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Abstract 
The purpose of this study is to describe the additional adaptations given by some teachers in 

grades 1 to 5 to students in need of support in their writing development in the Swedish 

subject. The research questions highlighted by the study are threefold: Which are the inter-

viewed teachers experiences of students who need support in their writing development wit-

hin the Swedish subject matter, how do the teachers describe that they adapt writing lessons to 

students who need extra support for these students, and finally, what success factors in the 

students does the interviewed class teachers observe in the work of supporting students' wri-

ting development. 

To take part of the teachers' experiences and to answer the purpose and questions of the study, 

semi-structured seminars have been conducted with seven teachers in grades 1 to 5. The basis 

of the analysis has been Ivanič's framework that illustrates the writing from a linguistic 

holistic perspective. After that, the layers of the framework have been linked with a socio-cul-

tural, cognitive and special educational perspective that supports the layers of the framework. 

Previous research and current literature has also been used to interpret the results. 

The result of the study shows that teachers work with several factors to provide additional ad-

aptations to the pupils in need of support. They target all students by having a clearly 

structured approach and a good classroom environment, but also with individual efforts direc-

ted towards students in need in need for those. Digital aids are used by all students, and 

through these the support can be individualized for those students who need extra support. 

The most prevalent measures to support students in need of support are teacher support and 

one-to-one education, and in these situations the teachers notice the most successful writing 

development of the student. One conclusion of the study is that individual writing develop-

ment consists of many factors and that it is important that teachers have knowledge of those 

factors, both theoretically and practically. Another conclusion is that special educational skills 

should be available within each and every school. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att beskriva vilka extra anpassningar som några klasslärare i årskurs 1 - 

5 ger till elever i behov av stöd i sin skrivutveckling i svenskämnet. De frågeställningar som 

studien belyser är vilka erfarenheter de intervjuade klasslärarna har av elever som är i behov 

av extra stöd i sin skrivutveckling inom svenskämnet och hur beskriver de intervjuade 

klasslärarna att de anpassar skrivundervisningen till dessa elever. Dessutom belyses vilka 

framgångsfaktorer hos eleverna de intervjuade klasslärarna ser i arbetet med att stödja elevers 

skrivutveckling. 

 

För att ta del av klasslärarnas erfarenheter och att besvara studiens syfte och frågeställningar 

har halvstrukturerade forskningsintervjuer gjorts med sju klasslärare i årskurs 1 – 5. 

Utgångspunkten för analysen har varit Ivaničs ramverk som belyser skrivandet från en 

språklig helhetssyn. Därefter har ramverkets lager kopplats samman med ett sociokulturellt, 

kognitivt och specialpedagogiskt perspektiv som stöder ramverkets lager.  

 

Resultatet av studien visar att klasslärarna arbetar med flera faktorer för att ge extra anpass-

ningar till de elever som är i behov av stöd. De arbetar dels övergripande med alla elever ge-

nom att ha ett tydlig strukturerat arbetssätt och en god klassrumsmiljö men även med indivi-

duella insatser. Digitala hjälpmedel används av alla elever och genom det kan stödet individu-

aliseras till de elever som har behov av extra stöd. De mest förekommande åtgärderna för att 

stötta elever i behov av stöd är vuxenstöd och en till en undervisning och det är i dessa situat-

ioner som klasslärarna märker den största skrivutvecklingen hos eleven. En slutsats man kan 

dra utifrån lärarnas utsagor är att elevers skrivutveckling består av många faktorer och att det 

är av vikt att lärare har kännedom om elevers skrivutveckling både teoretiskt och praktiskt 

samt att det finns tillgång till specialpedagogisk kompetens för handledning ute i verksam-

heten.  
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1. Inledning 
 

Under de år som jag har arbetat som lärare har jag reflekterat över vad det är som gör att den 

tid det tar för eleverna att lära sig skriva varierar. Vad är det egentligen som gör att en elev 

med lätthet snabbt kan börja skapa ord medan andra funderar och knappt får ner något alls på 

papperet? Det finns säkert olika förklaringar till detta eftersom elever använder olika 

förmågor och strategier i sitt skrivande. Men två faktum kvarstår; att några elever kommer att 

behöva mer stöd än andra för att nå läroplanens kunskapsmål samt att skrivförmågan är en 

viktig del för att eleverna ska få en likvärdig skolgång. Wengelin och Nilholm (2013) menar 

att problem med att skriva får konsekvenser för elevens möjlighet att välja framtida yrken och 

att bli en aktiv samhällsmedborgare. Därför är det betydelsefullt att få en förståelse för hur 

skrivsvårigheter kan förebyggas. 

Talet är en gemensam grund för läs – och skrivutvecklingen, bland annat påverkar barns 

ordförråd förmågan att läsa och skriva. Taube (2011) beskriver att skrivning och läsningen är 

nära sammankopplande med varandra ”skrivning och läsning – två sidor av samma mynt.” (s. 

27). Barn har olika förmågor och förutsättningar att bli goda skrivare. Under barnets tidiga år 

är hemmiljön en viktig faktor för att språket ska utvecklas. Hur mycket de vuxna läser för 

barnet eller pratar med sitt barn påverkar hur snabbt språket utvecklas (Fischbein, 2009). 

Barnets språkliga förmågor ska sedan fortsätta att utvecklas för att i årskurs 3 nå de 

kunskapsmål som gäller godtagbara kunskaper i att skriva som finns i skolans läroplan:  

 
           Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor 

bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt 

förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och 

avslutning. Eleven kan söka information ur anvisad källa och återger då de grundläggande delarna av 

informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och 

begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina bilder med bilder kan 

eleven förtydliga och stärka sitt budskap. Dessutom kan eleven utifrån givan frågor ge enkla omdömen 

om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.   
(Skolverket, 2011, s. 227) 

Enligt Ahlberg (2013) är både den specialpedagogiska verksamheten och kunskapsområdet 

nära anslutet till de utbildningspolitiska avsikter och beslut som finns nedtecknade i skolans 

styrdokument och i skollagen. I den svenska skolan grundar sig den specialpedagogiska 

policyn främst på FN:s konvention om barns rättigheter och Salamancadeklarationen. Utifrån 

detta har de svenska styrdokumenten präglats av tankar om En skola för alla. En skola där 

utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar. I kapitel 3 3§ i Skollagen står det 

skrivet att utbildningen ska syfta till: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål… (SFS 2010:800) 
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Att skriva är en komplex process som behövs ses ur flera perspektiv. Kunniga lärare använder 

utifrån sin erfarenhet olika strategier för att stödja elever i deras skrivutveckling. För att kunna 

ge stöd behövs också kunskaper om skrivutveckling utifrån såväl sociokulturellt som 

kognitivt perspektiv hos både speciallärare och klasslärare (Tjernberg, 2016). I denna studie 

belyses skrivutvecklingen ur ett sociokulturellt- och ett kognitivt perspektiv och hur dessa 

begrepp relaterar till det praktiska arbetet i klassrummet. I det sociokulturella perspektivet 

finns huvudfokus på att studera det sociokulturella sammanhanget som vi som individer 

medverkar till att skapa och hur vi gör för att skapa det (Liberg, 2006). I ett kognitivt 

perspektiv finns huvudfokus på individen (Säljö, 2015). Morken och Helland (2013) menar att 

det behövs kunskaper om hur skrivutvecklingen fungerar både kognitivt och socialt så att rätt 

stöd till eleven sätts in. Även Kim och Schatschneider (2017) anser att skriva är en komplex 

uppgift som kräver ett stort antal språkliga och kognitiva färdigheter.   

Undervisningen i skolan spelar en viktig roll i elevens kognitiva utveckling och innebär 

samspel som medger utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande genom samarbetet 

mellan elev och lärare (Vygotskij, 1978).   

Decker, Roberts, Roberts och Stafford (2016) anser att ett betydande antal studier har gjorts 

när det gäller kognitiva komponenter men den tidigare forskningen har haft fokus på läsning 

och därför är det önskvärt att få veta mer om skrivandet. Lärare jag mött berättar att de ofta 

har en bra struktur när det gäller elevers läsutveckling men tycker att de saknar bra strukturer 

när det gäller elevers skrivutveckling. För att förebygga skrivsvårigheter är även lärarnas 

kunskaper om skrivutveckling och förmågan att se var i utvecklingsprocessen eleven befinner 

sig av betydelse (Tjernberg, 2016). I mitt arbete som speciallärare kommer jag att möta elever 

som är i behov av extra skrivträning och jag är intresserad av hur dessa elever kan få ett 

strukturerat stöd att utveckla sin skrivförmåga. I ett försök att samla praktiska erfarenheter av 

vilka typer av strukturerade stöd till elever som fungerar och hur dessa möjligen kan 

förbättras har jag valt att intervjua några klasslärare med erfarenhet av sådant arbete.   

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur några klasslärare i årskurs 1 – 5 förstår 

och arbetar med extra anpassningar för elever i behov av stöd i sin skrivutveckling i 

svenskämnet. 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 

• Vilka erfarenheter har klasslärarna av elever som är i behov av stöd i sin skrivutveckl-

ing? 

 

• Hur beskriver klasslärarna att de anpassar skrivundervisningen till elever som är i be-

hov av extra stöd för sin skrivutveckling i svenskämnet? 

 

• Vad ser klasslärarna som framgångsfaktorer i arbetet med att stödja elevers skrivut-

veckling?  
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2. Bakgrund – perspektiv på skrivutveckling 
 

I detta avsnitt beskrivs skrivutveckling utifrån aktuell litteratur och forskning som behandlar 

skrivprocessen från en svensk kontext.  

Perspektiv på skrivutveckling 
 

I och med att skrivandet är en komplex handling måste skrivprocessen ses både i ett socialt 

och kognitivt sammanhang samt i relation till individens skrivprocess. Därför behövs 

kunskaper från båda forskningsinriktningarna för att få en väl fungerande skrivundervisning 

(Tjernberg, 2016). Det är flera faktorer som krävs för en väl fungerande skrivutveckling och 

dessa faktorer behöver därför åskådliggöras ur flera olika perspektiv. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker skrivutveckling i samspel med andra och perspektivet är 

inriktat på de sammanhang där skrivandet äger rum. Fokus blir då på de sociokulturella 

sammanhang som de som skriver skapar och som de själva skapas av som skribenter. I ett 

kognitivt perspektiv sätts fokus på individens lärande. Här framstår uppmärksamhet och 

minne som viktiga faktorer. Skrivandet ses som en problemlösningsaktivitet där målet är att 

överföra ett budskap som ska nå en mottagare med hänsyn till ämne och språklig kompetens 

(Taube, 2011).  

Utifrån ett kognitivt perspektiv kan läsprocessen beskrivas som så att när eleven läser och 

skriver sker en mental process där olika delar av hjärnan samarbetar till en helhet som utgör 

själva läs- och skrivförmågan. Beroende på i vilken utvecklingsfas eleven befinner sig i 

varierar den kognitiva kapaciteten. Det kan bli svårt att bibehålla koncentrationen, bland annat 

om inte arbetsminnet räcker till (Taube, 2011). Även Klingberg (2011) lyfter arbetsminnets 

betydelse för både inlärning och kontroll av uppmärksamhet. 

 

Både Tjernberg (2016) och Taube (2011) beskriver att skriftspråksutvecklingen är starkt 

knuten till barns tidiga språkutveckling och att den är mycket nära sammankopplad med 

läsutvecklingen. För en god skrivutveckling fordras vetskap om hur talspråket används samt 

att eleven är medveten om språkets olika sidor, det vill säga äger en språklig medvetenhet. 

Språklig medvetenhet innebär att barnet självständigt och medvetet funderar över språkets 

form och betydelse. Begreppet innefattar flera medvetenhetsnivåer såsom fonologisk, 

morfologisk, semantisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet. Barn som funderar över hur 

något sägs eller skrivs samt hur ord, orddelar eller språkljud kombineras är språkligt 

medvetna (Taube, 2011).   

 

Lärmiljö och lärarkompetens 
 

En god lärmiljö från början hjälper de elever som är i behov av extra stöd att förbättra sin 

skrivutveckling menar Klingberg (2011), Tjernberg (2016) och Taube (2011). Uppstår 

problem minskar motivationen att försöka lära sig skriva och på så sätt utvecklas inte 

förmågan utan eleven kommer efter i sin skrivutveckling. Det är då lätt att eleven hamnar i en 

nedåtgående spiral som det blir svårt att ta sig ur. Taube (2011) beskriver hur vår självbild är 
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uppbyggd av tidigare erfarenheter, både framgångar och misslyckanden samt hur för oss 

viktiga personer ser på oss. Vilken självbild vi har beror på i vilket sammanhang vi befinner 

oss. I skolsammanhang har lärare och kamrater stor betydelse för hur den självbild som rör 

skolan ser ut. Begreppet självbedömningsförmåga är nära knutet till självbilden och beskriver 

den egna förmågan att klara av en speciell uppgift. Detta mäts utifrån tidigare upplevelser och 

i jämförelse med andra. En elev med hög självbedömningsförmåga klarar utmanande 

uppgifter bra medan en elev med låg sådan förmåga undviker uppgifter som eleven upplever 

som svåra och med det hotfulla, vilket inte bidrar till ökad självbedömningsförmåga. Både 

självbilden och självbedömningsförmågan har betydelse för hur eleven uppfattar sin duglighet 

i skolan och påverkar elevens motivation, känslor och prestation.  

Det är allt för lätt att projicera eventuella problem på eleven och betydligt svårare att ompröva 

skolans sätt att fungera menar Nilholm (2012). Vidare menar han att lärarna har ett ansvar att 

sätta sig in i frågor som rör elever med behov av stöd för att de ska nå kunskapsmålen och 

fungera i skolan. Risken finns att fokus hamnar på elevens problem och att betydelsen av 

förebyggande pedagogiskt arbete kommer att underskattas. Ett sätt att förebygga svårigheter 

är att alla elever erbjuds goda möjligheter genom att skolans verksamhet håller en hög kvalité. 

Ett annat alternativ för förebyggande arbetet är att tidigt upptäcka vad som uppfattas som 

brister hos eleven och åtgärda dessa så att de inte utvecklas till ett ännu större problem. Här 

lyfter Tjernberg (2016) fram lärarkompetentens med både teoretiska och praktiska färdigheter 

som en betydelsefull faktor när det gäller elevernas läs- och skrivutveckling. Mentorskap, 

kollegialt lärande och reflekterande samtal är viktiga delar för att utveckla lärarnas 

yrkeskompetens. Lärarens förmåga att engagera sig samt samspelet mellan läraren och eleven 

utvecklar ett positivt lärandeklimat. Vidare belyser Tjernberg att lärarnas möjlighet att 

kontinuerligt reflektera över sin undervisning skapar ett förhållningsätt som bidrar till att ge 

eleverna undervisning på den nivån de befinner sig. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

menar Ahlberg (2013) att klassrumssituationen är komplex och mångdimensionell där läraren 

ska ge varje elev förutsättningar att utveckla social kompetens och nå kunskapsmålen. För att 

ta reda på elevernas olika förutsättningar genomförs kartläggningar och olika tester. Här 

menar Ahlberg att det finns en risk att fokus tas från undervisningen om allt för många tester 

genomförs.  

 

Skrivutveckling med stöd av dator 
 

Det finns olika metoder för att arbeta med elevers skrivutveckling. Hultin och Westman 

(2014) beskriver ett projekt där digitaliseringen av de tidiga skriftpraktikerna i en hel kommun 

har medfört förändringar av läs – och skrivundervisningen och i elevernas textskapande. 

