bland annat genom 
att eleverna visar ett motstånd och en motvilja till att skriva, att orken inte finns, att det egna 
drivet saknas, att eleverna gärna vill ha bekräftelse ofta eller att de uttrycker att de inte vill, inte 
kan eller inte vet vad de ska skriva och nöjer sig ganska fort.  
  
De menar vidare att skrivsvårigheter också kan vara en följd av bristande fonem - grafemkoppling 
och fonologisk medvetenhet. Eleverna kan ha språkliga svårigheter med att till exempel 
muntligt formulera meningar, vilket kan påverka deras formuleringar i skrift. Vidare kan 
svårigheterna visa sig genom att orden inte hamnar i rätt ordning, eleverna tappar ändelser och 
kastar om bokstäver och det blir texter som saknar röd tråd och är svåra att förstå.   
  
Specialläraren Frida beskriver hur svårigheterna kan visa sig:   
  

Det blir inget skrivet eller väldigt svårt att läsa. Antingen blir det ingenting eller 
sysslar man med andra saker då istället för att skriva. Det finns ju en miljard saker att 
göra i ett klassrum. Eller så blir man arg eller ledsen. Eller så säger man bara jag 
tänker inte skriva.  

  
Flera av intervjupersonerna nämner också att skrivsvårigheter kan upptäckas genom svårigheter 
med motoriken, att det är svårt för eleverna att forma bokstäver eller att det är jobbigt att hålla i 
pennan. Två av speciallärarna och en av lärarna lyfter att svårigheterna även kan handla om 
koncentration och förmågan att hålla fokus. Läraren Berit menar att de elever som har svårt med 
skrivandet många gånger även har svårt med andra saker. De kan ha koncentrationssvårigheter 
eller någon form av läs- och skrivsvårigheter eller en kombination av detta. Specialläraren Denise 
tycker att det kan vara svårt att veta vad allt beror på. Svårigheterna kan också bero på språket, till 
exempel om man har ett annat hemspråk. Hon menar att man inte kan se så tidigt vad det beror på 
men att det blir mer tydligt allt eftersom tiden går. Speciallärarna menar att man först bör utreda 
orsakerna till problemet som syns på utsidan innan man kan sätta igång någon anpassning eller 
stödinsats. Specialläraren Frida menar att man ska utesluta så att svårigheterna inte har något 
med synen eller hörseln att göra eller att det handlar om att eleven behöver öva upp finmotoriken.  
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Lärarna och speciallärarna anser att det görs insatser, de flesta av dem anser dock att mer tid läggs 
på stöd i läsning och läsinlärning än på stöd i skrivande. Speciallärare Denise resonerar så här 
kring tiden som läggs på stöd i skrivandet:  

  
Det är ju mindre än läsandet, det är ju så tätt ihopkopplat så jag tänker att man ofta 
fokuserar på läsningen för då tänker man att det blir som automatiskt skrivandet, men 
det är ju vissa saker som är specifikt för skrivandet. Nej det är nog fokus på läs, eller 
att man tänker att läs- och skriv det hör som ihop. Jag tror att det är ganska bra som 
det är men kanske mer fokus på den där analysen av skrivandet, att man tittar och 
kanske ibland jämför hur ser läsandet ut ihop med skrivandet, det vet jag att vi har 
pratat om ibland kring någon elev att det är en jättestark läsare men får inte ihop 
skrivandet och där kanske vi inte har gjort så mycket insatser för man tycker som att 
det funkar ju ändå, så det är väl det att hitta de där specifika tillfällena när det 
särskiljer sig, för oftast går det hand i hand och då gör man ju insatser, men när det 
särskiljer sig lite det kanske är det man ska uppmärksamma lite mer och lägga lite tid 
på.  

  
De insatser som görs sker oftast som extra anpassningar i klassrummet. Lärarna i studien menar 
att de har ett gott samarbete med speciallärare där de tillsammans regelbundet pratar om vilka 
behov som finns och vilket stöd som ska ges. Läraren Berit menar att det ibland inte behövs så 
mycket insatser för att komma till rätta med en del av svårigheterna och det kan man göra i 
klassrummet, antingen individuellt eller alla tillsammans. När det inte räcker sätts det 
specialpedagogiska stödet in, vilket kan se ut på olika sätt.   
  
De extra anpassningar lärarna beskriver att de använder sig av i sin klassrumsundervisning är att 
låta eleverna använda olika hjälpmedel som talsyntes, skriva på dator eller Ipad. Några av lärarna 
nämner även penngrepp och hårdhet på pennan som extra anpassningar. De nämner även att 
eleverna får extra mycket träning i att koppla bokstav och ljud samt forma bokstäverna. Andra 
insatser de tar upp är att låta eleverna träna och använda strategier, tankekartor och checklistor 
men också att anpassa uppgifterna genom att sänka kraven för de elever som har jobbigt så att de 
känner att de lyckas, detta kan till exempel handla om att ändra uppgiften eller minska 
arbetsmängden.  
  
