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1. Inledning 

 

Dagens samhälle går mot allt större krav på högre utbildning och därmed hög läs- 

och skrivförmåga. Att ta till sig information, att söka jobb, att informera sig om 

olika samhällsfunktioner kräver också hög läs- och skrivförmåga. Som 

medborgare i ett informationssamhälle är det nödvändigt att kunna ta del av 

information av olika slag i många skiftande situationer. Individer behöver kunna 

hävda sin rätt men också känna till sina skyldigheter. 

 

Det är skolans ansvar att varje elev har förutsättningar för att delta i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv. Detta mål förtydligas i läroplanen:  

 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, 

att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 

(Skolverket, 2011a, s. 7) 

 

Av ovanstående citat kan utläsas att kraven på både läsning och skrivförmåga är höga. 

För att visa att man kan granska fakta kritiskt behöver det redovisas på något sätt. Det 

kan göras både muntligt och skriftligt. Det allmänt hållna målet ovan beskrivs i ämnet 

samhällskunskap på följande sätt: Eleverna ska utveckla förmåga ”att söka, strukturera 

och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser 

utifrån informationen.” Detta ska eleverna visa ”såväl muntligt som skriftligt samt med 

hjälp av modern informationsteknik.” (a.a. s. 143) Här märks att höga krav ställs både 

på läsning som skrivande. 

 

När jag arbetade som gymnasielärare i svenska, engelska och religionskunskap 

upplevde jag att det var svårt för många elever att skriva längre texter, till exempel en 

text där de skulle sammanställa information från olika källor och ge en nyanserad bild 

av ämnet. Att flera elever i en klass inte lämnade in sina arbeten i tid kan ha många 

orsaker, som svårigheter i planeringen, problem med att avsluta något med mera, men 

vad jag förbisåg var de svårigheter som elever i läs- och skrivsvårigheter hade. Därför 
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riktar jag i denna undersökning mitt intresse mot hur några elever i läs- och 

skrivsvårigheter arbetar med skrivuppgifter i gymnasieskolan. Många uppgifter som 

elever får närmar sig universitets och högskolors sätt att arbeta. Detta innebär en hel del 

utmaningar för elever i läs- och skrivsvårigheter. En del av dem kan antas ha läst ett 

mindre antal faktatexter och därigenom vara mindre vana vid att uttrycka sig i skrift 

(Mossige, Røskeland & Skaathun, 2008).  Det slags skrivande som jag intresserar mig 

för i min studie är en skriftlig uppgift av utredande och/eller diskuterande karaktär med 

jämförelser av olika slag, som innebär att minst två källor används. Vilket ämne som 

denna uppgift ingår i kan skifta. 

  

För att lärare ska kunna stötta elever i läs- och skrivsvårigheter vid skrivande av längre 

texter är det viktigt att veta vilka svårigheter elever i läs- och skrivsvårigheter möter och 

hur de tar sig an dessa. Undersökningens resultat kan förhoppningsvis leda till förslag 

på hur lärares stöttning kan utformas. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att redogöra för hur några elever i läs- och 

skrivsvårigheter beskriver att de hanterar skrivuppgifter i gymnasieskolan. 

 

2.1  Frågeställningar 

 

Undersökningen utgår från den övergripande frågeställningen: 

 Vilka strategier beskriver elever i läs- och skrivsvårigheter att de använder vid 

skrivuppgifter i gymnasieskolan? 

Mer precist bygger undersökningen på frågorna: 

 Vilka strategier beskriver elever att de använder vid planering? 

 Vilka strategier beskriver elever att de använder vid översättning av tankar till 

text? 

 Vilka strategier beskriver elever att de använder vid revidering? 
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Studien avgränsas till sex elever i läs- och skrivsvårigheter från årskurs ett till tre i 

gymnasieskolan varav tre från teoretiska program och tre från praktiska program. 

Eleverna är mellan 17 och 19 år. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel beskrivs undersökningens teoretiska utgångspunkter. Jag börjar med att 

beskriva läsförmåga, sedan skrivförmåga och läs- och skrivsvårigheter. Därefter 

beskrivs skrivprocessen samt ett par specialpedagogiska begrepp. Kapitlet avslutas med 

en forskningsöversikt. 

 

     3.1 Läsförmåga 

 

Läsning är en komplicerad process.  Goda läsare, där läsningen är automatiserad, tänker 

inte på alla delar som ingår eller de olika kunskaper som krävs. Att knäcka den 

alfabetiska koden innebär att tolka en bokstavs (grafems) utseende och översätta det till 

ljud, fonem, och ljuda ihop grafemen till ord (Høien & Lundberg, 2013; Mossige et al, 

2008).  

 

Avkodning … omfattar både de mer mödosamma och tidskrävande 

omkodningsprocesserna (ljudning, bokstavering, och stavelseläsning) och det 

automatiserade, icke-resurskrävande igenkännandet som karakteriserar den goda 

läsaren. (Høien och Lundberg 2013, s. 14) 

 

Ord bildar efter hand ett så kallat ortografiskt minne hos de flesta läsare, det vill säga, 

ordet läses direkt utan att ljudas. Därmed behövs mindre energi till avkodning 

(Myrberg, 2007). Avkodningsprocessen automatiseras vilket är av betydelse för 

läsförståelsen (Elbro, 2004).  Ofta räcker det med att vi tittar på ett ord så ser vi vad som 

står. Vi läser hela ordet med en gång (Lundberg, 2003). En modell för vad läsning är 

presenterades av Gough och Tunmer (1986): Läsning = avkodning X språkförståelse. 

Multiplikationstecknet innebär att om endast den ena faktorn, till exempel avkodning 

fungerar, så blir det ingen läsning. Båda företeelserna måste finnas för att läsning ska 

äga rum.  
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Nästa del i läsformeln är språkförståelsen, som kräver mer kognitiva resurser än 

avkodningen (Høien & Lundberg, 2013). Skiljetecken, styckeindelning och liknande 

markörer är hjälp på vägen till hur texten ska tolkas och när vi kan förvänta oss något 

nytt (Cain, 2010). Høien och Lundberg (2013, s. 39) konstaterar att: ”Läsförståelsen kan 

inte automatiseras.” Den som läser med flyt, det vill säga, har automatiserat läsningen, 

har god ordförståelse och är bekant med texttypen, kan uppmärksamma textens 

innebörd, alltså ”skapa kopplingar mellan tankar och idéer som uttrycks i texten och 

mellan det som står i texten och sina egna erfarenheter och kunskaper” (Lundberg & 

Herrlin, 2003, s. 14).      

 

Så vilka element ingår i språkförståelse? Vårt ordförråd behöver utvecklas allteftersom 

vi blir äldre, liksom vår förförståelse, det vill säga att vi är bekanta med företeelser vi 

läser om (Bråten, 2008; Myrberg, 2007; Wiklund, 2012). Förförståelse kallas schema 

hos Bråten (a.a.), och är ofta kulturellt betingat. Om du som svensk läser om hur 

midsommar firas, har du ett så kallat schema för det, medan en som inte är uppvuxen i 

den svenska kulturen troligen inte har ett schema för detta.  

 

Syntax hör också till språkförståelsen och handlar om vad som kan vara grammatiskt 

rimligt enligt språkets bruk och byggnad. Medvetenhet om detta hjälper läsaren att 

upptäcka felläsningar, gå tillbaka i texten och få mening i det lästa (Bråten, 2008). 

Härnäst kommer arbetsminnet (a.a.). Vi behöver minnas det vi läser så pass länge att vi 

hinner uppfatta vad orden och meningarna betyder. Medan det lästa bearbetas i 

arbetsminnet har det en chans att lagras i långtidsminnet (Bråten, 2008).  

 

Läsaren behöver även göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna och ana det som 

inte uttryckligen står där (Westlund, 2009). Westlund tar upp två varianter av inferenser: 

modellbaserade och textbaserade. Den modellbaserade kopplar hon till schemateorin. 

Läsaren fyller i där det behövs med sin bakomliggande kunskap. Den textbaserade 

kunskapen innebär att läsare för samman information som finns på olika håll i texten.  

 

Motivation för att läsa den aktuella texten ingår också som en given komponent (Bråten, 

2008; Elbro, 2004). Är jag inte intresserad av ämnet är det svårt att lära sig något från 

en sådan text. Om läsaren har svårt att förstå faktatexten är det viktigt att ta reda på om 
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det beror på svårigheter med genren eller om det handlar om ordförståelsen, till 

exempel.  

 

Genrekunskap ingår också i läsförståelsen (Bråten, 2008) eller läsningen, som den 

kallas i Gough och Tunmers formel. I skolans värld möter elever tidigt olika genrer som 

prosa, lyrik och dramatik. Övriga texter kallas ”typ av text” i läroplanen och inbegriper 

texter som tidningsartiklar, uppslagsverk och andra faktatexter (Skolverket 2011a och 

b). Utmärkande för dessa texter är att de är olika vad gäller struktur, syfte, ordval, 

uppbyggnad med mera. Det är viktigt att bedöma deras trovärdighet som källor (a.a). 

Bråten menar: 

  

För det första är förståelse av olika sorters texter helt enkelt en nödvändighet för att 

uppnå funktionell läskompetens i kunskapssamhället. För det andra kan faktiskt 

arbetet med olika sorters texter ge en bättre förståelse av ett bestämt tema än läsning 

av en enskild text” (Bråten, 2008, s.150).  

 

Härav kan vi förstå att genrekunskapen är central för läsförståelsen och något som 

utvecklas under hela studietiden. 

  

     3.2 Skrivförmåga 

 

Skrivande beskrivs av Hagtvet (2009) som Skrivning = inkodning X 

budskapsförmedling.  Avkodning går åt motsatt håll som inkodning, vilket ordet 

antyder. Skribenten ska översätta språkljuden, fonemen, till grafem samt beakta 

stavningen (Hagtvet, 2009). Varje ljud motsvaras inte av en bokstav, åtminstone inte i 

svenskan. En del av inkodningen handlar om att lära sig att vissa kombinationer av 

grafem motsvarar vissa fonem, till exempel sje- och tje- ljuden (Lundberg 2008). Vissa 

bokstäver, grafem, kan motsvara olika fonem, som g som kan uttalas som 

bokstavsnamnet anger, men även uttalas j i vissa ord, som i gärna (a.a).  