Projektet byggde på en didaktisk utformning av metoden Att skriva sig till läsning. Att 

projektet var framgångsrikt tillskrevs tre faktorer, tillgång till teknisk support, ett aktivt 

pedagogiskt ledarskap och didaktiskt reflekterande lärare. Genom teknisk support har lärarna 

känt en trygghet som gjort att de vågat använda sig av datorn. Ett aktivt pedagogiskt ledarskap 

där introducerandet av arbetssättet skedde i grupp och följdes upp genom regelbundna träffar 

gav ett tydligt stöd till lärarna. På de regelbundna träffarna fick lärarna möjlighet att resonera 

och reflektera över sin egen och andras undervisning vilket gjorde att lärarna fick möjlighet 
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att utveckla ett reflekterande förhållningssätt. Vidare menar Hultin och Westman (2014) att 

metoden passar alla elever eftersom arbetssättet skapar möjligheter att individualisera.     

 

Sammanfattning av perspektiv på skrivutveckling 
 

I aktuell litteratur och forskning beskrivs skrivprocessen som en komplex handling där flera 

perspektiv och faktorer sätts ihop till ett sammanhang. Både samspelet med andra och 

sammanhanget där skrivandet sker samt den individuella processen påverkar 

skrivutvecklingen. Till grund för en väl fungerande skrivutveckling finns en språklig 

medvetenhet hos eleven. Lärarnas kompetens och en god lärmiljö är faktorer som hjälper 

elever att förbättra sin skrivutveckling, hit hör även elevens självbild och hur den värderar sin 

självbild. Ett sätt att förebygga svårigheter är en hålla en hög kvalité på undervisningen för 

alla elever. Ett annat sätt är att tidigt upptäcka det som uppfattas som brister och arbeta med 

dessa innan de utvecklas till något större. Betydelsefullt är även att lärarna har både teoretiska 

och praktiska kunskaper samt att de är engagerade och har möjlighet att kontinuerligt 

reflektera över sin undervisning. Att använda datorn ger möjlighet att individualisera 

elevernas skrivutveckling.     

3. Forskningsgenomgång 
 

I detta avsnitt presenteras nationella och internationella forskningsartiklar som rör arbetssätt 

vilka förbättrar förutsättningarna för skrivutveckling och även artiklar som påvisar hur vi lär. 

Här finns forskning från Sverige, Norge men även forskning från övriga Europa. Eftersom 

flera faktorer påverkar eleverna i deras skrivutveckling presenteras både artiklar som berör 

den kognitiva förmågan och artiklar som berör hur lärarna kan stötta eleverna till en gynnsam 

skrivutveckling.   

Gynnsam social miljö för lärandet och välstrukturerad 
undervisning 
 

En trygg miljö och en strukturerad undervisning skapar gynnsamma förutsättningar för 

lärande menar Sartini, Knight och Collins (2013) och beskriver hur lärarna kan gå tillväga för 

att underlätta lärande för elever med komplexa behov. De menar att innan lärande kan 

påbörjas måste det finnas en trygg miljö där eleven vet vilka sociala beteenden som förväntas 

av den. Författarna menar att det är en unik utmaning för klassläraren att planera så att elever 

med komplexa behov fungerar i ett socialt sammanhang och de tillhandahåller några riktlinjer 

för att främja social interaktion. I riktlinjerna betonas vikten av att bygga på elevens styrkor 

och att ge eleven ett nåbart och strukturerat mål som förstärks med konkreta eller muntliga 

belöningar. För att fånga elevens uppmärksamhet och motivation betonas vikten av att 

använda elevens intresse för vidare lärande. Visuellt stöd menar författarna att är ett effektivt 

sätt att främja social förståelse. För att stärka sociala relationer är det önskvärt att alla vuxna 

och även andra elever vet hur de ska bemöta elever med komplexa behov. Artikelförfattarna 

menar att genom dessa riktlinjer utvecklar eleven sociala färdigheter och eleven kan lättare 
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fokusera på lärande av kunskaper. Även Loizou (2016) tar upp hur lärare kan förändra sin 

undervisning för att anpassa denna till elever lärandesvårigheter. Loizou beskriver dels ett 

arbetssätt där extra anpassningar i undervisningen för en enskild elev i klassrumssituationen 

sätts in och dels ett som gäller för hela klassens arbetssätt och är till fördel för alla elever, 

särskilt för elever med lärandesvårigheter. De extra anpassningar som görs för den enskilda 

eleven är främst enskilda instruktioner och anpassat material men även ett empatiskt 

förhållningssätt till eleven och god kontakt med föräldrarna spelar roll för elevens lärande. 

För att hjälpa elever med lärandesvårigheter används ett arbetssätt i hela klassen där alla 

sinnen aktiveras. Dessutom arbetar klassen ofta i grupper där elever som befinner sig i olika 

utvecklingsstadium hjälper varandra. I undervisningen förekommer också lärande genom 

personliga erfarenheter vilket leder till lärande. Gemensamma faktorer för de båda 

arbetssätten är främjande av interaktion, både socialt och lärande. Även riktat beröm och 

repetition av ny information kopplad till den gamla förekommer i båda arbetssätten och anses 

som framgångsfaktorer.    

     

Stöd för kognitiv påverkan av skrivförmågan 
 

Att skriva är energikrävande eftersom flera kognitiva funktioner måste aktiveras. Bouwer, van 

den Bergh och Koster (2017) menar att flera forskningsstudier visar att elever misslyckas med 

att utveckla de nödvändiga skrivförmågor som spelar en betydande roll för vidare studier och 

yrkeskarriär. Sålunda behövs en förbättrad grundundervisning i att skriva. En god skrivare 

måste aktivera flera resurskrävande kognitiva funktioner som ska utföras samtidigt och här 

kan en kognitiv överbelastning ske. Förutom att aktivera förkunskaper, generera innehåll, 

planera, formulera och ta hänsyn till målgruppen måste också de grundläggande färdigheterna 

såsom stavning, meningsuppbyggnad och punktkonstruktion uppmärksammas. Oftast saknas 

automatik för dessa områden och för att övervinna kognitiv överbelastning blir skrivandet 

endast fokuserat på textens innehåll. Med denna problematik begränsas lagrings- och 

återhämtningsförmågan hos arbetsminnet och texten blir inte anpassad till den avsedda 

läsaren. Men genom att använda olika strategier kan den kognitiva belastningen minskas. Ett 

sätt att hjälpa eleverna med detta är att ge dem strategier för att minska antalet kognitiva 

processer som samtidigt är aktiva (Bouwer et al., 2017). Morken och Helland anser detta som 

en brist eftersom problemet att skriva kvarstår även efter det att problemet med läsningen har 

åtgärdats eller kompenserats. Speciellt personer med dyslexi behöver mer tid till att producera 

texter eftersom begränsningar i arbetsminnet försämrar förutsättningarna att upptäcka misstag 

i texten. Dessutom menar Morken och Helland (2013) att personer med dyslexi behöver få 

lära sig studieteknik som hjälper till att avlasta arbetsminnet.  

Att skrivning innebär mycket tankearbete håller även Kim och Schatschneider (2017) med om 

och menar att skrivandet är en mycket komplex uppgift som bygger på ett stort antal språkliga 

och kognitiva färdigheter. Till grund för att skriva ligger den muntliga framställningen 

eftersom vi måste tänka vad som ska skrivas innan vi transkriberar till skriven text. Även 

Taube (2011) menar att för att skriva ner tankar måste vi först strukturera dem. Kim och 

Schatschneider (2017) skriver vidare att arbetsminnet är en grundläggande kognitiv resurs för 

transkription och textgenereringsprocesser. Författarna framhåller betydelsen av ett gott 

ordförråd för att förbättra skriftlig utveckling men även fonologisk, ortografisk och 

morfologisk medvetenhet är av betydelse.  
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 Betydelsen av digitaliserade hjälpmedel vid skrivande 
 

Tidigare forskning visar att tal-till-textprogramvara kan stödja elevers skriftproduktion. För 

att underlätta skrivprocessen för eleverna finns olika digitala hjälpmedel. Haug och Klein 

(2018) menar att skrivprocessen är utmanande för elever eftersom framgångsrikt skrivande 

bygger på att eleven både komponerar och transkriberar och detta är processer som 

konkurrerar om elevens uppmärksamhet. Artikelförfattarna har vidareutvecklat forskningen 

till att även se om tal-till-textprogramvara också kan användas till att undervisa en 

skrivstrategi. Detta ska ske genom att minska kraven på transkription och frigöra 

uppmärksamheten till att fokusera på andra aspekter av skrivprocessen och på så sätt 

underlätta att lära sig en skrivstrategi. Slutsatsen visar liten påverkan att förbättra 

undervisningen av skrivstrategier då tekniken genom mjukvaran ställde stora krav på eleven 

eftersom det krävdes efterarbete med texterna.  

Hegerholm och Johansen Matberg (2013) har undersökt strategier för att lära sig läsa genom 

att först börja skriva. De menar att den traditionella inlärningen är läsning – skrivning men här 

undersöks strategin skriva – läsa. I denna strategi är skrivprocessen förankrad i användningen 

av datorer och dokumenteras till ett sociokulturellt perspektiv genom zonen av proximal 

utveckling och användningen av medieringsverktyg. Eleverna arbetar två och två vid datorn 

vilket gör att samarbete utvecklas och att de lär från varandra. Författarna menar också att 

användningen av datorer motiverar och inspirerar eleverna till detta arbetssätt. Även Hultin 

och Westman (2013) har studerat hur tidig digitaliserad användning påverkar elevens läs och 

skrivande. Detta innebär att eleven lär sig läsa och skriva utan pennor och läseböcker och det 

blir elevernas egna texter skrivna på datorn som används som läseböcker. Hultin och Westman 

anser att behovet av att skriva är stort i samhället och att det blir svårt att använda sina 

demokratiska rättigheter om eleven inte har utvecklat sin skrivkompetens. Därför är det 

viktigt att hitta undervisningsmetoder som alla elever tidigt kan använda till att utveckla sin 

skrivning. Digitaliseringen har haft stort inflytande på arbetet med texter. Det är lättare för 

eleverna att sudda och flytta text och att tillsammans arbeta med texter på storbild. Det 

kollektiva skrivandet som förekom gav eleverna viktig erfarenhet som de senare kunde dra 

nytta av i sitt individuella skrivande. Genom att tidigt använda datorn i läs och 

skrivundervisningen märkte Hultin och Westman att elevernas skrivproduktion förändrades 

genom bättre meningsbyggnad och längre texter samt att de oftare diskuterar sina texter med 

varandra.   

 

Visuellt stöd vid skrivande  
 

Ett sätt att ge eleverna en skrivstrategi är att låta dem skriva till bilder. Wilkinson (2016) 

beskriver hur hon under flera år har utarbetat en effektiv strategi för att få sina elever att 

komma på bra idéer att skriva om och som även var lika detaljrika som deras muntliga 

berättelser. Hon uppmärksammade att eleverna lätt uppfattade detaljer i böckers illustrationer 

och kom då fram till att använda grafiska romaner. Genom att först studera bilderna 

tillsammans för att hjälpas åt att se detaljer övergick sedan eleverna till att i par berätta 

historien för varandra. Medan de lyssnade till varandras berättelser visualiserade de historien i 

sina huvuden och därefter skrev de ner sina berättelser. Resultatet blev enligt Wilkinson, att de 
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elever som motvilligt skrev fick hjälp att skriva sin historia av bilderna och de elever som 

med lätthet skrev vidareutvecklade sitt skrivande mer detaljerat. Även Adams, Simmons, 

Willis och Porter (2013) har undersökt om visuell stimulans kan utveckla elevernas 

skrivförmåga och vilken roll utvecklingen av den verbala förmågan att omkoda ljud till skrift 

har. Här framkom att elever som har förmågan att omkoda visuell information till verbala 

minnen utvecklar sin skrivförmåga att producera texter i högre grad än de elever som 

fortsätter att använda en visuell minnesstrategi. Däremot förbättrades inte förmågan att 

skriftligt forma ljud korrekt. Artikelförfattarna drar därmed slutsatsen att utvecklingen av att 

kunna omkoda ljud till skrift i korttidsminnet kan spela roll för elevers tidiga skrivförmåga.  

 

Sammanfattning av forskningsläget 
 

I flera av artiklarna påpekas att skrivutvecklingen är komplex och att flera faktorer spelar in 

för att den ska fungera. Miljön i klassrummet, motivation och ett tydligt strukturerat arbetssätt 

nämns av flera forskare. Forskning om skrivutvecklingen finns i både ett kognitivt- och ett 

sociokulturellt perspektiv men det framkommer också att båda perspektiven behövs för att 

belysa helheten av skrivutvecklingen. I ett kognitivt forskarperspektiv lyfts betydelsen av 

strategier som underlättar arbetsminnets funktion. Digitala hjälpmedel framstår hos flera 

forskare som ett sätt att underlätta skrivutvecklingen och även ge eleverna strategier i sitt 

skrivande. När eleverna bearbetar sina texter uppstår diskussioner och samarbete vilket är 

något som lyfts i det sociokulturella perspektivet. Forskningen visar att visuell stimulans 

förbättrar elevers skrivutveckling. Här lyfts det sociokulturella perspektivet fram genom att 

eleverna tillsammans studerar bilder och får på så sätt stöd i sitt lärande. Flera forskare anser 

att grunden till skrivutveckling är ett bra ordförråd och fonologisk medvetenhet men att det 

behövs mer forskning om skrivning. 

Eftersom det i en väl fungerande skrivprocess ingår många olika komponenter skulle det ha 

varit önskvärt att i studien haft med fler aktuella forskningsartiklar om betydelsen av lärarnas 

kompetens och språklig medvetenhet i skrivprocessen. I denna studie dessa faktorer fått 

belysas av bakgrundslitteraturen.    
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

klarläggande och analys i studien. För att visa att skrivutveckling är komplex och har många 

dimensioner behöver den åskådliggöras ur flera olika perspektiv. Utgångspunkten är Ivaničs 

(2004) variant på ett språkligt ramverk som belyser skrivandet från en språklig helhetssyn. 

Ramverket är en utvecklad form av tidigare forskning av Fairclough (1989,1992), Ivanič 

(1998) och Jones (1990).  Ivanič benämner de olika ramarna för layer och menar att de ska 

ses som en helhet som hör ihop med varandra. För att förtydliga att modellens ramar går in i 

varandra kommer de i denna studie att benämnas som lager. Studiens empiri har granskats och 

plockats in på respektive lager i Ivaničs ramverk. På så sätt har olika mönster framträtt och 

dessa ligger till grund för resultatdiskussionen. Nedan beskrivs lager för lager kopplade till 

perspektiv som stöder ramverkets ramar.   

                       

Ramverk för skrivutveckling  
 

I det sociokulturella perspektivet ses språket och samtal som viktiga delar för att utveckla 

skrivandet. Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev S. Vygotskijs tankar och idéer 

inom utvecklingspsykologin, men har även influenser av Dewey som förknippas med det 

pragmatiska perspektivet (Ahlberg, 2013). Båda perspektiven ser lärande som ett sätt att 

tillägna sig färdigheter och lösa problem utifrån en kulturell och samhällelig gemenskap 

(Säljö, 2015). Vygostkij utgår från att människan är en biologisk, social, kulturell och 

historisk varelse som utvecklas i samspel med andra. Språket är en viktig aspekt och genom 

att kommunicera bygger vi tillsammans upp ett socialt och kollektivt minne. För att förmedla 

kunskaper till nya generationer används olika tekniker och den mest framstående tekniken är 

skrift. Genom att skriva kan vi dokumentera information av olika slag som sedan kan bevaras 

i många år och på så sätt överföra kunskaper till flera (Säljö, 2015). 

 

Ett begrepp som framför allt används inom det sociokulturella perspektivet är literacy och det 

tolkas som förmågan att kunna läsa, skriva, förstå och använda skriftspråket i olika 

sammanhang där skriftspråkliga aktiviteter benämns literacypraktiker. En literacypraktiker är 

med andra ord ett socialt sammanhang där samtal om texter, skrivande och läsande sker. 

Literacypraktiker delas upp i olika diskurser, det finns olika slags sätt att tala om och beskriva 

skrivande och läsande som aktivitet. När det gäller skrivande kan en diskurs beskrivas som 

olika sätt att tala om språket, skrivandet och skrivundervisning (Tjernberg, 2016). 