Det specialpedagogiska stödet som sätts in handlar enligt speciallärarna om att ge eleverna som 
har det svårt att skriva en strukturerad undervisning där eleverna ges tid, möjlighet till repetition 
och uppmuntran till att skriva. Konkret kan detta, enligt de tre speciallärarna, handla om att 
arbeta med att ge eleverna modeller och strategier för hur man skriver olika texter. En av 
speciallärarna, Denise arbetar med Witting och avlyssningsskrivning i liten grupp. Specialläraren 
Frida arbetar också med skrivgrupper där hon fokuserar på att eleverna ska variera språket i sina 
texter. Specialläraren Erika jobbar med digitala hjälpmedel som skrivappar på ipads. Hon arbetar 
även enskilt med elever där de får träna sig på att skriva för hand och formulera meningar.   
 

4.4 Utmaningar och möjligheter med skrivundervisning 
Under denna rubrik redovisar vi vilka utmaningar och möjligheter med skrivundervisning för 
yngre elever som lärarna och speciallärarna ser.   
  
Den största utmaningen som alla lärare samt två av speciallärarna nämner är tid och gruppstorlek. 
Specialläraren Denise berättar att hon alltid känner sig otillräcklig och att hon önskar att hon hade 
haft mer tid så hon skulle kunna arbeta mer intensivt med eleverna. Specialläraren Erika menar att 
om hon hade kunnat vara mer ute i klasserna än vad hon har tid till nu hade hon kunnat bidra med 
goda tankar och idéer för att hjälpa lärarna att utveckla skrivundervisningen.  
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Lärarna Anita och Berit menar att en utmaning är att hinna med alla elever. Berit uttrycker:  
  

En utmaning är att hinna med alla elever, det är ju det, man lägger ju fokus på dem 
som behöver mest hjälp, några får inte så mycket uppmärksamhet så jag tänker att det 
är ju tiden och ja att ge varje barn det de behöver. Hinna med alla barn som är den 
stora utmaningen.  

  
Majoriteten av de intervjuade tycker det kan vara svårt att se vilka svårigheter eleverna egentligen 
har och utifrån det sedan kunna ge dem rätt stöd. Flera av dem lyfter särskilt svårigheten att se och 
hjälpa de elever som har till exempel språkstörning eller dyslexi. Läraren Anita uttrycker att: ”vad 
är vad i allting, hur man ska stötta, det är inte alltid så lätt, det är ju sällan bara 
skrivsvårigheter”.  En annan av lärarna, Cecilia, menar att om hon känner att hon inte har 
kompetens för de svårigheter hon möter hos eleverna så behöver hon få hjälp utifrån.  
  
En annan utmaning som två av speciallärarna lyfter fram är att det läggs mer stöd på läsning än 
det görs på skrivande. Speciallärare Frida lyfter att det har blivit mer fokus på läsandet och 
uttrycker att ”det känns som skrivandet har knuffats bort lite”. Specialläraren Erika påstår att det 
inte finns starkt stöd i forskning kring skrivande och få evidensbaserade metoder vad gäller 
skrivundervisning.  Hon menar att det finns mycket mer kring läsning. ”Det hade varit bra om det 
forskades mer på framgångsrika strategier för att stimulera skrivandet” uttrycker hon.  
  
Specialläraren Frida lyfter att ett hinder för många elever idag är att de tycker det är svårt 
att skriva, blir trötta av det och får ont i handen. Hon menar att de inte har tränat sin finmotorik 
tillräckligt för att jobba upp sina muskler i handen.  
  
En stor möjlighet som alla tre lärarna i studien lyfter är att när de har mindre grupper som 
halvklass så är det lättare att hinna med eleverna och de elever som behöver mycket hjälp då kan få 
det och även få anpassningar på sin nivå. Läraren Cecilia anser att när hon har halvklass så blir det 
god skrivundervisning eftersom hon då kan genomföra hela skrivprocessen och ge varje elev mer 
respons. Har hon helklass så hinner hon inte med att ge feedback och eleverna säger snabbt att de 
är klara och vill göra något annat.  
  
De möjligheter som speciallärarna lyfter handlar om den handledning de har med lärare. 
Specialläraren Erika uttrycker sina tankar: ”Jag kan ju hjälpa till på olika sätt. Dels kan jag 
handleda lärarna i hur jag tänker hur de ska kunna stötta eleven, både med metoder och material 
och ingångar”.  

  
Specialläraren Frida uttrycker vidare: ” Alltså man är ju ingen trollkarl som speciallärare tyvärr. 
Det hade varit bra men jag kan ibland känna lite så där att man kan kanske faktiskt lösa en hel 
del”. Hon anser att hennes möjligheter är ganska stora och kopplar dels till sitt eget schema men 
också till det goda samarbetet och kommunikationen med lärarna.  
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5. Diskussion 
Studiens syfte är att synliggöra några lärare och speciallärares uppfattning kring skrivundervisning 
för yngre elever som riskerar att inte nå målen i skrivande för årskurs 3. Nedan diskuteras studiens 
resultat i relation till tidigare forskning. Vidare diskuteras studiens relevans för vår framtida roll 
som speciallärare. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och förslag på framtida forskning 
ges.   
 

