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Sammanfattning  

När elever börjar årskurs sju har de skiftande erfarenheter av skrivande och de har nått olika 

långt i sin skrivutveckling. Det ingår i skolans uppdrag att utifrån demokratiska värden utbilda 

och stärka eleverna i olika sätt att uttrycka sig, för framtida deltagande i samhället. Det finns 

få studier som täcker in både skrivande/skrivundervisning och elevperspektivet. Därför ville 

vi i denna studie ta reda på hur elever beskriver det egna skrivandet och den 

skrivundervisning som de har erfarit. Den studie som vi genomfört kan inte generera någon 

teori eftersom den inte innefattar någon större population, utan endast några elever, däremot 

kan studien väcka tankar kring elevers beskrivningar samt vad vi vuxna i skolan behöver 

tänka på för att stärka och stötta elever i deras utveckling. Syftet med vårt arbete var att 

beskriva några elevers perspektiv på skrivande och skrivundervisning. Vi använde oss av 

kvalitativ forskningsansats och fokusgruppsintervjuer för att undersöka våra frågeställningar. 

Vi genomförde fem fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 20 elever från två grundskolor i 

två olika kommuner. För att stärka studien tog vi i bakgrunden upp teorier kring skriv- och 

läsutveckling, skrivundervisning samt belyst betydelsen av uppgifters strukturer, samtal kring 

uppgifterna, repetition av dem och feedback på elevernas texter. I resultatet av studien kunde 

vi i elevintervjuerna hitta utsagor om det egna skrivandet, skrivutveckling och 

skrivundervisning. Dessutom fann vi att eleverna beskrev en del skillnader mellan årskurs sex 

och årskurs sju. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv såg vi i studien hur viktigt det är för 

eleverna att de känner sig sedda och lyssnade på, men också att det eleverna gör, är det som 

förväntas av dem utifrån de kunskaper och de förmågor som de har. Vi ville i vårt arbete 

betona det organisatoriska perspektivet och därigenom se till att ge eleverna förutsättningar 

för att lyckas nå så långt som möjligt i sin skrivutveckling. 

Nyckelord: Elevperspektiv, skrivande, skrivundervisning, skrivutveckling, specialpedagogik 
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INLEDNING 
När elever byter stadie och börjar i årskurs 7 har de med sig mycket skiftande erfarenheter 

vad gäller skrivande och skrivundervisning. Eleverna har också nått olika långt i sin 

skrivutveckling (Lin, Monroe & Troia, 2007). Syftet med att elever ska lära sig läsa och 

skriva, är att de ska kunna ”skapa mening och uttrycka sig inom ramen för olika 

literacypraktiker, det vill säga kompetenser som gör människor till aktörer i ett 

skriftspråksberoende och mediebaserat samhälle.” (Liberg, af Geijerstam & Wiksten 

Folkeryd, 2010, s. 9). Denna kompetens har även ett annat värde, möjligheten att aktivt delta i 

och påverka vårt demokratiska samhälle, vilket betonas i grundskolans styrdokument 

Läroplan för grundskolan, samt för förskoleklassen och fritidshemmet: ” 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. […] Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden 

och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

(Skolverket, 2019b) 

Vi har under vår speciallärarutbildning reflekterat över den forskning vi tagit till oss genom 

kurslitteratur och de erfarenheter vi fått genom föreläsningar, seminarier, fältstudier och 

skrivuppgifter, samt att vi båda arbetat som speciallärare under utbildningen. En av de 

starkaste reflektionerna vi gör är vikten av att hela tiden inta elevperspektivet för att kunna 

stödja elever på bästa sätt. Det är utifrån elevers uppfattningar, attityder, behov, 

förutsättningar och kunskaper som vi har möjlighet att utforma och sätta in adekvat stöd och 

åtgärder som gör att eleverna utvecklas på bästa sätt och når sin fulla potential. Det har ännu 

bedrivits endast lite forskning där elevperspektivet är i fokus (Nielsen, 2011; Westling Allodi, 

2002). Men det är av stor vikt att som speciallärare utgå från elevens kunskaper, erfarenheter, 

tankar, intressen och engagemang. “What, if we take the student’s own viewpoint, is the most 

important thing the teacher can do?” (Nielsen, 2011, p. 551) 

Det finns omfattande forskning om läsning, medan det inte alls finns lika stor mängd 

forskning kring skrivande (Thorsten, 2018, Vetenskapsrådet, 2015). Våra två teman; 

elevperspektiv och skrivande behöver alltså föras fram i ljuset, både var och en för sig, men 

även tillsammans. Eftersom vi skriver detta arbete inom ramen för Speciallärarutbildningen, 

så vill vi tydliggöra vårt intresse för och fokus på specialpedagogik men även diskutera och 

reflektera över vilka erfarenheter vi gjort under detta arbete samt vilka tankar vi tar med oss i 

vårt kommande yrkesliv som färdigutbildade speciallärare.  

BAKGRUND 
I bakgrunden går vi igenom olika teoretiska perspektiv på läs-och skrivutveckling, 

skrivundervisning, läs- och skrivsvårigheter och elevperspektivet. Med denna bakgrund vill vi 

förklara olika sätt att se på läs-, skrivutveckling och skrivundervisning. 
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Teoretiska perspektiv 

Det finns olika teorier i läs- och skrivundervisningen. Till exempel top -down och bottom- up 

teorier. Top- down teorin utgår från ledtrådar och förförståelse, från helhet i texten till delarna 

som består av ljud och bokstäver. Bottom- up teorin utgår från de inre ledtrådarna, ljud och 

bokstäver till helhet och därigenom får eleverna en förståelse för skrivkoden. Det specifika för 

barn som är i långsam språkutveckling, är att det mycket viktigt att arbetet med skriftkoden 

sker systematiskt. Läsforskare skiljer sig i uppfattning om hur stor betydelse den fonologiska 

medvetenheten har för läsutveckling. Skrivandet och läsandet måste ske i meningsfulla och 

sammanhang som är funktionella. När barn möter skriftspråket på olika sätt utvecklas den 

skriftspråkliga medvetenheten. Begreppet skriftspråklig medvetenhet är ett vitt begrepp som 

innehåller både medvetenhet om fonologi men också en medvetenhet om hur språket formas i 

olika avseenden. Språkets funktion skapar barnet genom utveckling och förståelsen av varför 

man skriver och läser samt hur man kan använda dessa i olika sammanhang (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Det finns även andra metoder för skriv- och läsutveckling, som utgår från 

helhet till del för att nå en skriftspråklig kompetens. Dessa kan ge eleverna en förståelse av 

texten såsom att läraren formulerar och samtalar kring en text, tillsammans med klass och 

läser texten gemensamt, laborerar med bokstäver, ljud och ord många gånger annars riskerar 

elever i långsam inlärning att hamna i en negativ spiral (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Teorier om skrivutveckling  
Det finns ingen övergripande stadiemodell som beskriver skrivutveckling, något som finns för 

läsutvecklingen. Däremot finns två typer av modeller för skrivutveckling. Den ena belyser hur 

skrivprocessen utvecklas och den andra på vilka kännetecken som elevtexter har vid olika 

åldrar.  

I slutet av första klass, är de flesta eleverna ”konventionella skribenter”. Det innebär att de 

kan producera en sammanhållen text som en annan läsare kan läsa utan alltför stora 

svårigheter samt att eleven själv kan läsa texten. För att ha denna förmåga, innebär det att 

eleven har förståelse för (1) sambanden mellan ljud-bokstav, (2) ord som stabila enheter, (3) 

text som stabilt objekt, samt att eleven upplever att hen kan skriva. Så småningom får text och 

bild olika syften. I texten fokuseras berättandet och händelser, medan bilderna illustrerar 

textens viktiga idéer. Skrivandet blir även mer socialt betingat, då eleverna tar med kompisar 

som karaktärer i sina historier och använder ord som de vet att kompisarna uppskattar 

(Wengelin & Nilholm, 2013). 

Liberg, m.fl. (2010) skriver om fyra steg i skrivutvecklingen. Det första steget tar barnen i 

förskoleåldern, då vuxna läser och skriver tillsammans med dem. Steg två sker när barnen 

börjar hantera och sedan knäcka skriftkoden. I steg tre utökas barnens kompetens genom att 

de självständigt möter alltfler stora textmängder. Detta sker då barnen är ungefär 6–10 år. För 

en del elever blir starten på mellanstadiet en chock, då eleven plötsligt möter långa, 

informationstäta och mer ämnesspecifika texter. Det fjärde kritiska steget innebär därmed att 

eleverna lär sig använda ett alltmer ämnesspecifikt språkbruk.  

Att beskriva hur det går till att lära sig skriva är en verklig utmaning, menar Scott (2012). För 

att skriva innebär inte endast att få ner ord på papper. Att skriva är en komplex handling då en 

text skrivs med ett syfte, vilket i sin tur ställer särskilda krav på språkliga, kognitiva, 
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sociala/pragmatiska förmågor hos skribenten. Yttre påverkan, olika sammanhang, krav på 

skribenten, motivation och intresse påverkar även skrivandet.  

Scott (2012) beskriver hur skrivförmågan utvecklas hos barn: 

~ Vid 2–3 års ålder lär sig barnet att skilja mellan text och bild.  

~ Vid 4 års ålder producerar barn skriftliknande tecken på ett linjärt sätt och med regelbundna 

mellanrum. 

~ I 6–7 årsåldern, i mötet med skolan, gör barnen multimodala produktioner, då de samtalar, 

ritar, skriver och ibland även dramatiserar historier. Först är skrivandet endast en liten del av 

produktionen, då skriver barnen några bokstäver eller bokstavsliknande former eller ord. Trots 

att barnen kan skriva några ord, så upplever de inte att de kan skriva. 

Nästa steg i skrivutvecklingen är längre texter där barnen ritar små bilder till, vilket de 

fortsätter med även på mellanstadiet. Från och med 9-årsåldern behöver eleverna utveckla 

förmågan att skriva genrespecifika texter. Precis som med läsutvecklingen, där eleverna ska 

gå från att lära sig läsa till att läsa för att lära, så är det samma med skrivförmågan. Eleven har 

lärt sig skriva och ska nu skriva för att lära. Under de tidiga skolåren går den kognitiva 

energin åt till att få flyt i skrivandet, det vill säga att forma bokstäverna/hitta bokstäverna på 

tangentbordet och att stava ord. Vid ungefär 9–10 års ålder bör eleven ha fått flyt i själva 

hantverket att skriva för att då kunna lägga sin koncentration på att uttrycka tankar och 

kunskaper i skrift. De flesta kan då skriva bra formulerade berättande texter med flera 

episoder. Elever i språk- och inlärningssvårigheter skriver kortare berättande texter som 

innehåller fler grammatiska fel. I mellanåldern (9-10 års ålder) utvecklar elever sin 

skrivförmåga när de får undervisning i skrivprocessen och regelbundet skriver texter. I denna 

ålder utvecklar eleverna sin förmåga på flera områden, där då de använder mer komplexa 

meningsbyggnader så att texterna står för sig själva utan illustrationer. Detta gäller även 

elever i språkliga svårigheter.   

Berättande texter är den första genren som eleven utvecklar i sin skrivutveckling. Sedan 

utvecklas informativa texter (faktatexter) och sist argumenterande texter. Förmågan att skriva 

en text kan undersökas på flera sätt; textens längd, typer av och antalet 

sammanhangsmarkörer, kopplingar mellan meningar i texten samt analys av textstruktur. Det 

är inom den berättande textens genre som eleven först utvecklar mer avancerade sammanhang 

i sina texter och förmågan utvecklas även hela tiden genom årskurserna. 

Svårare har elever att förstå förklarande och beskrivande texter, detta beror på de nya 

texternas innehåll, ord, begrepp och uppbyggnad. Om inte förmågan att skapa en mental bild 

av det lästa finns så sker heller ingen förutsättning för att formulera och skriva en 

sammanfattning av faktatexten. I 11–12-årsåldern kan elever med typisk skrivutveckling 

skriva en sammanfattning av en förklarande och beskrivande film som både innehåller 

redogörelse och slutsatser. I 15–18-årsåldern har en del av eleverna utvecklat förmågan att 

kunna skriva för att lära då det stärker lärandet. Detta blir ett direkt resultat av att kunskapen 

blir mer avancerad. Vid enstaka tillfällen kan skrivprocessen även leda till nya kunskaper för 

eleven, då till exempel nya kopplingar hittas. Därför bör skrivundervisning i de senare 

skolåren inte endast ses som en basfärdighet, utan ett verktyg att kommunicera, lära, upptäcka 

och komma fram till nya kunskaper (Scott, 2012). 
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En annan modell av läs- och skrivutveckling har tagits fram av läsforskaren Frith, (1986). 

Hon menar att utveckling av läsförmåga respektive skrivförmåga skiljer sig åt i grunden och 

att de därmed inte utvecklas samtidigt utan snarare i otakt. De olika strategierna benämner 

Frith symbolisk, logografisk, alfabetisk och ortografisk och menar att behovet av att skapa en 

läs- och skrivutvecklingsmodell är nödvändig för att kunna hjälpa personer i läs- och 

skrivsvårigheter. För att kunna sätta in adekvata åtgärder som kan hjälpa eleven vidare, måste 

pedagogen kunna fastställa i vilken strategi som eleven har fastnat. Frith kallar det första 

steget in i literacitet för symbolisk läsning och skrivning. Den innebär förståelse för att ett 

skrivet ord har en betydelse. Nästa fas är den logografiska läsningen, vilken betyder att eleven 

lekläser och känner igen ord som bilder, till exempel logotyper. I detta steg kan eleven inte 

läsa i ordets rätta bemärkelse. Den logografiska läsningen leder sedan till att eleven börjar 

skriva. Genom skrivandet närmar sig barnet den alfabetiska strategin och i detta skede av läs-

och skrivutvecklingen har undervisning en avgörande betydelse. Genom övning kan barnet 

även nå alfabetisk läsning. När barnet lärt sig denna strategi och fortsätter att läsa, skapas 

representationer av större enheter och vanliga ord, vilket gör att barnet läser ortografiskt och 

sedan även skriver ortografiskt. Det betyder att barnet inte behöver fokusera på enskilda ljud, 

utan stavelser, orddelar och hela ord.  

Skrivundervisning och skrivförmåga 
Skrivande på bred front innebär med andra ord att ta både sig själv och dem som ska läsa den text man 

skrivit på allvar, för i det kommunikativa skrivandet vill man verkligen delge ett budskap på ett tydligt 

och sammanhängande sätt (Liberg, 2014, s. 88).  

En tydlig text kännetecknas av ett klart syfte och förmedlar det viktigaste först. Texten 

fördjupar även ämnesinnehållet och visar hur olika delar hänger samman, så att läsaren 

förstår. I texten följer skribenten de regler och konventioner som finns för skrivande, såsom 

styckesindelning, meningsbyggnad och stavning (Liberg, 2014).   