 

Ivanič (2004) utgår från en helhetssyn på språket och ramverket hon beskriver är konstruerat 

för att användas som verktyg för att utifrån ett brett spektrum av formell och informell miljö 

analysera lärande i att skriva. Ramverket är en bearbetning av Faircloughs (1992) modell som 

används inom kritisk diskursanalys satt i relation till skrivandet och Ivanič har bearbetat och 

överfört ramverket till att användas inom literacy. Hon beskriver ramverket som lagren på en 

lök, där varje lager symboliserar delar i skrivprocessen som är framträdande för 

skrivutveckling. Kärnan består av texten i sin språkliga form, det vill säga språkets 

beståndsdelar i form av grammatik, ordval och meningsbyggnad. Runt kärnan finns lager 
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nummer två som innefattar de kognitiva processer som pågår under skrivandet. Därefter 

kommer lager tre som innefattar situationens sammanhang, det vill säga i vilket socialt 

sammanhang skrivandet sker och vad det syftar till. I det fjärde och yttersta lagret sätts 

skrivandet in i ett större sammanhang där både sociala strukturer och maktrelationer i samspel 

ingår mellan skribent och läsare. Modellen speglar att de olika delar inom ramverket är 

beroende av varandra och att de samspelar. Ivanič menar att undervisningen och anpassningen 

av undervisningen som görs passar in i flera lager parallellt, eftersom de ofta använder sig av 

olika didaktiska metoder samtidigt där alla fyller olika funktioner i inlärningen. För att 

uppmärksamma att ramverkets olika delar hör samman används i denna studie ordet lager för 

ramverkets delar. Genom att ha kunskaper om ramverkets olika lager och skifta fokus mellan 

dessa menar Ivanič (2004) att lärarna bättre kan ta tillvara på olika situationer i 

undervisningen. De olika lagren beskrivs var för sig men ska betraktas som en helhet. 

 

 

 

 

 
                              Figur 1. Efter Ivanič (2004) 

 

 Lager om text  
 

I det innersta lagret, kärnan placerar Ivanič (2004) texter i sin språkliga form. Här ses språket 

som ett objekt och det är språkets olika beståndsdelar som studeras såsom meningsbyggnad, 

grammatik och ordval. Det är färdigheter som behöver lyftas fram och undervisas om. Det 

Ivanič beskriver kopplar jag till Tjernberg (2016) där hon lyfter vikten av att tidigt utveckla 

ordförrådet för att ge barnen bättre förutsättningar till god skrivutveckling. Högläsning är ett 

bra sätt för barnen att få möjlighet att träna upp sitt ordförråd och meningsbyggnad menar 

Tjernberg. För att utveckla ett skrivande behövs även en fonologisk medvetenhet. Med 
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fonologisk medvetenhet menas att barnet kan höra den minsta byggstenen, fonemen i talade 

ord och på så sätt omvandla det till skrift (Tjernberg, 2016).  

I studien kopplas detta lager om text till vad klasslärarna berättar om hur de stöder eleverna 

när det gäller språkets form, meningsbyggnad och grammatik. Klasslärarna beskriver att 

eleverna bland annat skriver på datorn och har ett ljudande tangentbord. Detta är ett exempel 

på lager om text. Klasslärarna beskriver även hur de arbetar med gemensamma 

textgenomgångar av elevernas texter. Detta görs bland annat på storbild där texterna visas och 

gås igenom i grupp samt genom gemensam högläsning i klassen.  

 

Lager om kognitiva skrivprocesser 
 

I det andra lagret som omsluter kärnan placerar Ivanič (2004) de kognitiva processer som 

pågår under skrivprocessen samt de praktiska arbetsprocesserna.  

De processer som Ivanič beskriver i detta andra lagret relaterar jag till det neurovetenskapliga 

perspektivet där lärandet ses som en process hos individen där förändringarna äger rum i 

hjärnans biologiska mekanismer. Det är mer en fråga om att bearbeta och lagra information. 

Kopplingen till ett meningsskapande lärande är vag och lärandet ses snarare som de processer 

som utspelas i hjärnan. Ett sätt att öka sin mentala kapacitet är genom övning och träning. 

Genom att till exempel ofta träna arbetsminnet med minnesuppgifter så aktiveras specifika 

centra lättare samt att synapsförbindelserna fås att fungera mer effektivt (Säljö,2015). 

Begreppet arbetsminne beskriver förmågan att hålla en viss mängd information i huvudet och 

att kunna återge den vid ett avgränsat tillfälle (Säljö, 2015). Vi använder arbetsminnet till att 

minnas instruktioner men det har en begränsad kapacitet. Är instruktionerna långa är det risk 

att vi glömmer vissa delar (Klingberg, 2011). Klingberg beskriver en studie som visar att det 

går att träna upp arbetsminnet, även koncentrationsförmågan blir bättre. 

Även Vygotskij (1999) menar att medvetandeprocessen är ett komplext system som relaterar 

till flera olika funktioner och det är utvecklingen av dessa funktioner tillsammans som är 

viktiga för medvetande att ska utvecklas. Minnet har olika funktioner vid olika åldrar och 

under utvecklingens gång fungerar det olika i förhållande till uppmärksamhet och perception.  

I denna studie kopplas detta lager om kognitiva skrivprocesser till vad klasslärarna berättar 

om hur de arbetar med ett strukturerat arbetssätt.  

 

Lager om skrivhändelser 
 

Runt lager två placerar Ivanič (2004) den sociala kontexten där skrivandet sker. Här placerar 

hon även skrivandets syfte och dess sociala interaktion samt tiden och platsen där skrivandet 

äger rum. Vygotskij menar att det är de personliga erfarenheterna hos eleven som ligger till 

grunden för det pedagogiska arbetet. Kunskaper förvärvas genom erfarenheter men inte 

genom att passivt ta emot utan även genom att reagera på den nya kunskapen. En aktiv elev, 

en aktiv lärare och en aktiv miljö som skapar en god miljö för lärande. Vidare menar 

Vygotskij att undervisningens utgångspunkt och metod bör utgå från elevens intresse för att 

skapa ett framgångsrikt lärande (Vygotskij, 1999). 
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Språket är grundläggande för all utveckling enligt Vygotskij (1999) och därmed är 

kommunikation med andra centralt för lärande. Dialogen har en ledande roll i 

språkutveckling. Genom dialogen skapas ett samband mellan individen och den sociala 

gemenskapen och bygger på så sätt broar mellan samtalet här och nu och samtalet i det sociala 

och historiska rummet. Detta visar på att mening skapas genom dialog och markerar därmed 

behovet av olika slags kommunikations- och inlärningsstrategier i undervisningen (Tjernberg, 

2011). Dialogen mellan barn och vuxna blir därför ett möte mellan barnet och den vuxnes 

erfarenhet och tänkande. Ojämlikheten mellan barnet och den vuxne gör att barnet ökar sina 

kunskaper tillsammans med den vuxne. Vygotskij benämner detta som den närmaste 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999). I den zon som barnet befinner sig i finns den kunskap 

som barnet behärskar men det behöver ännu hjälp av en vuxen eller ett annat barn för att nå 

ända fram. Vygotskij menar att människan fortsätter att utvecklas under hela sin levnad (Säljö, 

2015). Utifrån Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen har begreppet scaffolding 

utvecklats. Scaffolding som kan översättas med stöd eller byggnadsställning går ut på att en 

mer kompetent person stöttar barnet under tiden inlärning av en viss färdighet fortgår. Desto 

mer av färdigheten barnet tillgodogör sig avtar stödet succesivt tills barnet klarar sig på egen 

hand (Säljö, 2015). Vygotskij menar enlig Säljö (2015) att det är av vikt att se till barnets 

lärprocess för att se vart den leder. Studeras endast resultatet är det svårt att veta hur 

undervisningen ska bedrivas. I och med att läraren följer barnets utveckling så vet även 

läraren hur den ska stötta barnet på bästa sätt. I det sociokulturella perspektivet ses människan 

som en hybridvarelse som förutom genom språket också lär sig genom att använda artefakter 

så som olika slags verktyg och tekniska redskap (Säljö, 2015).  

 

I denna studie kopplas detta lager till klassrumsmiljön och de aktiviteter som främjar 

elevernas skrivutveckling och det stöd lärarna ger till eleverna. Detta sker genom olika 

språkliga aktiviteter som till exempel genom samtal om elevens texter och genom individuellt 

stöd. Vidare kopplas det till lärarnas kompetens och engagemang samt artefakter som för 

elevernas skrivutveckling framåt. 

 

 

Lager om sociokulturella och politiska kontexten 
 

I det fjärde och yttersta lagret har Ivanič (2004) placerat skrivandet i en sociokulturell och 

politisk kontext där skrivandet inkluderar omvärlden, sociokulturella faktorer och 

maktrelationer. Men även interaktionen mellan den som skriver och läsaren i olika diskurser 

och genrer. Liberg och Säljö (2014) menar att det är kvalifikationer som människor behöver 

för att bli aktörer i ett skriftspråksberoende och mediabaserat samhälle. Även Bagga-Gupta 

och Säljö (2013) menar att literacyfärdigheter inte kan utvecklas i isolering utan är en social 

och politisk process och en del av praktikergemenskap.   

 

När det gäller stöd för skrivutveckling i skolan kan detta relateras till några olika perspektiv 

på och sätt att förstå svårigheter. I denna studie utgår jag här från de tre olika perspektiv som 

Nilholm (2007) benämner som det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 
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dilemmaperspektivet. De olika perspektiven beskriver var och ett på sitt sätt skrivsvårigheter i 

en samhällelig kontext.   

 

Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv läggs problemet hos individen och grundtanken blir att 

kompensera individen för dennes problem och lite hänsyns tar till socialinteraktion och 

samspel.  Detta leder oftast till att eleven diagnostiseras för att tydliggöra vilket problem som 

eleven har. På skolorna sker oftast en kartläggning av elevens svårigheter genom olika typer 

av tester (Nilholm, 2007). Testerna är ofta standardiserade och består av delprov som testar 

rättstavning, ordförråd, läshastighet och läsförståelse. I detta perspektiv blir det viktigt att hitta 

lösningar som kompenserar för medicinska och psykologiska aspekter. Det vill säga eleven 

anpassas till skolan och inte tvärt om (Nilholm, 2007).   

 

Utifrån det kritiska perspektivet som har vuxit fram ur kritik mot det kompensatoriska 

perspektivet menas att lösningen på problem kring en elev ska inte enbart sökas hos eleven 

utan även hos det som finns runt omkring. Skolans uppgift är att utifrån demokratiska 

värderingar sörja för en god miljö där mångfalden av elever ska samsas (Nilholm, 2007). I 

perspektivet ifrågasätts specialpedagogikens grunder och menas att det är en irrationell 

verksamhet eftersom eleven tränas i sina brister för att anpassas till omgivningen. 

Undervisning ska ske inom ramarna för elevens klassrumstillhörighet, likaså social träning 

och gemensam utveckling. Mänskliga olikheter är en viktig del av skolans demokratiska 

arbete och gränsen mellan pedagogik och specialpedagogik bör suddas ut (Nilholm, 2007). 

Inkludering är ett begrepp som tolkas olika av de olika specialpedagogiska perspektiven men 

det förespråkas av det kritiska perspektivet. I Salamancadeklarationen befästes begreppet 

inkludering internationellt. Salamancadeklarationen fastslår att alla barn ska ha möjlighet att 

undervisas tillsammans oberoende av ev. svårigheter eller skillnader. Här fastslås också att 

undervisningsmetoder bör anpassas till elevens erfarenheter för att få bästa motivation hos 

eleven (Salamancadeklarationen, 2006). Thomas (2013) beskriver vikten av unga människors 

framgång i skolan. Han menar att skolan måste främja en miljö som positivt påverkar 

elevernas självkänsla annars förekommer ingen inlärning. Thomas skriver även om begreppet 

bridging som menas att bygga broar över olika svårigheter och att det är mycket viktigt att 

skolan och eleverna bygger broar tillsammans så att en lärande miljö skapas. När det gäller 

skrivutveckling lyfter det kritiska perspektivet lärarnas förmåga att anpassa undervisningen så 

att alla elever känner sig delaktiga (Nilholm, 2007). 

 

Ur ett dilemmaperspektiv menar Nilholm (2016) att i det moderna utbildningssystemet 

uppstår grundläggande dilemman, det vill säga motsättningar, som strängt taget inte går att 

lösa utan kräver beslut som kan se olika ut beroende på vilken utgångspunkt som är central. 

Perspektivet för fram antagandet att vi kan lära oss nya saker genom att inte genast värdera 

vilka handlingar som är goda eller mindre goda. Ur forskningssynpunkt förhåller sig 

perspektivet neutralt till vems perspektiv som ska gälla. Dilemmaperspektivet är kritiskt både 

mot det kompensatoriska perspektivet och mot det kritiska perspektivet. När det gäller 

skrivutveckling blir dilemmat om elever får rätt stödåtgärder om undervisning sker i en 

mindre grupp eller en-till-en eller inkluderas i den större gruppen (Nilholm,2016). Olika 

former av individuellt arbete ökar i skolan enligt Skolverkets kunskapsöversikt (2009). Detta 

medför enligt Fredriksson (2012) att vissa elever inte får det stöd de behöver och på så sätt 

ökar skillnaden mellan elevernas kunskapsnivå.   
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I denna studie kopplas lager om sociokulturella och politiska kontexten till vad klasslärarna 

berättar om olika specialpedagogiska perspektiv och de olika stödåtgärder som lärarna 

använder sig av i arbetet med elevernas skrivutveckling.   

  

 

5. Metod och genomförande 

 

I detta avsnitt redogörs för den metodologiska ansats och den metod som använts för att 

besvara studiens frågeställningar.  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur några klasslärare i årskurs 1 – 5 förstår 

och arbetar med extra anpassningar för elever i behov av stöd i sin skrivutveckling i 

svenskämnet. För att ta del av klasslärarnas erfarenheter och att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har halvstrukturerade intervjuer gjorts med sju klasslärare i årskurs 1 – 5. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt att förstå 

omvärlden utifrån den intervjuades perspektiv. Enligt Ahrne och Svensson (2016) är 

intervjuer ett bra sätt att få en nära kontakt med de människor och den miljö som 

forskningsfrågorna handlar om. Vidare menar de att om studien utgår från en kvalitativ metod 

så ger det mer flexibilitet i den pågående forskningsprocessen. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver om att samtala med människor för att få reda på deras egna upplevelser och 

intervjuerna i denna studie genomfördes mer som ett samtal med ett syfte och en struktur än 

som en intervju med frågor och svar. Kvale och Brinkmann beskriver vad de benämner en 

halvstrukturerad forskningsintervju. Med detta avser de en intervju där en beskrivning av den 

intervjuades förhållningssätt till och uppfattning av det berörda området kommer fram i syfte 

att kunna tolka det som den intervjuade beskriver. Att använda intervjuer med 

halvstrukturerad karaktär gör att den intervjuade kan tala mer fritt. Intervjufrågorna bör vara 

väl genomtänkta och den som intervjuar väl påläst inom området som berörs (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att få en struktur på intervjuerna så framställdes en intervjuguide med 

frågor som berör studiens syfte (se bilaga 2). Intervjuerna har skett i ostörda rum på skolorna 

där de berörda klasslärarna arbetar, vilket har givit en lugn och trygg miljö och intervjuerna 

tog mellan 45 - 60 minuter. Alla intervjuer har spelats in med diktafon för att information och 

detaljer som kan vara av vikt inte ska missas eller glömmas. Detta gör att intervjuaren kan ha 

sitt fokus på den intervjuade och inge ett lugn vid intervjutillfället istället för att koncentrera 

sig på att minnas detaljer i svaren. Därefter har intervjuerna transkriberats för att erhålla ett 

mer exakt resultat.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det ett hantverk att genomföra intervjuer och de 

betonar intervjuarens roll i själva intervjun. Det gäller för intervjuaren att bemästra både 

teknik, färdigheter, känslighet och kunskaper. Därför har en provintervju gjorts för att träna 

både intervjuteknik och intervjufrågornas relevans. Provintervjun gjordes med en lärare som 

inte är med i studien och den föll väl ut ifråga om teknik. Några av frågorna var av samma 

karaktär men under provintervjun kom det fram att frågeställningen blev tydligare av att 

frågan kom upp igen så därför ändrades inga frågeställningar efter provintervjun. Genom att 

frågor av liknade karaktär återkommer kan det även skapa ett förtydligade i svaret hos den 
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intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid diskussionen efter intervjun framkom det att det 

var önskvärt att få frågorna innan intervjutillfället för att på så sätt ge tillfälle för den 

intervjuade att tänka över svaren och på så sätt ge en tydligare bild av hur extra stöd och 

anpassningar ges och fungerar. Detta kan ge en tryggare intervjusituation för den som blir 

intervjuad men kan även innebära att svaren på frågorna blir mer tillrättalagda och de 

spontana svaren uteblir. Det framkom även att några av frågorna skulle byta plats så att flytet i 

intervjun blev bättre.    