 

Ovana skribenter är ofta ovana läsare, och kan inte jämföra det som ska skrivas med en 

inre bild av ordet (Mossige et al, 2008). En van skribent provskriver ibland ordet och 

”känner igen” den rätta stavningen, det vill säga stämmer av med sitt inre ortografiska 

lexikon. 
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Budskapsförmedlingen handlar om innehållet. Skribenten behöver vara medveten om 

vem denne skriver för och vilken typ av text det handlar om, alltså ha genremedvetenhet 

(Bråten, 2008; Elbro, 2004; Westlund, 2009) och kunna ta läsarens perspektiv. Så tidigt 

som i lågstadiet möter eleven olika genrer som berättelser, faktatexter och 

bokrecensioner (Skolverket, 2011b). Texterna på det stadiet är korta och enkelt 

formulerade, men redan här möts läsaren av en skillnad i formulering och ordval 

beroende på genre (a.a). 

 

Skrivandet av en utredande/diskuterande uppsats med minst två källor kräver flera 

förmågor. På gymnasienivå har textmassorna ökat, genrerna är flera och språket mer 

avancerat. Detta påverkar naturligtvis även skrivuppgifterna som blir mer komplexa 

även de. Detta kräver att man tolkar skrivuppgiften, letar källor och genomför arbetet. 

Läsning och skrivande är inblandade i flera steg under arbetet på en avancerad nivå. Så 

kallad genreförtrogenhet, det vill säga förmåga att känna till hur man skriver i en viss 

genre, blir viktig (Bråten, 2008; Kamhi & Catts, 2014; Myrbeg, 2007; Strömquist, 

2007).  

 

De olika komponenterna, inkodning och budskapsförmedling, pågår ofta samtidigt hos 

skribenten. Med ökad vana utvecklas skrivandet till att bli mer komplext och skribenten 

kan överblicka och förhålla sig till sitt skrivande (Mossige et al, 2008). Förbättringen 

eller revideringen kan på lågstadiet innebära att kontrollera om man skrivit stor bokstav 

vid namn och i början av meningar, samt satt punkt (Skolverket, 2011b). För den 

rutinerade handlar det om att överblicka många sidor och att kunna se sin text ur ett 

utifrånperspektiv. Det har visat sig vara bäst att vänta ett tag, kanske några dagar, på att 

revidera texten (Strömquist 2007; Taube, 2011). 

 

Det traditionella sättet att beskriva skrivprocessen är en linjär sekvens där skribenten går 

från planering via själva skrivandet till revideringen (Flower & Hayes, 1981). Flower 

och Hayes menar dock att alla delar i skrivprocessen pågår samtidigt hos skribenten. 

Den innehåller tre delar, nämligen ”task environment”, som kan översättas som 

uppgiftens situation, där frågor som ämne, och mottagare finns, men även den text som 

producerats ”hittills”. Nästa del är ”the writer´s long term memory”, skribentens 

långtidsminne, där kunskap om genre, mottagare och hur man skriver finns. Den tredje 
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delen kallas ”writing process”, skrivprocessen, och innehåller delarna planering, 

översättning av tankar till ord och revidering.  

 

Denna beskrivning omfattar fler delar i skrivandet än den linjära modellen, som bara 

beskriver den renodlade skrivprocessen. Flower och Hayes (1981) menar att en fördel 

med deras beskrivning av vad skrivprocessen innebär är att det går att jämföra sättet att 

använda skrivstrategier hos skickliga och mindre skickliga skribenter.  Processen ses 

nedan. 

Figur 1. Skrivprocessens struktur 

 

 Bilden är hämtad från Flower & Hayes, 1981, s. 370. 

 

Pilarna indikerar ett informationsflöde mellan en box till en annan och tillbaka. Pilarna 

betyder däremot inte att information flödar i en förutsägbar cirkel som om det handlade 

om ett envägsflöde. Detta betonas starkt av forskarna, som argumenterar emot en statisk 

tolkning av modellen (Flower & Hayes, 1981). Skrivandet ska alltså förstås som en rad 

tankeprocesser som processas under skrivandet. Skribenten tänker över ämnesval, 

mottagare och vilka krav som krävs. Skribenten börjar skriva, och utvärderar ibland 

direkt det skrivna: stämmer det överens med planen? Ämnet? Mottagaren? Sedan 
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fortsätter skrivandet med övervakning av processen, revidering och så tillbaka till början 

igen.  

 

  3.3 Läs- och skrivsvårigheter 

 

Elever i läs- och skrivsvårigheter har svårigheter med avkodning (Høien & Lundberg, 

2013). Kahmi och Catts (2014) har gjort en modell för indelning av elever med olika 

typer av svårigheter:  

 

 

Figur 2: Undergrupper baserade på ordavkodning och hörförståelse 

 

    Ordavkodning 

svag                                    god 

 

       

god 

      

 

svag 

hörförståelse    

               Från Kahmi & Catts, 2014, s. 63, min översättning. 

 

Figuren hänvisar till fyra undergrupper av svaga läsare som kan identifieras på grundval 

av deras starka och svaga sidor i ordförståelse och hörförståelse. Dessa undergrupper 

består av problem med enbart hörförståelsen, problem med enbart ordavkodning 

(läsning), svårigheter i båda områdena och dem som har problem trots goda resultat i 

båda områdena. Den grupp som är intressant för denna studie är gruppen i fältet längst 

upp till vänster. I figuren benämns denna grupp som dyslektiker, men både elever i läs- 

och skrivsvårigheter och elever med dyslexi har svårigheter med avkodning och 

inkodning. 

 

Specifika läs- och skrivsvårigheter 

 /dyslexi 

Ospecificerade  

Kombinerade svårigheter 

 

Svag förståelse 
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Alla elever i läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi. De kan helt enkelt ha liten 

skriftspråklig erfarenhet, menar Mossige et al (2008). De har alltså inte tränat upp sin 

läs- och skrivförmåga tillräckligt (a.a.). På gymnasienivå möter elever dessutom mer 

avancerade texter än tidigare (a.a.), vilket gör det mycket viktigt med explicit 

undervisning i dessa nya texttyper enligt Mossige et al, och forskarna konstaterar att 

”det är följaktligen viktigt att stimulera eleverna att läsa och skriva för att förbättra läs- 

och skrivfärdigheterna. Det finns ofta ett samband mellan läslust och läsfärdigheter och 

skrivlust och skrivfärdigheter” (a.a. s. 76), men det handlar inte bara om lust utan även 

om erfarenhet av textmängd (a.a.). 

 

Dålig ordavkodningsförmåga är tecken på dålig fonologisk medvetenhet (Høien & 

Lundberg, 2013; Myrberg, 2007), vilket innebär en oklar uppfattning om ordens 

ljudstruktur (a.a.). Mossige et al (2008) har funnit att även en del elever på gymnasiet 

har brister i avkodningsförmågan. Detta innebär naturligtvis att det blir mycket svårt att 

både läsa och skriva (a.a.). De konstaterar vidare att det är vanligt att elever i läs- och 

skrivsvårigheter stannat på den alfabetisk-fonologiska nivån, det vill säga, de avkodar, 

men långsamt, och saknar den vana läsarens automatisering och förmåga att se flera ord 

direkt (a.a.). Elever i gymnasieskolan som har stannat på den nivån får naturligtvis stora 

problem med de textmängder som förekommer där, inte minst inför omfattande 

skrivuppgifter (Mossige et al, 2008).    

 

För den mer ovana skribenten tar det tid att planera sin text (Høien & Lundberg, 2013; 

Mossige et al, 2008), vare sig det handlar om en berättelse eller en faktatext. Myrberg 

(2007) beskriver en så kallad inre korrekturläsare som visar på allt som avviker från det 

vanliga. Hos skribenter med någon form av läs- och skrivsvårighet fungerar detta i klart 

lägre grad (a.a.). 

  

Revideringsfasen är en utmaning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Varje del i 

skrivandet är extra tidskrävande för dem och de behöver ofta stöd i olika delar av 

processen, men just i redigeringen av texten är behovet av extra tid tydligast (Høien & 

Lundberg, 2013). För dessa elever hänger mycket av resultatet av mödorna ihop med 

hur arbetsminnet respektive långtidsminnet fungerar. När stor del av arbetsminnet tas 

upp av avkodningen/inkodningen finns inte mycket kraft kvar till att planera, följa upp 

en tankegång eller redigera (Høien & Lundberg, 2013; Mossige et al, 2008). 
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Att ha tillgång till dator för sitt skrivande underlättar skrivprocessen för alla elever, och 

inte minst för elever i läs- och skrivsvårigheter (Föhrer & Magnusson, 2003).  

Skrivprocessen, det vill säga att träna eleverna i de olika delar som ingår i planeringen 

av till exempel en faktauppsats med källor, har visat sig stötta elever (Strömquist, 2007). 

 

     3.4 Skrivprocessen 

 

Enligt Strömquist (2007) betonade tidigare skrivundervisning produkten. Den process 

som föregick den färdigskrivna texten intresserade man sig inte för. Skrivprocessen kan 

liknas vid det professionella skrivandet där utkast bearbetas flera gånger innan det 

betraktas som färdigt.  

 

Skrivprocessen har mycket gemensamt med retoriken, som betonar alla delar i 

tillkomsten av talet: Den första innebär att samla stoff, den andra att ordna stoffet och 

den tredje att formulera det strukturerade materialet. Dessutom ska texten bearbetas. I 

skrivprocessen kan textproduktionen beskrivas på följande sätt (Strömquist (2007) s. 

26):  

 

Förstadiet 

 analys av skrivuppgiften    (vad skall jag skriva om? för vem? i vilket syfte?)

    

 stoffsamling                (samla material) 

 sovring/fokusering                (vad skall jag ta med av materialet,  

                vad skall jag koncentrera mig på?) 

 strukturering/planering         (i vilken ordning skall jag presentera  

                  materialet?) 

 

Skrivstadiet 

 formulering                 (översätta tankar till skrift) 

 

Efterarbetet 

 bearbetning                 (från utkast till färdig text) 

 utskrift 
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 korrekturläsning 

 publicering/ev tryckning         (texten möter läsaren) 

 

Det är i stort sett denna modell som varit utgångspunkten för intervjuerna i studien, 

även om efterarbetet förenklats till att handla om bearbetning. Det är denna modell jag 

kände till då intervjuerna genomfördes. Ovanstående modell kan tolkas som att 

skribenten går från förarbetet till skrivandet till efterarbetet i en tidsmässigt tydlig 

ordning. Flower och Hayes (1981) menar att man går mellan alla tre stadierna samtidigt, 

se bild 1, alltså en dynamisk process mellan de tre stegen planering, skrivande och 

revidering, och har dessutom lagt till ytterligare komponenter som uppgiftens miljö: 

task environment och jämte den, den hittills producerade texten, samt långtidsminnet 

med kunskap om ämne, känsla för mottagare och hur man planerar skrivandet (se figur 

1). De två modellerna skiljer sig åt, då den som presenteras av Strömquist (2007) kan 

tänkas som en tidslinje, medan Flower och Hayes modell är cirkulär utan att vara en 

enkel envägsmodell. Mina forskningsfrågor utgår från Flower och Hayes modell som 

jag kom i kontakt med senare under arbetet med studien. 