En grundläggande förmåga är att skriva, som både som en ämnesövergripande färdighet och 

en färdighet i respektive ämne. Detta menar Thygesen och Berge (2015) och skriver vidare att 

ett lärande inom ett ämne innebär att skapa mening med språket och att inneha kompetens 

inom ett enskilt ämne, det vill säga, att skriva, läsa och tala på ett ämnesrelevant sätt. 

Förmågan att skriva en text i ett ämne innebär inte automatiskt att en elev har förmågan i ett 

annat ämne, eftersom de ämnesspecifika texterna så markant skiljer sig åt. Att utöva ett ämne 

innebär bland annat tyst kunskap, att utföra något med kroppen och att vi uttrycker oss genom 

språket; i texter, individuellt och tillsammans med andra. Men den skriftliga förmågan och att 

kunna skriva på ett relevant sätt är även viktig i olika sammanhang i privatlivet, till exempel i 

föreningsverksamhet. Dessutom har skrivförmågan betydelse för människors personliga 

utveckling (Thygesen & Berge, 2015).   
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Figur 1: Skrivhjulet med fokus på funktionella aspekter av skrivande (Thygesen & Berge, 

2015, s. 70. I: Skar & Tengberg (red.) Bedömning i svenskämnet).  

Centrala aspekter i skrivutvecklingen är för det första att ha ett syfte med de texter som skrivs, 

oavsett om de innebär ett personligt skrivande där den enda läsaren är eleven själv, eller om 

det är en text som är tänkt ska läsas av andra. Vilket budskap vill jag delge med texten? För 

det andra gäller det att kunna författa en text där det viktiga ges störst plats, fördjupas och 

lyfts fram och där de språkliga nivåerna är samordnade (Liberg, 2014).  

Läsutveckling ger skrivutveckling och skrivutveckling ger läsutveckling  

Läs- och skrivförmåga utvecklas genom erfarenheter. De berikar även varandra, då man har 

visat att läsande av berättande texter gör att skrivandet utvecklas (Scott, 2012). I den tidiga 

läs- och skrivutvecklingen är läsning och skrivning beroende av varandra och svåra att skilja 

åt (Liberg, 2006). Explicit undervisning i berättandestruktur främjar förståelse av text 

(Westby, 2012). Liberg (2014), skriver att mångfacetterad skrivundervisning stärker elevernas 

skrivutveckling och skapar en positiv attityd till skrivandet. Elever behöver få tillfälle att 

utforska och diskutera sina egna och andras stämmor, tidigare erfarenheter och upplevelser de 

skrivit om. Att helt använda sig av andras stämmor, det vill säga att imitera, är ofta ett första 

steg i skrivandet i en ny genre. Elever kan imitera med förståelse eller utan, vilket då kallas 

för dressyr. De kan då använda sig av andras stämmor genom att till exempel uttrycka sig på 

vanliga sätt, men kan även skapa sin egen stämma genom att förmedla sina tankar, åsikter och 

erfarenheter. Att blanda sin egen stämma med någon annans, innebär att eleven kan resonera 

kring och värdera dessa och kanske till och med ställa hypoteser.  

Tjernberg (2013) säger att den framgångsrika skrivundervisningen behandlar pragmatiken i 

språket, till exempel när det är lämpligt att använda vissa ord men även hur man skriver en 

faktatext. Eleverna behöver stöd i sitt skrivande, för att delge andra ett budskap och skriva en 

läsbar text med röd tråd. Ur ett sociokulturellt perspektiv har skrivprocessen utvidgats från en 
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individuell aktivitet till en social dialog där den språkliga händelsen lyfts fram och beaktas 

som en handling i kommunikationen. Skolskrivandet ger eleverna tillgång till en bas som de 

så småningom kan använda i olika kontexter. Genom att eleverna bygger upp en förmåga, en 

mening kring sin vardag som de sedan tar med sig till skolan kan de med stöd av reflektion 

och akademisk kunskap utveckla reflektionen och kritiskt tänkande. Därför är förkunskaper 

kring lingvistiska strukturer, genrekunskap och ordförråd viktiga för att bygga upp sin 

kunskap kring skrivande. Däremot förutsätts det i lärandemiljön att de eleverna kan använda 

en kunskap som är metaspråklig, en kommunikation mellan elever men också mellan elev och 

lärare. Arbetsformen kan dock medföra att stödet till vissa elever inte är tillräckliga och 

därigenom kan kunskapsnivåerna mellan eleverna öka (Tjernberg, 2013). 

Skolinspektionen (2016) menar att skrivundervisningen i den svenska skolan behöver 

utvecklas på flera sätt. Skrivundervisningens kvalitet skiljer sig mycket åt, dels mellan skolor 

men även inom skolor. Undervisningen behöver utvecklas så att eleverna får skriva i 

autentiska situationer med reella mottagare och utifrån frågor som berör deras intresse och 

engagemang. I många klassrum saknas ett utvecklat lärarstöd i läs- och skrivundervisningen. 

Men skrivstöd i form av strukturer, tankekartor, modellering, att läsa och samtala om texter 

och skriva gemensamma texter är ganska vanligt förekommande. Det vanligaste sättet att 

bearbeta texter, är att eleverna lämnar in sin färdiga text till läraren som då rättar och 

kommenterar texten. Därför behöver undervisningen utvecklas så att eleverna under 

skrivandets gång får bearbeta sina texter. Skolinspektionen (2016) skriver även fram att 

viktiga utvecklingsområden är att utforma skrivutmaningar utifrån elevernas kunskaper, 

intressen och hur eleverna ser på undervisningen. Detta för att eleverna ska ha möjlighet att nå 

så långt som möjligt i sin skrivutveckling.  

Vikten av lärares stöttning i skrivundervisningen 

När pedagogerna fokuserar på eleven och elevens attityder, kunskaper, förmågor för att kunna 

förstå och reflektera över deras erfarenheter i skrivandet, finns möjlighet att strukturera upp 

och förbättra elevernas skrivande. Då kan eleverna ges möjligheter att reflektera kring 

kvaliteten av skriftlig och muntligt arbete men också för hur de skall kunna gå vidare och ges 

verktyg för livslångt lärande. Reflektion och självkänsla säger Kizlicik och Daloglu (2018) 

sitter tätt ihop och behöver observeras med försiktighet.  Elever behöver hjälp med att 

fokusera kring hur de ska reflektera och presentera sina arbeten, men även stöttning i 

förväntningarna kring uppgifternas kriterier. Läraren bör därför undvika att i samtal ge råd, 

utan i stället stötta, synliggöra elevens starka sidor och uppmuntra eleven att uttrycka och 

vidareutveckla sitt tänkande innan läraren ger sin syn på saken. Konkreta data och bevis ses 

som viktigt för framgång och reducerar kontroverser i dialogen (Kizlicik & Daloglu, 2018). 

Goh och Walker (2018) beskriver hur skriftlig feedback ofta är knuten till uppgiften och att 

elever ofta tar det personligt. En formativ bedömning menar de, bygger broarna mellan det 

eleverna redan vet och det eleverna behöver för att utvecklas. För att beskriva detta använder 

de tre frågeställningar som är viktiga för lärandet och utveckling av lärandet, 1. Vart ska jag? 

2. Hur ligger jag till? och 3. Hur går jag vidare? Däremot, säger de, är feedback varierande i 

olika skolor och används på olika sätt. Goh & Walker rekommenderar att feedback skall utgå 

från elevens behov, vara aktuell, tydlig och eleven skall kunna förstå innehållet samt att 
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feedback skall fokusera på uppgiftens process än på det individuella. Positiv feedback var 

kopplat till lycka eller självförtroende och kopplat till hårt arbete medan andra elever 

kopplade feedback till tidigare erfarenheter av skolgången. Elevernas förståelse för uppgiften 

var inte densamma som lärarens då eleverna tolkade deras skrivna arbete i sammanhanget till 

feedback som kopplat till deras förståelse och mening med uppgiften. Elevens respons till 

feedback som den fick visade också att de inte förstått uppgiften utan blev då förvirrade när 

de inte förstått uppgiften. Detta kan visa på att den feedback som eleverna fick var lättare att 

korrigera och då undvika en mer utmanande reflektion. Detta kunde enligt Goh och Walker 

visa sig i fraser från elever såsom ”jag ska”, ”jag tror” samt ”kanske”. Feedback som gavs var 

generellt kopplat till negativa känslor, samt lärarnas feedback fokuserade på uppgiften eller 

processen istället för individen och möjligheten att utveckla lärandet. Det svåra för eleverna 

kan vara att förstå skillnaden mellan utvecklandet av uppgiften och utvecklandet av lärandet, 

beroende på lärarens intentioner och kommunikation (Goh & Walker, 2018).  

Colby och Atkinson (2004) föreslår att en tydlig utvecklingsplan upprättas, utvecklande av 

tydlig information eller tydliggörande av uppgifterna för elevernas förståelse, täta individuella 

kontakter och feedback via mail och fysiskt under terminens gång för att kunna processa 

kunskaper och utveckling av skrivande men även skapar även förståelse och diskussioner. 

Denna metod benämner de som ”Assisting Performance”. Viktigt är, säger de, är att skapa 

förståelse för eleven genom att assistera och stötta elevens skrivandeprocess så att eleven kan 

utvecklas. Viktigt är även pedagogens instruerande i den teknik eller process som skall 

användas i specifik genre. Då kan pedagogen ge stöd till eleven, då denne ska välja material 

och visa exempel på vad som kan användas. Eleverna skapar då förståelse och kunskap om 

hur eller var specifikt material finns och hur de kan användas. Individuell feedback skapar en 

större förståelse och gör eleverna mer oberoende. Denna metod menar Colby och Atkinson 

(2004) är en struktur för handlande och tänkande, men är svårast att implementera i praktiken. 

Feedback från lärare värderar elever mer än kamratfeedback, eftersom lärarna tillskrivs ha 

expertisen och då makten att styra utvecklingen. Därför krävs ett utvecklande av reflektivt 

tänkande och framåtsyftande reflektivt skrivande utifrån reflektiva frågeställningar innan 

pedagogen ger feedback. För lyckad feedback krävs mycket arbete kring dialog mellan lärare 

och elever, där elever får möjlighet att ställa frågor under arbetets gång, så att läraren förstår 

varför eleven agerar som den gör när den inte förstår uppgiften eller dess syfte. Dialogen 

mellan elev och lärare är viktiga för att undvika bristande förståelse för varandras 

förförståelse av uppgiften, så att det inte sker missförstånd och skapar ineffektiva problem 

som även skapar problem i relationen mellan elev-lärare. Därför är det viktigt att läraren 

undanröjer hinder såsom ordval i dialogen rörande uppgiften som kan skapa missförstånd på 

grund av eleven inte förstår kommunikationen (Kizlicik & Daloglu, 2018). 

Kamrathjälp kan skapa möjligheter i skrivandet när de får feedback av flera källor utifrån 

formativ bedömning. Förhållandet i kamrathjälpen överbygger nuvarande och önskad 

utveckling. Kamrathjälpen kan öka den sociala pressen på eleven men den kan också ses som 

mer förstående och meningsfull då språket är anpassat mellan eleverna som därför kan förstå 

feedbacken som ges. Kamrathjälp i feedback går snabbare än om läraren arbetar med den 

själv. Läraren måste vara tydlig med hur feedback skall ges och organiseras mot personens 
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utveckling. Därför behöver pedagogen låta eleverna öva mycket för att kunna bli effektiva i 

sin feedback. Dessutom måste pedagogen förklara för eleverna att kamratfeedback är ett 

arbetsredskap för att hjälpa till att hitta förslag för hur eleven kan utvecklande skrivandet. 

Detta kräver träning med direktiv som beskriver hur skrivandet kan utvecklas, ge fler idéer 

men också ge eleverna möjlighet till reflektion (Tehrani, 2018).  

Även Lumpkin (2015) skriver hur elever skall kunna utvecklas genom ett meningsfullt 

lärande, hur lärare ger feedback, men även fokuserar mer på elevernas lärande, än på 

uppgifterna. För att kunna reflektera över skrivandet bör första steget vara temats ramar, mål 

och innehåll. Det andra steget bör beskriva lärandemetoder och strukturella praktiker som 

används för att utveckla lärandet. Hur uppgifterna är upplagda avgör elevernas engagemang, 

därför är uppgifternas design utifrån elevernas livserfarenheter viktiga. Eftersom många 

elever generellt kämpar med skrivande och sökande efter information är det viktigt att ha i 

åtanke kring skrivandets struktur, hur uppgiften specificeras och tydlighet samt en guide, som 

stöttar eleverna i hur de skall kunna identifiera, använda ramar och källor för uppgifterna. 

Engagerade elever som får stöttning av lärare men även möjlighet till skrivskola gör att 

eleverna tar till sig utmaningar men får vinster av och förbättrade kunskaper i skrivande. Höga 

förväntningar och rubriksättningar med poängsättning gör att elever förstår förväntningarna 

och strävar mot dem. Det tredje steget bör presentera exempel från studenters texter som 

lärare förklarar med feedback. Det fjärde steget är den sista fasen där skrivandet bör närma sig 

slutfasen, korrigeringar av texter för att nå slutmålet (Lumpkin, 2015).  

Den reflekterande läraren tittar på alla aspekter när den arbetar kring ett tema. Temat bör vara 

indelat i delar under en termin så att delarna skapar en helhet och eleven kan utveckla sitt 

skrivande i processer. Utifrån delarna processar och anpassar eleven sitt skrivande som leder 

till utvecklande lärande. Dokumentationen genom portfolio, som följer stegen lär eleven att 

reflektera över sitt lärande och stegvis utveckla skrivandet. Dock passar inte 

portfolioskrivning alla men dessa elever kan utveckla sitt skrivande genom att samla exempel 

på skrivande som en påminnelse kring sitt skrivande. Lärarna kan också samla in texter som 

påminner dem om elevers utveckling och lärande i skrivandet. En engagerad lärare motiverar 

också studenterna genom att hjälpa dem att förstå, guida dem under deras utmaningar, 

handlingar och genomföranden av uppgifter. Genom det utmanas eleverna att reflektera och 

kritiskt granska sitt lärande då lärarna hjälper dem att bedöma sitt lärande (Lumpkin, 2015).  

Läs- och skrivsvårigheter 

Grundläggande förutsättningar är språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet är viktig i 

sambandet gällande skriftspråksinlärningen. Det innebär att man förstår kopplingen mellan 

fonemet, ljudenheten och grafemet, symbolen för ljudenheten. För att utveckla en fonologisk 

medvetenhet behöver man uppmärksamma och förstå den alfabetiska principen men genom 

att först och främst rikta den mot talspråket och fonemen. Utvecklingen av fonologisk 

medvetenhet görs genom varierande aktiviteter, detta sker vanligen i förskoleklass och i 

skolår 1. Skriv- och lässvårigheter är ofta en konsekvens av bristande medvetenhet av 

fonologin. Bästa sättet att lära sig bokstäver är att utifrån ljudanalys av talade ord, kunna 

jämföra talljud och bokstav i ett resultat av ljudanalys. När bokstäver inte är inlärda, 
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automatiserade eller associerade korrekt mellan ljud och bokstav kan det leda till svårigheter i 

både skrivning och läsning (Mossige, Skaathun & RØskeland, 2009).  