5.1 Resultatdiskussion  
I vårt resultat har vi kunnat se att lärarna och speciallärarna tidigt kan se att elever har svårigheter 
med skrivandet, de anser däremot att det är svårt att så tidigt kunna veta vad svårigheterna beror 
på och därmed ge adekvat stöd. Det stöd dessa elever främst får handlar om extra anpassningar i 
klassrummet av läraren. Vi har också sett i resultatet att särskilt stöd inte sätts in så ofta och att 
stöd i läsning prioriteras före stöd i skrivande. Båda lärargrupperna anser att de inte fått med sig 
så mycket kunskaper om skrivande från sina utbildningar förutom en av lärarna som utbildat sig 
för 40 år sedan då lärarutbildningen såg annorlunda ut. Det de ändå tycker att de fått med sig från 
utbildningarna är att fokus i undervisningen ska ligga på skrivprocessen och att det ska vara 
lustfyllt att skriva och därför bör man inte rätta så mycket i elevernas texter. De har sedan 
utvecklat lite olika tankar vad gäller träning av transkriptionsförmågan och hur mycket man bör 
rätta i elevernas arbeten. Pedagogerna uttrycker också att det inte finns så mycket forskning kring 
skrivande och därmed svårt att veta vilka arbetsmetoder som ger god effekt. Det man också kan se 
i resultatet är att lärarna och speciallärarna använder många olika arbetsmetoder och att de ser 
tiden och gruppstorleken som utmaningar för att kunna få till en god skrivundervisning.  
 
Läsa-skriva-räkna-garantin som infördes 2019 av regeringen ska säkerställa att alla elever får rätt 
stöd i rätt tid i både läsning och skrivning. Detta ska ske helst redan i förskoleklass så att de så fort 
som möjligt får stöd och därmed en chans att nå kunskapskraven i svenska för årskurs 3. Tidigare 
forskning visar att det är en framgångsfaktor för elever i skrivsvårigheter att stödinsatser sätts in 
så tidigt som möjligt (Myrberg, 2001). För att kunna sätt in stödinsatser tidigt så behöver man 
upptäcka elever med svårigheter tidigt. Lärarna och speciallärarna i vår studie anser att de kan 
upptäcka elever med skrivsvårigheter så tidigt som i förskoleklass och årskurs ett. De menar att 
elever med svårigheter agerar på många olika sätt, bland annat genom att visa ett motstånd och en 
motvilja till att skriva, att orken inte finns, att det egna drivet saknas, att eleverna gärna vill ha 
bekräftelse ofta eller att de uttrycker att de inte vill, inte kan eller inte vet vad de ska skriva och 
nöjer sig ganska fort. Att båda lärargrupperna uttrycker att de tidigt kan upptäcka elever med 
skrivsvårigheter är positivt, de upplever dock att det svåra är att kunna veta vad orsakerna till 
svårigheterna är. För att kunna veta vad svårigheterna beror på så behöver man kunskaper. Här 
funderar vi om det finns en kunskapslucka, vilket även speglas i regeringens satsning på en läsa-
skriva-räkna-garanti som visar att det finns en brist i att tidigt fånga upp och ge elever stöd, vilket 
kan tänkas bero på för lite kunskaper. Lärarna och speciallärarna vi intervjuat anser själva att de 
har otillräckliga kunskaper kring skrivande och majoriteten av dem anser att de har fått med sig 
lite kunskaper om skrivutveckling och skrivundervisning från sina utbildningar. Det mesta de har 
lärt sig kommer från praktik och erfarenhet. En av lärarna, Cecilia anser sig dock ha fått mycket 
läs- och skrivinlärning i sin utbildning. Detta kan bero på att hon gick lärarutbildningen för över 
40 år sedan. Man skulle kunna ana utifrån detta att det var ett större fokus på läs- och 
skrivinlärning i den tidigare lärarutbildningen. Cecilia beskriver att tyngdpunkten dock var på 
läsinlärning.   
   
För att kunna ge rätt stöd i rätt tid så behövs kunskaper om både skrivutveckling och 
skrivundervisning. Här ser vi att det finns ett behov av mer undervisning på lärarutbildningen och 
i speciallärarutbildningen i vad underliggande orsaker till svårigheter i skrivande är och hur de 
yttrar sig.  
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Detta för att säkerställa att tidiga insatser verkligen svarar mot de svårigheter som eleverna visar. I 
relation till dagens krav på bra läs- och skrivförmåga anser vi att det finns ett stort behov av att 
utbildningarna ger lärare och speciallärare verktyg att tillgodose detta och kunna ge alla elever en 
god grund för läs- och skrivförmågan.  
   