 

  

      3.5 Tidigare forskning 

 

Det område som valts för studien, hur elever i läs- och skrivsvårigheter i 

gymnasieskolan hanterar skrivuppgifter, verkar inte vara så beforskat vid en första 

sökning. De flesta studier jag funnit handlar om yngre elever och är dessutom mer 

inriktade på läsning än på skrivuppgifter. Nedan presenteras några artiklar från 

internationella vetenskapliga tidskrifter. 

 

Berninger, Nielsen, Abbot, Wijsman och Raskind (2008) intresserar sig för de 

svårigheter som personer med dyslexi har när det gäller skrivandet. Forskarna använde 

sig av en kvantitativ metod och undersökte 122 barns och ungdomars skrivande. Olika 

delar av skrivprocessen undersöktes, bland annat uttrycksförmåga och ett test där olika 

delar av uppsatsskrivande i rapportform som genrekunskap, ordkunskap, känsla för 

meningsbyggnad, stavning, disposition av uppsats och styckeindelning ingick. En av de 

viktigaste slutsatserna var att både explicit undervisning i skrivande och kompenserande 
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hjälpmedel behövs. Lärare ska inte släppa dessa elever innan de nått medelgod 

prestation i skrivandet. Stavningsprogram hjälper den som känner igen den rätta 

stavningen, men den förmågan har inte dyslektikern, så träning i fonem, språkljuden, 

och morfem, de minsta betydelsebärande enheterna, är meningsfullt. 

 

Bruning, Demsey, Kaufman och McKim (2013) har undersökt vilken betydelse 

självupplevd förmåga vid skrivande har, när det gäller att hantera en skrivuppgift. Man 

undersökte både mellanstadieelever och elever på högstadiet och gymnasiet i en 

kvantitativ studie. Bland de äldre eleverna deltog 563 stycken. Forskarna delade upp 

undersökningen i följande frågor: ”Har jag någon föreställning om vad jag ska skriva 

om”, med underfrågorna ”är det en bra föreställning” och ”kan jag hitta ord för att 

uttrycka det jag vill säga”. Nästa moment var hur säker man var på skrivregler som 

stavning och meningsbyggnad.  Därefter fick informanterna beskriva sin uthållighet. 

Skrivandet är en komplex kognitiv handling som ställer höga krav på arbetsminnet Att 

skriva kan vara både tröttande och tråkigt, menar forskarna, så uthållighet är viktigt. För 

alla dessa områden gäller frågan om självbedömning. I den del av studien som riktade 

sig till äldre elever, fick elever som valt en mer avancerad kurs i engelska högre resultat 

än de elever som gick en grundkurs, vilket var förväntat. En av delfrågorna visade sig 

vara särskilt betydelsefull för gott resultat: förmågan att ge tankar en språklig dräkt. 

Förmågan att uttrycka vad man vill säga har alltså visat sig väsentlig liksom att behärska 

skrivprocessen. Studiens resultat visar att självuppfattningen är mycket betydelsefull när 

det gäller att hantera en skrivuppgifts olika delar.  

 

Forskarna Carter och Sellman (2013) vill se ett vidare perspektiv när det gäller 

dyslektikers skrivande på universitetsnivå. Som jämförelse lät man några studenter som 

inte hade dyslexi delta i studien: 14 dyslektiker och 8 icke-dyslektiker. Tre 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med varje deltagare före, under och efter att 

de skrev en uppsats. Forskarna hittade olika krav beroende på ämnet de studerade, vilket 

innebar att studenternas dyslexi upplevdes antingen som problematisk eller att den 

knappast spelade någon roll alls. Här kommer den socio-kulturella förståelsen in, menar 

forskarna, eftersom de fann att vad som spelar roll för studenterna är det sammanhang 

de befinner sig i. Ett mer inkluderande arbetssätt på alla nivåer är vad de 

rekommenderar, samtidigt som de anser att det vanliga stödet dyslektiker får är 

nödvändigt. 
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Graham och Harris (2009) har gjort en sammanställning av 30 års skrivforskning. De 

har utarbetat en modell för att lära ut skrivprocessen som de kallar ”självreglerad 

strategiutveckling”, SRSU, (self-regulated strategy development, SRSD). Särskilt fokus 

var elever med inlärningssvårigheter av olika slag. Denna modell utvecklades utifrån 

upptäckter som författarna gjort utifrån tidigare studier. Det handlar om explicit 

undervisning som tar upp komponenter som planering och redigering, men även 

genrekunskap. När författarna började sin forskning på 80-talet fanns mycket lite 

forskning i ämnet skrivande, och inget om hur de skrev, det vill säga strategiskt 

beteende inklusive motivation. Elever i olika åldrar testades och det visade sig att deras 

SRSU-program var framgångsrikt i alla åldrar.  

     I de äldre åldrarna överraskades forskarna av hur motvilliga eleverna var till att 

skriva. När de då testade sitt program på yngre åldrar som lågstadieelever, upptäckte de 

att dessa elever fortfarande tyckte om att skriva och därför lättare tog till sig 

undervisningen. Senare har de fortsatt med elever i olika åldrar med betoning på 

strategiskt beteende, kunskap om skrivande, motivation och kännedom om 

skrivutveckling.  

    För elever i inlärningssvårigheter visade det sig att de inte använde sig av sina 

kunskaper i planering med mera, utan skrev så kortfattat som möjligt. Knappast någon 

hänsyn togs till läsarens perspektiv, texten organiserades inte och utvecklade tankar 

saknades. När eleverna ombads att gå tillbaka i sina texter och förbättra dem, förändrade 

de något ordval här och där, rättade stavning och skrev snyggare. Ett skäl till detta är att 

redigering innebär många komplexa operationer för dessa elever, vilket gör att kravet på 

redigering svårt för dessa grupper.  

     

Nielsen (2011), har utfört en studie som tar upp vad elever med dyslexi önskar av lärare. 

Nio personer deltog i studien och åldrarna varierade mellan 8 och 53 år. Alla hade valts 

ut på grund av att de hade svårigheter med att läsa och skriva och några hade diagnosen 

dyslexi. Alla gick i skolan och de vuxna gick på KomVux eller folkhögskola. Data 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer som analyserades hermeneutiskt. Här 

urskiljdes tre teman som kan ses som råd till lärare: 1) se hela personen med styrkor och 

svagheter, 2) ge rätt verktyg för lärande, både mentalt, som stöttande, och praktiskt, som 

dator och inläst material och 3) ge tid och rum för elevens lärande och skrivande. 

 



18 

 

Rose (2005) går igenom ett sätt att underlätta läsande och skrivande för elever i olika 

åldrar, kallad Learning to read: reading to learn. Han menar att detta åstadkoms genom 

att välja texter som är åldersadekvata, i rätt genre, och läsvärda. Att lärarna ger rätt 

stödstrukturer är nödvändigt. Detta sker genom att lärarna presenterar innehållet med 

tanke på hela texten, att man gemensamt läser texten stycke för stycke. Här kan man se 

på textbindning mellan styckena för att se hur strukturen i styckena byggs upp. Därefter 

går man till detaljer som meningsbyggnad. Hur detta presenteras beror på elevernas 

ålder. När texten är genomgången kan eleverna välja ett stycke och sammanfatta det och 

använda innehållet i en ny text i samma genre. Detta är en god hjälp, inte minst för 

elever som inte mött skriftspråket i lika hög grad som sina klasskamrater. 

 

Wengelin (2002) har i sin avhandling beskrivit hur vuxna i läs- och skrivsvårigheter 

producerar texter. I studien ingår elva personer med sådana svårigheter, tio stycken utan 

och nio stycken döva personer.  Deltagarna fick bland annat skriva olika typer av texter 

på dator. Hur de skrev analyserades via ett särskilt dataprogram, som kunde registrera 

när deltagarna gjorde pauser och hur länge samt vilka sorts textredigeringar som 

gjordes. De i läs- och skrivsvårigheter gjorde många stavfel, men hade också ett enklare 

språk. Ibland kunde de förändra ett uttryckssätt till ett enklare sådant för att de var mer 

säkra på hur det enkla sättet stavades. De använde också ett mer talspråksaktigt sätt att 

uttrycka sig än referensgruppen utan läs- och skrivsvårigheter. 

 

3.6 Tidigare forskning och dess relevans för denna studie 

 

Alla forskningsartiklar behandlar området elever i läs- och skrivsvårigheter och 

skrivande på något sätt. Det var utgångspunkten vid urvalet. Tidigare forskning jämförs 

med denna studie men även med Flower och Hayes (1981) modell av skrivprocessen, 

som beskrivs i teoridelen. Den tar upp flera komponenter i skrivandet som uppgiftens 

innehåll, skribentens långtidsminne och skrivprocessens tre delar: planera, översätta 

tankar till ord och redigera. Alla dessa delar beskrivs som en rad tankeprocesser som 

processas under skrivandet.  

 

Berninger et al (2008) undersöker delar i skrivprocessen som uttrycksförmåga och 

genrekunskap som kan sägas hämtas ur långtidminnet. Ordkunskap och revidering tas 
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också upp. Denna studie har intresse för mig eftersom jag kan jämföra vad de funnit 

med mina resultat. 

 

Bruning et al (2013) samt Graham och Harris (2009) tar upp skrivprocessen men går 

inte närmare in på en beskrivning av den. Bruning et al har en fråga som möjligen kan 

ge en antydan: ”I can think of my writing before I write”, men eftersom det är en 

kvantitativ studie utvecklas inte detta.  

     Bruning et al:s studie (2013) är intressant både för vad den säger om motivation och 

om skrivprocessen. Den tar upp elevers självbedömning i några frågor som är relevanta 

för denna studie. Det handlar om huruvida eleven har en föreställning om bland annat 

skrivuppgiftens ämne, förmåga att ge tankar en språklig dräkt och uthållighet, alltså viss 

överensstämmelse med mina frågeställningar. Just att elever är i fokus både i Bruning et 

al:s studie liksom i min gör den extra intressant.  

 

Graham och Harris (2009) tar upp aspekter som planering, redigering och genrekunskap 

och kopplar dessa områden till elever i inlärningssvårigheter. Detta är intressant och 

användbart. Just tankarna om hur elever i inlärningssvårigheter hanterar redigering är en 

del jag kan jämföra med i min studie.  

 

Wengelin (2002) presenterar en avhandling där vuxna i läs- och skrivsvårigheter 

producerar texter. Eftersom hon använde sig av ett särskilt dataprogramför analys av 

texterna som informanterna i studien producerade, kunde programmet analysera när 

deltagarna gjorde pauser och vilken sorts textredigering som gjordes. Detta är ett 

utmärkt tillfälle att studera skrivprocessen enligt Flower och Hayes (1981) modell, och 

det visar sig att författaren är väl bevandrad i den. Dock är det mest redigeringsfasen 

som diskuteras i avhandlingen.  