Svårigheter i skriftspråket kan uttrycka sig på olika sätt. Bristande fonologisk medvetenhet är 

den huvudsakliga orsaken till läs- och skrivtekniska svårigheter. Undersökningar har visat att 

de primära svårigheterna som knyts till den skriftliga och språkliga svårigheten är tvådelad, 

den skriftspråkliga kompetensen och IQ. Generellt kopplas dessa till de högre nivåerna av 

skriftspråket medan ordavkodning (läs- och skrivtekniska) och stavning inte kan kopplas i lika 

höga nivåer till den generella utvecklingsnivån. Flerspråkiga elever kan också ha specifika 

skriv- och lässvårigheter men det behöver inte nödvändigtvis bottna i den språkliga 

bakgrunden. Hörsel- och synproblematik kan även de skapa svårigheter med det skrivna 

språket eftersom tal- och skriftspråksinlärningen samverkar tillsammans med hörsel och 

artikulationen. Svag fonologisk identitet skapar svårigheter med både stavning och i 

ordigenkänning (Mossige, et al. 2009). 

Negativa känslor kan skapa svårigheter i läs- och skrivinlärning och därigenom påverkas 

motivationen som då blockerar eller försvårar det fortsatta lärandet. Om eleven byter skola 

eller lärare ofta, undervisningsmetoder, skolmiljö, kulturen i skolan, inte känner sig trygg i 

språket påverkar elevens skolgång tidigt. Fler faktorer som skapar hinder kan till exempel 

vara mobbning, vantrivsel men även hög frånvaro. Vissa dyslektiker kan ha svårigheter enbart 

på det fonologiska området medan andra kan ha svårigheter i snabb namngivning. Om det 

finns genetiska eller dyslektiska drag kan uppväxtmiljön bidra till problem i skriv-och 

läsutvecklingen. Man måste ha klart för sig att elever i skriv- och lässvårigheter inte är en 

homogen grupp. Ju tidigare insatserna sätts in desto mer kan eleven bli hjälpt. Det måste 

finnas rutiner för uppföljning och snabbt sätta in åtgärder genom att till exempel hitta 

arbetsmetoder och kompensatoriska hjälpmedel för att få eleven att behålla lusten och tilliten 

till sitt lärande (Mossige, et al. 2009).  

Då elever inte ges tillfälle att komma vidare i sina texter med hjälp av till exempel 

diskussioner kring andras stämmor och ta in dem i sitt skrivande, riskerar eleven inte komma 

vidare från det imiterande steget. Skrivandet av texter som hamnar i bänken eller i pärmen 

utan att någon läser dem, är också en orsak till att elever tappar motivation till att skriva 

(Liberg, 2014). Orsakerna kring brister i skriftspråket kan vara sammansatta och mångfaldiga. 

Det kan vara svårt att kartlägga bakomliggande orsaker till skriv- och lässvårigheter. Det är 

ändå viktigt att kunna hitta orsaker som kan vara mest sannolika till att eleverna är i dessa 

svårigheter. Orsaker kan vara skriftspråkliga erfarenheter eller andra skäl som till exempel att 

elever i sitt engagemang upplever skolarbetet eller skolan som givande. Cirka en tredjedel 

bedöms inte ha primära skriv- och lässvårigheter utan främst en avsaknad av erfarenheter av 

skriftspråket som är nödvändiga för att kunna vidareutveckla och få nya erfarenheter för att 

textkompetensen skall utvecklas. Elever och lärare behöver förstå betydelsen av den egna 

insatsen för en skriv- och läsutveckling som är optimal. Sambandet mellan läsfärdigheter och 

läslust, skrivfärdigheter och skrivlust skapas genom att eleverna stimuleras i att skriva och 

läsa (Mossige, et al. 2009).   
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Skriv- och läsutveckling ur specialpedagogiskt perspektiv 

Uppmuntran och stöd behöver alla elever för att skriv- och läsförmågan skall utvecklas. Detta 

måste då således ske på olika sätt, till exempel vägledning, texter som är lagom utmanande för 

eleverna, samtal om texter, reflektion och kunna dra slutsatser. De elever som har en bristande 

avkodning behöver en strukturerad och systematisk undervisning som fokuserar på 

avkodningen, för att förstärka och träna kopplingen mellan ljud och bokstav men även få ett 

flyt i läsningen. Kompensatoriska hjälpmedel såsom inlästa läromedel, utskrivna anteckningar 

och att ha tillgång till dator att skriva på kan underlätta för eleven i undervisningen. För att 

eleverna ska få uppleva funktionen av att skriva, behöver läraren uppmärksamma elevens 

framsteg och goda insatser, stödja och följa elevens utveckling. Att utgå från elevernas 

livsvärld, intressen och engagemang är också något som läraren behöver göra, så att 

skrivandet sker i meningsfulla sammanhang. (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

För att skapa en tillgänglig miljö för eleverna krävs inte bara vägledning utan även pedagoger 

med kompetens som inte konkurrerar med varandra och som har möjlighet att arbeta flexibelt 

(Skolverket, 2016).  SPSM (2014) instämmer i att det krävs en inkluderande pedagogik och 

en vilja att anpassa i undervisningen. SPSM betonar att lärarnas kunskaper och utbildning är 

nödvändiga för att skapa inkludering. Både elevens delaktighet i utformandet av stödet och 

själva stödet som rektorerna är skyldiga att erbjuda, måste se olika ut beroende på elevens 

individuella behov. Social delaktighet och uppgiftsdelaktighet är två delar i elevernas känsla 

av gemenskap. Att känna relation och engagemang till uppgifterna men även gemenskap och 

tillhörighet i klassen skapar en känsla av delaktighet men ger även möjligheter och 

förutsättningar för arbete i mindre grupper, klass, enskilt eller olika gruppkonstellationer. 

Detta skapar också social förmåga men också utmaningar i kunskapsinhämtning. Det är då 

viktigt att inte göra dessa grupperingar till statiska. Samspel i klassrum sker inte spontant i 

uppgiftslösning utan detta kräver att läraren stöttar och planerar för interaktion och 

kommunikation mellan eleverna. Det samma gäller användandet av IKT då det måste ske på 

ett alternativt och pedagogiskt sätt och inte bara användas som ett administrationsmedel 

(SPSM, 2014).  

Barn och ungas upplevelser är subjektiva och många faktorer påverkar deras välbefinnande. 

Därför är det viktigt att lyssna på deras sätt att berätta och uttrycka sig om lärande och hälsa 

samt kunna ge dem möjlighet till inflytande. En forskare, Ed Diener (Skolverket, 2019a) 

beskriver den subjektiva upplevelsen utifrån tre aspekter; positiva och negativa känslor, samt 

upplevelsen av livets tillfredsställelse. Dessa aspekter är relativa och påverkas av många 

faktorer. I detta betonas vikten av pedagogernas lyhördhet inför varje enskild elev, att ta 

utgångspunkt från hur eleverna uttrycker sig om lärandet och därigenom ge dem inflytande 

och delaktighet (Skolverket, 2019a). 

I begreppet utbildning finns enligt SOU 1997:21 tre aspekter som är viktiga i individernas 

lärande. Dessa tre aspekter inkluderar individen som den aktive skaparen i ett dynamiskt 

samspel mellan förståelse och kunskapssträvan, den tysta kunskapen görs begriplig och den i 

ett kontextuellt sammanhang men även som ett redskap i samspelet med kunskapsuppbyggnad 

och kommunikation där individen bygger sin kunskap. Eleven skapar kunskaper och verktyg 

utifrån sina förutsättningar i det sammanhang som denne deltar i (SOU 1997:21).  
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Elevperspektiv  

Att undersöka elevperspektivet är ett av de mest förbisedda forskningsområdena (Westling 

Allodi, 2002; Nielsen, 2011). Det gäller att särskilja de olika tolkningar som finns i uttrycket 

“barnperspektiv”, menar Qvarsell (2003). Barnperspektiv kan ha olika betydelse, till exempel 

betyda att vuxna och professionella som arbetar med barn, ser något från barnens perspektiv. 

En annan definition är hur barnen ser på sig själva och sin värld. Begreppet perspektiv kan 

också ha olika mening; position, synsätt eller teori. Här finns inget perspektiv som är mer rätt 

och fel än något annat, i stället bör mångfalden premieras. Att inta andras perspektiv ger 

chans till bättre kunskap, skapar respekt och förståelse och frågor kring rätt och fel, vilket i 

sin tur kan leda till att fattade beslut och insatta åtgärder formas efter individens unika 

situation. Speciellt viktigt blir det, då det gäller barn och elever i särskilda behov. I både 

pedagogisk forskning och i verksamheter där barn befinner sig, finns vuxna professionella 

som har kunskap om vilka barns generella behov är och vad som generellt är bäst för barnen. 

“Tänkta behov eller andra föreställningar om vad som är bra för barn kan alltså komma i 

konflikt med barnets rätt att säga sin mening eller att ge sin uppfattning om en situation, 

Empati och respekt gäller konkreta personer, inte teoretiska objekt.”  (Qvarsell, 2003, s. 103).   

Cecilia Nielsen (2011) har i sin forskning riktat in sig på att ta reda på människors upplevda 

erfarenheter av att befinna sig i läs- och skrivsvårigheter, med syftet att ta reda på vad 

eleverna själva säger om vilken hjälp de vill ha och behöver ha av lärare. Resultatet av 

forskningen visar elevens behov av lärare som kan sätta sig in i deras situation och att därifrån 

kunna hjälpa dem att själva hantera sina svårigheter. Eleverna uttrycker att lärarnas 

bemötande spelar stor roll, att lärare som ger eleven förutsättningar att utveckla läs- och 

skrivförmågan, ser eleven som en hel person med starka och svaga sidor samt ger eleven den 

tid som hen behöver är viktiga för dem. Förutom dessa kvaliteter behöver läraren, enligt 

eleverna, ha goda språkkunskaper och ha förmåga att skapa en god både fysisk och psykisk, 

lärmiljö. Nielsen påpekar att studier kring elevers upplevelser och erfarenheter tillför kunskap 

på metanivå; vikten av att inse hur verkligheten ter sig för andra människor.  Hur elever som 

lever under andra omständigheter och har andra förutsättningar, upplever skolan, lärares 

bemötande och undervisning. Genom undervisning och respektfullt bemötande kan elever 

komma över sina svårigheter genom att träna sin läs- och skrivförmåga utifrån sig själv, sina 

egna kunskaper och förutsättningar.  

Eftersom vi vill betona vikten av elevperspektiv och den för både för individen och för 

samhället så viktiga förmågan att uttrycka sig i skrift, vill vi med denna studie ta reda på mer 

kring hur elever beskriver sina erfarenheter av skrivande och att möta skrivundervisning. 

Även om det i denna studie endast blir röster från få elever, så önskar vi med vår studie 

betona vikten av att vi som lärare och speciallärare utgår ifrån de elever som ingår i den grupp 

som vi ska undervisa, med syftet att varje enskild elev ska komma vidare i sin 

skrivutveckling. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att beskriva några elevers perspektiv på skrivande och 

skrivundervisning.  

Våra frågeställningar är: 
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Hur beskriver eleverna sitt eget skrivande? 

Vad kännetecknar skrivundervisningen utifrån elevernas beskrivningar? 

Hur ser eleverna på övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 när det gäller skrivande och 

skrivundervisning? 

METOD 
I denna del av arbetet kommer vi att redovisa vilka val vi har gjort för att uppfylla vårt syfte 

med arbetet. Vi behandlar forskningsansats, vilken metod vi valt för att samla in material, 

urvalet av informanter, hur vi genomfört vår studie och analyserat datamaterialet. Dessutom 

redovisar vi hur vi gått till väga för att ge studien tillförlitlighet samt att vi redogör för de 

etiska överväganden vi har gjort.  

Metodval  

Vi valde att använda en kvalitativ forskningsansats eftersom vi vill ta reda på elevers 

upplevelser av sin skrivundervisning och sin skrivutveckling. Vi vill göra elevers röster hörda 

och speciellt viktigt är det att elever som är i svårigheter får möjlighet att uttrycka sina 

upplevelser av skolarbetet och sin skolsituation. Våra framtida uppgifter i vår yrkesroll som 

speciallärare är hitta vägar i elevers skrivutveckling.   

Syftet med kvalitativa ansatsen som metod med ett induktivt syfte är att få fram resultat som 

inte är lätta att mäta men som syftar till att få en förståelse för ett komplext problem. 

Kvalitativa studier söker tolkningar av människors upplevelser (Creswell & Poth, 2018). Då 

kan vi utgå från empirin till att kunna analysera och tolka resultatet. Genom att använda oss 

av ett induktivt förhållningssätt som kan generera en teori skapas en förståelse för eleverna i 

den kontext där de befinner sig. Eftersom vi är intresserade av elevernas uppfattningar och 

beskrivningar kring deras syn på sin skrivundervisning och skrivutveckling, har vi låtit oss 

inspireras av en fenomenologisk forskningsansats. Detta gör vi för att kunna få en förståelse 

för de fenomen som finns i undervisningssituationerna rörande svenskämnet, skrivandet som 

kontextuellt bundet, som både kan skapa möjligheter och hinder för elevernas skrivutveckling. 

Det viktigaste med fenomenologin som vetenskapsmetod, är det induktiva förhållningssättet 

och förståelsen för fenomenen, då denna metod inte är teoritestande utan kan generera en teori 

(Szklarski, 2014). Cecilia Nielsens forskning (2005) syftar till att ta reda på människors 

uppfattning om att befinna sig i och övervinna läs- och skrivsvårigheter. Nielsen (2005) valde 

fenomenologisk forskningsansats och att genomföra kvalitativa intervjuer för att få svar på 

sina frågeställningar. Hon påpekar även vikten av att hålla sig öppen inför de resultat man får, 

att försöka hitta mening och essenser i de utsagor som människor gör om ett visst fenomen. 

Samtidigt behöver den som genomför undersökningen förhålla sig medvetet och kritiskt till 

sina förkunskaper och erfarenheter, vilka kan styra det arbete man genomför, till exempel i 

intervjusituationer, i tolkning av informanternas svar eller i urvalet av forskning.  