Høien och Lundberg (2010) betonar vikten av att lärare behöver ha kunskaper om bland annat 
skrivutveckling så att eleverna kan få så bra hjälp som möjligt i skrivundervisningen. Tjernberg 
(2017) menar också att lärare måste ha goda kunskaper om både skrivande och om lärprocesser för 
att kunna möta eleverna där de är i skrivprocessen och kunna ge dem rätt stöd. Har man inte 
kunskaperna om vad eleverna behöver och hur man bäst kan hjälpa dem kan det bidra till en 
”vänta-och-se-attityd” bland lärare och speciallärare vilket blir ett problem då forskningen pekar 
på vikten av tidigt stöd för att undvika problem längre fram under skoltiden (Myrberg, 2001).    
   
Trots att lärarna och speciallärarna i studien uttrycker att de saknar kunskaper kring skrivande 
från utbildningarna så kan vi se i resultatet att de använder många olika inslag och arbetsmetoder i 
sin undervisning som till exempel feedback och undervisning i lärandestrategier. Detta är 
glädjande eftersom Hattie (2008) betonar i sin studie att det är just mångsidiga insatser i 
undervisningen som har visat sig ha stor effekt på studieresultaten. Ett annat positivt resultat vi 
sett i studien, med utgångspunkt i Berninger och Winns (2006) modell ”The not-so-
simple view of writing” är att lärarna och speciallärarna arbetar med olika delar i modellen som 
handstil och stavning samt textproduktion, vilka är viktiga för elevernas skrivutveckling.    
   
Merparten av de intervjuade menar att det är viktigt att arbeta med handstil och stavning. Detta 
stämmer överens med forskning som också betonar vikten av att träna sådana grundläggande 
färdigheter som handstil och stavning eftersom en automatisering av dessa frigör elevernas 
kognitiva uppmärksamhet och arbetsminnets resurser, så att de kan fokusera på innehållet i det de 
ska skriva och vara med i de mer komplexa skrivandeuppgifter som krävs i skolan (Mc Master et 
al. 2017, How & Larkin, 2013).   
  
Några av de intervjuade menar att man inte ska vara inne och rätta så mycket i elevernas texter i 
början, medan läraren Cecilia betonar vikten av att tidigt jobba med stavning och stavningsregler. 
Här har forskningen inte en enhetlig bild vad det gäller undervisning i stavning för yngre elever. 
Liberg (1996) menar att man inte bör lägga så mycket fokus på stavning och grammatik utan på 
textskapandet medan flera andra forskare framhäver vikten av explicit undervisning i stavning då 
detta förbättrar stavningsförmågan (Alatalo, 2011; Graham & Santangelo, 2014; Lundberg, 2008). 
Här kan man också anta att de kunskaper de har fått med sig från sina utbildningar om att 
skrivandet ska vara lustfyllt och inriktat på skrivprocessen och därmed inte så fokuserat på det 
skrivtekniska kan påverka deras val av arbetsmetoder, men man kan också se att flera av dem har 
tagit till sig forskning som betonar vikten av att träna det skrivtekniska. Vi tänker att man behöver 
ha med båda synsätten när man planerar sin skrivundervisning. Det är viktigt att träna 
transkriptions förmågan för att automatisera detta så att eleverna kan fokusera på texters innehåll. 
Det är samtidigt viktigt att det får vara lustfyllt att skriva. Här kan man tänka att man fokuserar på 
en explicit undervisning i handstil och stavning under vissa lektioner medan andra lektioner kan 
handla om innehåll och textskapande.    
  
Lärarna och speciallärarna uttrycker att de även arbetar med de mer innehållsliga delarna och 
textskapande med eleverna. De arbetar mycket med gemensamt skrivande där läraren utifrån 
exempeltexter modellerar och visar eleverna hur man bygger olika slags texter, vilket även 
forskning menar är ett bra arbetssätt (Calkins, 2011). Eleverna får även strukturer för sitt 
skrivande och får träna sig i att skapa olika sorters texter kopplat till undervisningens innehåll och 
elevens egna upplevelser. Även denna arbetsmetod har stöd i forskning som belyser att elever 
behöver få en strukturerad och explicit undervisning i skrivmodeller där läraren modellerar och 
visar exempel på hur en text kan byggas upp (Graham & Harris, 2009; Graham, Harris & 
Chambers, 2016).    
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Något vi däremot uppmärksammade under intervjuerna var att varken lärarna eller speciallärarna 
nämner något om arbetsminnet eller exekutiva förmågor och deras vikt för skrivandet. Några av de 
exekutiva förmågorna finns ändå med i bakgrunden när de berättar att eleverna på ett enkelt sätt 
får träna på att planera sina texter och utifrån feedback redigera och förbättra texterna. Man kan 
däremot se att de inte lyfter fram något om att de arbetar med andra exekutiva förmågor som att 
sätta upp mål, granska, samt använda olika strategier för självreglering och målstyrning. 
Resultatet kan tolkas som att lärarna inte har fått kunskap om arbetsminnet och de exekutiva 
förmågornas roll i skrivandet, varken från lärarutbildningen eller speciallärarutbildningen. Det 
anser vi i så fall är en brist då detta är viktiga delar i Berninger och Winns (2006) 
skrivutvecklingsmodell. Det kan även bero på att de exekutiva förmågorna utvecklas i olika takt 
och att de yngre eleverna endast klarar av enkla processer av planering och revidering på det sätt 
som lärarna och speciallärarna beskriver. Det är först när eleverna har börjat automatisera 
förmågan att transkribera som de helt kan ägna sig åt själva textskapandet och utveckla sådana 
processer som att planera och revidera (Berninger & Swanson, 1994). Vi tänker att man tidigt ska 
låta eleverna börja träna på att planera, redigera och revidera sina texter så att de får arbeta med 
de exekutiva förmågorna. Även forskningen är enig om att undervisning där eleverna lär sig att 
planera, revidera och redigera sina texter är den mest effektiva undervisningen, speciellt för de 
elever som kämpar med sitt skrivande (Graham & Perin, 2007; Lundberg 2008; Taube et al. 
2015).   
   