 

Nielsen (2011) och Rose (2005) bidrar inte till diskussionen om skrivprocessen men är 

ändå av intresse för studien eftersom de tar upp sådant som är av intresse för lärare. 

Nielsen beskriver vad dyslektiker önskar av lärare och Rose ger tips till lärare om hur 

man kan undervisa i läsförståelse och skrivande.   
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När det gäller teori och tidigare forskning har det visat sig att elevers beskrivning av hur 

de hanterar skrivuppgifter i gymnasieskolan inte har stort fokus i forskningen, 

åtminstone vad jag kunnat se. Undantaget är Bruning et al (2013). 

 

4. Metod 

 

I detta kapitel presenterar jag de metoder som använts. Först beskrivs 

datainsamlingsmetoderna och sedan analysmetoden. 

 

4.1  Datainsamlingsmetod  

 

Valet av metod beror på forskningsfrågan (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Inför forskningsfrågan ”Vilka strategier beskriver några elever i 

specifika läs- och skrivsvårigheter att de använder vid skrivuppgifter i 

gymnasieskolan?”, valdes två datainsamlingsmetoder: intervjuer samt insamling av 

elevtexter. De senare användes som underlag för intervjuerna. Forskningsfrågan och 

datainsamlingarna med semistrukturerade intervjuer innebär att kvalitativ ansats är vald. 

 

De två olika datainsamlingsmetoder beskrivs närmare här: Dels har jag valt att intervjua 

elever för att få information om hur de beskriver att de hanterar skrivuppgifter i 

gymnasieskolan, dels har jag samlat in en text per elev, som de haft som 

inlämningsuppgift och själva valt ut. Jag använder alltså två datainsamlingsmetoder, där 

jag ser intervjuerna som huvudmetod och elevernas texter som ett komplement. 

Texterna är framförallt tänkta som ett konkret underlag för intervjun. 

     Intervjuerna genomfördes enligt semistrukturerad modell, vilket innebär att 

intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en intervjuguide. Det är även möjligt att 

variera ordningsföljden mellan frågorna, som ofta är allmänt hållna (Bryman, 2011; 

Dalen, 2007; Kvale och Brinkmann, 2014), se bilaga 2. 

  

4.2  Datainsamling 

 

Här beskriver jag de olika komponenterna i datainsamlingen. Först beskrivs hur urvalet 

gick till, sedan intervjuerna och så insamlingen av elevtexterna som intervjuunderlag.  
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      4.2.1 Urval av informanter 

 

Två gymnasieskolor i en mellanstor kommun har kontaktats. Jag arbetar inte på någon 

av skolorna där jag intervjuat elever. Dels har berörda rektorer kontaktats, dels har 

speciallärare/specialpedagog på skolorna förmedlat kontakt med ett antal elever. 

Urvalsprincipen har varit så kallat ”målstyrt urval” (Bryman, 2011), vilket innebär att 

elever som passar in i forskningsfrågan valts ut. Alla elever i studien utom en har blivit 

utredda för diagnos och några har konstaterad dyslexi. I studies skiljs inte på om de har 

dyslexi eller inte, utan alla elever kommer benämnas som elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Den vidare beskrivningen ”i läs- och skrivsvårigheter” är vald för att 

inkludera en större grupp än dyslektiker. Alla dessa elever kämpar på olika sätt med 

skrivuppgifter i gymnasieskolan. Med ”skrivuppgifter” avses en inlämnad och bedömd 

skrivuppgift som eleven själv väljer att visa mig, som är av utredande karaktär: en 

diskussionsuppsats eller en jämförande uppsats med minst två källor. 

 

Att välja elever från två olika gymnasieskolor gör att urvalet breddas när det gäller 

program. Tre elever kommer från teoretiska program: två från samhällsprogrammet och 

en från naturvetenskapliga programmet. Resterande kommer från två praktiska program: 

två från omsorgsprogrammet och en från byggprogrammet. Två elever går i årskurs 1, 

en går i årskurs 2 och resterande i årskurs 3.  

 

Urvalet har begränsats till sex stycken informanter. Ytterligare intervjuer skulle kanske 

visa vilken strategi som flest elever beskriver, men jag är inte intresserad av hur många 

elever som hamnar under en viss kategori. Jag är intresserad av hur några elever i läs- 

och skrivsvårigheter beskriver att de hanterar skrivuppgifter i gymnasieskolan. 

Ytterligare elever kan även generera fler strategier, men syftet i denna studie är inte att 

täcka alla strategier. 

 

4.2.2 Intervjuer 

 

I intervjuerna användes elevens text, som i de flesta fall mailats i förväg, som en 

utgångspunkt för samtalet tillsammans med intervjuguiden av semistrukturerad modell, 

se bilaga 2. Utifrån elevens svar ställdes följdfrågor, och intervjuerna kunde därför bli 
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bredare än de planerade frågorna. I de fall då eleven hade med sig sin text till intervjun 

eller skickat den samma dag som intervjun, vilket hände ett par gånger, blev intervjun 

mer allmän utifrån intervjuguiden. 

 

4.2.3 Texter 

 

Elevernas texter skickades till mig ett par dagar före utsatt tid förintervjun för att ge mig 

tillfälle att läsa igenom texten i förväg. Detta möjliggjorde konkretisering av frågor i det 

specifika fallet. 

    Texterna varierade stort avseende på längd och kvalité. De var uppgifter i ämnen som 

svenska, i ett fall ett temaarbete mellan svenska, samhällskunskap och naturkunskap och 

i ett fall en uppgift i samhällskunskap. Alla uppgifter hade kravet att källor skulle 

användas. De flesta uppgifterna handlade om en presentation av ett aktuellt ämne som 

krisen i Ukraina, men kunde även vara en jämförelse mellan skilda ståndpunkter av 

något slag. Detta är diskuterande, jämförande texter som passar forskningsfrågan. 

 

4.2.4 Etiska överväganden 

 

När man ska göra intervjuer finns det alltid en del etiska frågor att ta ställning till. För 

det första ska de som intervjuas få information om vad intervjun ska användas till 

(Dalen, 2007; Vetenskapsrådet, 2010). Detta fick eleverna av 

speciallärare/specialpedagog på båda skolorna. På en av skolorna samlades elever till en 

informationsträff då de fick veta mer om studien och gavs möjlighet att ställa frågor. 

Alla närvarande accepterade att bli intervjuade och gav sina privata mailadresser för att 

underlätta kontakt. I de flesta fall skickade eleverna även den text de valt via mail. 

Dessutom tillfrågades de vid varje intervju om ytterligare frågor kunde ställas via mail 

om så behövdes. Även detta accepterade alla. Därmed är samtycke- och 

informationskraven uppfyllda (Dalen, 2007; Vetenskapsrådet, 2010). I brevet till 

speciallärarna/specialpedagogen (se bilaga 1), försäkrades att eleven kunde räkna med 

fullständig anonymitet. Detta upprepades vid intervjuerna, liksom att de hade rätt att 

tacka nej till att vara med i studien. Konfidentialitetskravet är alltså uppfyllt (Bryman, 

2011; Dalen 2007; Vetenskapsrådet 2010). 
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I Sverige är myndighetsåldern 18 år, men vissa rättigheter att bestämma över sig själv 

finns innan dess. Vetenskapsrådet (2010) anger 15 år som en gräns. Därför har 

medgivande av informanterna varit viktigt, men godkännande av vårdnadshavare har 

inte krävts. Detta gäller tre av respondenterna; övriga är myndiga.  

 

Nyttjandekravet innebär att informationen från intervjuerna endast används till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2010).  Ett exempel på ett sådant ändamål är att 

jag kan presentera studien för kollegor som ett sätt att öka förståelsen för elever i läs- 

och skrivsvårigheter.   

 

Hänsyn till socialt svaga grupper innebär ytterligare ett hänsynstagande (Dalen, 2007). 

Man kan fråga sig om elever i läs- och skrivsvårigheter verkligen hör dit, men Dalen 

(a.a.) nämner just forskning kring läs- och skrivsvårigheter som ett exempel. Här 

kommer hänsyn och respekt vid intervjusituationen in, liksom säkerställande av 

anonymiteten.  

    Det kan alltså innebära en risk att ännu en gång diskutera sina svårigheter, men detta 

bör vägas mot att eleverna här ges en möjlighet att själva berätta om sina strategier. 

Genom att bli föremål för en studie om elever i läs- och skrivsvårigheter kan elever få 

en känsla av att stå i centrum och att vara betydelsefull (Hellberg, 2007). Att bli utvald 

till deltagande i en studie kan alltså upplevas som något positivt. 

 

       4.2.5  Genomförande av intervjuerna 

 

Dalen (2007) menar att det är viktigt att göra en provintervju, både för att testa sig själv 

som intervjuare men även för att se hur intervjuguiden fungerar. Därför genomförde jag 

en provintervju som visade sig fungera ganska bra, men informanten i provintervjun 

tyckte att en del frågor behövde omformuleras så det blev mer vardagligt. Därför 

ändrades en del begrepp till de ordinarie intervjuerna. 

 

Tid för intervju bestämdes via mail. Några hade en håltimme och då valdes den för att 

det skulle vara så bekvämt som möjligt för eleverna. Övriga elever intervjuades efter 

skolans slut. Miljön var känd för eleverna. Några intervjuer ägde rum i 

specialpedagogens/speciallärarens rum och vid andra tillfällen i ett klassrum. Att kunde 
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sitta ostört är viktigt både för inspelningens skull och för att samtalet ska flyta på så lätt 

som möjligt. För inspelning användes mobiltelefon av praktiska skäl för den alltid är 

med och för att det är något elever känner igen och därför inte blir generade av. Dalen 

(2007) påpekar att det är viktigt att intervjuaren är bekväm i sin hantering av den 

tekniska utrustningen, vilket var ännu ett skäl för mig. Att intervjuerna spelades in 

verkade inga informanter reagera på.   

 

Min upplevelse är att informanterna gärna berättade om sitt skrivande och hur de 

hanterade det, särskilt de elever som är i slutet av sina gymnasiestudier och alltså har 

stor erfarenhet av skrivande i olika former. Vid en intervjusituation med elever och en 

vuxen, kan frågor om ojämlikhet dyka upp, så kallad maktassymetri (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta märktes inte i samtalen, men kan ha spelat roll för elev 6.  