Fokusgruppsintervjuer 

Vi har valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer för att ta reda på elevernas beskrivningar 

av sin skrivundervisning. Wibeck (2010) framhåller fördelen med fokusgruppsintervjuer då 

man vill studera hur ett samtal tar sig form hos en utvald grupp med människor, det ger 

möjlighet till upptäckande och ger ”kunskap om grupper av människor och om ämnen som 
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annars inte blir förstådda” (Wibeck, 2010, s. 149). Hon skriver också att i 

fokusgruppsintervjuer jämför eleverna sina tankar och erfarenheter med varandra: ”de 

upptäcker och utvecklar ämnen, utforskar djupet och kontexten och ger sin egen tolkning av 

vad som kommer upp i diskussionen” (Wibeck, 2010, s. 149). Deltagarna har inga färdiga 

åsikter när de kommer till fokusgruppsintervjun, vilket gör att deras ståndpunkter 

omformuleras och omformas under själva samtalet, vilket kan göra det svårt att följa 

argumentationen men samtidigt kan detta vara en fördel då det kan framkomma nya åsikter, 

tankar och idéer i interaktionen (Wibeck, 2010).  

Urval 

Genomförandet av intervjuer med 20 elever i årskurs sju i grundskolan valdes medvetet, då 

dessa elever har erfarenhet av hela låg- och mellanstadiet, samt att de vid intervjutillfällena 

hade gått nästan ett läsår på högstadiet. De 20 eleverna delades in i fem fokusgrupper. Vi 

förväntade oss att det skulle kunna finnas en del erfarenheter och reflektioner kring hur det 

varit under tidigare år, samt att de fortfarande har i färskt minne hur det var att komma in i en 

ny verksamhet, med nya förutsättningar, annan organisation, nya miljöer och högre 

kunskapskrav.  

Vi övervägde att endast intervjua elever i läs- och skrivsvårigheter, men av etiska skäl erbjöds 

alla elever i klasserna att delta då vi inte ville medverka till känslan av att vara utpekad och 

lågpresterande då vi såg risken för stigmatisering som stor. Detta resonemang kring våra val 

gällande urval av elever, stärks av Messiou (2006), som dessutom skriver: ”More importantly, 

there is danger of reproducing certain stereotypes associated with children defined as having 

special needs […]” (Messiou, 2006, s. 307.) De 20 intervjuade eleverna som valde att delta i 

vår studie, kom från två olika grundskolor i två olika kommuner. Vi har använt oss av 

bekvämlighetsurval då dessa kommuner passade oss bra geografiskt.  

Genomförande 

Första kontakten togs med skolorna via mejl till lärare som undervisade i svenska i årskurs 

sju, informerade om studien, bifogade missivbrev samt informationsbrev till elever och 

vårdnadshavare (se bilaga 1 och 2).  

Tillsammans med lärarna gjordes en tidsplan för studien.  Inledningsvis besöktes skolorna, en 

vecka innan intervjuerna skulle genomföras. Då informerades eleverna om intervjuerna och 

hur de skulle gå till, vi informerade om det brev som var riktat till elever och vårdnadshavare 

och som då delades ut vid besöket. De elever som ville delta, fyllde i en samtyckesblankett, 

som även skrevs under av vårdnadshavarna. För att säkerställa ett specialpedagogiskt 

perspektiv på vårt arbete, så skedde denna process i samverkan med lärarna på skolan som 

känner eleverna. På detta sätt fick vi veta att det i våra fokusgrupper fanns elever som var i 

läs- och skrivsvårigheter. Femtio minuter avsattes till varje grupp för intervjuerna, då vi 

bedömde att detta antal minuter motsvarade lektionstillfället i svenska, så att andra ämnen inte 

skulle drabbas, samt att eleverna inte skulle missa rast eller lunch. Däremot lät vi elevernas 

samtal styra, för att få ut så mycket information som möjligt.  

Fokusgruppsintervjuerna har genomförts i mindre grupp-/eller samtalsrum. Rummen låg i 

anslutning till klassrum eller nära personalrum, för att få till en så lugn miljö som möjligt men 
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som ändå var bekant för eleverna. Att hålla intervjuer i hemmastadd miljö är en viktig 

förutsättning för att eleverna skall känna trygghet och skapa en bättre diskussion (Wibeck, 

2010). Fokusgrupperna har bestått av tre till fem elever per grupp i totalt fem grupper. 

Eftersom vi valde få respondenter i fokusgrupperna, skulle detta göra så att allas röster hade 

möjlighet att komma fram i intervjuerna. Gruppernas olika storlekar berodde på tillkomst och 

bortfall av elever vid intervjutillfällena. Arbetsuppgifterna under intervjuerna valde vi att dela 

upp, vi turades om att vara samtalsledare respektive att föra korta anteckningar om vem av 

eleverna som sa vad (för att underlätta transkriberingarna). Detta sätt valdes, eftersom vi båda 

ville ta tillfället i akt att prova på och få erfarenhet av att leda intervjuer. Som stöd under 

intervjuerna hade vi vår intervjuguide (se bilaga 3) samt en lista över påminnelser inför, under 

och efter intervjun (se bilaga 4). Det var klara roller, vem av oss som höll i intervjun, vem av 

oss som förde anteckningar och vad vi förväntade oss av eleverna. Vi berättade för eleverna 

vad vi skrev i anteckningarna och att dessa anteckningar endast skulle användas av oss, vid 

transkriberingarna. Intervjuaren ledde intervjun, bestämde agendan och informerade eleverna 

före intervjun vad syftet var, hur intervjun skulle gå till och vad vi skulle prata om. Efter 

intervjun fick alla elever enskilt och skriftligt göra en utvärdering av samtalet genom att svara 

på frågor om intervjun; om de hade fört fram sina synpunkter och anledningar till att de 

eventuellt inte hade fört fram sina synpunkter helt och hållet (se bilaga 5). I vår skrivprocess 

har vi delat upp uppgifterna att skriva de olika delarna i vårt arbete. Sedan har vi hjälpts åt att 

bearbeta texten.  

Tillförlitlighet 

I studien har vi hämtat och följt Vetenskapsrådets allmänna regler kring att tala sanning i vår 

forskning, att vi medvetet granskat och redovisat studiens utgångspunkter. Vi redovisar öppet 

våra metoder och det resultat vi har fått. Vi har strävat efter att hålla ordning på vår 

dokumentation i form av inspelningar, transkriberingar, dataanalysmaterial (Vetenskapsrådet, 

2011). Gällande smygrepresentativitet och representationen i denna studie kan vi inte utgå 

från att vårt resultat kan representera en vidare grupp eller population. Urvalet av 

respondenter och antal kan inte sägas uppnå en variation som är maximal för populationen 

(Göransson, K & Nilholm, C., 2009). Därför har vi i våra frågeställningar använt oss av frågor 

som riktar sig mot de antal elever som deltagit i undersökningen fokusgruppsintervjuerna. 

Efter avslutad intervju fick varje elev utvärdera samtalet (se sammanställning av elevernas 

svar i bilaga 6). Utvärderingen visade att 11 av 20 elever ansåg att de absolut kunde föra fram 

sina synpunkter utifrån den intervjumetod vi använde. Nio av eleverna kunde föra fram de 

flesta av sina synpunkter. Anledningen till att de inte förde fram sina synpunkter helt och 

hållet angav åtta av dem att deras synpunkter kom fram ändå. En av eleverna förde inte fram 

synpunkter på grund av rädsla att såra eller genera någon. Ingen angav grupptryck som skäl 

till att de inte framfört sina synpunkter. De flesta elever lämnade kommentarer som 

genomsyrades av att intervjuerna upplevdes som positiva och att de kände sig lyssnade på.  

Resultatet av utvärderingen tyder på att vårt resultat är tillförlitligt och giltigt. Elevernas 

kommentarer tyder på vikten av att lyssna på våra elever för att vi ska få redskap för hur vi 

kan utveckla skrivundervisningen tillsammans med elever och pedagoger för att eleverna ska 

utveckla sitt skrivande optimalt. Detta sätt att utvärdera samtalet har inspirerats av M. 

Sandström (personligt meddelande 2018-10-05). 
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Etiska överväganden 

Då studiens fokus är barn, ställs extra stora krav på etik i alla delar av studien och särskilt i 

mötet med eleverna och genomförandet av intervjuerna (Creswell & Poth, 2018). Vi 

informerade elever och vårdnadshavare i förväg om syftet med studien, att intervjuerna skulle 

spelas in, att inspelningarna skulle förvaras på säkert sätt. Dessutom informerades eleverna 

om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, att all identifierbar information skulle 

tas bort, så att anonymiteten garanterades samt att all insamlade data endast skulle användas i 

denna studie och skulle raderas när studien var genomförd.  Därmed tog vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets etiska krav om information, samtycke, konfidentialitet och kraven kring 

dokumentation (Vetenskapsrådet, 2017). 

Intervjusituationen tänktes noga igenom innan gällande vilka personliga konsekvenser den 

kunde få för den intervjuade, till exempel stress och förändringar i självuppfattningen (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Till exempel tog vi hjälp av pedagoger som kände eleverna för att 

göra gruppindelningarna, för det första för att få till så trygga grupper som möjligt, för det 

andra för att skapa goda förutsättningar för bra dynamik i gruppen och därmed kunna få till så 

bra samtal som möjligt (Wibeck, 2010).  

Ännu fler etiska överväganden som vi brottats med är huruvida vi ville avslöja vilken del av 

Sverige och ort samt storlekarna på skolorna och var dessa skolor befinner sig på grund av 

igenkänningsfaktorerna när någon läser vårt material. Därför har vi varit mycket försiktiga 

kring hur elever beskrivs eller förklarar sina upplevelser kring sin undervisning och 

skrivutveckling. I denna studie ville vi även få en så neutral bild som möjligt kring elevers 

upplevelser av skrivundervisning och skrivutveckling och därmed ville vi inte få någon 

förhandsinformation kring hur många elever som var i läs- och skrivsvårigheter. Detta för att 

undvika att vi hade förutfattade meningar om eleverna och så långt det var möjligt förhålla oss 

neutrala i mötet med eleverna. Detta eftersom syftet var att få elevernas egna uppfattningar 

kring skrivundervisning och skrivutveckling.  

Dataanalys 

I vår dataanalys har vi inspirerats av den arbetsgång som beskrivs av Szklarski (2014). Vi 

började med att transkribera samtliga fokusgruppsintervjuer. Vår intention var att transkribera 

fokusgruppsintervjuerna ordagrant och detta gjorde vi så långt det var möjligt. Svårigheterna 

uppkom när eleverna pratade samtidigt eller när det uppkom andra ljud i rummet, såsom 

fläktar, pappersprassel eller ljud från angränsande rum. Men sammantaget så anser vi att vi 

dokumenterade det allra mesta som uttrycktes under intervjutillfällena. Vi valde att inte 

transkribera innehållet i intervjuerna som inte hade med vårt syfte att göra. Det skedde endast 

vid ett par kortare tillfällen, annars hade intervjuerna fokus på våra teman. När informanter 

pratade samtidigt, har vi inte markerat detta i transkriberingarna, men tagit med allt som blivit 

sagt, så långt det har varit möjligt. Vid flera tillfällen uppkom ohörbara uttalanden och dessa 

markerade vi i transkriberingarna.  

När transkriberingarna var klara, läste vi igenom dem två gånger och konstaterade att alla fem 

texter var begripliga och stämde med syftet för vårt arbete. Sedan läste vi noggrant igenom 

transkriberingarna och letade efter, delade in och hittade beteckningar för meningsbärande 

enheter, utsagor som säger något om det fenomen som vi undersökte. Efter vi gjort detta skrev 



   

 

19 

 

vi om alla utsagor från förstapersonsform till tredjepersonsform samt markerade alla 

ändringar. Steg tre och fyra i vår analys av resultatet innebar att vi letade efter både explicita 

och implicita tolkningar i elevernas uttalanden. Sedan omformulerades elevernas utsagor till 

mer abstrakta formuleringar, fogade samman liknande uttalanden. Vi sökte sedan 

gemensamma nämnare mellan utsagorna och kunde då göra en sortering.  

RESULTAT   
Vår studie vill betona elevperspektivet och vikten av detta för både individ och samhälle för 

att kunna uttrycka sig i skrift, men även betydelsen av detta för vidare forskning kring 

elevperspektiv. Syftet med studien är att beskriva elevers perspektiv på skrivande och 

skrivundervisning. 

I detta avsnitt redovisar vi de resultat vi har fått utifrån våra frågeställningar i tre delar; 

Elevers eget skrivande, skrivundervisning och skillnader mellan årskurs sex och årskurs sju. 

Under dessa delar har olika teman kunnat urskiljas, som är av betydelse, både för elevernas 

skrivande och skrivundervisningen.  

Elevers eget skrivande 

Gällande beskrivningar av elevernas eget skrivande hittade vi i elevernas utsagor följande 

teman; elevernas syn på sin skrivutveckling, olika verktyg i skrivandet och strategier för att 

komma vidare i skrivandet.  

Elevernas syn på sin skrivutveckling Elever beskriver hur de tyckte att det var roligt att 

skriva i början av skolgången, men att det sedan blivit allt tråkigare. Eleverna tycker det är 

roligt att skriva egna berättelser men inte lika motiverande nu, då de säger att de behärskar 

det. I vår studie säger de även att stavningen kan vara ganska svår. Eleverna tar hjälp av 

kamrater för att rätta. Det tidiga skrivandet säger elever var svårt, då språkförståelsen inte 

fanns och skrivutvecklingen inte kommit igång, men att lärandet sedan tog fart och att det då 

har gått lättare. Elever beskriver även svårigheter med att skriva faktatexter utifrån källor och 

ämnesspecifika begrepp, men stöttningen från lärare hjälper eleverna framåt. Elever beskriver 

sin skrivutveckling från att inte kunna läsa sin handstil, till att den blivit bra. 

Skrivutvecklingen består även av att kunna stava svåra ord, tycker eleverna. Det är viktig 

kunskap att kunna stava för att göra sig förstådd, men de säger att det inte varit lätt, det kan 

vara lättare att formulera texter än att stava. Eleverna berättar att de från början skrev kortare 

texter till bilder och att de under årens gång har skrivit allt längre texter. 

I intervjuerna samtalar de om formuleringen av texter och att detta beror på olika mottagare 

av texterna. Eleverna beskriver att läsning är viktigt för skrivutvecklingen, till exempel för att 

få inspiration och kunna hantera olika slags texter. 

Olika verktyg i skrivandet Under intervjuerna framkommer det att datorn verkar vara det 

vanligaste verktyget då elever ska skriva texter. Men eleverna har olika uppfattningar kring att 

skriva för hand och användandet av dator som skrivredskap. 