  

   

Urval 
 

Urvalet av deltagare till studien har skett genom vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) 

kallar snöbollsurval. Detta innebär att genom den första intervjuade personen förmedlas 

kontakt med andra personer som har erfarenhet eller upplysningar om det berörda ämnet som 

i sin tur kan hänvisa till andra personer. I denna studie förmedlades kontakten till första 

deltagaren av läraren som deltog i provintervjun och på detta sätt togs kontakt med sex 

klasslärare som har erfarenhet att arbeta i årkurs 1–5. Klasslärarna som deltog har olika lång 

erfarenhet att arbeta som lärare och har olika grundutbildningar eftersom förändringar har 

skett i lärarutbildningen. Ahrne och Svensson (2016) beskriver vikten av att få ett tillräckligt 

stort underlag av intervjuade inför analysen. Att intervjua runt sex personer ger oftast ett 

tillräckligt stort material som är relativt oberoende av enskilda individers uppfattningar. I 

studien ingår därför sju intervjuer. 

Mellan åren 2012 – 2015 har kommunen där skolorna är belägna infört en ”en till en” 

satsning. Detta innebär att alla elever i grundskolan och gymnasieskolan får låna en egen 

bärbar dator under sin skoltid. Intervjuerna har skett på fyra olika skolor och de intervjuade 

klasslärarna har lite olika inriktningar på sina utbildningar. Vid intervjutillfället arbetade de 

inom årskurserna 2 – 5, fem har mest erfarenhet av årskurserna 1 - 3 och två har mest 

erfarenhet från årskurserna 4 – 5.  

För att värna om de intervjuades integritet har namnen på klasslärarna som deltar i studien 

avidentifierats och ersatts med fiktiva namn.  

Anna är 36 år och är grundskollärare, tidigare lärare 1–7 med ämnen svenska, SO, NO och 

matematik. Hon har 10 yrkesverksamma år och har arbetat mest med årskurs 4–6. 

Bea är 44 år och är grundskollärare 1–7 med inriktning matematik, NO och teknik. Hon har 

22 yrkesverksamma år och har arbetat mest med årskurserna 1–3.     

Cilla är 52 år och är grundskolelärare, tidigare lärare 1 – 7. Hon har arbetat 13 

yrkesverksamma år 

Doris är 57 år och är mellanstadielärare. Hon har 30 yrkesverksamma år och har arbetat mest i 

årskurserna 4 – 5.  

Eva är 43 år och är grundskollärare 1–7 med inriktning matematik, No, idrott, engelska och 

bild. Hon har 20 yrkesverksamma år och har mest arbetat i årskurserna 1–3.      
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Frida är 63 år och är utbildad lågstadielärare. Hon har 42 yrkesverksamma år och har arbetat i 

årskurserna 1–3.   

Gerd är 38 år och är grundskollärare 1–7 med inriktning NO, SO och idrott. Hon har 14 

yrkesverksamma år och har mest arbetat i årskurs 1–2.   

 

Analysförfarande 
 

Efter varje intervjutillfälle har intervjun transkriberats snarast möjligt och skrivits ut i 

pappersform. När alla intervjuerna var transkriberade och utskrivna i separata dokument 

påbörjades arbetet att koppla intervjusvaren till studiens forskningsfrågor. Svaren till de olika 

frågorna färgmarkerades med olika färger till respektive fråga. Därefter sammanställdes 

svaren till respektive fråga i ett nytt dokument och jämfördes med studiens syfte. Efter detta 

sammanfattades svaren och skrevs ner under respektive forskningsfråga. Vid citat från 

intervjupersonerna har inte ordval eller meningsbyggnad ändrats då informationen överförts 

från talspråk till skriftspråk. Däremot har ”Eh och ”Humm” utelämnats då dessa bedömdes 

inte tillföra då någon relevant information 

 

Etiska överväganden 
 

Studien är planerad med utgångspunkt från Vetenskapsrådet (2017) skrift God forskningssed.  

Etiska överväganden och riktlinjer är värdefulla för forskningens kvalité, genomförande och 

att forskningsresultatet används på ett ansvarsfullt sätt. Forskning behövs för att föra 

samhället framåt men forskning kan inte bedrivas hur som helst då den enskilda medborgaren 

bör skyddas mot olämpligt intrång i den privata sfären såsom psykiskt eller fysiskt våld och 

förödmjukelser. Det ligger i forskarens intresse att känna till de lagar, förordningar och 

riktlinjer som är aktuella för forskningens typ. En riktlinje som Vetenskapsrådet ger uttryck 

för är hänsynen till FN:s allmänna förklarning om de mänskliga rättigheterna som utgår från 

att skydda enskilda människor och att respektera människovärdet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp fyra viktiga ställningstagande som bör beaktas i en 

kvalitativ intervju. Vetenskapsrådet (2017) benämner detta som individskyddskravet och som 

ger information om vilka etiska rekommendationer som är giltiga för forskning av studiens 

typ. Dessa etiska rekommendationer är informationskravet där forskaren ska informera 

deltagarna om deras uppgift i studien. De ska även få information om att det är frivilligt att 

delta och att de har rätt att avsluta sitt deltagande när de önskar. Samtyckeskravet där 

deltagarna i studien ger sitt samtycke att delta. Genom att informera om studien och 

deltagarnas rättigheter ger deltagarna sitt samtycke att delta i studien genom att ge ett 

skriftligt medgivande där de bekräftar att de fått information vad det innebär att vara med i 

studien. Konfidentialitetskravet som ska skydda deltagarna så att de inte kan identifieras av 

utomstående. Nyttjandekravet som garanterar att de uppgifter som samlas in enbart användas 

för forskningsändamål.  
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Innan intervjuerna skedde kontaktades rektorn på de berörda skolorna för att ge information 

om intervjuerna samt få ett godkännande om att dessa fick ske på arbetstid. 

Informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2017) uppfylldes genom att ett missivbrev (se 

bilaga 1) skickades till berörda klasslärare i god tid innan intervjun. I detta framgick studiens 

syfte, bakgrund, vem de kommer att träffa vid intervjun samt att deltagande i studien var 

frivilligt och att de kan avsluta sin medverkan när som helst. Detta för att den intervjuade 

skulle veta vad de gav sig in på. I missivbrevet fanns även information om att de uppgifter de 

lämnade behandlas konfidentiellt och bara användes till forskningssyfte. På så sätt uppfylldes 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer. Detta för 

att skydda de intervjuades integritet. Därefter togs kontakt per telefon eller mail med berörda 

klasslärare där tid och plats bestämdes. Innan intervjun påbörjades informerades klasslärarna 

åter om studiens syfte samt om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som helst 

kunde avsluta sitt deltagande. För att bekräfta att de fått informationen fick ge ett skriftligt 

medgivande så att samtyckeskravet uppfylldes enligt Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer. 

Läraren fick även ge sitt godkännande om att intervjun spelades med en diktafon.  

 

Giltighet och tillförlitlighet 

 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver giltighet som sanningen, riktigheten och styrkan i det 

som yttras. Giltighet visar också på om det är det som avses att mätas som verkligen mäts. För 

att säkerhetsställa detta måste giltigheten finnas med i hela arbetet med studien. Det fordrar att 

de teoretiska antagandena är väl uppbyggda och att forskningsfrågorna hör samman med 

teorin. Det ska också finnas en väl fungerande plan för metod och intervjuer samt för 

intervjuernas efterarbete och analys. Vidare skriver Kvale och Brinkmann att det under hela 

forskningsprocessen gäller att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. Att göra 

intervjuer är en passande forskningsdesign till studiens syfte att beskriva vilket extra 

anpassningar sju klasslärare i årskurs 1 – 5 ger till elever i behov av extra stöd. I intervjun 

kommer klasslärarnas tankar och arbetssätt fram. Intervjufrågorna utgår från studiens syfte 

och är förankrade i de sociokulturella och specialpedagogiska perspektiven. Under studiens 

framväxt har materialet kontrollerats, ifrågasatts och teoretiskt tolkats för att skapa en 

sanningsenlig bild.       

Svensson och Ahrne (2016) påpekar att ett sätt att fastställa studiens tillförlitlighet och kvalitet 

är att ge studien transparens genom att tydligt redogöra för tankar kring metodval och 

forskningsprocess. Ett annat sätt att öka tillförlitligheten är att återkoppla till dem som deltagit 

i studien och låta dem ge sina synpunkter till resultatet (Svensson och Ahrne, 2016). Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att tillförlitligheten ökar om forskningen kan återupprepas av 

andra forskare vid en annan tidpunkt. Vidare påpekar Kvale och Brinkmann att intervjuaren 

förbättrar sin förmåga att intervjua genom att öva, en intervjuare med erfarenhet från 

intervjuer ger större tillförlitlighet. För att fastställa tillförlitligheten i studien har en 

provintervju gjorts dels för att kontrollera att frågorna var adekvata men även för att få tillfälle 

att förbättra intervjutekniken. Efter provintervjun framkom att några av frågorna var av 

likartad karaktär men detta bidrog också till att syftet besvarades från fler utgångspunkter. 

Därför ändrades inte frågeställningarna vilket gjorde att vid sammanställningen kom liknande 
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svar på flera frågor. Detta gjorde att det blev svårare att sammanställa intervjuerna under 

sammanfattande rubriker utifrån studiens frågeställningar. Ahrne och Svensson (2016) 

framhäver vikten av att skapa ordning genom att på ett välgrundat sätt sortera materialet och 

efterarbetet i denna studie skulle ha underlättats om frågorna hade ändrats efter provintervjun. 

Här hade det varit bättre att ha tydligare frågor för att lättare kunna sammanställa svaren. 

Hade intervjufrågorna utformats på ett tydligare sätt hade dock inte de intervjuade fått samma 

möjlighet till reflektion då de nu fick svara på liknade frågor men med olika perspektiv.  

Kvale och Brinkmann (2014) betonar att genomförandet av intervjuer är ett hantverk och 

menar att intervjuaren har en viktig roll. De intervjuade klasslärarna hade ingen relation till 

mig tidigare vilket kan ha en påverkan när det gäller att skapa en trygghet i 

intervjusituationen. Därav var det av vikt att klasslärarna fick mycket information om studien 

och vad som förväntades utav dem innan och under intervjutillfället. Att klasslärarna inte har 

någon tidigare relation till mig som intervjuare kan även vara positivt för resultatet. Detta då 

jag kan tolka svaren och resultatet på ett neutralt sätt och inte påverkas av tidigare 

erfarenheter kring de intervjuade. För att skapa en trygg miljö har intervjuerna utförts i 

samspel med de intervjuade och tekniken utvecklades efterhand då fler följdfrågor ställdes. 

Under intervjuerna talade klasslärarna fritt och engagerat om arbetet med stöd till eleverna.  

Intervjuerna har spelats in på diktafon och transkriberades sedan för att få att kunna återges, 

tolkas och kopplas till teorin korrekt. Att intervjuerna spelades in med diktafon gjorde att 

intervjuaren kunde koncentrera sig på själva intervjun och behövde inte fokusera på att 

anteckna eller minnas vad som sades. De intervjuade har läst igenom materialet för att se att 

ingen information missförståtts. Inga ändringar behövdes göras och detta stärker studiens 

tillförlitlighet. Att låta de intervjuade läsa igenom materialet kan medföra att fakta ändras till 

den intervjuades fördel. I detta fall ändrades inget utan intervjusvaren hade tolkats rätt.      

I studien ingår sju intervjuer vilket ger ett tillräckligt underlag för att studien ska vara 

trovärdig. Kvale & Brinkman (2014) förklarar att det är viktigt att intervjua så många 

personer som är nödvändigt för att få den information som behövs för studien. Ett mindre 

antal intervjuer hade minskat studiens trovärdighet och flera interjuver hade medfört att 

tidsramen överskridits. Urvalet av deltagare till studien skedde genom snöbollsurval. En 

nackdel med denna urvalsmetod är att det blir lite som ett lotteri vem som blir intervjuad och 

om de intervjuade har de rätta kunskaperna för syftet. Sett ur en annan synvinkel så är det ett 

naturligt urval som inte är påverkat av mig som forskare.  

Klasslärarna har olika lång erfarenhet av att arbeta som lärare, spridning på antal arbetade år 

inom yrket är mellan 10 och 42 år. Hur lång yrkeserfarenhet de har och hur deras 

arbetssituation ser ut påverkar med stor sannolikhet deras tankar kring elever i behov av stöd i 

sin skrivutveckling. I studien ingår enbart kvinnliga lärare vilket kan bero på olika orsaker. 

Dels det att läraryrket i de lägre åldrarna en kvinnodominerad yrkesgrupp och dels kan det var 

ett resultat av att urvalet intervjuade bygger på ett snöbollsurval. I och med att den första 

klassläraren som kontaktades var kvinna och hon fick förmedla kontakten till nästa deltagare 

var sannolikheten stor att även nästa skulle bli en kvinna. Något att fundera över är om 

resultatet hade blivit annorlunda om de intervjuade inte hade varit enbart kvinnor. Det kan 

finnas en chans att resultatet påverkas av att det bara är kvinnliga klasslärare med i studien. 

Detta kan dock ses om en spegling av verkligheten. 
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6. Resultat och analys  
 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur några klasslärare i årskurs 1 – 5 förstår 

och arbetar med extra anpassningar för elever i behov av stöd i sin skrivutveckling i 

svenskämnet. I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna med klasslärarna. Resultatet 

redovisas i tre teman utifrån studiens frågeställningar. Efter varje tema följer en analys av 

resultatet. I analysen redovisas empirin utifrån Ivanič (2004) ramverk utifrån lager om text, 

lager om kognitiva processer, lager för skrivhändelser och lager om sociokulturella och 

politisk kontext. Dessa lager hör dock ihop och för att få en god skrivutveckling ska alla lager 

ingå.  

 

Behov av stöd i skrivutvecklingen 
 

I detta tema beskriver de intervjuade klasslärarna sin syn på förekomsten av elevers behov av 

extra stöd i sin skrivutveckling inom svenskämnet. Här framkommer ett samspelt mönster 

från alla klasslärarna där de menar att i varje ny klass de har arbetat med finns det några 

elever som är i behov av extra stöd i sin skrivutveckling. Gerd räknar snabbt ut att i hennes 

klass är det cirka 10% som behöver extra stöd. Doris menar att behovet bara blir vanligare och 

vanligare och upplever det som om det blir mer frekvent med diagnosen dyslexi. Eva 

uttrycker sig på följande sätt: 

Ja, det är vanligt att elever behöver extra stöd. Av att läsa, skriva och tala så är det skriva som är svårast. 