 

4.2.6 Presentation av informanterna 

 

Elev 1 går det första året på samhällsvetenskapligt program på den mindre 

gymnasieskolan. Elevens svårigheter upptäcktes i årskurs 3 på lågstadiet. Hen har haft 

svårt att läsa redan från början. Eleven berättar att hen läste mycket under en period men 

märkte inga större förbättringar. Skolan har satt in stöd från början. Eleven upplever det 

lättare att skriva än att läsa. Elev 1:s text är en presentation av ett temaarbete mellan 

naturkunskap, samhällskunskap och svenska. Det som eleven upplevde svårast var att få 

ihop samhällsdelen med naturvetenskapsdelen.  

 

Elev 2 går det andra året på det samhällsvetenskapliga programmet på den mindre 

gymnasieskolan och upplever att hen alltid känt att det varit svårt att ”hänga med” och 

valde därför de tunnaste böckerna, till exempel. Ingen lärare noterade detta. Inte förrän 

eleven kom till gymnasiet upptäckte eleven att hen fick lägga ner mycket mer tid på 

studierna än övriga. Nu försöker familjen få till en dyslexidiagnos. Texten som elev 2 

presenterar är en informativ text som presenterar konflikten mellan Ryssland och 

Ukraina.  

 

Elev 3 går det tredje året på omvårdnadsprogrammet på den större gymnasieskolan. I 

grundskolan fick eleven veta att hen har både dyslexi och koncentrationssvårigheter. 
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Eleven upplever möjligheten att använda dator på gymnasiet som utvecklande. Ett 

diskussionsinlägg med två källor är vad elev 3 presenterar. Ämnet eleven valt är 

Tiggare, vad vill dem [!] egentligen?   

 

Elev 4 går liksom elev 3 det tredje året på omvårdnadsprogrammet. Eleven beskriver 

stora problem med läsningen, men också att dessa inte tagits på allvar på de olika skolor 

där eleven gick i grundskolan. Elevens mamma har till slut lyckats få en utredning gjord 

för eleven som visade på läs- och skrivsvårigheter. Texten som elev 4 presenterar är en 

jämförelse mellan två kärlekspar i litteraturhistorien: Tristan och Isolde jämförs med 

Romeo och Julia. Dessa berättelser fick klassen se som film. Frågeställningarna fick 

klassen presenterade i samband med uppgiften: Ge en sammanfattande beskrivning av 

båda kärleksparen och sedan jämföra berättarperspektiv, stildrag, tema och budskap.  

 

Elev 5 går tredje året på naturprogrammet och fick sin dyslexidiagnos i nian. Eleven 

upplever sig alltid ha haft svårt för att läsa och har haft hjälp sedan årskurs två. 

Läsningen beskrivs som ”jag korsade ögonen”. Elev 5 har lämnat en text med titeln 

Boktryckarkonstens och bloggens betydelse för det fria ordet.  

 

Elev 6 går första året på byggprogrammet. Hen upplever att det varit svårt med 

läsning men säger ganska lite om skrivuppgifter. Detta blir problematiskt, 

eftersom jag önskar få en utredande text med två källor. Eleven har skickat manus 

till ett tal, visserligen med källor, men det är inte riktigt den skrivuppgift jag 

önskar. Jag bad då om en annan text i ett mail senare, men fick ingen. Eftersom vi 

diskuterade olika delmoment i skrivandet har jag ändå med denna elev.  

 

4.2.7 Presentation av aktuella specialpedagogiska begrepp för 

informanterna 

 

De flesta elever i min undersökning har en läs- och skrivdiagnos och några är 

konstaterade dyslektiker. Särskilt stöd får alla informanter i studien. Med det uttrycket 

menas att de får undervisning vid ett eller ett par tillfällen av speciallärare, den större 

gymnasieskolan, eller specialpedagog, den mindre gymnasieskolan. Inkludering innebär 

att eleverna går i vanlig klass och följer ordinarie timplan. Detta gäller för samtliga 
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informanter. Organisation behandlar hur det särskilda stödet är utformat på respektive 

gymnasieskola. Båda skolorna har, förutom det särskilda stödet, ett mer allmänt stöd där 

programmets alla lärare finns tillhands och eleverna kan ta igen det de missat på grund 

av sjukdom eller liknande. Det går också att få hjälp med en längre uppgift eleverna 

arbetar med.    

 

Vid ämnesval vid skrivuppgifterna har eleverna en möjlighet att hitta ett ämne som 

passar dem, vilket gäller alla elever som jag intervjuat. I vissa fall har undervisningen 

utformats så, att den är en stor hjälp för elever som är långsamma läsare. Det kan ju 

även gälla elever som inte är i läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel som en elev 

berättar om är när klassen ska jämföra två böcker. Då får klassen se dem som film 

istället (elev 4), eller de källor som ska användas i temaarbetet bearbetas i helklass och i 

grupp, eftersom texterna där är avancerat skrivna argumentationsartiklar (elev 1).  

 

 I det relationella perspektivet anser man att misslyckanden i skolan bör sökas utanför 

eleven och ”uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön” 

(Persson, 2013, s. 160). Här ska skolan anpassa undervisningen. Detta görs på skolorna 

både genom stöd av speciallärare/specialpedagog samt ämneslärare, som i exemplen 

ovan. Sandström (2014) föreslår ytterligare ett perspektiv, det kommunikativa 

perspektivet, som innebär att ”lärande gynnas av att olika kompetenser, olika 

värderingar, olika erfarenheter och kunskaper förhandlas och förstås i kommunikation.” 

(Sandström, s. 107) Ett relationellt och ett kommunikativt perspektiv påminner mycket 

om varandra. Samspelet mellan eleven i behov av stöd och omgivningen, typiskt för det 

relationella perspektivet, är även centralt för det kommunikativa perspektivet 

(Sandström, 2014).  

 

 

4.3 Analysmetod 

 

Som analysmetod har hermeneutik valts. Westlund (2009) menar att hermeneutisk 

tolkning passar när man önskar få reda på informanternas egna upplevelser; i denna 

studie hur några elever i specifika läs- och skrivsvårigheter beskriver att de hanterar 

skrivuppgifter i gymnasieskolan. 
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4.3.1 Hermeneutik 

 

Inom hermeneutiken är det olika slags texter som tolkas (Allwood & Erikson, 2010; 

Westlund, 2009). Metoden är gammal. På 1700-talet bidrog Schleiermacher (Allwood 

& Erikson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014), med den hermeneutiska cirkeln som 

innebär att forskaren ska sätta in materialet i ett sammanhang och se helheten och sedan 

delarna i den, för att sedan gå tillbaka och se helheten i materialet igen, alltså analysera 

som i en cirkel. En forskare på 1970-talet, Radnitzky, menade att analysen snarare 

bildar en spiral (Ödman, 2007). Förståelsen går mellan större helheter och samtidigt en 

djupare förståelse för delarna (a.a.).  

 

Gadamer, (i Allwood & Erikson, 2010), menar att vi alltid bär på en förförståelse av de 

fenomen vi undersöker, vilket alltid ska redovisas. Den kan rentav vara en fördel för 

forskaren med en förförståelse (Allwood & Erikson, 2010) och kan ses som ett 

kvalitetskrav att redovisa (Larsson, 2005).  

 

Förförståelsen hos mig finns i min egen erfarenhet av att skriva faktatexter. Däremot vet 

jag inte hur elever i läs- och skrivsvårigheter hanterar en sådan uppgift. En förförståelse 

har både för- och nackdelar, men det positiva här är att det ses som en fördel att känna 

till något om det område som studeras. Detta sätt att beskriva forskarens situation inför 

det som ska beforskas gör att hermeneutiken är användbar.  

 

Inom hermeneutiken tillämpas det utökade textbegreppet när man analyserar (Westlund, 

2009), vilket är applicerbart på de datainsamlingsmetoder som används i studien. Både 

intervjuutskrifter och exempel på faktiska skoluppgifter som eleverna skrivit i något 

eller några ämnen används. Att leta efter gemensamma strategier är viktigt i 

intervjuutskrifterna, liksom i vilken grad det går att se tecken på hur de resonerat kring 

olika källor de använt i sin skrivuppgift, även om det inte används vid analysen utan 

som en del av förberedelserna inför intervjuerna. 
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4.3.2 Genomförande av analys 

 

Med utgångspunkt i forskningsfrågan ”vilka strategier beskriver några elever i läs- och 

skrivsvårigheter i gymnasieskolan att de använder vid skrivande” började 

genomläsningen av transkriberingarna. För att använda en hermeneutisk beskrivning så 

gav genomläsningen helhetsbilden av forskningsfrågan. Sedan lästes transkriberingarna 

i omgångar med underfrågorna som utgångspunkt. Jag valde en underfråga och strök 

över med en viss färg. Varje tema fick varsin färg, som en för planering av skrivandet 

och en annan för redigeringen av text. Färgerna med koder skrev jag överst på 

förstasidan av varje elevtranskription för att se vilka områden eleven yttrat sig om. 

Utifrån underfrågorna hur de planerade sitt skrivande, formulerade sina tankar i skrift 

och reviderade sin text, kunde några gemensamma strategier uppmärksammas. 

Läsningen innebar en pendling mellan och delarna och helheten i den hermeneutiska 

spiralen.  

 

5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Inledningsvis presenteras de 

strategier elever beskriver att de använder vid planering av skrivandet, därefter de 

strategier elever beskriver att de använder vid formulering av tankar i skrift. Sedan 

presenteras de strategier elever beskriver att de använder vid redigering av text. 

Avslutningsvis presenteras avsnittet tid, ett övergripande tema. 

  

    5.1 Planering av skrivande 

 

I detta avsnitt redovisas de strategier elever använder vid planering av skrivandet. Det 

handlar om att analysera skrivuppgiften, samla material och planera /strukturera arbetet 

enligt Strömquists (2007) modell presenterad i kapitlet 2.4, Skrivprocessen.   

 

5.1.1 ”Det är bara att börja” 

 

Elev 1 tycker att det är svårt att börja med en skrivuppgift: ”Komma igång är svårt”. 

Eleven framhåller dock att det är bara att börja, det är inte så noga hur, bara att hen gör 
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det: ”Jag vet inte hur jag löser det egentligen –det är väl bara det att man sätter igång. 

Sedan kanske jag kommer på…”. Eleven menar att man i efterhand kan gå tillbaka, och 

lägger till: ”men det där kanske jag skulle ha med i början istället, så det blir lite 

mer…”.   

 

Elev 4 har en något ambivalent inställning och tycker det är lätt att välja ämne men svårt 

att börja: ”Men att komma igång, det har jag svårt för”.   

 

Elev 6 har en liknande inställning: ”För ibland är det svårt börja skriva, men sen när jag 

kommit igång går det bra.” 

 

Flera elever beskriver att det visserligen är svårt att komma igång men det viktigaste är 

att komma igång. Elev 1 uttrycker att det går att gå tillbaka och ändra om hen inte skulle 

vara nöjd.    