Eleverna uppfattar skrivandet för hand som något bra. De säger att det fungerar bäst för dem 

att skriva för hand och de vill gärna göra det ibland. En elev uttrycker att skriva för hand är 

som ”old-school” men tycker det är bra, då fantasin sätter bättre fart.  
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När man skriver för hand då tänker man samtidigt som man skriver, alltså på vad som ska hända sen, och 

då blir det mer typ, fantasifulla, genomtänkta texter. (Intervju 5) 

Elever uttrycker det också som att kontakten mellan elev och text är mer intensiv när de 

skriver för hand, man får sin egen ”touch” på texten. De säger till exempel att det är en fördel 

att man kan se texter som är skrivna för hand, att man lever sig in mer i texten, att eleven får 

skriva som den vill och får med mer av sig själv i texten. Eleverna beskriver det som att de 

inte hinner tänka lika mycket när de skriver en text med datorn. Under intervjuerna uttrycker 

elever att de direkt hatar att skriva texter på datorn, och att det inte alls att det är ett 

hjälpmedel. De säger även att de lär sig bättre överlag och lär sig stavning bättre, när de 

skriver för hand. Rättstavningsprogram rättar stavfelen direkt, vilket gör att stavning och 

handstil förvärras på grund av att man inte tänker efter. Rättstavningsprogrammet hämmar 

även skrivandet, då även rättstavade ord kan bli rödmarkerade, vilket stör eleverna i 

skrivandet.  

Samtidigt som flera elever föredrar att skriva för hand, så finns det elever som undviker det. 

De beskriver att de får smärtor i handen, speciellt då de skriver långa texter för hand, att de 

har svårläst handstil.  Det är också mer arbetsamt, säger eleverna, när de ska ändra i texter för 

hand, då man måste sudda och skriva om. Då är datorn är ett bättre verktyg för att till exempel 

byta plats på stycken, det går det fortare och är enklare. Speciellt bra är datorn när eleverna 

skriver mycket och skriver längre texter, då blir eleverna mer uthålliga och får inte ont i 

handen. Elever upplever det är lättare att hitta orden, då fingrarna ligger på tangenterna. De 

tycker det är skönare att skriva på datorn på grund av att handstilen blir otydlig när eleven 

skriver längre texter. De tycker att skrivandet på dator är lättare, då texten ”stannar kvar” på 

datorn. Papper, säger de, innebär att de måste ha koll på dem så de inte försvinner. Dessutom 

underlättar rättstavningsprogrammen, då de bara högerklickar och får upp stavningsalternativ. 

Autokorrekt på datorn gör att de lär sig stavning bättre. Datorskriven text underlättar även för 

läraren, säger eleverna. 

Elevernas svar gällande skrivverktyg visar på att elever har väldigt klar uppfattning om vad 

som passar bäst för dem själva. En elev uttrycker också precis detta:  

Jag tycker att man ska variera eller välja det som är lättast för en själv. (Intervju 2)  

Strategier för att komma vidare i skrivandet Det framkom i intervjuerna att eleverna hade 

olika strategier för att komma igång med uppgifter eller komma vidare med dem. Skolmiljöns 

strukturer, instruktioner men även deltagande på lektionstid var något som påverkade 

elevernas skrivandestrategier. Under intervjuerna framkom strategier som elever tyckte 

fungerade var till exempel att sitta i sin egen bubbla, de går runt och tittar på vad andra 

skriver, får ro att skriva genom att skärma av med hörlurar, bara sitter, pratar med någon eller 

skingrar tankarna genom att spela spel på datorn för att komma vidare i texten. Skrivandet av 

stödord för att uttrycka sig med egna ord, skriva tankekarta eller läsa texten en gång till för att 

tänka på det man skrivit är också strategier som elever uppmärksammat.  

Elever tycker att det kan vara svårare att komma vidare med sin uppgift i skolan, då man 

”bara blir sittande”, då det inte går att komma ifrån och göra något annat, vilket de lättare kan 

göra hemma. Andra uppfattningar som kom fram i intervjuerna var att det är bättre att sitta 

kvar vid skrivuppgiften än att gå därifrån, då uttrycker eleverna, tappar de fokus och glömmer 
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texten. En annan strategi som eleverna har, är att läsa om från början, läsa många gånger, läsa 

högt för sig själv så man hör hur det låter och sedan försöka komma på mer. Elever berättar 

även om att det händer att de glömmer bort vad de skrivit, då brukar de läsa om texten igen. 

Elever ser deltagande på lektionerna som en strategi men också nötandet för att bli en bra 

skribent. För att bli en bättre skribent bör man läsa mycket och vara med på genomgångarna 

när pedagogen instruerar. Skriva mycket, egna berättelser, använda egna ord och undvika 

upprepningar, använda synonymer, anser de också vara en bra strategi. Beträffande 

faktatexter så berättar elever att de är lättast att skriva då det bara är att sammanfatta det man 

fått fram. Elever tar även hjälp av sin föräldrar när de ska skriva för att komma över 

svårigheten att komma vidare eller färdigställa en text.  

Skrivundervisning  

Bland elevernas utsagor gällande skrivundervisning, har vi hittat teman som genrer, 

undervisning i genreskrivande, organisation, lärares sätt att undervisa och instruera, 

elevperspektiv: trygghet, goda relationer och stöd i skrivundervisningen. 

Genrer Eleverna i vår studie berättade att skrivundervisningen i årskurs sju omfattas av genrer 

såsom analys, berättande texter, referat, faktatexter, filmrecensioner, tidningsartiklar, 

insändare, argumenterande texter, jämförande texter, brev, monolog, intervju, dagbok samt att 

skriva sina egna tankar kring ett tema. Något som elever upplevde de saknade i 

skrivundervisningen, var att få skriva om sina egna känslor och upplevelser. Elevernas svar 

skiljer sig åt då det gäller skrivande av faktatexter, om det beskriv som svårt eller lätt. Här 

spelar det roll hur tydliga instruktionerna är eller vilken lärare de har. Elever beskriver även 

svårigheter med att hitta tillförlitliga källor, då de inte visste eller fått tillräcklig träning i var 

eller hur de skulle leta. Däremot säger eleverna det ändå var svårare att skriva faktatexter då 

texterna förväntades innehålla en korrekt grammatik. Eleverna uttrycker att det är skillnad i 

skrivandet då det i faktatexter kräver ett ”skolspråk” och uttrycker förståelse för innebörden 

av att skriva ”ordentligt”. 

Det ser väl mer professionellt ut. (Intervju 4) 

Det fanns blandade åsikter hos eleverna kring argumenterande texter. Eleverna tyckte det 

var roligt och enkelt, andra tyckte det var svårt att komma på argument och motargument. 

E: Det var kul. 

E: Jag tycker det är ganska svårt.  

E: Det gör jag med.  

E: Att komma på bra argument. 

E: Ja, det kan det också vara.  

E: Det var svåraste delen 

E: Att komma på flera bra argument och motargument och svar och sånt där.  

I: Ja, berätta mer om vad du tyckte. 

E: Det var roligt att skriva om det, men i början så satt man typ två lektioner och bara tänkte, vad ska man 

skriva, vad ska man göra, typ? Men när man verkligen kom in i det så, och visste vad man skulle skriva 

om, då blev det så här, då blev det enkelt och jag skrev till exempel om matsalen, eller så här maten i 

skolan att den inte var lika god, och då vet, jag har själva varit där och vet att det inte är gott, då blir det så 

här, då kommer man in enklare. (Fyra elever, intervju 5) 
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Gällande argumenterande text så säger eleverna att det var svårt med ramar och att få till 

huvudargument, men även flera olika argument. 

Att arbeta med analys, referat, filmrecensioner, leta efter symboler tycker eleverna är olika 

svårt. Till filmrecensionen hade de fått en skrivuppgift i form av intervju med någon karaktär 

ur en film, dagbok eller brev. Eleverna beskriver blandade känslor inför uppgifterna som 

innebär större frihet. Några elever tyckte det var svårt att skriva i So- och No-ämnena där de 

tycker att instruktionerna ibland är otydliga. 

Undervisning i genreskrivande Eleverna säger att de utvecklar sitt skrivande när läraren 

undervisar i genrekunskap genom att utförligt berätta, förklara, beskriva och ge många 

exempel på vad som kännetecknar olika slags texter. Då får eleven träna och utveckla sitt 

kunnande och skrivande inom olika genrer. När läraren använder sig av olika sätt att förmedla 

sin undervisning; till exempel skriva på tavlan, använde filmer och autentiskt material menar 

eleverna att de lär sig bra när läraren konkret visade hur man skulle genomföra 

skrivuppgiften, men inte löste uppgiften åt eleven.  

Då får jag tankar i huvudet att kan du inte hjälpa till att säga någon punkt i stället för att bara säga att jag 

har hittat en massa punkter här, det är bara fortsätta läsa medan man själv har kopplat ihop allt i en enda 

punkt, typ, tänker så att då ser man inte de punkterna som hon ser. (Intervju 2) 

När läraren introducerar skrivuppgifter uttrycker eleverna de får inspiration och 

engagemang att arbeta när det finns tydliga ramar, men att det samtidigt finns utrymme att 

få in sina egna idéer och tankar i texten, till exempel en mall för en specifik typ av texter, 

textens disposition, struktur och rubriker.  

Jag tycker att det har blivit bättre för mig. Jag har fått tips från olika lärare och sånt, hur man kan dela upp 

att skriva och sånt. Alltså, först ska du skriva stödord och sånt, dela upp med texten och så vidare. 

(Intervju 5) 

Organisation När skrivundervisningen har flera tillfällen och ger mer tid säger eleverna är 

bra, då de kan arbeta med texten och slutföra skrivuppgiften. De upplever då att det finns 

möjlighet till individuellt, enskilt stöd av lärare och varje elev kan välja arbete efter behov.  

Eleverna tycker det underlättar lärandet och ökar motivationen, när det finns möjlighet att 

arbeta i ett mindre sammanhang till exempel i ett mindre rum, med färre elever.  

Eleverna uttrycker att de lär sig bra när de får arbeta i grupper. Ett exempel är när klassen 

delas in i grupper om fyra till fem elever och alla grupper gör olika uppgifter, byter 

uppgifterna med varandra och sedan avslutas arbetspasset med gemensam sammanfattning av 

uppgifterna.  

E: Vi gör typ grupparbeten 

E: Ja, alltså man kan bli typ fem där, fyra där, tre där, så har man, då får man en tidning, prata om den, 

sen byter man och sen så, man byter mellan grupperna. […] Och sen har vi en sammanfattning, på slutet. 

(Två elever, intervju 5) 

Kamrathjälp är något som eleverna uppfattade var sporadiskt, eftersom eleverna inte var i 

samma grupp hela tiden. Eleverna beskriver flera aspekter på både individ-, grupp och 

organisationsnivå, som hindrar dem i sin skrivutveckling. Vad som hindrar eleverna verkar 

vara individuellt. En del elever upplever att det är svårare att skriva texter själv, medan andra 

upplever att det är svårt att arbeta i grupp vid skrivuppgifter, några uttrycker även att de inte 
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lär sig något av att arbeta tillsammans med andra. Eleverna önskar mer variation i 

skrivundervisningen och som exempel ges miljöombyte, uppleva och lära sig nya saker för att 

hitta inspiration till skrivuppgifter och för att göra skrivundervisningen meningsfull. 

Det är samma sak hela tiden och det blir liksom så här andra platser och typ gå ut och göra någonting och 

lära sig något annat, i typ skogen eller någonting, man är i skogen och letar. Men nu sitter vi i ett tråkigt 

gammalt klassrum och läser samma sak. Och har nån skrivuppgift på det. (Intervju 5) 

Lärares sätt att undervisa och instruera Eleverna beskriver hur lärare undervisar på olika 

sätt. Det kan till exempel vara hur läraren ger instruktioner, beskriver, förklarar, om läraren 

tillhandahåller och tydliggör vilka ämnesspecifika begrepp som eleverna ska använda i 

texterna, att kunna tydliggöra och ge stöd till eleverna under arbetets gång och peppning. 

Eleverna uttrycker att de har större möjlighet att lära då flera lärare är engagerade i eleverna 

och att samarbete sker i arbetslaget. Då finns till exempel möjlighet att få uppgifter och 

innehåll i undervisningen förklarat och berättat på olika sätt.  

Eleverna uttrycker också att det vid uppstarten av ett nytt arbete är viktigt att de förstår syftet 

och genomförandet av hela arbetsområdet, så att de har möjlighet att arbeta självständigt. 

Ja, men de berättar vad man ska börja med och ja, vad man ska göra liksom, hela arbetsgången liksom, 

vad som, vad vi ska göra efter det och efter det, liksom och vad man ska använda och, ja förslag som 

hjälper liksom. (Intervju 2) 

Instruktioner på fler sätt, både muntligt och skriftligt hjälper eleverna i deras skrivande. De 

menar att det är viktigt att instruktionerna finns kvar, så de kan läsa dem flera gånger och vid 

alla lektionstillfällen som de ska arbeta med skrivuppgiften. Ibland läggs instruktionerna ut på 

elevernas arbetsforum.  

I undervisningen har eleverna sett filmer och även arbetat med skrivandet av referat och 

recensioner. På andra lektioner har det pratats och skrivits, visats på tavlan kring hur 

uppbyggnaden av en tidning ser ut med bildtext, brödtext och bild. 

Det är mycket prata på Lärare X:s lektioner. Det känns ändå att man förstår mer på hens lektioner. 

(Intervju 4)  

Under tiden för intervjuerna berättade eleverna att de arbetade i grupper i ett temaarbete. 

Eleverna påpekade skillnader mellan lärarnas sätt att introducera skrivuppgifter. En lärare gav 

muntliga instruktioner och skriver instruktionerna synligt på whiteboard. Därefter gav läraren 

ett flertal exempel på hur uppgiften ser ut. Detta tyckte eleverna var bra.  

Det som är bra med lärare X är att när vi inte fattar så gör hen så här många exempel så man fattar. 

(Intervju 5) 

Eleverna uppfattar en lärare som bäst för hen ”förstår mest av alla lärare”. 

Lärarstöd i lärandesituationer Det framkom i intervjuerna att eleverna tycker att stödet från 

lärare är olika stort. Eleverna tycker att det kan vara svårt att komma igång med en ny 

skrivuppgift då läraren ibland visade olika exempel på hur texten lades upp. Eleverna 

upplevde olika stöd ifrån olika lärare och att det finns skillnader mellan stöd i olika typer av 

skrivuppgifter. Eleverna beskriver att de kan fråga läraren hur de skulle göra för att bli bättre 

skribenter.  
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Eleverna beskriver att de får olika stöd från lärare beroende på vad eleverna ”fastnat” i. 

Vanligast är muntlig feedback, muntliga instruktioner men det beror också på vilken lärare de 

har. Deras uppfattning kring stödet var att det gavs mer stöd i skrivandet av faktatexter och att 

lärarna då ger fler exempel än då de skrivit artiklar. Eleverna uttrycker att det är mindre 

vanligt att de får veta vad som krävs för skrivandet kring en viss genre. De önskar tydligare 

instruktioner, hur de kan lägga upp sina texter (till exempel faktatexter), vilket innehåll texten 

ska ha, samt hur man skriver inledning och avslutning. Beroende på vilken lärare de har 

upplever de informationen och tydligheten olika. Eleverna önskar att instruktionerna skulle se 

likadana ut för varje lektion. Ibland när instruktionerna skrivs på tavlan, förstår inte eleverna 

hur de ska göra. Eleverna beskriver att det är jobbigt när de inte förstår och måste vänta till 

slutet innan de får ställa frågor. Då händer det att de glömmer att ställa frågan de hade eller så 

tycker eleven att läraren inte har något svar på det eleven frågar efter. Instruktioner i andra 

ämnen där det också finns krav att skriva olika textgenrer, tyckte eleverna var mest otydliga 

och svaren eleverna fick från lärarna när de ställer frågor, tycker de också är otydliga, vilket 

skapar osäkerhet hos eleverna. 