Vidare kan vi se i vår studie att det lärarna ser som en stor utmaning för att få till en god 
skrivundervisning och kunna ge stöd till elever med svårigheter är tiden och gruppstorleken. De 
menar att om de har mindre grupper så räcker tiden till på ett annat sätt och det blir en bättre 
undervisning med mer möjligheter till stöd och hjälp för de som behöver samt mer tid till feedback 
och att arbeta med att förbättra texterna. Även speciallärarna ser tiden som en utmaning, om de 
hade mer tid att lägga på just skrivandet menar de att de skulle kunna ge mer stöd och råd till både 
eleverna och lärarna.   
    
Lärarna och speciallärarna i studien uttrycker även att det inte finns så mycket forskning om 
skrivande och få evidensbaserade metoder vad gäller skrivundervisning. Vi har dock sett en metod 
som flera amerikanska forskare lyfter fram, vilken stöttar de exekutiva funktionerna och är en 
evidensbaserad undervisningsmodell med hög effektstorlek för elever i skrivsvårigheter. Metoden 
heter SRSD - Self-regulated strategy development. Metoden är mest känd i den nordamerikanska 
kontexten och det kan vara en anledning till varför pedagoger i Sverige inte är så bekant med den. 
Metoden har visat sig gynna yngre elever eftersom man fokuserar på undervisning om 
skrivstrategier som är viktiga att kunna i de tidiga årskurserna, till exempel planering, organisering 
och revidering av texter. Metoden ger även en struktur för att stödja elevernas användning av 
skrivstrategierna (McMaster et al., 2017; Lienemann, Graham, Leader-Janssen & Reid, 
2006; Watson, Michalek & Gable, 2016). Denna metod tänker vi skulle kunna vara ett värdefullt 
inslag i skrivundervisningen för yngre elever även i den svenska kontexten.   
  
För elever i skrivsvårigheter är det som vi tidigare nämnt viktigt med tidiga stödinsatser. Lika 
viktigt är även att de får ett adekvat stöd (SOU 2016:59). För att kunna ge elever i svårigheter ett 
adekvat stöd så behöver man ha kunskaper om vad som kan vara svårt och hur man bäst kan 
hjälpa dessa elever. Lärarna och speciallärarna i studien menar att det är svårt att veta vilka 
svårigheter eleverna har och därmed kunna sätta in stödinsatser. Det leder till att det stöd som 
sätts in ofta handlar om extra anpassningar i klassrummet och inte så mycket särskilt stöd. 
Anpassningarna i klassrummet kan innehålla många olika saker, vilket visat sig vara positivt för 
elever med skrivsvårigheter (Graham et al., 2014). Det kan till exempel handla om att eleverna får 
använda digitala hjälpmedel, får träna extra på kopplingen mellan fonem och grafem, får träna på 
strategier, får extra stöttning genom tankekartor och checklistor, får anpassade uppgifter, minskad 
arbetsmängd samt sänkta krav.   
   
Att det sätts in så lite särskilt stöd är oroväckande då det visat sig att tidiga insatser är det som ger 
bäst effekt. Dessutom kan vi se att särskilt stöd i läsning prioriteras före särskilt stöd i skrivande.  
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Här kan man tänka att precis som intensivperioder i läsning är effektivt så kan intensivperioder i 
skrivning även vara det. En intensivperiod i skrivning skulle kunna handla om att träna handstil 
och stavning så att dessa delar automatiseras och kognitiv uppmärksamhet frigörs och riktas mot 
innehållet i textskapandet. Det särskilda stödet i vår studie som sätts in handlar om att eleverna 
ges tid och möjlighet till repetition samt uppmuntran till att skriva samt undervisning i 
skrivmodeller, skrivstrategier, extra träning i handskrift och formulering av meningar. McMaster 
et al. (2017) har i sin forskning sett att det som ger starkast positiv effekt för elever i 
skrivsvårigheter i de lägre årskurserna är att de får undervisning i just skrivstrategier, textstruktur, 
transkriptionsförmåga samt arbete med pre-skrivande aktiviteter. Detta tycker vi är glädjande 
eftersom speciallärarna inte ansåg sig ha så mycket kunskaper om vilka arbetsmetoder som ger 
god effekt för elever i skrivsvårigheter men ändå arbetar med det som forskning visat ge bäst 
effekt.    
   