     

Elever som ger uttryck för strategin ”det är bara att börja” verkar sakna en plan till att 

börja med. Det viktiga verkar vara att de börjar. 

 

5.1.2 Ta hjälp av frågeställningar 

 

Elev 2 tycker att det är svårt att börja skriva men menar att frågeställningar hjälper: ”Då kan 

man ha hjälpfrågeställningar. Då får man reda på vad som är viktigt” Jag tolkar detta som att 

frågeställningar kan hjälpa till att snäva in materialet. Frågeställningarna kan även vara ett 

stöd för att planera skrivandet och se vad som ska tas med först. De verkar alltså fungera 

som en stödfunktion för att få struktur på skrivuppgiften, som en sorts disposition, även om 

eleven inte uttrycker detta. 

 

5.1.3 Ta hjälp av kamrater  

 

Några elever har hjälpsamma kamrater som kan läsa för dem om det är mycket text att sätta 

sig in i inför skrivuppgiften. Elev 5 berättar om en hjälpsam kompis: 
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Min kompis” (…) hjälper mig väldigt mycket. Hen läser uppgiften ordentligt och jag, jag 

sitter och lyssnar, och sen diskuterar vi om hur vi kan göra. Från det så… Ja, försöker jag 

skriva lite. 

 

För elev 5 omfattar kompisens hjälp både av läsning av text och diskussion kring uppgiften, 

där båda kan bidra. 

 

Även elev 4 berättar om hjälpsamma kompisar:  

 

Jag har ju väldigt bra kompisar som alltså, tar tid och sätter sig och läser för mig, typ, om 

jag behöver läsa en text eller någonting, så det är jag jättetacksam för, för bara en sån sak 

kan göra jättemycket.   

 

Elev 5 läser själv eller tar hjälp av en klasskompis: ”Man går in på Internet och läser lite, 

eller (kompisens namn) läser”. 

 

Kompisars betydelse för dessa elever att hänga med i skolarbetet är av stor vikt. 

 

Elev 1, som presenterar en text där man sökte i grupp, berättar hur det kan gå till vid 

källsökning:  

 

Det var ett grupparbete. Då hjälptes vi åt att leta uppgifter om fakta och sånt, och 

så svarade på lite frågor som vi undrade över (…). Så då fick jag liksom hjälp av 

andra först i början. 

 

Att i komplicerade fall med avancerade faktatexter som i elev 1:s fall, diskutera dem i 

grupp, är en strategi. 

 

5.1.4 Talsyntes 

 

Det är inte alltid kompisar finns till hands. Då fungerar talsyntes för några. Att sätta sig 

in i källor av olika slag inför skrivandet är ofta en utmaning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Elev 1 berättar att talsyntesen fungerar: ”…och sen så får man ju läsa 

en hel del, men då använder jag talsyntes ibland.” 
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Även för elev 6 fungerar talsyntes: ”Det är ok att lyssna, är det”. Att lyssna –då syftar 

eleven på talsyntes. 

 

     5.1 5 Läsa överskrifter 

 

 Elev 3 använder olika strategier vid olika längd på källorna: 

 

Om jag till exempel ska läsa en bok och ser att det är mer än en sida eller det är en 

sida på internet och det är mer än en sida, då läser jag inte igenom det. Jag bryr mig 

inte. Och om vi har någon uppgift till exempel, och det står ”det här ska du hitta”, då 

vill jag att någon kommer och pekar ”Här står det”, så jag slipper läsa igenom hela. 

(…) Jag läser överskrifterna, och från det… 

 

Här visar eleven en strategi som eleven funnit fungerar. Att läsa överskrifter för att 

bedöma innehållet i källan kan vara en givande strategi för att se om den är användbar 

eller inte.           

 

5.1.6 Välja område där det finns lämpligt material 

 

Elev 2 beskriver val av område som ett sätt att börja arbeta på. 

 

…det finns ju massor av sidor som är väldigt bra för just samhällskonflikter. Jag 

valde den uppgiften också för att jag såg att det fanns redan frågeställningar så det 

var lättare att strukturera upp det.  

  

De sidor som elev 2 hänvisar till är sådana som presenterats av läraren inför tidigare 

uppgifter. Det handlar om informativa, säkra sidor på nätet som passar för de olika 

kurserna i samhällskunskap. Därför känner sig eleven trygg med dem och vet att de 

passar elevens behov av struktur eftersom de innehåller frågeställningar. 

 

Elev 3 väljer ett område som eleven vet att tidningar skrivit mycket om.  Det underlättar 

början av arbetet.  
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Det var jag som sökte, ja, tiggare och kollade vad de hade skrivit om det. Om man 

skriver tiggare som jag gjort, så står det i (tidningens namn) till exempel, här har 

de skrivit om, eller DN. 

 

       5.1.7   Skriva disposition 

 

Ingen av eleverna nämner ordet disposition, men elev 4 verkar använda sig av någon 

form av planering.  

 

Det brukar vara en grej som jag försöker ta tid med också, för det tar längre tid. 

Jag brukar ofta kladda på papper innan, men så, det är en jätteviktig grej för mig 

innan, för jag såg det, tänkte just på det, tänka igenom det innan jag börjar skriva 

det. 

 

Att tänka igenom vad som ska skrivas lönar sig i längden enligt elev 4. Eleven 

menar att denna del i skrivandet är mycket viktig och avsätter tid till det trots att 

eleven uppfattar att det tar mycket tid.      

  

     5.2 Formulera sina tankar i skrift 

 

I detta avsnitt presenteras de strategier elever beskriver att de använder vid formulering 

av tankar i skrift. Detta avsnitt kallas skrivstadiet hos Strömquist, kapitel 2.4. 

 

5.2.1 Välja formella ord  

 

Elev 1 är medveten om vikten av att uttrycka sig så korrekt som möjligt:  

 

Jag vill gärna att det ska låta lite mer formellt, om man säger, så jag vill gärna ha 

ett bra språk, så jag försö… vissa dagar går det bra, att det kommer många bra ord 

liksom… men vissa dagar så är det inte alls bra. Men, eh, jag försöker välja dem 

som låter lite bättre, liksom, inte så ungdomligt. 

 

Elev 1 fortsätter sitt resonemang om formella ord:  
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Det var tre ämnen i samma (tema), det var samhällskunskap också, så då var man 

tvungen att använda de här svåra begreppen, och, kombinera det där… Men, eh, 

man lär sig mycket på det där (skratt).  

      

Elev 1 riktar fokus mot att använda centrala begrepp och använder detta som en strategi 

vid formulering av tankar i text.  

 

5.2.2  Inspireras av källorna 

 

Elev 2 inspireras av källornas sätt att uttrycka sig, kanske så till den grad att hen inte 

känner igen sig i texten:  

 

Jag kopierade… nej, inte kopierade, men jag tog väldigt mycket av deras tankar, 

diskussioner och så och skrev om det som om de var mina egna.  

 

Diskussionerna i artiklarna kunde handla om analyser av utrikespolitiska händelser, till 

exempel.  Detta exempel kan även tolkas som att källorna hjälper eleven att uttrycka sig 

mer formellt.  

 

5.2.3  Utgå från kladdpapper 

 

Elev 5 tycker att det är bekvämt att skriva på papper först och sedan skriva in det på 

datorn.  

 

Men jag utgår väldigt mycket från kladdpapper. Man får ofta hur man ska göra, 

och då blir det att man kluddar, skriver ner, kluddar, skriver ner, kluddar, kluddar, 

kluddar. (…) 

 

Jag är nästan perfektionist, alltså, är det något som saknas så, sudda och skriva 

om. Och då kanske man måste skriva extrasmått för att få plats. 

 

Denna elev har alltså som strategi att skriva för hand. Eleven uttrycker det inte explicit, 

men här kan kanske anas en form av revidering medan eleven skriver.  
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5.2.4  Dela upp i mindre delar, läsa dem och sammanfatta 

 

Att ha sammanfattat det som man vill använda i sin källa underlättar skrivandet. Så här 

berättar elev 3: 

 

Jag försöker alltid ha markerare, så jag markerar det som jag verkligen måste 

komma ihåg (…) så jag läser om det en gång till och skriver samtidigt, då brukar 

jag komma ihåg det, men inte om jag bara läser igenom det en gång och sen ska 

skriva. 

 

Elev 3, har här hittat en strategi som fungerar, att dela upp texten i mindre delar, läsa den 

och sammanfatta.  

 

Elev 5 gör på samma sätt:  

 

…läser lite om det där, eller (namn på klasskompisen) läser, och sen antecknar samtidigt, 

eh, ja, försöker baka in det i en text.  

 

Här sker alltså ett samarbete mellan två elever och att läsa lite i taget och skriva 

sammanfattning fungerar även här.  

      

5.2.5 Stryka under 

 

Det finns olika sätt att underlätta för ögat att snabbt hitta det som är viktigt. Elev 6 

beskriver:  

  Om jag skrivit ut det, så brukar jag, ja, sätta en markering, klämma, och så stryka under.  

 

När eleven markerar med klämma och /eller stryker under hittar eleven lättare vad som 

är viktigt. Om elev 6 sammanfattar det viktiga skriftligt innan det används i texten eller 

skriver direkt framkommer inte. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att eleverna använder strategier som att ta hjälp av 

andra, ta stöd av frågeställningar och markerar viktiga delar på olika sätt för att hantera 

källorna.   

 



35 

 

5.3 Revidering av text 

 

I detta avsnitt presenteras de strategier elever beskriver att de använder vid revidering 

av text. Detta avsnitt tar främst upp delen bearbetning enligt Strömquists beskrivning i 

kapitel 2.4.  

 

5.3.1 Läsa igenom sin text flera gånger  

 

En strategi flera elever använder är att läsa igenom sin text flera gånger. Elev 1:  

Jag försöker läsa igenom den många gånger. Jag vill helst bearbeta texten ordentligt, 

så jag känner mig liksom nöjd.  

 

Att läsa igenom texten flera gånger förklarar elev 1 så här:  

 

Ibland kan det bli så när jag läser igenom att jag missar, att jag bara läser och 

tänker inte på felen jag gjort. Så då börjar jag läsa än en gång och så… jag vet 

inte, jag ändrar på det som jag tycker… Men det går snabbare också att läsa när 

jag skrivit det själv. Det flyter på enklare då. 

 

Elev 2 läser högt: ” Jag läser högt då, det måste jag göra. För annars hoppar jag över 

igen, liksom.” Ändringarna eleven gör är inte så stora: ”Jag kan se och ändra småsaker 

så här, men inte några stora”. Eleven menar att stora ändringar, som att flytta stycken 

sällan blir av: ”Jag kan flytta stycken ibland. Men det tar emot där. Alltså, ibland har jag 

flyttat stycken. Jättenågra gånger har jag gjort det”. 