Eleverna säger att förutsättningarna för att skriva bättre texter skulle vara att de får mer tid för 

skrivande och bearbetning av texten och de önskar även mer tid med läraren för att få utökat 

stöd. De önskar även att lärarna i större utsträckning ska vara fysiskt tillgängliga.  

Eleverna beskriver att vissa lärare inte ser till att det är studiero vid genomgångar, att vissa 

lärare säger till, medan andra enligt eleverna är ”för snälla”. 

Om du inte lyssnar nu kommer jag inte å hjälpa dig så är det andra som faktiskt lyssnar och försöker. 

(Intervju 3) 

Det är också störande är när lärare påvisar vad eleverna inte bör göra men själva gör det. 

Frivilligt studiestöd uppfattar eleverna som bra, då säger de att de kan få enskild undervisning 

och de har chans att få arbeta i lugn miljö. 

Bedömning och feedback Eleverna berättar att de skickar sina färdigskrivna texter till läraren 

för bedömning. Det gör ofta inget om en text kommer in efter inlämningsdatum. De upplever 

att lärarens bedömning består av en kommentar och ett betyg samt att läraren förmedlar vad 

eleven ska ändra i texten. Eleverna säger att de ofta får en skriftlig feedback via digitala 

kanaler. Några elever berättar att de får feedback från läraren som talar om vad de gjort bra 

och vad de behöver utveckla. Elever berättar hur de själva tar initiativ när de frågar lärarna 

vad de är bra på och kan utveckla för att nå högre betyg. Eleverna önskar att lärarna 

kommenterar i dokumenten för att få veta hur de kan utveckla texterna, men även få beröm 

för det de gör bra. Andra elever känner att de inte får tillräcklig positiv feedback men skulle 

önska mer än ett ”ok”.  

E: Ja för på vissa inlämningsuppgifter som jag har skrivit, ganska långa texter och vi har, så här, fått 

tillbaka att vi ska ändra någonting och sedan lämnar vi in igen då står det bara ok. […] Och så är det så 

här, är det bra eller, så här? […] 
E: Är det positivt eller negativt? (Två elever, intervju 5) 

Eleverna säger att responsen bara handlar om vad som kan förändras men även att det bara är 

av vissa lärare som de kan få feedback kring vad som är bra och vad som behöver förändras.  
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Jag kan tycka de kan skicka tillbaka med nån kommentar, men skriv det där men typ jag fattar fortfarande 

inte liksom jamen skriv det där så man fortfarande får skäll för att man inte fattar. (Intervju 3) 

När förklaringen uteblivit trots att fråga så struntar elever i att lämna in korrigering. Den 

återkoppling de får, uttrycker elever, leder inte någonstans, de läser lärarens feedback, men 

glömmer sedan bort det. Elever beskriver att det är endast de elever som får F i betyg, som får 

utvecklad återkoppling kring den skrivna texten, så att eleven då har möjlighet att nå E-nivå. 

Eleverna understryker att även om eleven skriver på A-nivå, så kan de ändå förbättra sig. 

Eleverna menar att den som skriver texter på A-nivå, kan inte får ett högre betyg på papperet, 

men bör ändå få information om vad de kan förbättra. 

Om det är en skrivuppgift och så sätter de betyg på den. Då alltså man känner, så får man och sen så står 

det så här, att man inte har gjort någonting och så har man gjort det på en av, till exempel om man ska 

svara på fem frågor så har du där det står att du ska svara mer tydligt, då står det svara tydligt på en fråga 

och då är det ju ingen som förklarar vad man kan göra alltså hur man ska förbättra sig utan det står bara 

hur eller liksom det här ska du göra. Men hur ska jag göra det, det är det liksom ingen som förklarar, så 

det är väldigt svårt att höja sig. (Intervju 2) 

De önskar mer detaljerade kommentarer så att de kunde vidareutveckla sina uppgifter. 

Eleverna upplever att de saknar personlig kontakt i återkopplingen från lärare, de tycker att 

det vore bra att oftare få samtala i enrum med läraren för att veta vad de ska arbeta med för 

att förbättra texten och utveckla sitt skrivande. Eleverna önskar att få fler kommentarer på 

sin text, det ger ingenting att endast få ett betyg som feedback på en skrivuppgift. Eleverna 

uttrycker en önskan om att, oavsett nivå; A-nivå, C-nivå eller F-nivå, så bör eleven få 

feedback från läraren på sin text, för att veta vad eleven har gjort bra och vad eleven bör 

tänka på nästa gång. Då finns chans för att utvecklas. 

Jag tycker att det skulle vara bra när, även om du har A-nivå, C-nivå eller F-nivå, så borde du få tillbaka 

med; tänk på nästa gång; bla, bla, bla bla, det här var bra. För att då kan man ju höja sig, annars är man ju 

kvar på samma nivå. (Intervju 2) 

Samarbete och samhörighet är något som eleverna vill känna men även lärarens engagemang 

och återkoppling på sina uppgifter, säger eleverna att de vill ha. Några elever önskar, för att 

förbättra skrivundervisningen, fler grupparbeten då de uppfattar att de får stöd av kompisarna. 

En annan elev tar hjälp av kompisen som den sitter bredvid för att få andra perspektiv genom 

att tillsammans läsa igenom texten men detta beror även på vem man sitter bredvid, om man 

inte känner personen och inte känner tillit. 

 Då kanske man känner sig dålig. (Elev, intervju 3) 

Men elever beskriver också att de känner sig trygga med sin klass och att det inte spelar någon 

roll vem som satt bredvid, utan ber om hjälp oavsett.  

E: Jag brukar så här, jag trivs med min klass och då brukar jag vara trygg med den jag sitter bredvid, det 

spelar ingen roll om det är tjej, kille, då brukar jag bara, kan du bara läsa igenom min text så blir det bra. 

Och då läser den igenom och då säger jag: säg exakt det du tycker och bara sanningen, och säg, alltså, skit 

i om jag blir sårad eller någonting typ, bara säg! 

I: Du vill verkligen veta. 

E: Ja. 

I: Brukar du få det då? 

E: Ja! (Intervju 5) 
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Andra vill arbeta själva för att det inte ska bli slitningar och för att få kontroll över det som 

skrivs. Elever anser att de inte kan lära sig av andra, jämför det med att skriva av. Andra 

önskemål som eleverna tar upp är möjligheten att arbeta i grupprum eller bås för att göra 

lärmiljön lugnare. Elever menar att en del lärare inte har tillit till elevernas prestationer, vilket 

gör att alla elever får sitta i samma klassrum. Då anser eleverna att alla elever blir ”straffade” 

när det är några elever som inte arbetar och som gör att resten av klassen inte får förtroende.. 

Om eleven inte hunnit klart uppgiften finns olika möjligheter för eleverna att arbeta vidare 

och bli klara med sina skrivuppgifter. Detta kan då ske under olika slags arbetspass i skolan 

som vanlig lektion, studiehjälp i mindre grupp eller hemma.  

Elevperspektiv: trygghet, goda relationer och stöd i skrivundervisningen Grunden i en 

fungerande skrivundervisning, utrycker eleverna, är att de känner sig trygga med läraren. 

Trygghet för eleverna innebär lärarens förmåga att sätta sig in i elevernas situation, de har och 

visar empati och att de handlar med empati. Eleverna sätter även ord på lärares engagemang 

för eleven som person, att läraren lyssnar in dem och att läraren och eleverna lär känna 

varandra. Tillit i relationen elev-lärare och lärare-elev är något som eleverna också nämner.  

Faktorer som lärarens röst, men även personkemi mellan elev och lärare kan spela roll hur 

samspelet mellan elev och lärare fungerar. 

 E: Så man ska liksom förklara på olika sätt. 
 E: Mm, det är bättre, typ som läraren X och läraren Y gör, om läraren X försöker liksom förklara flera 

olika sätt men den förstår fortfarande inte, då kan den få hjälp av läraren Y, så bara har du något annat sätt 

du kan förklara det på? Och så bara på första försöket så kan det liksom sitta, beroende på. 
 E: Och beroende på, sen beroende på person till person vem som förklarar. (Tre elever i Intervju 2) 

Trygghet beskriver eleverna även som förutsägbarhet, eleverna vet vad läraren vill och 

tycker och att läraren är trygg i sin roll. De menar även att det är en trygghet att ha 

samma lärare länge. Eleverna beskriver hur lärare som hjälper dem utvecklas tar deras 

perspektiv, ger dem tid och ser till så att eleven förstår och kommer vidare i sitt 

skrivande. Detta sker genom lärarens visade intresse och engagemang, lyssnar in 

eleven och elevens frågor och vid behov, förklarar igen på ett nytt sätt. Eleverna 

berättar även om lärare som inte ger inte upp, utan arbetar hårt för att till exempel 

skapa studiero. 

Andra aspekter av elevperspektivet i undervisningen är lärare som använder de 

kunskaper och erfarenheter de har om eleven, om skrivutveckling och om 

skrivundervisning. Läraren vet vad eleven kan, ställer rimliga krav och ökar kraven 

efter hand, läraren pushar eleven genom att uppmärksamma framsteg, hittar elevens 

starka sidor, hittar ämnesområden som engagerar och ger individuellt stöd och 

feedback under skrivprocessen. Eleverna uttrycker att de utvecklas av lärarens 

feedback på nuvarande skriftlig förmåga samt vad de kan utveckla härnäst. Eleverna 

uttrycker även att vad bra stöd är, kan vara svårt att förklara.  

Övergången mellan årskurs sex och årskurs sju 

När vi intervjuade eleverna tyckte de att det fanns skillnader mellan årskurs sex och årskurs 

sju. Dessa har vi placerat i temana skillnader i skrivandet, skillnader i skrivundervisningen, 

krav i undervisningen och tankar och känslor om betyg och bedömning.  
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Skillnader i skrivandet Kring själva skrivandet tycker eleverna olika. Elever tycker det blivit 

lättare att skriva medan en andra tycker det blivit lite svårare genom att det är andra krav 

kring skrivreglerna och vad som förväntas kring betyg och uppnåendemål i årskurs nio.  

E: Jag tycker det är lite, alltså det är mer tänk på betygen nu i sjuan, så på det sättet är det lite svårare att 

skriva, men det var ju, det är samtidigt lättare nu, för att det är mer liksom, det är mer tydligt vad man ska 

göra, vad man ska skriva eller hur man ska skriva, typ så: Man vet mer regler. (Intervju 1) 

Eleverna har olika beskrivningar kring vad de tycker är lätt eller svårt, i att förstå och hantera 

uppgifternas olikheter och hanterandet av digitala verktyg som hjälpmedel till skrivandet. En 

del elever uppfattade faktatextskrivande som enkelt men ändå skiljde det sig i beskrivningen 

av själva undervisningen mellan eleverna. Det som uppfattades som lätt respektive svårare var 

beroende på genre, tydlighet i instruktioner och den lärare de hade. En del elever beskriver att 

det var svårt att hitta tillförlitliga källor då de inte visste var eller hur de skulle leta men också 

svårare då texterna kräver formuleringar och grammatik.  

Man lärde sig lika mycket då (i årskurs 6, författarnas anmärkning). (Intervju 3) 

Eleverna efterfrågar uppgifter för att kunna träna på just de moment som de behöver utveckla. 

Skillnader i skrivundervisningen Eleverna i vår studie berättar att skrivundervisningen i 

årskurs sju upplevs som tydligare, jämfört mot år sex. I intervjuerna förmedlar eleverna hur 

skrivundervisningen skiljer sig på flera sätt. Dels upplever de skillnaden mellan lärare i 

årskurs sex och årskurs sju som undervisar i svenska. I årskurs sju, beskriver eleverna, att de 

får lära sig mer om hur man kan skriva texter bättre men de uppfattar att de även får fler idéer. 

I årskurs sex säger eleverna att de arbetade lite om varje ämne, sedan vidare för att slutligen 

återkoppla till det första. Däremot tycker eleverna att ämnesområdena är större i årskurs sju, 

fast mer specialiserade. Eleverna anser det vara bättre att koncentrera sig på ett ämne under en 

period så att man kan gå vidare sedan.  

E: Men nu håller vi oss till ett, alltså vi har ett större ämne och sen har vi och snöar inte in på något annat, 

nu håller vi oss till det här ämnet och läser mycket om det ämnet. I sexan var det att men nu jobbar vi lite 

om det här ämnet och sen nästa vecka tar vi det här och så går vi tillbaka till det första. […] Så nu hinner 

man så här koncentrera sig på ett ämne och sen går man till något annat om tre veckor. (Intervju 5) 

Eleverna uttrycker att de har högre krav på sig i årskurs sju, till exempel vikten av goda 

formuleringar men också sanningshalten när du skriver faktatexter. Uppfattningen var att det 

inte var lika höga krav på källkritik i sexan som i sjuan. Det viktiga i sexan var, som eleverna 

uppfattade det, sättet att skriva på, inte sanningsenligheten. 

Krav i undervisningen I årskurs sju är uppgifterna och tidsramarna tydligare säger eleverna. 

De måste hålla koll när uppgifter skall vara klara samt att de använder skrivandet oftare och i 

fler ämnen än på mellanstadiet. I sjuan upplever eleverna att de får ta större ansvar för sina 

inlämningar. 

Då var det liksom gör det här nu och har du glömt någonting, ja men det gör ingenting och så där. Nu i 

sjuan är det lite mer, ja men gör du inte det här, då händer dittan och dattan. Det får större konsekvenser. 

(Intervju 5) 

Några elever beskriver hur de minns tillbaka till deras lärare som de tyckte var sträng, medan i 

år sju var vissa för snälla. De minns också vikten av ”spunk”, stor bokstav och punkt. De 
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poängterar att om uppgifterna inte var klara fick de stanna inne och göra klart till nästa 

lektion. Eleverna berättar om sin skolgång och att de bytt många lärare under åren. 

Eleverna beskriver att det är andra krav i sjuan mot i år sex, skillnaderna anser de vara i att de 

nu skall skriva längre, mer beskrivande och utförligt. En annan skillnad som eleverna tycker 

är i sjuan mot i år sex, är att lärarna är mer rak på sak. De tycker att uppgifterna är tydligare, 

de vet vad som skall genomföras. De menar också att stöttningen är olika beroende på lärare, 

men alla lärare förklarar om man inte förstår.  