Läsa-skriva-räkna-garantin ska säkerställa att alla elever får rätt stöd i rätt tid. En stor möjlighet 
som lärarna och speciallärarna lyfter fram är att när det finns möjlighet till halvklass eller mindre 
grupper så hinner de med att hjälpa eleverna framåt och ge individuell stöttning. Men det vi också 
har sett i denna studie är att lärarna och speciallärarna tycker att det är svårt att veta vad rätt stöd i 
skrivande är, det görs dock många olika insatser för att hjälpa eleverna men kunskapen saknas om 
vad hjälpen specifikt ska bestå av och de anser även att det är svårt att veta vad svårigheterna beror 
på. För att kunna ge rätt stöd till elever i skrivsvårigheter tidigt behövs kompetensutbildning för 
både lärare och speciallärare om hur elevernas skrivutveckling ser ut, vad skrivprocessen handlar 
om och vilka undervisningsmetoder som forskning visat gynna elever med skrivsvårigheter. Här 
kan vi se att det skulle behövas forskning kring hur man kan arbeta med effektiv skrivundervisning 
i den svenska kontexten och vilka metoder som passar för yngre elever med skrivsvårigheter.  
 

5.2 Metoddiskussion   
Trovärdigheten i studien handlar om att vi undersökt det vi planerat att undersöka och om 
resultatet gav en sann bild (Bryman, 2018). En förutsättning för trovärdigheten i studien är 
tillförlitligheten (Bryman, 2018). Tillförlitligheten handlar om att resultatet ska vara detsamma vid 
upprepade tillfällen samt att resultatet ska vara oberoende av vem som utför det. Tillförlitligheten i 
studien hänger ihop med vår roll som intervjuare och hur vi kan ha påverkat resultatet. Det skulle 
kunna vara så att de intervjuade inte svarade utifrån vad de tänkte utan utifrån vad de tror vi ville 
höra.   
  
Vi försökte att få tag i lärare och speciallärare som vi antog kunde bidra till studien för att få ett så 
rikt datamaterial som möjligt för att kunna besvara forskningsfrågorna. Vi tillfrågade lärare och 
speciallärare som har erfarenhet av skrivundervisning och som arbetar på flera olika skolor för att 
få en bredare bild av arbetet med skrivande. Vi försökte att formulera frågor av öppen karaktär så 
att de intervjuade hade möjlighet att svara vad de tyckte och tänkte. Då vi har varit två som har 
intervjuat har inte exakt samma frågor ställts vid intervjuerna. Även om vi hade en intervjuguide 
att följa ställdes det följdfrågor utifrån vad som framkom under intervjun, vilket kan ha påverkat 
resultatet. Samtidigt som det också har gjort att det varit enklare att förstå vad intervjupersonerna 
verkligen menade och därmed kunna tolka deras svar lättare. Frågorna i intervjuguiden testades 
även i två pilotintervjuer där vi hade chans att utvärdera våra frågor och förbättra dem vid behov.   
  
Tillförlitligheten hade kunnat stärkas om vi hade gjort fler intervjuer och kompletterat med 
observationer. Vi hade då kunnat se hur lärarna faktiskt arbetar med skrivundervisning och inte 
bara hur de tänker kring den. Vi hade även kunnat komplettera med en enkätstudie för att få en 
bredare bild av lärare och speciallärares tankar och kunskaper kring skrivande. Detta var dock inte 
möjligt på grund av den snäva tidsramen för detta arbete.   
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5.3 Avslutning och förslag på framtida forskning   
Sammanfattningsvis kunde vi utifrån vårt syfte och frågeställningar urskilja hur några lärare och 
speciallärare tänker kring skrivundervisning för yngre elever, vilka kunskaper de har och vilka 
arbetsmetoder de använder. Vi fick även veta hur de tänker kring skrivundervisning för elever med 
skrivsvårigheter och vilka anpassningar och åtgärder som sätts in för dessa elever. De lyfte även 
sina tankar kring utmaningar och möjligheter med skrivundervisning.   
  