Det är många som har svårt att skriva, inte med det tekniska utan med fantasin. De vet inte vad de ska 

skriva eller så vet de vad de ska skriva men får inte ner det på papperet. (Eva) 

Även Anna och Gerd nämner elever som har svårt med fantasin i det fria skrivandet. Anna 

upplever att det är pojkar som har svårt att utveckla sin skrivförmåga. Om det beror på 

bristande motivation eller bristande fantasi är svårt att avgöra. Anna upplever att det oftast hör 

ihop med svaga läsare då hon uppfattar att de tycker att skriva är svårt och då blir det svårare 

att motivera samtidigt som de inte ser inre bilder så lätt. Har eleven dessutom 

koncentrationssvårigheter blir skrivande komplicerat. 

Oftast är det pojkar som även är svårmotiverade. Man kan dra och lirka men ändå, fast man försöker hitta 

intressanta ämnen, använda bilder och ställa ledande frågor så blir det fortfarande enkla texter. (Anna) 

Både Cilla och Frida har en stor andel elever som inte har svenska som modersmål och då 

menar Frida att det tillkommer en till dimension att skriva på ett språk där ordförrådet inte är 

stort och eleven är osäker på meningsbyggnaden. Frida beskriver vidare hur hon ofta går hem 

efter en skoldag och reflekterar över hur undervisningen ska läggas upp för att på bästa sätt nå 

alla elever.  

Att en elev är i behov av extra stöd i sin skrivutveckling märks främst på att eleven har svårt 

att komma igång med uppgifter anser Anna och Eva.  Andra elever undviker att göra klart 

uppgifterna fast de egentligen vet vad de ska skriva. Gerd och Cilla ser att elevernas 
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skrivutveckling går långsamt vilket gör att de har svårt att hänga med i samma takt som sina 

klasskamrater. Doris ser följande när elever är i behov av extra stöd: 

Framför allt märker man svårigheterna när eleven ska skriva en egen text. Då märker man att det är svårt 

att få ihop en fungerande text, meningsbyggnad och att man verkligen kan skrivreglerna så det blir 

läsbart. Sen förstås stavningen även om du har hjälp av datorn så är det inte glasklart ändå. Du måste 

behärska stavningen någorlunda så du kan ha koll på stavningskontrollen, du måste välja rätt. Har du lite 

svårt kan det vara svårt att komma på vad du ska berätta om, bygga upp berättelsen. Många gånger hör 

det ihop med att de som inte är så goda läsare är inte heller så produktiva när de ska skriva för de har inte 

alla exempel på hur man kan skriva. Skriva hänger ihop med läsningen. (Doris) 

 

En grundtanke om varför elever är i behov av extra stöd som delas av majoriteten av 

klasslärarna är hemmets betydelse för elevens språkutveckling. Eva menar att eleverna borde 

ha hört många sagor i sitt liv, men när de skriver blir det hoppigt. Ungefär som en film, eleven 

berättar inte allt utan vissa delar saknas. Gerd, Frida och Doris menar att stödet från hemmet 

har stor betydelse för elevens tidiga språkträning och att stödet har minskat under åren. 

 
Barn idag har mindre tid tillsammans med vuxna och man kommunicerar mycket mindre med varandra 

idag än man gjorde för 20 – 30 år sedan. (Frida) 

 

Förr i tiden läste man sagor för barnen, det var rim och ramsor. Jag upplever att vi hade mer tid för barnen 

och de fick den här tidiga språkträningen mer naturligt. Jag tror att många lämnas mer ensamma vid 

datorn och framför tv och andra medier nu och visst får du språket men inte det här gensvaret som när du 

sitter mitt emot någon som kan fånga upp och förklara det som kanske blir fel och repetera igen. (Doris)   

 

Bea menar att de elever som inte känner igen alla bokstäver i alfabetet och inte har ljuden till 

bokstäverna när Skolverkets kartläggning görs i början av årkurs 1 har svårare med 

skrivningen och behöver mer stöd och tid för att komma igång. Koncentrationssvårigheter gör 

det svårare för eleven att se den röda tråden i sitt skrivande menar Anna. Likaså att skriva mer 

målande, texterna blir torftiga. Anna upplever att det är elever som fått en diagnos eller de 

som ligger på gränsen till en som behöver extra stöd.  

 

Några av klasslärarna reflekterade över arbetsminnets påverkan på skrivutvecklingen. Frida 

hade en elev i klassen med lågt arbetsminne och det påverkar elevens skrivförmåga men hon 

menar att många elever är stressade och är du stressad så är det lätt att glömma. Eva tror att 

arbetsminnet i specifika fall kan påverka skrivförmågan genom att det är svårt att fånga 

tanken. Men Eva är mer inne på tanken att det beror på avsaknaden av lyssnad text. I hemmet 

får eleven inte höra tillräckligt med sagor och det blir ingen diskussion om det som lästs eller 

funderingar över det lästa. Eva menar att det behövs mer reflektion och eftertanke så att 

fantasin kommer igång, likaså förmågan att skapa inre bilder av det lästa eller berättade. 

Genom att prata och diskutera hemma skapas ett rikt ordförråd och skrivförmågan förbättras. 

Eva funderar även på om elever idag blir för mycket servade genom att det alltid är någon 

som förklarar och berättar allt, då slappnar eleven av och behöver inte träna sin egen fantasi.    

Bea märker att för vissa elever fungerar skrivandet här och nu men nästa gång finns det inte 

där, man måste repetera igen. Koncentrationen spelar också roll, om det händer något bryts 

hela tankegången. Även Doris menar att koncentrationen spelar stor roll och berättar att de 

som vill får använda hörselkåpor eller arbeta ett grupprum där eleven kan få bättre 

koncentration. I klassrummet finns även arbetsplatser som är avskärmade som ger eleverna 

arbetsro.  
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Jag kan uppleva att det är bra arbetsro i klassrummet men det är det inte för dem som har svårt med 

koncentrationen. Det behövs så lite. (Doris) 

 

Eftersom alla elever i kommunen har en egen bärbar dator och har arbetat med ASL i olika 

utsträckningar under sitt första läsår, så är det naturligt att den första stödåtgärden blir att 

använda datorn och de tekniska hjälpmedel som talsyntes och ljudande tangentbord som redan 

finns tillgängliga i de datorer eleverna har tillgång till. 

        
Tekniska hjälpmedel fungerar mycket bra om de nappar på att använda det. Vissa vill inte ha hörlurar på 

sig och höra ljudet. De som är duktiga att skriva slutar tidigt med ljudande tangentbord. (Bea) 

 

Anna anser att datorn underlättar skrivarbetet då det är lätt att ändra, lägga till och ta bort text 

och eleven behöver inte hålla i pennan då flera av elever i behov av stöd har svårt med 

motoriken. Anna menar att alla elever som ska skriva längre texter borde ha dator eftersom de 

är lättare att arbeta med än Ipad. Många av de elever som behöver stöd har svårt att hålla reda 

på sina saker men datorn håller de ofta reda på eftersom den är viktig för eleven. 

 

I arbetslaget upplever klasslärarna att de kan diskutera de elever som är i behov av extra stöd i 

form av stöttning och goda råd men Bea säger ” Men vi är ju ändå bara de personer som finns 

i klassen”. Frida säger att de i arbetslaget oftast diskuterar sociala svårigheter ”För 10 år sedan 

hade vi elevprat och vad vi kunde göra åt den pedagogiska biten. Idag pratar vi främst om 

barn med sociala komplikationer”. Cilla upplever att hon får mycket stöd från sitt arbetslag 

och att de även diskuterar olika former av anpassningar.  

 

Sammanfattande analys av behov av stöd i skrivutvecklingen 
 

Eva nämner att utav svenskämnets delar så är det att skriva som upplevs som svårast. I detta 

får hon medhåll av flera av klasslärarna som menar att skriva framstår som svårt och det är 

främst fantasin som framträder som en svag punkt. En annan synpunkt som delas av flera 

klasslärare är att svaga läsare oftast är svaga skrivare. I det innersta lagret, lager om text i 

Ivaničs (2004) ramverk ligger fokus på språkets grunder och dess beståndsdelar. Ett 

välutvecklat ordförråd och fonologisk medvetenhet behövs för att utveckla skrivförmågan. 

För att elevers skrivande ska utvecklas behövs undervisning i språkets grunder så som hur 

bokstäver låter och hur ord stavas.  

Det finns olika anledningar till att elever är i behov av extra skrivstöd men en röd tråd anser 

klasslärarna är att de har svårt att komma igång med sin skrivuppgift, tillika att avsluta den. 

Det märks också tydligt på att de har svårt att hänga med i samma takt som sina 

klasskamrater. Detta hör ihop med i Ivaničs (2004) andra lager, lager om kognitiv 

skrivprocess, där det även finns en koppling till det neurovetenskapliga perspektivet men 

Ivanič ser här också till den praktiska arbetsprocessen som skrivning innebär. När det gäller 

arbetsminnets betydelse för skrivförmågan har flertalet av klasslärarna inte reflekterat över 

detta och menar att det är svårt att veta om det är arbetsminnet som orsakar elevens 

svårigheter. Däremot menar alla klasslärarna att elevens koncentrationsförmåga spelar stor 

roll för skrivutvecklingen. Även detta kan förstås genom lager två, lager om kognitiva 

skrivprocesser i Ivaničs (2004) ramverk och relateras till ett neurovetenskapligt perspektiv där 
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det förstås som att den mentala kapaciteten ökas genom övning och träning. Genom att träna 

upp arbetsminnet förbättras även koncentrationsförmågan (Klingberg, 2011). Även Vygotskij 

(1999) beskriver att minnet har olika funktioner vid olika åldrar och fungerar olika under 

utvecklingens gång i förhållande till uppmärksamhet och perception.  

Majoriteten av klasslärarna påpekar att hemmet har en stor betydelse för elevens 

språkutveckling. Elevernas ordförråd har minskat med åren och klasslärarna upplever att 

eleverna lämnas mer och mer ensamma tillsammans med TV och läsplatta istället för att läsa 

eller bli lästa för. Detta medför, anser klasslärarna, att eleverna går miste om återkoppling och 

reflektion från en vuxen på vad de läser, ser och hör. Här lyfter klasslärarna hemmets 

betydelse för elevernas skrivutveckling men nämner inget om vad som kännetecknar en god 

skolmiljö i detta avseende. I lager tre, lager om skrivhändelser, i Ivaničs (2004) ramverk finns 

skrivandets syfte och den sociala interaktion som det innebär. Detta kan förstås som språkets 

betydelse för elevernas skrivutveckling och att genom dialogen skapa en utvecklingsprocess 

mellan eleven och den vuxne och på så sätt förbättra elevens skrivförmåga.  

 

De intervjuade klasslärarna ger en samlad bild av att det i varje klass finns minst två till tre 

elever som är i behov av extra stöd i sin skrivutveckling. Detta kan relateras till Ivaničs (2004) 

fjärde lagret, lager om sociokulturella och politiska kontexten, där ett specialpedagogiskt 

perspektiv finns. I det kompensatoriska perspektivet kan detta förstås som stöd till eleven där 

grundläggande färdigheter i att skriva sätts in i ett större sammanhang för att kompensera 

eleven för dennes problem.  

 

Anpassad skrivundervisning 
 

I detta tema beskriver de intervjuade klasslärarna hur de anpassar skrivundervisningen i till 

elever som är i behov av extra stöd i svenskämnet. Förutom att alla elever har en egen dator är 

Anna noga med att poängtera vikten av att ta reda på exakt vad det är som eleven behöver 

hjälp med och sedan frågar hon sig själv om hennes kunskaper räcker. Struktur är något som 

alla klasslärarna nämner. Alla har en strukturerad arbetsordning som följs på lektionen. 

Arbetsordningen skrivs på tavlan och den gås även igenom muntligt innan arbetet sätts igång. 

Anna ger också skriftliga instruktioner vid bänken till dem som behöver. Vid bänken kan även 

en veckoplanering och när arbetena ska vara inlämnade finnas. Vidare berättar Anna att hon 

alltid repeterar vad de gjorde vid föregående lektionstillfälle och när eleverna sätter igång och 

arbetar så går hon till de elever som är i behov av stöd för att se att de kommer igång med sitt 

arbete och att de förstått vad de ska göra. Cilla berättar att förutom en strukturerad arbetsgång 

så avslutas alla dagar på samma sätt och att under arbetets gång hela tiden ”puffa” eleverna så 

att de arbetar på med sin uppgift. Att ge mycket individuell stöttning nämner alla klasslärarna 

som en grundsten i stödet. Bea uttrycker sig på följande sätt: 

Vara bredvid så mycket som möjligt och mycket individuell stöttning. (Bea) 

Doris och Anna berättar att de ofta använder cirkelmodellen för att förtydliga hur texterna är 

uppbyggda och så att alla får bra exempel på texter innan de försöker själva. Doris nämner att 

hon brukar läsa elevernas texter högt och lite överdrivet för eleven istället för att de enbart ska 

lyssna på rösten som tillhör talsyntesen. Den rösten blir ofta monoton men när Doris läser så 

hör eleven bättre vad som ska ändras samtidigt som det blir en diskussion om hur och varför 
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texten ska ändras. Eva är noga med att ge eleverna redskap som ger struktur i deras skrivande 

och hon berättar att de använder sig av en mall som de kallar fyrfältaren. Den består av fyra 

rutor. I ruta 1 ska personerna i berättelsen beskrivas. I ruta 2 ska platsen beskrivas. I ruta 3 

sker en händelse och i ruta 4 avslutas berättelsen. Eva har märkt att ibland föredrar eleverna 

att skriva med penna, speciellt om de har svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet. Då går 

det fortare att skriva bokstaven med penna samtidigt som eleven får in bokstaven i sitt 

muskelminne. 

Alla sju klasslärarna sätter in extra stöd så tidigt som möjligt så fort det märks att eleven inte 

hänger med och de väntar inte på en diagnos. Frida säger att hon gör sina egna tester och 

bollar sedan med specialläraren vilket stöd som ska sättas in. Bea och Eva får ibland 

förhandsinformation om elever som har det svårt från förskoleklassen. Gerd individanpassar 

undervisningen på en gång när behov finns. 

Vissa elever med behov av stöd får senare en diagnos men vissa är bara sena och behöver tid. Intresse 

saknas men oftast blir de mer intresserade och då lossnar det. (Bea)     

Flera av klasslärarna menar att det finns en mer utarbetad plan för extra stöd när det gäller 

läsinlärningen än för skrivinlärningen, även om det ena ger det andra. Oftast tränar 

specialläraren med de elever som är i behov av extra lästräning.  

 
Specialläraren tar ut elever och tränar extra men har tränat mest på läsningen, inga extra resurser för 

skrivningen. Jag har inga bra verktyg för dem som har svårt med att skriva förutom att stötta och hjälpa, 

ge idéer, klappa på ryggen och ge strukturer. (Eva) 

 

Anna berättar att hon får stöd av specialläraren både i klassrummet och genom enskild 

träning, stödet anpassas till eleven och situationen. Alla elever är inte lika utan lär sig på olika 

sätt och vi får testa oss fram till vad som passar bäst menar Anna. Doris får också stöd av sin 

speciallärare som stöttar eleverna både i klassrummet och enskilt och en stor del av 

speciallärarens tid i klassen är lagd på skrivövningar. Oftast försöker de planera gemensamma 

övningar där specialläraren arbetar med en liten grupp elever. Cilla, Doris och Frida berättar 

att det är specialläraren som screenar eleverna för att se vilka som behöver extra stöd. 

 
Specialläraren och jag pratar igenom anpassningar och stöd, så där har jag ett bollplank och stöd. (Frida)     

 

Klasslärarna uppfattning är att eleverna oftast positiva till att få extra stöd och att få gå till 

specialläraren upplevs av de flesta eleverna som bra och roligt. Eva berättar att det inte enbart 

är de elever som är i behov av stöd som får gå till specialläraren ibland får även de som inte 

behöver stöd gå. De blir glada och arbetar med sitt och den som behöver stöd får det ändå. På 

så sätt blir ingen utpekad. Bea märker att några elever tycker det är jobbigt att få stöd, de blir 

lite pressade och menar att det är en avvägning vad som är lagom med stöd. Gerd menar hur 

stödet tas emot av eleven beror på hur motiverad den är. Doris tycker att eleverna mer och 

mer värdesätter stöd och att de är duktiga att själva sätta ord på vad som inte fungerar.        