Tankar och känslor om betyg och bedömning Elever tänker mer på betyg mot år 9, detta får 

betydelse för framtiden mot i år 6, då det var ”mer lek” förutom nationella proven. Någon 

uttrycker det som att i sjuan är det bara repetition på sexan, i åttan blir det helt nytt och sedan i 

nian ska eleverna verkligen visa vad de kan. 

Elever tycker det var som ett hopp att börja årskurs sju, då de ska bedömas efter 

betygskriterier i åk nio, eleverna har mer fokus på betygen och betygen gör att kraven ökar 

redan i årskurs sju. Flera elever fick mycket lägre betyg än vad de fick i åk sex, vilket kan 

skapa oro. Andra elever tar det mer med ro och menar att ha betyget C i åk 7 är ett bra 

resultat. Elever upplever betygskriterierna var vaga i sexan, men i sjuan görs betygskriterierna 

tydligare för eleven, vilka mål/krav som finns i skrivandet. Läraren är tydligare med vilka 

krav som finns och vill att eleverna ska förstå betygskraven. Eleverna tycker att de förstår mer 

vad som förväntas av deras skrivuppgifter nu. Flera elever uttrycker att betygssystemet är 

pressande och berättar att det finns elever som blir mycket påverkade psykiskt av kraven i 

betygssystemet. När lärare endast ger ett betyg som återkoppling på en text, upplever eleven 

det som frustrerande, eleven vill veta vad hen kan göra för att utveckla sitt skrivande.   

Om det är en skrivuppgift och så sätter de betyg på den, då alltså, man känner, så får man och sen så står 

det så här, att man inte har gjort någonting och så har man gjort det på en av, till exempel om man ska 

svara på fem frågor så har du där det står att du ska svara mer tydligt, då står det svara tydligt på en fråga 

och då är det ju ingen som förklarar vad man kan göra alltså hur man ska förbättra sig utan det står bara 

hur eller liksom det här ska du göra. Men hur ska jag göra det, det är det liksom ingen som förklarar, så 

det är väldigt svårt att höja sig. (Intervju 2) 

Sammanfattning av resultat 

Vårt syfte var att beskriva elevers perspektiv på skrivande och skrivundervisning. Då det 

gäller elevernas eget skrivande har vi hittat utsagor som behandlar deras syn på sin 

skrivutveckling, användandet av olika skrivverktyg, hur de beskriver vilka strategier de har 

för att komma vidare i sitt skrivande. Beträffande skrivundervisning fick vi ett omfattande 

material att bearbeta. Eleverna har många, komplexa och goda erfarenheter av 

skrivundervisning, men har även klara åsikter kring vad som skulle kunna bli ännu bättre. De 

teman vi mejslat ut och som kännetecknar deras beskrivningar av skrivundervisningen var 

olika textgenrer som eleverna tagit del av och provat att skriva, undervisning i 

genreskrivande, organisation, lärares sätt att undervisa och instruera, lärarstöd i 

lärandesituationer, bedömning och feedback samt att eleverna tar upp många aspekter inom 

temana samarbete och samhörighet och elevperspektiv: trygghet, goda relationer och stöd i 

skrivundervisningen. Till sist berörde intervjuerna med eleverna övergången mellan årskurs 
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sex och årskurs sju och här kunde vi finna kategorierna skillnader i skrivandet, skillnader i 

undervisningen, krav i undervisningen samt tankar och känslor om betyg och bedömning. 

DISKUSSION 
Under denna rubrik kommer vi först att kritiskt granska vår studie genom att föra en 

diskussion kring våra metodval. Därefter kommer vi diskutera vårt resultat och jämföra 

resultatet med de teoretiska perspektiven som finns i bakgrunden. Till sist reflekterar vi kring 

studiens koppling till vår framtida yrkesroll som speciallärare samt att vi kommer att ge 

förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Vi valde kvalitativ forskningsansats och kvalitativa fokusgruppsintervjuer som metod för att 

göra elevers röster hörda. Creswell och Poth (2018) menar att kvalitativ ansats ska användas 

just för detta syfte och för att kunna svara på en komplex och avgränsad problemformulering. 

Viktiga aspekter kring valet av fokusgruppsintervjuer som metod var att denna metod är ett 

sätt att samla in data genom gruppinteraktion, samt att det är en lämplig metod att använda när 

man vill intervjua barn. Detta eftersom barn i grupp känner sig bekväma och då lättare kan 

uttrycka sina tankar, åsikter och idéer, vilket inte görs lika lätt vid individuella intervjuer 

(Wibeck, 2014). Eleverna skulle i våra intervjuer få uttrycka sina upplevelser om sin 

skolsituation och sitt skolarbete med fokus på skrivande och skrivundervisning. 

20 elever från årskurs sju valde att delta i vår studie efter att vi hade erbjudit samtliga elever i 

årskurs sju på respektive skola att delta. Vi kunde inte helt styra över gruppstorlekarna på 

grund av att elever alldeles innan intervjutillfällena valde att delta respektive inte delta. Därför 

fick vi fokusgrupper som var i storlek från tre till fem elever. Om vi hade kunnat styra över 

gruppstorlekarna, hade kanske samtalen utvecklats annorlunda och hade därmed kunnat få 

andra resultat. Vi var noga med att informera eleverna om att intervjuerna skulle spelas in 

med hjälp av appar med inspelningsfunktion i våra mobiltelefoner. Telefonerna låg synligt 

placerade och vi tydliggjorde även säkerheten och förvaringen av inspelningarna samt att 

inspelningarna skulle raderas efter studiens avslut. Fördelen med detta sätt att spela in 

intervjuerna, är att tekniken är lättillgänglig. Nackdelar var att apparna tog upp många ljud, 

även störande, vilket gjorde att vi fick lyssna på materialet många gånger för att kunna 

urskilja vad som sades. Vi såg till att spela in samtalen med två telefoner som säkerhet.  

Under genomförandet av intervjuerna märkte vi fördelen med fokusgrupper som metod, då vi 

såg hur eleverna speglade sig i varandra, genom att de ibland höll med helt, ibland till viss del 

och även att elever kunde ha helt motsatt uppfattning till vad någon annan tyckte. Detta stärks 

också av Wibeck (2014) som menar att fokusgruppsintervjuer gör att deltagarna kan känna 

igen sig i varandras erfarenheter och att olika perspektiv kan utvecklas i samtalet.  

Vår upplevelse under intervjuerna, var att eleverna var toleranta gentemot varandras 

uppfattningar. Som samtalsledare var vi noga med att tala om för eleverna inför varje intervju, 

vikten av att vi var intresserade av deras uppfattningar och att det var okej att tycka olika. 

Resultatet visar hur eleverna i samtalen diskuterade sina olika ståndpunkter och upplevelser.   

Reflektioner vi gjorde i samband med intervjuerna var, att grupperna fungerade väldigt olika. 

Några grupper kom snabbt in i samtalet medan andra krävde mer arbete från oss som 
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samtalsledare. Vi inser också att resultatet troligen hade blivit annorlunda, om en av oss hade 

varit samtalsledare under alla intervjuer. Det är oundvikligt att samtalsledaren påverkar och 

leder samtalet i en viss riktning, även om intentionen är att behålla öppenhet och neutralitet. 

Något som vi upplevde med fokusgruppssamtalen, var att vi ställde många frågor. Detta 

gjorde att det kanske blev mer som en gruppintervju. Ibland styrde gruppen samtalet och då 

fick vi som samtalsledare greppa tillfället i stunden och be dem utveckla tankar kring olika 

teman som kom upp. Ofta gick vi som samtalsledare in och ställde frågor och styrde samtalet. 

Det kan vara orsaken till att samtalen blev så fokuserade på våra teman. Samtidigt är det 

kanske nödvändigt att stötta samtalets riktning då det är ungdomar som deltar. Intervjuerna 

genomfördes under lektionstid. Detta var en fördel då alla elever var på plats, lärarna var 

förberedda på vårt besök samt att eleverna inte förlorade rast eller lunch. Nackdelar kan vara 

att eleverna missade svenskundervisning samt att vi som besökande kan ha skapat osäkerhet i 

gruppen då vi inte tillhör gruppens vardag. 

Intervjuerna genomförandes i en för eleverna bekant skolmiljö och vi upplevde eleverna som 

tillmötesgående och att de ville få sina röster hörda. Det som kunde upplevas som 

problematiskt, var att grupprummet som fanns till förfogande på den ena skolan låg i direkt 

anslutning till personalrummet, vilket kan ha påverkat eleverna inför intervjun. När intervjun 

väl var igång var miljön lugn och eleverna upplevdes avslappnade. Samtalsrummet på den 

andra skolan låg i anslutning till klassrummen och eleverna kunde själva ta sig dit. En stor 

nackdel, var där att störande ljud tillkom från skolgård, korridor och ventilation och att dessa 

ljud vid flera tillfällen skapade oro och störde samtalen.    

Något som vi hela tiden hade med oss i intervjusituationen var medvetenheten om 

maktasymmetrin som rådde i situationen för intervjun. Under intervjuerna hade vi därför 

eleverna under uppsikt så att de uttryckte bekvämlighet, samt såg till att elever som självmant 

inte tog till orda, fick ordet för att få möjlighet att uttrycka sig. Att ta hänsyn till 

maktasymmetrin i planeringen och genomförandet av intervjuer påpekas av Kvale och 

Brinkmann (2014).    

Arbetsuppgifterna delade vi upp mellan oss, eftersom materialet var så omfattande. Det gjorde 

att bearbetningen av materialet gick snabbare samt att båda blev insatta i materialet. 

Transkriberingarna delade vi delade upp mellan oss och det visade sig att vi skrev på olika 

sätt. En av oss skrev mer med talspråk och den andra hade gjort om talspråket till skriftspråk 

men vi anser att detta inte har påverkat resultatet nämnvärt. För att besvara frågeställningarna 

hjälptes vi åt med dataanalys av intervjuerna genom att läsa och bearbeta alla transkriberingar. 

I detta arbete har vi tagit hjälp av Szklarskis (2015) beskrivning av hur det kan gå till att göra 

en dataanalys inom fenomenologin. Ibland har vi varit tvungna att återgå till inspelningarna 

för att säkerställa att vi hört rätt eller för att lyssna på elevernas samtal och då kunna hitta stöd 

för vår tolkning av elevernas uttalanden.   

Resultatdiskussion 

För det första kan vi konstatera att de elever som vi mötte i våra intervjuer beskrev sina 

erfarenheter och upplevelser av skrivande och skrivundervisning. De beskrivningar som vi har 

analyserat och skrivit om i vår resultatdel visar att erfarenheterna och upplevelserna är 

komplexa och mångfacetterade. Det visar även hur komplext det är att undervisa.  
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Eleverna beskriver erfarenheter av en varierad skrivundervisning där de får utveckla sitt 

skrivande i många olika genrer och skriva texter med olika syften, vilka alla finns 

representerade i Skrivhjulet med fokus på funktionella aspekter av skrivandet (Thygesen & 

Berge, 2015). Där beskrivs olika syften med skrivandet, som till exempel påverkan, 

konstruktion av textvärldar, kunskapsutveckling, kunskapsorganisering och 

identitetsskapande. Vårt resultat tyder på att eleverna verkar ha god vana av och närmre till att 

skriva berättande texter. De uttrycker fler svårigheter kring argumenterande texter, 

faktatexter, referat, filmrecensioner och analyser. Däremot upplever de att det är lättare att 

skriva texter då de får uttrycka sig friare, till exempel tankar och åsikter. 

Under intervjuerna framkom inget uttalande från eleverna gällande skrivna texter till annan 

mottagare än läraren. Detta bekräftas i Skolinspektionens rapport (2016) där det konstateras 

att skrivundervisningen behöver utvecklas så att eleverna får skriva texter till en verklig 

mottagare, där syftet med texten är klar och är format utifrån elevernas engagemang och 

intresse. Vikten av detta betonas även i aktuell läs- och skrivforskning (Liberg, 2014; 

Tjernberg, 2013; Thygesen & Berge, 2015).  

Elever uttrycker i vår studie att de saknar textsamtal med andra där de kan med andra elever 

kan ge respons, utbyta tankar, erfarenheter och åsikter, vilket Tjernberg (2013) menar är en 

strategi för att utveckla kommunikation, social dialog och skrivandet av texter. 

Vi konstaterar att varje lärares undervisning anses ha stor betydelse för elevernas 

uppfattningar om sitt lärande, uppgifter och förmåga att uttrycka sig. Lärarens sätt att 

instruera, att tydliggöra hela arbetsgången både muntligt och skriftligt, inspirera, stötta och 

tillgängligheten av instruktionerna under hela arbetsprocessen uttrycker eleverna spelar stor 

roll för deras förutsättningar att träna på och utveckla skrivandet av texter. Colby och 

Atkinson (2004) bekräftar vikten av att tydliggöra uppgifterna, att ha diskussioner kring dessa 

och ge eleverna möjligheter att ställa frågor kring uppgifterna. 

Eleverna beskriver att de lär sig bäst när de har lärare som är trygg i sin roll, är förutsägbar, 

utgår från deras kunskaper för att de ska utvecklas, visar förståelse för eleverna som person 

och engagerar sig i undervisningen och i elevernas behov. Att hjälpa eleverna att förstå och 

guida dem genom uppgifterna poängteras av Lumpkin (2015) som även uttrycker vikten av att 

som reflekterande lärare skapa en helhet av delarna för att stötta elevens processkrivande. För 

att utveckla skrivandet önskade eleverna mer stöd och beröm i form av mer detaljerad och 

positiv feedback av lärarna. Kamrathjälpen var sporadisk och då kände eleverna osäkerhet 

kring hur kamraten skulle ta emot feedbacken. 

Kizlicik och Dialoglu (2018) säger att pedagogen behöver stötta eleverna i deras reflektion 

kring sina arbeten med stöd av hjälpfrågor kring skrivandet, för att eleverna ska kunna 

fokusera, presentera och utveckla sitt arbete utifrån sina möjligheter. Goh och Walker (2018) 

menar att feedback måste vara fokuserad på uppgifterna, vara aktuell, sättas i arbetsprocessen 

och då utgå från elevens behov samt beskriva vad eleven behöver för att utveckling skall ske.  

Colby och Atkinson (2004) menar att det är viktigt med personlig och täta kontakter mellan 

elev-lärare under terminens gång för att utveckla skrivprocessen hos eleven och vara delaktig 
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i de utmaningar eleven stöter på. Individuell feedback, säger de, skapar en större förståelse 

och möjliggör elevens självständighet.  