Utifrån det som framkommit i resultatet ser vi att mer forskning behövs kring skrivande. Många av 
pedagogerna i studien menar att de har lite kunskaper om effektiv skrivundervisning för yngre 
elever. För att dessutom kunna ge elever med skrivsvårigheter rätt stöd behövs kunskaper om vad 
som kan vara svårt och vilka arbetsmetoder som ger effekt. En intressant aspekt för framtida 
forskning tycker vi skulle vara att göra en interventionsstudie utifrån SRSD-metoden eftersom den 
är en evidensbaserad metod som lämpar sig väl för yngre elever med skrivsvårigheter. Eftersom 
den mest är forskad på i den nordamerikanska kontexten tycker vi att det vore intressant att pröva 
den i vår svenska kontext.   
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Bilagor 
Bilaga 1  
  
Information till lärare och speciallärare om examensarbete på 
speciallärarprogrammet om tema skrivande hösten 2019  
  
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt om skrivande. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta.   
  
Vi heter Madeleine Bergius och Viktoria Asplund och vi studerar till speciallärare vid Umeå 
universitet. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete. Vårt arbete kommer att handla om 
skrivande och skrivundervisning för de yngre åldrarna och vilket stöd som ges till de eleverna som 
har svårt med skrivandet. Syftet med studien är att synliggöra lärare och speciallärares 
uppfattningar kring skrivundervisning för yngre elever som riskerar att inte nå målen i skrivande i 
årskurs 3.   
  
För att kunna genomföra studien söker vi lärare och speciallärare som har erfarenhet av 
skrivundervisning, arbetar på lågstadiet samt är legitimerade. Genom intervjuer vill vi få syn på 
lärare och speciallärares tankar kring skrivande och skrivundervisning.   
  
Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den 
organisation som är ansvarig för studien.  
  
Vår roll kommer att vara öppen och nyfiken. Vi vill att du ska känna dig bekväm och vårt syfte är 
inte att bedöma och värdera dina metoder. Vi vill helt enkelt lära oss mer om skrivande och 
skrivundervisning och vi tror att dina kunskaper och metoder är värdefulla för oss som blivande 
speciallärare. Intervjun kommer att ske enskilt med någon av oss och beräknas ta cirka en timme. 
Intervjun kommer att spelas in för att ge oss möjlighet att koncentrera oss på själva samtalet 
istället för att anteckna det som sägs samt transkribera intervjun för analys. Vi frågar därför efter 
ditt samtycke till att vi spelar in intervjun.    
  
Vid intervjun tas hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att du får 
information om studien och om vad det innebär att delta. Det insamlade materialet behandlas 
konfidentiellt där namn och arbetsplats avidentifieras. Resultaten används enbart för att besvara 
studiens frågor. All data från intervjuerna som samlas in kommer endast att användas i denna 
studie och vi är de enda som har tillgång till informationen. De avidentifierade resultaten kommer 
att publiceras i ett examensarbete för att bli tillgängliga för forskare och pedagoger, men det 
kommer inte att vara möjligt att veta vilken lärare, speciallärare eller skola som har deltagit. Det 
insamlade materialet kommer att förvaras inlåst.   
  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 
inte delta eller vill avbryta deltagandet behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta 
deltagandet ska du kontakta de ansvariga för studien.   
  
Ansvariga för studien är:   
Studerande: Viktoria Asplund och Madeleine Bergius   
Handledare:  Yvonne Knospe   
  
Vill du ta del av resultatet i projektet så kan du kontakta Madeleine Bergius eller Viktoria Asplund. 
Tack för din medverkan!  
  
Med vänliga hälsningar  
Madeleine Bergius och Viktoria Asplund,   
speciallärarstudenter vid Umeå universitet  



 

   

 

    

 

Samtycke till att delta i studien  
  
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 
Jag får behålla den skriftliga informationen.  Namn:        
  ____________________________________________________  
☐     Jag samtycker till att delta i studien om skrivande.   
☐     Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen (se informationsbrev och bilaga 2).   
☐     Jag samtycker till att intervjun spelas in och transkriberas.   
  
Plats och datum  Underskrift  
   
   

   

  
  



   

 

Information om personuppgiftshantering  
  
Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.   
Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du 
rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av 
dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Madeleine 
Bergius eller Viktoria Asplund. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har 
du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  
  



 

   

 

    

 

Bilaga 2   
  
Inledande ord innan intervjun:  
Det finns inget rätt eller fel i dina svar utan vi är intresserade av att veta hur just du tänker kring de 
frågor vi ställer. Vårt syfte med arbetet är att synliggöra lärare och speciallärares tankar kring 
skrivundervisning för yngre elever som riskerar att inte nå målen i skrivande för årskurs 3. När vi 
pratar om elever med skrivsvårigheter så syftar vi på de elever som riskerar att inte nå målen i 
skrivande i årskurs 3.  
  
Intervjuguide lärare  
Utbildning och kunskaper  
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Vilken utbildning har du gått?  
Minns du hur mycket undervisning om skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning du fick i 
din utbildning?   
Har du tillägnat dig kunskaper om skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning efter din 
utbildning? Har du tillägnat dig kunskaper genom kompetensutbildning?  
Anser du att du får tillräcklig kompetensutbildning i området skrivande? Hur ser den ut? Något du 
saknar?   
Vilka kunskaper tycker du att lärare behöver ha för att undervisa yngre elever i skrivande?   
Vilken årskurs arbetar du i nu och vilka årskurser brukar du arbetar du i?  
  