 
Jag har en elev som är duktig i matte men har jättesvårt att koncentrera sig så när hon räknar måste hon ha 

hörselkåpor. Eleven säger om jag räcker upp handen då måste jag ha hörlurarna på för annars glömmer 

jag bort vad jag ska fråga om, så jag måste ha hörlurarna på tills du kommer. Många gånger har de väldig 

självinsikt på ett bra sätt. (Doris) 
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I klassrumssituationen berättar alla sju klasslärarna att stödet till eleverna fungerar bäst om det 

finns två vuxna i klassrummet. Bäst är det om det är två lärare men oftast är det en 

fritidspedagog som har möjlighet att förstärka och det fungerar också bra. Eva samlar de 

elever som är i behov av extra stöd runt ett bord så att hon enkelt kan ha uppsikt och stötta 

medan den andra vuxna ”snurrar runt på de övriga”.  Anna och Frida menar att stödet blir bäst 

om det är en-till-en stöd. När det gäller datorn så tycker både Bea och Gerd att det fungerar 

bäst i halvklass. 

 
Digitala hjälpmedel fungerar bra när vi är i halvklass. Är vi helklass så kanske inte de digitala 

hjälpmedlen fungerar eftersom man inte hinner gå runt till alla. Gruppstorleken spelar roll om 

hjälpmedlen ska fungera bra, för att man måste hela tiden vara där och följa upp så att de förstår och kan 

använda hjälpmedlen. (Bea) 

 

Frida menar att vuxenstöd är det bästa stödet och fortsätter ”datorn är bra till 

färdighetsträning, om datorn ska ge bra resultat måste det vara riktat stöd mot eleven”. Cilla 

berättar att många elever har extra anpassning och stöd så är det ingen som ifrågasätter olika 

material eller hjälpmedel. Anna ser att elever ibland har svårt att se sina svårigheter och har då 

oftast ingen vilja att ta tag i det som är svårt. De måste veta exakt vad arbetsuppgiften går ut 

på med extremt tydlig struktur, ”både livrem och hängslen”.  

Flera av klasslärarna nämner att de på utvecklingssamtalet diskuterar olika alternativ på stöd 

för att nå kunskapsmålen med elev och föräldrar. Anna menar att det är svårt att lära någon 

som inte är mottaglig.        

 
De är med och har önskemål när vi har utvecklingssamtal. När vi pratar med dem inför 

utvecklingssamtalen har vi speciella dokument där de svarar på frågor om sig själva och då är det frågor 

vad behöver du för hjälp för att nå målen? Vad kan skolan göra? och många gånger kan de komma med 

bra förslag. (Doris) 

 

Frida däremot låter inte eleven vara med och bestämma och menar: 

  
Jag är vuxen och eleven har problem. Då kan jag ge eleven 2 alternativ men oftast går jag igenom texten 

med eleven och bearbetar den. Men om jag ska vara ärlig så är det mitt ansvar. Hur ska eleven veta vad 

som är bäst för den och vad den ska träna på? Det är mitt vuxenansvar. De går i årskurs 1–2 och jag måste 

hjälpa dem och vi är vuxna och måste ta vårt ansvar. De får hjälpa till med förslag på arbetsmetoder. Men 

är det extra stöd, då får jag tar mitt vuxenansvar. Om det finns ett socialt problem så kan det diskuteras 

men även dessa elever behöver träna så de når målen. (Frida) 

 

Om det är rätt stöd som satts in är svårt att veta menar alla klasslärarna. Anna menar om 

stödet inte fungerar och det inte blir något resultat, då måste stödet bytas och det kan tar en 

stund att hitta rätt stöd. Bea berättar att det är när hon ser att det händer något och eleven 

börjar klara sig mer och mer själv samt att det blir ett resultat och en utveckling sker som hon 

vet att stödet gett resultat. Om inget händer så är det bara att börja fundera på vad som skulle 

passa bättre. Gerd menar att även om en metod fungerar för eleven så finns det kanske andra 

metoder som skulle fungera ännu bättre men som hon inte vet om. Frida uttrycker sig enligt 

följande: 

 
Ja det vet jag först när jag ser ett resultat. Om det inte ger något resultat då måste jag fundera på om det är 

fel insats. Och då måste jag bolla med min speciallärare och se om vi ska gå vidare till EHT och få hjälp 

med insatser. Men det tar tid. (Frida)      
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Sammanfattande analys Anpassad skrivundervisning 
 

Klasslärarna använder digitala hjälpmedel i sitt stöd till eleverna, speciellt de yngre eleverna 

som använder ljudande tangentbord och talsyntes när de skriver.  Att använda digitala 

hjälpmedel kan relateras till Ivaničs lager om text. Genom att använda datorn finns 

möjligheten att specificera stödet till eleverna så att de får träna på sina behov och på så sätt 

utveckla sin språkliga medvetenhet.  

 

Alla de intervjuade klasslärarna nämner ett strukturerat arbetssätt och rutiner som en 

grundförutsättning som ger ett bra stöd till alla elever och speciellt till de elever som på något 

sätt behöver extra stöd i sin skrivutveckling. Klasslärarna använder sig av olika strukturerade 

arbetssätt beroende på vilka åldrar de arbetar med. Att arbeta med strukturerat arbetssätt och 

rutiner kan hänföras till Ivaničs (2004) andra lager, lager om kognitiv skrivprocess. Där 

handlar det om individens kognitiva processer när eleverna deltar och arbetar med att skriva. 

Ett strukturerat arbetssätt gör att arbetsminnets funktion underlättas och elevens koncentration 

förbättras. I det strukturerade arbetssättet används digitala hjälpmedel som klasslärarna anser 

är till stor hjälp vid elevernas skrivutveckling samt underlättar för de elever som är i behov av 

extra stöd. Datorn ses som ett positivt hjälpmedel som alla elever kan använda på de sätt de 

har behov av.  

 

I lager tre, lager om skrivhändelser, i Ivaničs (2004) ramverk sätts skrivandet in i det aktuella 

sociala sammanhanget. Eleven blir deltagare i en literacypraktik genom att tillsammans med 

kamrater och lärare och på egen hand utveckla sitt skrivande. Genom att använda datorn 

anpassar eleven sitt skrivande till sina förutsättningar. Eleverna visar sig oftast positiva till 

extra stöd och går gärna till specialläraren. Hur stödet tas emot beror oftast på hur motiverade 

eleverna är. I lager tre, lager om skrivhändelser i Ivaničs (2004) ramverk ses skrivande som en 

social interaktion där elevernas motivation är en viktig bit. Detta kan relateras till Vygotskij 

(1999) som menar att för att få ett framgångsrikt lärande bör utgångspunkten och metoden 

utgå från elevens intresse. Alla klasslärarna är överens om att vuxenstöd ger det bästa 

resultatet för de elever som är i behov av extra stöd. Det kan både vara vuxenstöd i 

klassrummet eller en–till-en undervisning.  Detta kan också förstås genom lager, tre, lager om 

skrivhändelser i Ivaničs (2004) ramverk, där det kan relaterats till Vygotskij och hans tankar 

om den närmaste utvecklingszonen och dialogen. 

  

Klasslärarna är angelägna att stöd sätts in snabbt för de elever som är i behov av stöd. De är 

också måna om att rätt stöd sätts in och därför screenas alla elever. I lager lager, lager om 

sociokulturella och politiska kontexten i Ivaničs (2004) ramverk kan screening av eleverna 

placeras och relateras till det kompensatoriska perspektivet som använder olika internationella 

system som ska klassificera eleverna i kategorier för att på så sätt underlätta diagnostisering 

(Nilholm, 2007).  Här menar Vygotskij (1999) att det är svårt att veta hur undervisningen ska 

utövas om bara resultatet granskas utan läraren måste uppmärksamma och följa elevens hela 

utveckling för att kunna stötta eleven på ett bra sätt. Det kritiska perspektivet motsätter sig att 

det är elevens som ska kompenseras för problem som uppstår eftersom det är skolans uppgift 

att sörja för en bra skolmiljö. Sett ur samma perspektiv så förordas inkludering istället för en–

till–en undervisning.  Alla klasslärarna tycker det är svårt att avgöra om rätt stöd sätts in och 

att rätt effekt sker men sker ingen utveckling byts stöd och en annan typ av stöd sätts in. Detta 
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kan hänföras till lager, lager om sociokulturella och politiska kontexten, i Ivaničs (2004) 

ramverk och därifrån relateras till dilemmaperspektivet som menar att det i det moderna 

utbildningssystemet uppstår problem som kräver beslut som kan se lite olika ut beroende på 

utgångspunkt (Nilholm, 2007)   

 

Framgångsfaktorer med extra stöd 
 

I detta tema beskriver de intervjuade klasslärarna vilka framgångsfaktorer de ser i arbetet med 

att stödja elevernas skrivutveckling. Majoriteten av klasslärarna anser att de flesta eleverna ser 

positivt på att få extra stöd. De beskriver att när eleven själv märker att stödet gör det lättare 

så får detta en positiv inverkan och de vill fortsätta med stödet. Klasslärarna beskriver även att 

en framgångsfaktor med extra stöd är flexibiliteten i anpassningen gällande undervisning. 

Detta genom att det ofta finns en valfrihet om stödet sätts in i helklass alternativt sker i liten 

grupp eller enskilt med en elev.  

 

De flesta tycker om en-till-en undervisning beroende på vad som görs i klassrummet. Men finns det 

motstånd att gå ifrån så sker stödet i klassrummet. Ju mer eleven märker att de kan desto mer försöker de 

själva (Bea) 

 

Här beskriver även några av klasslärarna att det är viktigt att arbeta med klassrumsklimatet, 

att skapa en acceptans att alla lär sig på olika sätt, vissa i helgrupp och andra i mindre grupper 

eller enskilt. Cilla beskriver att en framgångsfaktor är att använda olika arbetsmaterial till 

eleverna för att dessa på bästa sätt skall uppnå målen. Arbetsmaterialet måste vara anpassat 

efter elevens utvecklingsnivå. Datorn är ett hjälpmedel som majoriteten av klasslärarna 

nämner som en framgångsfaktor när det gäller extra stöd i undervisningen. Detta eftersom att 

det finns digitala hjälpmedel som kan anpassas utifrån individens specifika behov. Datorn 

skapar även en känsla av inkludering då det inte blir någon särskiljning mellan eleverna utan 

alla kan arbeta på sin egen nivå.  

 

Jag tycker att de flesta påverkas positivt, det är inte många som tycker det är besvärligt och nu för tiden 

har alla dator. De saker vi gör är inte så utpekande som det var förr för då hade vi bara några datorer som 

bara några fick använda och då blev det väldigt tydligt vilka som hade svårt. Nu smälter de in i mängden. 

(Doris) 

 

Att stödet är framgångsrikt för elevens skrivutveckling märker klasslärarna främst på att det 

sker en utveckling av elevens skrivande, oavsett om utvecklingen är stor eller liten. Gerd 

berättar att hennes elever skriver ut och spar minst en text per termin som de sedan jämför 

med föregående termin. På det sättet kan elevens skrivutveckling följas av både eleven och 

föräldrarna. Även Doris berättar att det gäller att tydligt visa för eleverna vilka framsteg de 

gjort och att som lärare ibland låta eleven skiva på egen hand för att på så sätt upptäcka sina 

framsteg. Eva rättar alltid texterna tillsammans med eleven för att skapa en dialog och på så 

sätt vidareutveckla elevens språk och text.  Anna arbetar med elever som har svårt att hitta den 

röda tråden genom att skriva till bilder och sedan skriva samma berättelse utan bildstöd, då 
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brukar det ”klicka”. Fungerar inte stödet så ändras det direkt. Även Eva berättar att hon 

använder bildstöd för att det ska gå lättare för eleverna att skriva. 

Jag vill se eleverna lyckas och få dem att känna sig trygga. Att de får en grund. (Anna) 

Bea menar att desto säkrare eleven blir ju mer försöker den själv och när eleven upptäcker att 

de faktiskt kan så stärks deras självförtroende. 

När vi har skrivit klart och de får läsa upp för sina kamrater då växer de och vill skriva mer, det är 

positivt. (Bea) 

 

Bea berättar vidare om elevernas glädje när de själva upplever att läsandet och skrivandet 

kopplas ihop och när de upptäcker att de kan skriva ord som de kan läsa. Det kan däremot bli 

negativt när eleven ser att kompisen kan mycket mer. Då ser man frustrationen i att jag inte 

kan och då kan eleven skärma av sig och inte bli mottaglig för hjälp. Doris märker att 

feedback på elevernas arbeten ger en positiv effekt och att hon genom den märker att eleverna 

blir mer motiverade.  

 

Framgångsrikt stöd 
 

Doris berättar att de har en novellfest varje år på skolan och till den får eleverna arbeta med 

en text på ett bestämt tema. Sedan röstar elever och vuxna fram den bästa novellen. Men de 

har även ett pris till den elev som har utvecklat sin skrivning mest och att få pris stärker 

elevens självkänsla. 

 

I Evas klass är det alltid högläsning varje dag och de pratar gemensamt om elevernas texter 

för att genom språket stärka skrivandet. Även Frida bearbetar elevernas texter gemensamt på 

storbildsprojektorn och genom att se sin text och få den uppmärksammad märker hon att 

elevernas självförtroende stärks. Gerd berättar att ett framgångsrikt stöd är genom vuxenstöd 

och att ge möjlighet till många träningstillfällen. Hon menar också att stödet från hemmet har 

stor betydelse. Gerd pratar även om att gruppstorleken spelar roll eftersom det är i halvklass 

som det finns större möjlighet att stötta de elever som är i behov av extra stöd.    

 

Bea berättar att de elever hon ger extra stöd sitter nära varandra så att hon lättare kommer åt 

att ge stöttning. Hon menar också att om eleven har behov av en enskild plats att arbeta på så 

går det att ordna en lugn plats där eleven får möjlighet att koncentrera sig. Anna efterlyser en 

tydligare samsyn på skolan hur arbetet med texter ska ske och att det är viktigt att de elever 

som behöver stöd uppmärksammas i ett tidigt skede av sin skolgång. Eva menar att eleverna 

behöver tydlig struktur i sitt arbete och att de behöver en kontinuitet så att de känner igen sig 

för att på så sätt känna sig trygga.   

 

Sammanfattande analys av framgångsfaktorer med extra stöd 
 

Framgångsfaktorer i att stödja elevers skrivutveckling är oftast en mix av olika åtgärder och 

beskrivs på lite olika sätt av klasslärarna. Gemensamt för klasslärarna är att de försöker vara 

flexibla och erbjuda olika former av stöd som ska stärka och motivera eleverna till en bättre 
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skrivförmåga. Framgångsfaktorer som kan hänföras till det innersta laget, lager om text i 

Ivaničs (2004) ramverk. Till diskurser om text kan även klasslärarna upplevelse att det är 

lättare att se framgångsfaktorer i elevernas läsning än i skrivningen. Eftersom det i 

skrivningen tar längre tid att se resultat och på så sätt upplevs skrivandet som mer 

komplicerat. För att visa en skrivutveckling för eleven jämförs elevens texter från föregående 

termin med texter skrivna nu för att på så sätt göra framstegen tydliga för eleven. 

Klasslärarna beskriver hur de skapar ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna kan arbeta 

strukturerat med anpassat arbetsmaterial och verktyg. I lager två, lager om kognitiva processer 

i Ivaničs (2004) ramverk lyfts både elevens kognitiva process och den praktiska 

arbetsprocessen som används vid skrivprocessen och för att underlätta för dessa processer 

behövs anpassat arbetsmaterial och ett strukturerat arbetssätt. 