Skillnaden från årskurs sex till årskurs sju, säger eleverna, är att de skriver mer i alla ämnen, 

att uppgifternas innehåll och tidsramarna är tydligare, men även kraven på texters innehåll 

och form för betygsbedömning. I årskurs sex uppfattade eleverna undervisningen som mer 

”lek” än i årskurs sju, då det blev ett större ansvarstagande för sina uppgifter och inlämningar, 

men att årskurs sju blev en repetition av årskurs sex. Eleverna upplever sin skrivutveckling 

från tidiga skolgången som rolig men att den blivit mindre motiverande med åren. Berättande 

text upplever eleverna att de kan skriva men att de saknar variation i undervisningen, vilket 

gör det mindre inspirerande. De ser sin utveckling i skrivandet från att inte kunna skriva 

läsligt till att kunna läsa sin handstil och stava svåra ord, som viktigt för att kunna göra sig 

förstådd. Eleverna beskriver även sin utveckling i skrivandet från hur de från användandet av 

bilder för att komplettera sina texter, till att skriva längre detaljerade texter. Detta bekräftas av 

Scott (2012) som i sin skrivutvecklingsmodell beskriver hur elever från mellanåldern kan 

skriva texter utan illustrationer som stöd.  

Skrivandet på dator uppfattar en del elever som lättare att använda så de inte får ont i 

händerna samt texten ”stannar kvar” på datorn då papper innebär att de måste ha koll på dem.  

Det vi i våra intervjuer blev förvånade över var att många elever föredrog att skriva för hand 

då de kunde få välja det sätt som passade dem bäst. Skrivandet för hand innebar för eleverna 

att de tänker på vad de ska skriva och prägla texten själv samt få en bättre stavning. Andra 

elever föredrog datorn vid längre texter, då det var lättare att ändra texten, texten stannade på 

datorn och underlättade med stavningsprogram samt automatiska stavningsalternativ. I 

intervjuerna framkom det tydligt vad eleverna ansåg vad som passade bäst för dem själva när 

det gäller skrivverktyg men att datorn är det vanligaste skrivverktyget trots att det för vissa 

elever verkar hämmande. Slutsatsen vi drar är att eleverna bör ha chans att skriva prov och 

skrivuppgifter för hand eller på dator, det som passar dem bäst i olika situationer. 

Avslutande reflektioner 

Det vi kommit fram till i vår studie är behovet av stöd och uppmuntran för att läs- och 

skrivförmågan skall förbättras. Vi har konstaterat är att eleverna behöver vägledning, tid för 

reflektion och samtal kring texter. För att eleverna skall kunna uppnå en optimal utveckling 

krävs en strukturerad undervisning och alternativa undervisningsmetoder. Enligt forskare som 

vi hänvisat till säger de att det är viktigt med kontinuitet, tydlighet i instruktionerna men även 

empati och klar feedback, så att eleverna vet hur de skall gå vidare i sin skrivutveckling. I vårt 

arbete som speciallärare ingår i vårt uppdrag att stötta både elever och pedagoger i 

undervisningen för att alla skall kunna känna delaktighet, trygghet i undervisningsmiljön. 

Därför ser vi ett behov av att kunna stötta pedagogen i kompetensutvecklingen kring elevers 

olika behov gällande lärandet i deras läs- och skrivutveckling och elevens känsla av 

samhörighet och delaktighet.  En viktig slutsats, för vår del och som vi försökt visa i studien, 

är vikten att inta elevperspektivet för att lyssna in elevernas tankar och känslor för vad de 

efterfrågar i sin skrivundervisning och skrivutveckling för att lyckas. Eleverna uttrycker klart 

och tydligt vad de eftersträvar och vad vi som vuxna är ålagda att lyssna till, stötta eleverna 

både mentalt och fysiskt samt underlätta för eleverna i deras lärmiljö och reflektera kring hur 
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olika individer lär sig olika utifrån sina förutsättningar. Skolverket (2016) är tydliga när de 

säger att pedagoger inte ska konkurrera med varandra utan arbeta flexibelt och skapa en 

tillgänglig miljö för eleverna. SPSM (2014) säger också att utbildning och kunskaper hos 

lärarna är viktiga för inkludering och anpassande av undervisningen, inte bara genom IKT. 

Barn och ungas upplevelser är en subjektiv upplevelse där många faktorer påverkar deras 

välbefinnande. Därför är det viktigt att lyssna på deras sätt att berätta och uttrycka sig om 

lärande och hälsa samt kunna ge dem möjlighet till inflytande. En definition av subjektivitet 

som en forskare, Ed Diener (Skolverket, 2019a) beskriver subjektivitetens upplevelse utifrån 

tre aspekter, negativa känslor, positiva känslor samt upplevelsen av livets tillfredsställelse. 

Dessa aspekter är relativa och påverkas av en hel del faktorer. Viktigt är lyhördhet från 

pedagoger samt en utgångspunkt från barns sätt att berätta om och egna uttryck om lärande 

samt erbjuda dem inflytande och delaktighet (Skolverket, 2019a). 

Förslag på vidare forskning 

Som vi påpekat tidigare i denna studie gällande forskning ur ett elev-barnperspektiv anser vi 

det än viktigare att fortsätta och utveckla forskningen kring elevers uppfattning av sina 

studier, då det är eleverna som befinner sig i skolkontexten som behöver få sina röster hörda. 

Skolledare, pedagoger och speciallärare och behöver samverka för att utveckla 

undervisningen genom anpassningar och metoder som används i skrivundervisningen. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att vidare forska om samspelet mellan lärare- elev 

och hur uppfattningarna ser ut kring vad som är tydliga instruktioner och då kunna generera 

till vidare teorier kring elever och elevers lärande. För att få till ”en skola för alla” och för att 

få organisatoriska förändringar är behovet av forskning utifrån elevperspektiv en viktig 

förutsättning för att kunna bedriva en inkluderande undervisning.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Studie kring elevers upplevelser av skrivande i år 7 
Vi som önskar göra denna studie heter Kristin Moen och Maria Wahlqvist. Vi är två studenter 

på Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Vi skall under vårterminen 2019 skriva vårt avslutande 

arbete på 15hp. 

Vi önskar nu komma i kontakt med skolor, lärare i svenska och elever i år 7 som är 

intresserade av att delta i vår studie och därför skriver vi nu till Er. 

Studiens syfte  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur eleverna upplever sin skrivutveckling och 

skrivundervisningen i årskurs 7. Vi anser att det är av vikt att ta reda på hur eleverna uppfattar 

sin skrivutveckling och skrivundervisningen för att belysa elevperspektivet och hur elever kan 

uppleva övergången från mellanstadiet och högstadiet.  

Genomförande 

Vid genomförandet av studien önskar vi genomföra gruppintervjuer med 4-5 elever/grupp. 

Varje intervju beräknas ta 45-60 minuter.  

Etik och god forskningssed 

Då studiens fokus är elever, ställs extra stora krav på etik i alla delar av studien och särskilt i 

mötet med eleverna och genomförandet av intervjuerna. Vi kommer noggrant att berätta om 

syftet med studien för lärare och elever, samt att vi noga överväger vilka personliga 

konsekvenser observation och intervjusituation kan få för de personer som väljer att delta.  

För att genomföra studien krävs informerat samtycke, där deltagande lärare, elever och deras 

vårdnadshavare skriftligt godkänner att delta i studien. Elever och pedagoger kan när som 

helst avbryta sitt deltagande utan motivering.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som genomför 

studien. Rapporteringen av resultatet sker i form av en examensuppsats på Mälardalens 

Högskola. I uppsatsen kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer.  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan nås 

på: 

Kristin Moen 

Tfn: XXX 

mejladress 

Maria Wahlqvist 

Tfn: XXX 

mejladress 

Handledare:  

Gunilla Sandberg, Mälardalens högskola, Västerås. 

Tfn: XXX 

mejladress 

 

Vi tackar på förhand för er hjälp med studien, vänligen Maria och Kristin.  



   

 

38 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till elev, vårdnadshavare 

Hej elever och vårdnadshavare i år 7 på X-skolan! 

Vi heter Maria Wahlqvist och Kristin Moen och går sista terminen på vår 

utbildning till Speciallärare vid Mälardalens högskola i Västerås.  

Under den här terminen får vi chansen att fördjupa oss i ett ämne och 

skriva en uppsats om det vi har gjort. Vi har valt att fördjupa oss i 

skrivundervisning och elevers syn på skrivande. Vi tycker det är viktigt och 

intressant att ta reda på er synvinkel i skolarbetet.  

För att vi skall kunna ta reda på detta skulle vi om någon vecka, vilja 

komma tillbaka och intervjua Er elever om Er uppfattning om skrivande, 

skrivundervisning och skrivutveckling samt se hur det går till i 

undervisningen genom observation. 

På blanketten här nedan svara ja om du vill vara med, eller nej om du inte 

vill delta i intervjun. Det är viktigt att vårdnadshavarna måste godkänna 

deltagande genom att skriva under blanketten nedan.   

Några saker som är viktiga för Er att veta: 

~ Intervjuerna kommer att spelas in, men det är bara vi två (Maria W. och 

Kristin M.) som kommer att lyssna på dem. Inspelningarna kommer att 

sparas säkert och raderas när arbetet är klart.  

~ Du kan när som helst säga att du inte vill vara med längre.  

~ Du kommer att vara helt anonym i vår uppsats, vi tar bort alla namn på 

elever, skolor, orter och annan identifierbar information. 

Vi är tacksamma om ni fyller i och lämnar talongen så snart som möjligt till 

XXX.  

Vid frågor och funderingar hör gärna av Er till oss eller vår handledare på 

Mälardalens högskola, Gunilla Sandberg;  

Vänliga hälsningar från Maria Wahlqvist och Kristin Moen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Elevens namn: ___________________  

 Ja, jag vill vara med.  

 Nej, jag vill inte vara med.  

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien Ja           Nej 

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: ____________________________ 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Teman 

 

Uppvärmande frågor Namn 
I vilken skola gick ni tidigare? 
Ämneslärare på mellanstadiet? 
Hur har det varit för er att lära er skriva? 

 
Övergångsfrågor: Skrivutveckling 

 
Hur tycker du att det är att skriva?  
Vad är lätt? 
Vad är svårt? 
Vilka sorts texter går lättare att skriva?  
Vilka sorts texter är svårare att skriva? 
Vad innebär det att kunna skriva?  
Varför behöver man kunna skriva? 
Vad vet ni om hur man skriver meningar?  
Vad vet ni om hur man skriver olika slags texter?  
Vad behöver ni utveckla?  
Ge exempel på vilken hjälp du behöver för att lära 
dig mer.  

 
Nyckelfrågor: Skrivundervisning 

 
Berätta om en skrivuppgift du fått i skolan. 
Berätta om hur läraren introducerar skrivuppgifter. 
Beskriv hur det går till när du arbetar med 
skrivuppgiften. När/var/hur? 
Berätta om hur lärarna ger er stöd med uppgiften. 
Ge exempel på vilken du kan få feedback på en 
skrivuppgift. Hur ges feedbacken? 
Tycker ni att ni saknar något sorts stöd eller 
feedback? Vad i så fall? 
Hur har ni lärt er det ni kan?  
Berätta om hur ni lär er mer om hur man skriver; 
grammatik, stavning, genrer, disposition, skriva till en 
mottagare 

 
Avslutande frågor: Likheter och skillnader  
i skrivundervisningen åk 6 och åk 7 

 
Hur tycker ni det var att börja 7:an, då det gäller 
skrivundervisningen?  
Ge exempel på skillnader och likheter i: Kraven på 
skrivuppgifter? Hur undervisningen går till? 
När/var/hur du skriver?  
Stöd och feedback? 
 

 
Slutfrågor 

 
Sammanfatta vad vi pratat om. Stämmer det? Har jag 
förstått dig rätt?  
Nu förstår jag det som att du menar så här, har jag 
förstått rätt? 
Är det någon som vill tillägga något? Är det något vi 
missat? 
 
Tack för att ni tog er tid och delade mer er av era 
tankar och erfarenheter. 
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Bilaga 4: Lista över påminnelser inför, under och efter intervjun 

 

Fokusgruppsintervjuer 

 Förberedelser 

 ~ 4-5 elever/ grupp. Hjälp med gruppkonstellationer av lärare som känner eleverna.  

~ En är moderator, en är assistent och skriver upp vilka som pratar (inför transkriberingen). 

 ~ Inspelningsgrejer: 100 % batteri. Laddare. 

 ~ Enkät till deltagare, att fylla i efteråt. Pennor. 

 ~ Placering av utrustning, enkäter (ska kunna fyllas i enskilt) 

 ~ Möblering (gärna runt bord) 

Genomförande 

 ~ Hälsa på alla. Skapa god stämning.  

~ Betona att deltagarna i första hand ska samtala med varandra. Syftet är inte att få fram 

riktiga/felaktiga svar. Alla synpunkter är välkomna. 

 ~ Berätta personliga upplevelser: viktigt att respektera varandra:  

till exempel inte prata med andra om det som sägs här, prata med den det gäller i så fall, 

respektera era olika erfarenheter och olikheter.   

~ Inleda med en personlig berättelse??  

~ Moderatorns roll: lyssna, sammanfatta, se till att deltagarna håller sig till ämnet. Ställa 

frågor. Vem är moderator?  

~ Assistentens roll, varför antecknar. Vem är assistent?  

~ Intervjuguiden! 

  

Tänk särskilt på: 

 ~ Uppmärksam på interaktionen!  

~ Uppmärksam på grupptryck, om någon i gruppen visar tecken på stress.  

~ Fördela ordet om det behövs! 

Efter fokusgruppsintervjun 

 ~ Låt varje deltagare svara enskilt på enkäten. 

 ~ Samla in enkäten. 
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Bilaga 5: Utvärdering av samtalet 
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Bilaga 6: Sammanställning av elevernas utvärdering av samtalet 
 

Jag har framfört mina synpunkter 

 

 

 

Antal elever 

Om du svarade nej, inte alls/Nej, bara 

delvis/ja, de flesta: 

Anledning till att jag INTE fört fram 

mina synpunkter helt och hållet: 

Antal elever 

0 Nej, inte alls 

 

0 En känsla av grupptryck 

 

0 Nej, bara delvis 

 

1 Rädsla att såra/genera någon 

 

9 Ja, de flesta 

 

8                 Mina synpunkter kom fram ändå 

11 Ja, absolut 

 

0                    Annan orsak 

 

 Kommentarer: 

 Jag kom inte på förrän efter samtalet var 

färdigt 

Det var en rolig sak att vara med om men ett 

märkligt ämne att prata om 

Jag tycker att det var kul att få vara med 

och delta. Samt få uttrycka sig i liten grupp. 

Dra att ni kom och jorde det. 

Roligt att ni tar tid med oss elever! 

Jag sa det jag tänkte sen fyllde dom andra 

på med ”mer”. 

Jag har säkert fler synpunkter, men jag tror 

inte jag kom på alla. 

Jag tyckte jag sa de jag ville få fram. 

Jag tyckte det var bra frågor. 

Jag har fått fram allt jag vill. 

Det var kul. 

Jag tycker att vi hade bra samtal. Bättre vad 

jag trodde i början. 

Jag tyckte det gick jättebra, jag kände mig 

trygg med de personerna som var med i 

intervjun. 

Jag tyckte det var kul och bra att få uttrycka 

mina åsikter. 

Det var roligt. 