Skrivundervisning  
Berätta hur du tänker kring en god skrivundervisning?   
Vilka olika delar tänker du finns med i en god skrivundervisning?   
Om du reflekterar över din läs- och skrivundervisning, vad får mest plats i din undervisning? Hur 
tänker du kring det?  
Kan du beskriva hur du konkret lägger upp din skrivundervisning? Vad ingår? Metoder? Material? 
Tankar bakom valen?   
Hur vägleds eleverna så att de vet var i sin utveckling de är och vad som är nästa steg? Hur ser det 
ut i det dagliga skrivarbetet?  
Hur är dina möjligheter att få till en god skrivundervisning för dina elever? Vilka möjligheter och 
utmaningar ser du?  
  
Anpassningar och stödinsatser  
Kan du berätta hur du upptäcker att en elev har svårt med skrivandet? Kan du berätta hur det visar 
sig på eleven/ i elevens arbete?  
Hur tidigt anser du att man kan se att en elev riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3?  
Kan du se vilken slags svårighet eleven har?   
Hur är dina möjligheter att hjälpa en elev, som riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3, 
att få en god skrivutveckling?  
Kan du berätta hur du arbetar med de elever som riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 
3?   
Vilken arbetsgång har skolan för att elever, som riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3, 
ska få stöd?   
Görs det insatser för de elever som inte har godkänt på Skolverkets bedömningsstöd i skrivande i 
årskurs 1? Hur tänker du kring det?  
Är du nöjd med hur skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ser ut? Vad är det som är 
bra? Vad skulle kunna bli bättre?   
Hur tänker du kring hur mycket tid som läggs på stöd i skrivande för elever som har 
skrivsvårigheter?  
  



   

 

Inledande ord innan intervjun:  
Det finns inget rätt eller fel i dina svar utan vi är intresserade av att veta hur just du tänker kring de 
frågor vi ställer. Vårt syfte med arbetet är att synliggöra lärare och speciallärares tankar kring 
skrivundervisning för yngre elever som riskerar att inte nå målen i skrivande för årskurs 3. När vi 
pratar om elever med skrivsvårigheter så syftar vi på de elever som riskerar att inte nå målen i 
skrivande i årskurs 3.  
  
Intervjuguide speciallärare  
Utbildning och kunskaper  
Hur länge har du arbetat som speciallärare?  
Vilka utbildningar har du gått?  
Minns du hur mycket undervisning om skrivande, skrivutveckling, skrivundervisning du fick i din 
grundutbildning respektive speciallärarutbildning?  
Har du tillägnat dig kunskaper om skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning efter din 
utbildning? Har du tillägnat dig kunskaper genom kompetensutbildning?  
Anser du att du får tillräcklig kompetensutbildning i området skrivande? Hur ser den ut? Något du 
saknar?   
Vilka kunskaper tycker du att speciallärare behöver ha för att arbeta med yngre elever som kämpar 
med sitt skrivande?  
  
Skrivundervisning  
Berätta hur du tänker kring en god skrivundervisning?   
Vilka olika delar tänker du finns med i en god skrivundervisning?  
Om du reflekterar över din läs- och skrivundervisning, vad får mest plats i din undervisning? Hur 
tänker du kring det?  
Kan du beskriva hur du konkret arbetar med skrivande? Vad ingår? Metoder? Material? Tankar 
bakom valen?   
Hur vägleds eleverna så att de vet var i sin utveckling de är och vad som är nästa steg? Hur ser det 
ut i det dagliga skrivarbetet?   
Hur är dina möjligheter att få till en god skrivundervisning för dina elever? Vilka möjligheter och 
utmaningar ser du?  
  
Anpassningar och stödinsatser  
Kan du berätta hur du upptäcker att en elev har svårt med skrivandet? Kan du berätta hur det visar 
sig på eleven/ i elevens arbete?  
Hur tidigt anser du att man kan se att en elev riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3?  
Kan du se vilken slags svårighet eleven har?   
Hur är dina möjligheter att hjälpa en elev, som riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3, 
att få en god skrivutveckling?  
Kan du berätta hur du arbetar med de elever som riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3? 
Individuellt, grupp, klass?  
Vilken arbetsgång har skolan för att elever, som riskerar att inte nå målen i skrivande i årskurs 3, 
ska få stöd?   
Görs det insatser för de elever som inte har godkänt på Skolverkets bedömningsstöd i skrivande i 
årskurs 1? Hur tänker du kring det?   
Är du nöjd med hur skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ser ut? Vad är det som är 
bra? Vad skulle kunna bli bättre?   
Hur tänker du kring hur mycket tid som läggs på stöd i skrivande för elever som har 
skrivsvårigheter?  
 
 