Flera av klasslärarna arbetar med bildstöd för att stötta eleverna och på så sätt träna på att få 

en struktur i sina texter. I lager tre, lager om skrivhändelser i Ivaničs (2004) ramverk finns den 

sociala kontexten där skrivandet sker och kan relateras till att stötta eleven genom att i början 

av ett nytt moment ge ett starkt stöd som avtar vartefter som eleven blir säkrare får stöd i det 

sociokulturella perspektivet som begreppet scaffolding (Säljö, 2015).  

Klasslärarna berättar att de arbetar med att stärka elevernas språk gemensamt arbeta med 

elevtexter och enskilda samtal för att förbättra elevens självförtroende och motivation. I lager 

tre, lager om skrivhändelser i Ivaničs (2004) ramverk finns den sociala kontexten där 

skrivandet sker. Detta kan förstås genom Vygotskij (1978) som beskriver det mänskliga 

språket som vårt främsta redskap.  

Datorn gör att de elever som är i behov av extra stöd inkluderas i klassrummet på ett naturligt 

sätt. Även en tydlig strukturerad arbetsordning ger elever i behov av extra stöd möjlighet att 

arbeta utifrån sina förutsättningar i klassrummet. I lager fyra, lager om sociokulturella och 

politiska kontexten i Ivaničs (2004) ramverk beskrivs skrivandet som en del av omvärlden och 

kan relateras till det kritiska perspektivets syn på att undervisningen ska ske inom ramarna för 

elevens klassrumstillhörighet och att elevernas olikheter bidrar till en gemensam utveckling 

(Nilholm,2007). 

 

Sammanfattande analys kopplad till Ivaničs ramverk och studiens 

syfte. 
 

Resultatet i studien går att koppla till de fyra olika lagren i Ivaničs (2004) ramverk. I detta 

avsnitt görs därav en sammanfattande analys av de fyra lagren i Ivaničs (2004) ramverk 

kopplat till resultatet.   

Relaterat till lager om text visar resultatet att alla de intervjuade klasslärarna använder digitala 

hjälpmedel så som talsyntes och ljudande tangentbord, speciellt i de lägre årskurserna. Genom 

att använda digitala hjälpmedel kan stödet till eleverna individualiseras. För att ge stöd till hur 

texternas är uppbyggnad görs gemensamma genomgångar på storbild. Även elevtexter visas 

på storbild där meningsbyggnad och ordval diskuteras. Klasslärarna menar att gemensamma 

genomgångar ger eleverna möjlighet att höra nya ord och begrepp förklarade för sig. En stor 

del av stödet är vuxenstöd i form av en-till-en undervisning som sker i klassrummet eller mer 
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enskilt. Kopplat till studiens syfte syns här hur klasslärarna både ger stöd individuellt och 

gemensamt för att öka den språkliga medvetenheten.   

När det gäller lager om kognitiva processer visar studiens resultat att klasslärarna stöttar 

eleverna med att strukturera arbetssätt som ger dem en klar och tydlig arbetsgång. För att 

underlätta elevernas skrivande använder klasslärarna skrivstrategier i form av olika modeller 

beroende på var eleven befinner sig i sin utveckling. Digitala hjälpmedel används också för att 

ge individuell stöttning. Det stöd som klasslärarna ger här är för att underlätta den kognitiva 

arbetsprocess som skrivning innebär för den enskilda eleven. Klasslärarna lyfter ett 

strukturerat arbetssätt som en framgångsfaktor i skrivutvecklingen.   

I lager om skrivhändelser lyfter klasslärarna hur de arbetar med att få en tillåtande 

klassrumsmiljö där eleverna arbetar med olika material och hjälpmedel. Här spelar också 

samtal och diskussioner mellan läraren och eleven eller i stor grupp in som ett led i att stödja 

och utveckla elevernas språk. Vid nya moment ger klasslärarna ett starkare stöd till de elever 

som är i behov av det. Stödet avtar ju säkrare eleven blir. Det stöd som klasslärarna använder 

mest är vuxenstöd och en-till-en undervisning. Här lyfter klasslärarna betydelsen av 

klassrumsmiljön för en framgångsrik skrivutveckling liksom även det sociala sammanhanget 

där skrivandet sker.    

I lager sociokulturella och politiska kontexter lyfter klasslärarna olika stödåtgärder ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Till hjälp att få en bild av elevens behov av extra stöd screenas 

eleven och utifrån det bestäms det vilka stödåtgärder eleven behöver. Klasslärarna 

individanpassar elevernas arbeten genom att använda dator. På så sätt kan eleverna arbeta i det 

gemensamma klassrummet. Men stor del av det extra stödet till eleverna sker genom 

vuxenstöd och en-till-en undervisning. Klasslärarna har flera års erfarenhet av att arbeta med 

elever i behov av extra stöd och är angelägna att rätt åtgärd sätts in till eleverna.    
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer först en metoddiskussion där tillvägagångssättet av undersökningen 

diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion med hjälp av tidigare forskning och 

bakgrundslitteratur. Avsnittet avslutas med några sammanfattande kommentarer och förslag 

på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur några klasslärare i årskurs 1 – 5 förstår 

och arbetar med extra anpassningar för elever i behov av stöd i sin skrivutveckling i 

svenskämnet. Här valdes en kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerade intervjuer. Detta 

för att få en nära kontakt med de intervjuade klasslärarna och en flexibilitet i 

forskningsprocessen. Utifrån syftet är den kvalitativa metoden ett bra sätt att få reda på vilken 

förståelse och vilka kunskaper klasslärarna har.  

En kvantitativ metod i form av en enkätstudie hade kunnat vara tänkbar att genomföra. Dock 

hade inte en enkät fångat klasslärarnas tankar lika bra. Här hade heller inte det personliga 

mötet som en intervju erbjuder varit med i samma utsträckning vilket troligtvis är nödvändigt 

för att fånga upp följdfrågor och tankar som klasslärarna nämner. Därav passar en kvantitativ 

enkät inte lika bra som kvalitativa intervjuer till denna studies syfte.  

Observationer används för att se vad som händer i en grupp under ett givet tillfälle. Utifrån 

studiens syfte hade observationer inte givit klasslärarnas bild av hur de arbetar med extra 

anpassningar för elever i behov av stöd i sin skrivutveckling. Observationer hade eventuellt 

kunnat ge bilden av hur klasslärarna arbetar med extra anpassningar men inte fått med deras 

upplevda förståelse.  

Något som skulle ha varit intressant hade varit att både använda halvstrukturerade intervjuer 

samt komplettera dessa med observationer. Detta hade kunnat öka studiens trovärdighet då 

man kunnat se ifall klasslärarna i praktiken arbetade som de sa att de gjorde. Detta hade även 

varit intressant då de skulle ge en mer komplett bild av arbetet med stöd till eleverna. Här 

hade observation av de intervjuade klasslärarna i klassrumssituationen givit en bredare bild 

och en förstärkning av deras beskrivning av arbetssätt utifrån intervjuerna. Men på grund av 

studiens begränsade tidsrymd togs beslutet att enbart utföra intervjuer. Ett annat alternativ för 

att inrymma detta inom tidsramen hade här kunnat vara att ha färre intervjuer som 

kompletterades med observationer. Dock hade urvalet i detta fall blivit mindre vilket i den 

aspekten hade minskat trovärdigheten.   

Som teoretisk utgångspunkt till studien ligger den variant av ramverk som Ivanič (2004) har 

utvecklat för att analysera information om undervisning och lärande i att skriva från ett brett 

spektrum av formell och informell miljö. Istället för Ivaničs ramverk kunde studien även ha 

haft sin utgångspunkt i det sociokulturella- och kognitiva perspektiven men då skulle inte 

skrivutvecklingens komplexa helhet belysts. Eftersom att skriva är en komplex och 

mångdimensionell handling som kan belysas genom flera perspektiv ger Ivaničs ramverk en 
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trovärdig utgångspunkt eftersom hon i sitt ramverk tar upp skrivutvecklingens delar ur olika 

aspekter. Min bedömning är att genom att utgå från Ivaničs ramverk vid analysen av studiens 

empir befästs trovärdigheten. Det är teorin som hjälper oss att begripa de vi studerar med 

begrepp och olika frågor även om en teori inte kan förklara allt (Svensson, 2016). För att 

ytterligare öka studiens trovärdighet skulle fler forskningsartiklar om de berörda faktorer som 

klasslärarna nämner lagts till. På så sätt skulle en klarare bild av vad aktuell forskning står i 

förhållande till de faktorer som klasslärarna tar upp i intervjuerna.  

 

Resultatdiskussion 
 

Studiens resultat är uppdelat efter studiens tre forskningsfrågor.  Detta gör att 

resultatdiskussionen följer samma struktur.  

Behov av stöd i skrivutvecklingen 
 

I studiens resultat framgår det att det är relativt vanligt att elever behöver ha extra stöd i sin 

skrivutveckling och att klasslärarna är uppmärksamma på det och har en intention att tidigt 

upptäcka vad som kan utgöra hinder i elevens skrivutveckling. Både Tjernberg (2016) och 

Taube (2011) lyfter behovet av att tidigt upptäcka elever som är i behov av stöd för att få en 

god skrivutveckling. Att kunna skriva är en viktig funktion i samhället och om eleverna inte 

utvecklar sin skrivkompetens blir det svårt att använda sina demokratiska rättigheter menar 

Hultin och Westman (2013). Ur en specialpedagogisk synvinkel är tidiga stödåtgärder ett sätt 

att undvika vidare svårigheter (Ahlberg, 2013).  

 I studien uppmärksammar klasslärarna att det är samma elever som har en svag läsutveckling 

och som även har en svag skrivutveckling. Detta stöds av Taube (2011) som menar att läsning 

och skrivning är nära sammankopplade till varandra. Klasslärarna nämner också att det ofta 

finns inarbetade stödåtgärder för läsutvecklingen, något som saknas för elevers 

skrivutveckling. Här lyfter Hegerholm och Johansen Matberg (2013) strategin att på datorn 

skriva-läsa och menar eleverna blir motiverade och inspirerade av att arbeta med denna 

strategi.  

I resultatet påpekar klasslärarna att elevernas ordförråd har minskat under åren. Ett flertal 

forskare, bland annat Kim och Schatschneider (2017) understryker betydelsen av ett gott 

ordförråd för att förbättra skrivutvecklingen. De nämner även fonologisk, ortografisk och 

morfologisk medvetenhet som betydande faktorer. Klasslärarna menar att ordförrådet minskar 

på grund av att eleverna numera ägnar mer tid hemma framför TV och läsplatta istället för att 

läsa eller bli lästa för. Återkoppling och reflektion från vuxna uteblir dessutom allt oftare. 

Skriftspråksutvecklingen är starkt kopplad till barns tidiga språkutveckling menar Taube 

(2011) och Tjernberg (2016). För att skrivutveckling ska ske är kunskaper om språklig 

medvetenhet nödvändiga för alla typer av lärare och kan förstås som diskurser om text i 

Ivaničs (2004) ramverk.    

En gemensam faktor för eleverna i behov av stöd framkom i studien, nämligen att de enligt 

klasslärarna har svårt att komma igång med sitt skrivande. Här menar Bouwer et al. (2017) att 

en förbättring av grundundervisningen behövs i form av olika skrivstrategier som hjälper 
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eleverna att minska den kognitiva överbelastningen och göra så att antalet kognitiva processer 

som samtidigt är aktiva minskar Några av klasslärarna hade funderat över arbetsminnets 

betydelse och funktion i elevers skrivutveckling eftersom att de hade elever i klassen som fått 

en diagnos för lågt arbetsminne. De övriga klasslärarna hade inte funderat så mycket över 

arbetsminnets funktion men däremot ansåg alla klasslärarna att elevernas 

koncentrationsförmåga var en viktig faktor för skrivutvecklingen. Flera forskare knyter 

samman koncentrationsförmågan hos elever med arbetsminnet och den kognitiva 

överbelastning som blir följden av att många resurskrävande kognitiva funktioner ska utföras 

samtidigt. Både Taube (2011) och Klingberg (2011) tar upp svårigheter med koncentrationen i 

det fall arbetsminnet inte räcker till. Klingberg menar att arbetsminnet kan tränas upp för att 

få både bättre inlärning och uppmärksamhet.  

För att få en god skrivutveckling menar klasslärarna att en lugn klassrumsmiljö är 

betydelsefull och de får här medhåll av flera nationella och internationella forskare. Sartini et 

al. (2013) påtalar vikten av en lugn och trygg miljö där de sociala förväntningarna är välkända 

för eleven och social interaktion främjas. Även Klingberg (2011), Taube (2011) och Tjernberg 

(2016) talar för att en god lärmiljö från tidig ålder hjälper de elever som behöver extra stöd i 

sin skrivutveckling. Vidare menar Tjernberg (2016) att ett samspel mellan lärare och elev 

samt lärarens förmåga att engagera sig bidrar till ett positivt lärandeklimat.  

Alla klasslärarna ingår i arbetslag på respektive skola och här finns möjligheter att reflektera 

över elevers skrivutveckling. Hur mycket reflektion som arbetslagen ägnar eleverna varierar 

från skola till skola. Hultin och Westman (2014) beskriver ett projekt där digitaliseringen av 

de tidiga skriftpraktikerna i en hel kommun har medfört förändringar av läs– och 

skrivundervisningen och av elevernas textskapande. De menar att en av faktorerna som gjorde 

projektet lyckat var att lärarna fick tid att reflektera och utbyta erfarenheter på regelbundna 

träffar. Även Tjernberg (2016) lyfter fram kollegialt lärande och reflekterande samtal som 

viktiga delar för att utveckla lärarnas yrkeskompetens.  

 

Anpassad skrivundervisning 
 

I studiens resultat framkom det att en grundförutsättning som ger bra stöd till alla elever och 

speciellt till de elever som på något sätt behöver extra stöd i sin skrivutveckling är ett 

strukturerat arbetssätt och rutiner. Betydelsen av ett strukturerat arbetssätt stöds av flera 

forskare. Loizou (2016) menar att ett arbetssätt som gynnar elever som behöver extra stöd och 

som även gynnar övriga elever är att arbeta med alla sinnen. Morken och Helland (2013) 

menar att elever med dyslexi behöver lära sig studieteknik för att avlasta arbetsminnet. Även 

Bouwer et al., (2017) påtalar vikten av att ge eleverna strategier som minskar den kognitiva 

belastningen och ökar fokus på skrivarbetet.  

Vilken strukturerat arbetssätt som används beror på vilka åldrar som klassläraren undervisar 

och undervisningen bör anpassas till varje elevs utgångsläge. Detta förklarar Taube (2011) 

genom att den kognitiva förmågan varierar beroende på i vilken utvecklingsfas eleven 

befinner sig i. Även Vygotskij (1999) menar att minnet har olika funktioner vid olika åldrar 

och under utvecklingens gång fungerar de olika i förhållande till uppmärksamhet och 

perception. 
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I studien framkom det att klasslärarna ser datorn som ett positivt arbetsredskap som alla 

elever använder efter sina förutsättningar. Genom att använda datorn får eleverna tillgång till 

flera digitala verktyg som ger dem bättre förutsättningar för skrivutveckling. Här kan även 

undervisningen individualiseras så att det passar elevens skrivutvecklingsfas. Med arbetet vid 

datorn behövs vuxenstöd, speciellt till de elever som behöver extra stöd och därför föredrar 

klasslärarna att arbeta med datorer i halvklass och gärna med två vuxna i klassen så att alla 

elever får det stöd de behöver.  Här visar både nationell och internationell forskning att 

digitala hjälpmedel både stärker och motiverar eleverna till skrivutveckling. Hultin och 

Westman (2014) har följt ett projekt där den tidiga skrivinlärningen digitaliserades genom 

metoden Att skriva sig till läsning och anser att ett digitaliserat arbetssätt passar alla elever 

eftersom arbetssättet skapar möjligheter att individualisera. Hultin och Westman såg tre 

faktorer som gör datoranvändning framgångsrikt; tillgång till teknisk support, ett aktivt 

pedagogiskt ledarskap och didaktiskt reflekterande lärare. Hegerholm och Johansen Matberg 

har även de undersökt strategier för skrivutveckling genom att använda dator. De ser 

datoranvändningen från ett sociokulturellt perspektiv där datorn ses som ett 

medieringsverktyg och den närmaste utvecklingszonen kan beskrivas till att eleverna arbetar 

två och två vid datorn. Haug och Klein (2018) har undersökt om elevernas skrivutveckling 

skulle vara behjälpt av en tal-till-tal programvara. Slutsatsen här blev att programvaran 

behövde utvecklas eftersom texten behövde efterarbetes av eleven och skrivutvecklingen blev 

minimal. Alla klasslärarna var överens om att vuxenstöd gav det bästa resultatet för elever 

med behov av stöd i sin skrivutveckling. Här kommer Vygotskis tankar fram om dialogens 

betydelse för språkutvecklingen samt att dialogen skapar mening och visar behovet av 

kommunikation- och inlärningsstrategier i undervisningen. Ojämlikheten mellan elev och 

vuxen gör att eleven ökar sin kunskap tillsammans med den vuxne, Vygotskij benämner detta 

som den närmaste utvecklingszonen. Individuella arbetsformer ökar i skolan och det medför 

att alla elever inte får det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen (Fredriksson, 2012).  