 

Elev 5 läser många gånger: ”Jag läser inte igenom en gång, jag läser igenom den 20 

gånger, så det är något jag gör hela tiden.” 

 

Elev 6 läser också sin text för att bearbeta: ”Jag läser ibland sakta (…) och så ändrar jag 

sen, eller lägga till något.”  

 

5.3.2  Be någon annan att läsa 

 

Elev 1 ber mamma att läsa igenom som ett led i redigeringen:  
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Och sen så brukar jag oftast be min mamma läsa igenom sen i slutet också, för hon 

ser med andra ögon liksom. När jag skrivit klart vill jag att hon läser igenom det… 

om det var en mening som skulle kunnat… skrivas på något annat sätt. Så då ser 

hon vad jag skrivit och då brukar jag få tips och sånt, som jag ändrar på sen också, 

och så läser jag ytterligare en gång och ser om det blir bättre. (…) Oftast blir det 

faktiskt bättre och bättre när jag gör det här, alltså, jag får mindre fel. 

 

Elev 4 har hjälpsamma kompisar som läser, men det kan även vara andra, som 

specialläraren:  

 

Jag har ju väldigt bra kompisar som, alltså, tar tid och sätter sig och läser för mig 

(…) så det är jag jättetacksam för, för bara en sån sak kan göra jättemycket. (…) 

(Namnet) specialläraren, vi kan hjälpas åt och läsa högt. (…) Jag vill alltid att 

någon läser igenom innan jag lämnar, då brukar det lösa sig (skratt). 

 

För elev 5:s del är det båda föräldrarna som läser förutom eleven själv: ”De läser 

oftast”. Föräldrarna ger även försynta förslag: ”Nu tycker jag att du ska läsa igenom det 

här, för att det lät inte…”  eller så kan de säga ”Om vi läser igenom det här så kan vi…” 

 

Flera elever berättar om bra stöd både från svensklärare och speciallärare. Elev 3:  

 

Att en lärare kollar igenom det innan jag skickar in det, lite som jag får nu, så det 

är ju bättre, till exempel min extralärare som hjälper mig, kollar igenom och ser så 

jag inte har några väldigt konstiga meningar eller att själva läraren jag har i ämnet 

kollar igenom och säger, ger feedback, säger att, ”här kan du ju lägga till” eller ” 

den här meningen måste du ändra på (…) eller här har du stavat fel” eller ”här kan 

du lägga till det ordet också, så blir meningen bättre”. 

 

Elev 3 fortsätter och berättar hur det fungerar i ämnet svenska:   

 

Just i ämnet svenska så brukar jag få, som alla andra, skicka in den, och om jag 

har väldigt fel, så skickar läraren tillbaks den, och då får jag se vad det är jag har 

gjort för fel och då får jag ändra det själv (...) och verkligen vara nöjd med arbetet 

innan jag skickar in det på riktigt. 

 

Även elev 4 får hjälp av sin svensklärare. Eleven hade chans på ett högre betyg, så 

eleven fick bearbeta sin text ytterligare och nådde sitt mål. 
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5.3.3  Stavning 

 

Stavningen ingår som en del i revideringen. Jag väljer att ta upp den som en särskild 

underavdelning, främst för att stavning är en särskild svårighet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

         5.3.3.1 Stava som jag tror 

 

När det gäller stavning finns flera varianter. Elev 1 ser stavfel ibland: ” Jag söker på det 

som jag tror att det stavas. Och sen så ser jag ju, liksom”.  

 

Elev 6 har erfarenhet av att välja bort svårstavade ord tidigare men har ändrat 

inställning: ”Jag gjorde det när jag var mindre, men sen när jag var äldre så tänkte jag 

’varför fortsätter jag inte bara att skriva, i stället för att sitta på samma ställe”.   

 

        5.3.3.2 Använda stavningskontrollern 

 

Elev 1 använder även stavningsfunktionen liksom elev 2. Den senare berättar: ” Det blir 

nog mest att jag ändrar medan jag skriver (…) Det finns på datorns program”.  Med 

datorns program syftar eleven på stavningskontrollern med rödmarkering. Då syns ordet 

direkt och eleven kan rätta till det.  

 

       5.3.3.3 Be om hjälp 

 

Flera elever tar hjälp av andra även när det gäller stavning, som elev 5: ”När det bara är 

ett papper jag skrivit, då ser jag, jag kan fortfarande läsa om, men jag ser inte vart det är 

fel, jag vet egentligen inte hur orden stavas.” Eleven har dock en strategi för att lösa 

problemet: ”Det här ordet kan jag inte stava till. (…) det är ju så man får göra (…) man 

får fråga. 

 

Elev 6 använde stavningskontrollern på högstadiet men använder inte den nu på 

gymnasiet i samma grad: ”Jag brukar fråga kompisar eller lärare”. 
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5.4 Tid   

 

Flera elever uttrycker att de behöver mer tid än andra. Elev 1 berättar: ”Det jag behöver 

är ju tid. För då” (…) ”Då kan man alltid hitta felen och, ja, det känns skönt.”  Elev 1 

fortsätter resonemanget och talar om en annan situation:  

 

Det var nån samhällsgrej. Vi skulle skriva. Vi skulle se en video och sedan 

sammanfatta den. Men då kände jag att jag inte hann bli klar, och då bad jag bara 

om, om jag kunde skicka den in den när jag kom hem och då sa hon ”Ja, absolut, 

men gör inget mera…” –det här var på en fredag- och då sa hon så här att ”då 

måste vi flytta tidsgränsen ännu mer och du ska inte behöva jobba på helgen 

liksom”. 

 

Detta citat visar att eleven behöver mer tid till en kortare uppgift som de flesta 

elever klarar på lektionstid.  

 

Elev 2 berättar att hen ”får jobba mer hemma än vad andra gör”.  

 

Elev 3 jämför sig med klasskamrater: ”Så medan en kan sitta mer än en timma hemma 

per dag, och jag brukar ofta sitta tre timmar hemma per dag och plugga efter skolan.”   

 

Även elev 4 jämför sig med klasskamrater: ”de flesta kanske bara pluggar någon timme, 

men jag kan behöva sitta en hel dag.” Att ”plugga” kan innebära att läsa på inför ett 

prov. 

 

Elev 5 berättar att hen ”måste repetera allt, trippelt så mycket som alla andra”. Elev 5 

berättar om sin träning, så vikten av att planera sin tid är stor. ”Om jag slutar fyra en dag 

så måste jag sitta i skolan tills träningen börjar, för att sen, efter träningen, hinner jag 

inte med”.  

 

Elev 6 är den enda som inte upplever någon större skillnad i tid som eleven lägger ner 

på skolarbetet jämfört med sina klasskamrater: ”Nej, det är kanske bara det att de 

kanske skriver lite mer text än jag.”  
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Alla elever utom elev 6 talar alltså om att de upplever att de använder mer tid generellt 

till skolarbeten än andra elever. Detta gäller inte enbart skrivuppgifter utan även annat 

som till exempel att läsa på till prov. 

 

5.5 Sammanfattning av resultatdelen 

 

Alla elever i studien har på något sätt lyckats med sina uppgifter i den mening att de nått 

ett godkänt betyg på skrivuppgiften som de lämnat inför intervjun.  Elevernas strategier, 

att läsa igenom, läsa högt, läsa med talsyntes - de använder ju olika metoder - fungerar 

utmärkt. På olika sätt går de igenom de olika stadierna i skrivprocessen; planeringen, 

skrivandet och bearbetningen.  

 

Överlag märks det att eleverna har fått hjälp i bearbetningsfasen på olika sätt. De 

beskriver ju hjälp hemma, elev 1 och 5, samt hjälp av kamrater, 4 och 5. Särskilt stöd i 

skolan får alla, men elev 3 beskriver stödet utförligt och tar vara på varje tillfälle. 

Eleven beskriver till exempel inlämningsuppgifter i svenska: ”och om jag har väldigt fel 

så skickar läraren tillbaks den, och då får jag se vad det är jag har gjort för fel och då får 

jag ändra det”. 

 

Den muntliga uppgiften som elev 6 presenterade kan ha varit ett sätt för läraren att göra 

undervisningen intressant och relevant för eleverna. Studierna i kärnämnen som svenska 

upplevs ofta inte som intressanta av elever på vissa praktiska program. En möjlighet till 

att elev 6 var kortfattad i intervjun kan vara att elev 6 inte kände sig helt bekväm i 

situationen. Hur talar elev 6 tillsammans med sina kompisar? Hill tar uppfrågan och 

menar att elever i en del yrkesinriktade program kan tyckas ha ett torftigt språk i 

skolsammanhang, men ett mycket uttrycksfullt språk i sin egen miljö (Hill, 2001).  

 

6. Diskussion  

 

I detta avsnitt diskuteras studien utifrån syfte, teori, ansats och val av metod. Därefter 

tas studiens tillförlitlighet och trovärdighet upp. Sedan görs en jämförelse mellan 

resultatdelen och teoridelen och tidigare forskning. Användbara strategier för lärare tas 

upp och avsnittet avslutas med fortsatt forskning. 
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6.1  Metoddiskussion 

 

Studiens syfte är att beskriva vilka strategier några elever i läs- och skrivsvårigheter 

beskriver att de använder vid skrivuppgifter i gymnasieskolan. Syftes valdes utifrån ett 

behov jag känt som undervisande lärare då jag mött många elever som haft svårigheter 

att hantera skrivuppgifter av olika slag i gymnasieskolan. Om jag känner till hur andra 

elever som brottas med svårigheter, i det här fallet läs- och skrivsvårigheter, använder 

för strategier kan det kanske ge en bild av vad som kan hjälpa elever i svårigheter av 

olika slag.  

 

För att få veta hur några elever i läs- och skrivsvårigheter beskriver att de hanterar 

skrivuppgifter i gymnasieskolan måste de tillfrågas. Valet av intervju som 

datainsamlingsmetod föll sig då naturligt. En viss typ av liknande frågor till 

informanterna behövdes för att underlätta analysen så därför valdes en semistrukturerad 

intervjuform. För att få något konkret att samtala om valdes även en text som eleverna 

fick välja ut. Syftet med texten var inte att den skulle bedömas utan tjäna som 

samtalsunderlag. Min teoretiska kunskap inom området utgjorde basen i 

frågeställningarna. 

 

Andra datainsamlingsmetoder som enkäter hade kunnat vara en möjlig väg. Den valdes 

bort för att det är svårt att få elever engagerade i att fylla i enkäter enligt min erfarenhet. 

Dessutom skulle en enkät inte ge möjlighet att utveckla svar på samma sätt som en 

intervju, vilket jag var intresserad av. Deltagande observation hade varit mer passande. 