I bakgrundslitteraturen framkom det som en viktig faktor att språkträningen börjar tidigt 

under skolgången för att på så sätt upptäcka elever med svårigheter i tid. Vid intervjuerna är 

detta något som klasslärarna tar upp och alla klasslärarna sätter in stödåtgärder så fort de 

märker att en elev inte utvecklas i den takt den borde. Klasslärarna menar att det tar alldeles 

för lång tid att vänta på en eventuell diagnos och de vill att stöd snabbt ska komma igång. För 

att ringa in vilken typ av stöd som behövs görs olika tester. Oftast är det specialläraren 

tillsammans med klassläraren som screenar eleverna och sätter in lämpliga åtgärder. Det var 

inga elever som enbart fick stöd i sin skrivutveckling av specialläraren, utan det var elevernas 

läsutveckling som stod i fokus. Morken och Helland (2013) menar att skrivsvårigheter 

kvarstår trots att lässvårigheterna har kompenserats. Från hösten 2017 har kommunen infört 

ett screeningsschema för alla elever i både svenska och matematik. Här menar Ahlberg (2013) 

att det finns en risk att allt för många tester tar bort fokuset från undervisningen. Klasslärarna 

menar att det är svårt att veta om rätt stöd har sätts in till eleven men ses inga resultat efter en 

tid eller om eleven ser ut att må dåligt byts stödet och ett annat provas. Nilholm (2012) lyfter 

fram att lärarna har ett ansvar att sätta sig in i frågor som rör elever med behov av stöd för att 

de ska nå kunskapsmålen och fungera i skolan. Inom det kompensatoriska perspektivet finns 

olika internationella system som klassificerar elever i kategorier för att på så sätt underlätta 

diagnostisering. Vygotskij (1999) menar däremot att det inte enbart går att se till resultaten 

utan hela lärprocessen måste följas upp av läraren för rätt stöd ska kunna sättas in. 
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Motivationen är viktig för hur stödet tas emot anser klasslärarna. Flera forskare nämner också 

vikten av elevers motivation för att utveckla sitt skrivande. Sartini et al., (2013) lyfter vikten 

av att fånga elevernas intresse för att få en vidare inlärning. Hegerholm och Johansen Matberg 

(2013) menar att eleverna blir mer motiverade att skriva när de använder datorer. 

 

Framgångsfaktorer med extra stöd 
 

När gäller vilka framgångsfaktorer som klasslärarna ser hos eleverna så skiljer de sig lite olika 

åt beroende på vilka erfarenheter respektive klasslärare har. De flesta klasslärarna nämner 

dock att när eleven själv upptäcker att stödet har haft effekt så vill eleven fortsätta med stödet 

för att fortsätta utvecklas. Taube (2011) menar att vår självbild bygger på tidigare erfarenheter, 

både framgångar och misslyckanden. Här vävs även in hur andra för oss viktiga personer ser 

på oss och hur vår självbild ser ut beror på vilket sammanhang vi befinner oss i, flera 

framgångar bättrar på självbilden.  

En annan faktor som klasslärarna nämner är ett flexibelt stöd i olika former som tillika är 

individanpassat och som syftar till att stärka elevens motivation till skrivutveckling. 

Klassrumsmiljön och klimatet beskrivs av majoriteten av klasslärarna som en bidragande 

faktor till framgångsrik skrivutveckling. Att en god lärmiljö befrämjar skrivutvecklingen 

belyser både Klingberg (2011), Taube (2011) och Tjernberg (2016) och menar att om problem 

uppstår så minskar motivationen att lära sig skriva, skrivförmågan utvecklas inte och eleven 

kommer efter i sin skrivutveckling. I samband med klassrumsmiljön nämner klasslärarna även 

att gruppstorleken spelar roll, speciellt när de yngre eleverna tränar att skriva på datorn.   

En annan gemensam faktor som nämns av klasslärarna är användningen av datorer som gör 

att eleven kan träna på sina specifika uppgifter i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater vilket gör att de blir en del av klassgemenskapen och inte känner sig utpekade. 

Detta får stöd av Loizou (2016) som menar att ett gemensamt arbetssätt främjar interaktion, 

både socialt och lärande.  

Eftersom klasslärarna upplever att de lättare ser elevers utveckling i läsning än i skrivning 

anser de att det är angeläget att visa för eleverna att deras skrivutveckling går framåt. Detta 

gör de på lite olika sätt, några låter eleverna jämföra texter från föregående termin medan 

några andra låter eleven skriva i en egen skrivbok varje vecka. Det sistnämnda gör att eleven 

själv kan följa sin skrivutveckling vecka för vecka i boken.  

I resultatet framkommer att ett sätt som flera av klasslärarna använder sig av i syfte att träna 

upp en struktur, är att använda bilder. Detta hjälper till att få en röd tråd i elevernas berättelse. 

Här kan klasslärarna ge ett starkt stöd till elevens skrivutveckling som sedan avtar var efter 

eleven lär sig. Detta får stöd av Wilkinson (2016) som menar att ett stöd som utgår ifrån bilder 

ger eleven en bra struktur och stärker deras skrivutveckling. Även Adams et al., (2013) menar 

att ett visuellt stöd underlättar för arbetsminnet och gör det lättare för eleverna att utveckla sin 

skrivförmåga. Detta stärker resultatet som framkom i studien om vikten att även arbeta med 

bilder. Detta kan även kopplas ihop med det Eva beskriver i intervjun kring hennes metod 

med fyrfältaren som ger en likartad struktur för elevernas skrivutveckling.  
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Klasslärarna beskriver i intervjuerna att en viktig del i elevernas skrivande är att språket 

stärks. I resultatet framkom att de genomför detta i sin undervisning genom att bland annat 

läsa högt för eleverna varje dag samt att föra en dialog med eleven hur deras texter kan 

utvecklas. Samtal förs även med eleven gällande dennes skrivande. Vygotskij (1999) menar 

att språket är grundläggande för all utveckling och kommunikation är en central del i lärandet.  

 

Avslutande diskussion 
 

Resultatet i studien visar att klasslärarna är medvetna om att flera faktorer påverkar elevers 

skrivutveckling och att de har intentionen att tidigt upptäcka vad som kan utgöra ett hinder 

inom detta område. De menar också att skrivandet upplevs av eleverna som svårare än att 

läsa. Ur en specialpedagogisk synvinkel blir en reflektion att läs- och skrivinlärning ska ske 

parallellt så att bägge dessa aktiviteter aktiveras samtidigt. Dessutom underlättas elevens 

fortsatta skrivutveckling om dennes hinder och svårigheter blir tidigt upptäckta och åtgärdade.  

Resultatet visar också att klasslärarna arbetar med både förebyggande stöd och individuellt 

stöd. En tillåtande och trygg klassrumsmiljön är en förebyggande faktor som kommer alla 

elever tillgodo. Även ett strukturerat arbetssätt stärker alla elevers skrivutveckling, speciellt 

för dem som är i behov av extra stöd menar klasslärarna. Ur en specialpedagogisk synvinkel 

blir en reflektion här att en tydlig struktur hjälper eleverna att ta till sig ny kunskap. En 

reflektion är också att en god organisation och struktur gör att möjligheten finns att utarbeta 

undervisningen på ett varierande sätt och efter elevernas förutsättningar. En tydlig struktur 

hjälper även arbetsminnets funktion. Att få mer kunskap om arbetsminnet och dess funktion 

bör vara ett utvecklingsområde för lärarna. Genom att använda digitala hjälpmedel får 

eleverna ett individuellt anpassat stöd och blir även inkluderade i gruppens gemenskap. En 

stor del av stödet till eleverna är kompensatoriskt genom vuxenstöd eller en-till-en 

undervisning. Det är också det stöd som klasslärarna anser ger det bästa resultatet med 

avseende på elevernas skrivutveckling. En reflektion blir här att det bör råda balans mellan 

individuellt och gemensamt lärande för att få en optimal skrivutveckling. Till hjälp att se 

vilket stöd som ska sättas in så screenas alla elever. Ur en specialpedagogisk synvinkel behövs 

goda teoretiska kunskaper om skrivutveckling och vilka processer som är inblandade för att 

tolka screeningsresultat.   

 

Vidare forskning 
 

Studien belyser hur komplex skrivprocessen är och en förutsättning är att lärarna har goda 

kunskaper i processens olika delar. Elever upplever ofta att skriva är svårare än att läsa och för 

att få kunskaper om hur eleverna upplever sitt skrivande vore det intressant att se 

skrivprocessen ur ett elevperspektiv. Oftast har vi vuxna en uppfattning om vad eleverna 

tycker men det kanske inte alltid stämmer med elevernas uppfattning. Därför skulle det vara 

intressant att få elevernas syn på deras skrivutveckling. 

Vidare forskning skulle också kunna vara se skrivutvecklingen genom ett genusperspektiv 

som belyser om det finns någon skillnad i det stöd flickor och pojkar får.         
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En fundering som kommer upp är att klasslärarna upplever att elevernas språkinteraktion 

minskar i hemmet.  Förslag på ny forskning är frågan om varför minskar elevernas 

språkinteraktion i hemmet.  

 

Slutord 
 

Sammanfattningen av studien är att skrivutveckling består av flera faktorer som behöver ses 

ur flera olika perspektiv. Lärarna har här ett stort ansvar att ge eleverna stöd att utvecklas i sin 

skrivutveckling för att nå läroplanens kunskapsmål. För att nå det målet är en viktig del i 

lärarnas kompetens att ha kunskap om elevers skrivutveckling både teoretiskt och praktiskt. 

Det är även av vikt att lärarna har ett engagemang och att det finns specialpedagogisk 

kompetens att tillgå på skolan för handledning till lärarna. Detta så att de kan känna en 

stöttning och trygghet när de behöver hjälp med en elev. Språket ligger till grund för hur 

skrivandet ska utvecklas och utifrån detta bygger lärarna på lager på lager enligt Ivaničs 

ramverk. Av de många faktorer som klasslärarna nämner som framgångsrikt stöd anser de att 

vuxenstöd samt ett arbetssätt med tydlig struktur ger ett gott resultat. En del av yrket som 

speciallärare är att vägleda och förankra nya forskningsresultat hos lärare. Denna studie har 

väckt mitt intresse för att sprida kunskaper om skrivutvecklingens komplexitet och 

arbetsminnets betydelse för en gynnsam skrivutveckling.  
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Bilaga 1 

 

 

Informations- och samtyckesbrev 

 
Mitt namn är Ulla-Britta Sandström och jag läser till speciallärare med inriktning språk- skriv- 
och läsutveckling vid Karlstads universitet. Nu under den sista terminen arbetar jag med att 
skriva ett examensarbete och är intresserad av att ta reda på vilka extra anpassningar som 
lärare ger till elever som är i behov av stöd i sin skrivutveckling. Jag tänker samla in data ge-
nom att intervjua lärare som arbetar inom grundskolans årkurser 2 - 4. Därför undrar jag om 
jag får komma och intervjua dig om hur du arbetar med extra anpassningar och stöd i din 
klass. 
 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avsluta din medverkan. Data som 
samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Ingen obehörig kommer att få 
tillgång till mina insamlade data. Namn på personer i studien kommer att avidentifieras. Min 
studie kommer senare att avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen 
vid Karlstads universitet och kommer publiceras och finnas tillgängligt på digitala 
vetenskapliga arkivet (DiVA).  När mitt examensarbete är godkänt kommer all insamlad data 
att förstöras. 

 

Din rektor har gett sitt godkännande att jag får göra intervjuer på din skola under arbetstid, 
intervjun kommer att ta ungefär en timme. Jag hoppas att du vill delta och bidra med dina 
erfarenheter. Kontakta mig genom mail eller telefon för ytterligare frågor eller för att boka in 
en tid för intervju, om du kan tänka dig att ställa upp. 

ulla-britta.sandstromxxxxxxxxxx 

Mobilnr.  XXX – XX XX XXX  

Du kan också kontakta min handledare Marie Tanner som nås på xxxxxxxxxxxxx     

Med vänlig hälsning 

Ulla-Britta Sandström  
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Jag ger mitt skriftliga medgivande att delta i intervjun som handlar om vilka anpassningar 
och strukturella stöd som lärare ger till elever som är i behov av stöd i sin läs- och skrivut-
veckling. Jag har fått information om undersökningen och är införstådd med att deltagande 
är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande: 
 

Underskrift:________________________________________________________ 

 

Ort och datum:______________________________________________________ 
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 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor utifrån frågeställningarna  

• Ålder 

• Kön 

• Utbildning 

• Undervisningsämnen 

• Antal yrkesverksamma år 

 
Vilka erfarenheter har klasslärarna av elever som är i behov av stöd i sin skrivutveckling 
inom svenskämnet? 
 
Är det vanligt att elever har behov av extra stöd i sin skrivutveckling? 
 
Hur ofta träffar du på elever som är i behov av extra stöd i sin skrivutveckling? 
 
Hur arbetar arbetslaget med elever som är i behov av stöd i sin skrivundervisning? 
 
Beskriv på vilket sätt du märker att elever är i behov extra stöd? Vad kan det bero på? Vilket 
är det vanligaste behovet av extra stöd?  Har du reflekterat över arbetsminnets betydelse i 
detta? 
 
Har du stöd i ditt arbete av speciallärare eller specialpedagog? Om ja, berätta mer om hur 
det stödet ser ut. 
 
 
Hur beskriver de intervjuade pedagogerna att de anpassar skrivundervisningen till elever 
som är i behov av extra stöd i svenskämnet? 
 
Berätta vilket eller vilka stöd du sätter in när en elev har ett behov av extra stöd? 
 
När sätts stödet in för eleven? 
 
Har eleven fått en diagnos innan stödet sätts in? 
 
Hur fungerar stödet för eleven? 
 
Hur fungerar stödet i klassrumssituationen? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 
 
Får eleven bestämma vilken typ av stöd som passar bäst? 
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Hur vet du som klasslärare att rätt stöd sätts in? 
 
Vad ser klasslärarna som framgångsfaktorer i arbetet att med att stödja elevers 
skrivutveckling? 
 
Hur påverkas eleven av det extra stödet? Nämn här gärna både positiva och negativa 
konsekvenser.  
 
Hur vet du att stödet är framgångsrikt för elevens skrivutveckling? Hur ser du att stödet är 
framgångsrikt? Beskriv hur du märker det.  
 
Beskriv ett tillfälle då du som klasslärare upplevt att det extra stödet till eleven varit 
framgångsrikt för elevens skrivutveckling. 
 
Beskriv ett tillfälle då du som klasslärare upplevt att det extra stödet till eleven varit mindre 
framgångsrikt för elevens skrivutveckling. 
 

 

 

 