Jag hade kunnat gå runt i klassen och se hur skrivprocessen utvecklade sig och kanske 

ha protokoll beredvid där elever fick beskriva vilka val de gjorde och hur de tänkte. 

Denna form valdes bort av flera anledningar.  Det hade varit svårt att få en hel klass att 

gå med på ytterligare en uppgift förutom den ordinarie skrivuppgiften. Jag är dessutom 

mer intresserad av hur elever i läs- och skrivsvårigheter hanterar en sådan uppgift. Att 

endast låta dem svara på frågor vore alltför utpekande. Tillräckligt antal i en klass finns 

inte heller. Då återstår intervju som datainsamlingsmetodmetod. 

 

Som metodansats att tolka data valdes hermeneutiken. Inom hermeneutiken används det 

utökade textbegreppet, vilket innebär att även intervjuutskrifter ses som text. 



41 

 

Beskrivningen av en hermeneutikers angreppssätt passar denna studie i och med att 

tolkning krävs. Den hermeneutiska cirkeln beskriver väl det arbetssätt som måste till 

här, men jag upplevde att min tolkning snarare gick i en spiral, en beskrivning som 

Westerlund (2009) använder: ”Spiralmetaforen används för att illustrera den pendling 

som ideligen äger rum mellan det empiriska materialet och litteraturen.” (a.a. s. 76) 

Denna pendling mellan litteraturen och resultatet behandlas i avsnitt 6.4. 

 

Flera andra tolkningsmodeller kan vara tänkbara men jag fastnade för hermeneutiken. 

Andra modeller kan passa när forskningsfrågan är mer öppen. Här tänker jag på till 

exempel fenomenologi, där forskaren ska söka essensen i det insamlade datamaterialet 

(Szklarski, 2009). Det verkade för allmänt för min studie. Grundad teori är en annan 

metod som jag funderade på, men den passar bäst när en social händelse eller aktivitet 

ska studeras, som till exempel vad händer vid grupparbeten eller hur hanterar lärare 

oordning i klassrummet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Det passar inte heller 

in, visade det sig. 

 

Hermeneutiken visade sig användbar. Jag är nöjd med mitt val. Beskrivningen av hur 

tolkningen skulle gå till – den hermeneutiska spiralen, att gå från helheten till delarna 

och tillbaka igen – upplevde jag tydligt. Jag fick gå tillbaka, läsa igen, pröva, gå tillbaka 

och se nya mönster. Min förförståelse visade sig i att jag hade bakgrunden till 

skrivprocessen klar för mig, vilket var till nytta när jag läste in mig på teoridelen och 

gjorde intervjuguiden. I tolkningsförfarandet, som handlade om elevernas berättelser, 

hade jag ingen förförståelse. Där lyssnade jag mer öppet på vad de hade att säga. Jag 

blev imponerad av den tid och den motivation eleverna lade ner på skolarbetet. 

 

     6.2 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Studiens tillförlitlighet, varav trovärdighet är en del, handlar om att säkerställa att 

forskningen utförts enligt de regler som finns (Bryman, 2011). Att delge resultaten till 

dem som deltagit i studien är en möjlighet. Då kan forskaren få en bekräftelse på att 

forskaren uppfattat informanterna på rätt sätt (a.a.). Detta har jag inte gjort av flera skäl. 

En viktig anledning är tiden. Varken eleverna eller jag har haft tid att iscensätta en 
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presentation av studien. Jag har gett eleverna möjlighet att svara via mail men de har 

avstått. 

 

Trovärdigheten hos denna studie ligger både i den teoretiska bakgrunden, tidigare 

forskningen och elevernas beskrivningar.  Studien bekräftar alltså tidigare forskning på 

flera sätt samtidigt som den tillför några elevers perspektiv. Jag yttrar mig inte om 

elever i läs- och skrivsvårigheter på ett allmängiltigt plan utan om hur några elever 

beskriver att de hanterar läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan.  

 

6.3  Jämförelse mellan resultatdelen och teoridelen 

 

Flera av de områden som tas upp i teorikapitlet kan skönjas i resultatdelen. Först tas 

läsningen upp. Elever i läs- och skrivsvårigheter är långsamma läsare, påtalar bland 

andra Høien och Lundberg (2013) samt Myrberg (2007). Detta märks i elevernas 

beskrivning av behovet av talsyntes och hjälpsamma kamrater för läsning i olika delar 

av skrivandet.  Användandet av talsyntesen är dessutom ett exempel på när dator är 

användbart och hjälper elever i läs- och skrivsvårigheter, vilket Föhrer och Magnusson 

(2003) kommit fram till.  

 

Nästa område i teorikapitlet som stöds i resultatdelen är arbetsminnet, vilket nämns av 

Mossige et al (2008) samt Høien och Lundberg (2013). Arbetsminnet är ett stöd för att 

planera arbetet, följa upp en tankegång och redigera. Arbetsminnet beskrivs vara 

begränsat hos dyslektiker, även på gymnasienivå, som att de ofta saknar kognitiv energi 

över till att bearbeta det stoff som de hämtar från långtidsminnet (Mossige et al, 2008). 

Arbetsminnet påverkar alltså hela den process som kallas att översätta tankar till ord 

för dyslektiker. Att arbetsminnet även påverkar skrivandet hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter håller jag för troligt. Här kan elev 2:s användning av stödfrågor tjäna 

som exempel. De hjälper elev 2 att få struktur i sitt skrivande, och elev 2 kan lättare å 

tillbaka till stödfrågorna för att minnas vad som skulle tas upp sedan. 

 

Just att översätta tankar till ord är den del som Bruninger et al (2013) fann att elever 

bedömde som den mest centrala när det gäller att lyckas med skrivarbete. Det är själva 

kärnan i skrivandet som kommenteras här. I och med översättningen av tankar till ord 
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beskriver skribenten för sig själv och andra en slutsats, ett fenomen, en förklaring. 

Själva skrivandet kan på gymnasiestadiet utvecklats till ett sätt att lära (Mossige et al,  

2008). Här passar elev 1:s kommentar om att välja formella ord in. Att de blir ett sätt att 

lära utifrån de ämnen eleven arbetar med kommer fram i i följande citat, hämtat från 

avsnitt 5.2.1: ”Det var tre ämnen i samma (tema), det var samhällskunskap också, så då 

var man tvungen att använda de här svåra begreppen, och, kombinera det där… men eh, 

man lär sig mycket på det där (skratt)”. 

 

När det gäller revidering av sin text så är det mest stavning som eleverna kommenterar. 

Vid stavning kommer strategier som hjälp av andra fram, vilket alla informanter påtalar, 

eller användning av stavningskontrollern på datorn, vilket elev 1 och 2 nämner. Elev 2: 

”Det blir nog mest att jag ändrar (stavningen) medan jag skriver (…) Det finns på 

datorns program.  

 

Några elever antyder att de går mellan de olika delarna i skrivprocessen. Elev 1 

beskriver att hen går tillbaka och ändrar lite. Andra verkar gå från planering till 

skrivande till bearbetning. De följer snarare skrivplanen i en tidslinje, se Strömquist 

(2007), under avsnittet Skrivprocessen, 3.4. Att gå tillbaka och fundera över styckenas 

inbördes ordning eller om de ska lägga till eller ändra något i inledning och avslutning, 

funderar flera sällan över. Här får elev 3 utgöra exemplet: ”Själva läraren jag har i 

ämnet kollar igenom och säger, ger feedback, säger att, ”här kan du ju lägga till” eller 

”den här meningen måste du ändra på”. Det senare exemplet visar en tydlig skillnad 

mellan vanliga elever och elever i specifika läs- och skrivsvårigheter, som elev 3 hör 

till, och förmodligen kvarstår denna skillnad även i vuxen ålder, se till exempel Høien 

och Lundberg (2013). 

 

Sammanfattningsvis har flera komponenter av betydelse för skrivande visat sig i studien 

på olika sätt. Det är långsam läsning, vilket påverkar planeringsdelen och revideringen 

av skrivarbetet, arbetsminnet, vilket påverkar hela processen, samt stavning. Att 

eleverna är långsamma läsare märks i hur de tar hjälp av talsyntes och kamrater.  

 

Arbetsminnets påverkan på skrivprocessen framkommer inte lika tydligt, men yttranden 

som elev 2 gör tyder på det: ”Jag valde den uppgiften för jag såg att det fanns redan 
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frågeställningar så det var lättare att strukturera upp det”. Här kan frågeställningarna ge 

det stödet för arbetsminnet som eleven behöver.  

 

Att gå mellan de olika delarna i skrivprocessen har inte diskuterats i intervjuerna.  Här 

är stödet för slutsatsen att alla inte gör det deras egna kommentarer kring revidering, 

som till exempel elev 2: ”Jag har nog… till stor del, alltså följa ett spår, det får flyta på, 

sedan kommer jag till slutet. (…) Jag kan se och ändra småsaker, men inte några stora.” 

Några elever i läs- och skrivsvårigheter visar alltså att de inte följer Flower och Hayes 

modell. Både arbetsminnet och det långsamma läsandet påverkar nog här. 

 

     6.4 Jämförelse mellan resultat och tidigare forskning 

 

Första exemplet jag vill nämna här är företeelser som uthållighet och motivation. 

Forskarna Bruning et al (2013) tar upp frågan om uthållighet. De fann att bland annat 

uthållighet var en central faktor för att lyckas med skrivuppgifter. Uthållighet visade sig 

vara något de flesta av informanterna i denna studie gav prov på. De berättade att de 

lägger ner mycket mer arbete än sina klasskamrater, ”trippelt”, som elev 5 uttrycker sig. 

Elev 6 är undantaget här som menar att hen gör det sällan. Skillnaden består istället på 

längden på skrivuppgiften: ”Det är kanske bara det att de kanske skriver lite mer text än 

jag.” 

 

Graham och Harris (2009) tar upp motivationens betydelse, och jag menar att den i 

kombination med uthålligheten är en av anledningarna till att eleverna 1-5 lyckas så väl 

som de gör. Eleverna tar inte upp motivation uttryckligen, men visar det genom sitt sätt 

att diskutera kring sina skrivuppgifter, hur viktigt det är för dem att få tid, till exempel. 

 

Disposition är en viktig del i skrivandet av en utredande uppsats, menar Berninger et al 

(2008), och forskarna menar att detta bör elever ha fått explicit undervisning om (a.a.). 

Endast elev 4 uttrycker en medvetenhet om disposition även om ordet inte används. 

 

Betydelsen av genrekunskap tas upp av Berninger et al (2008), Graham och Harris 

(2009) samt Rose (2005). Särskilt i gymnasieskolan är detta viktigt som en förberedelse 

för högre studier, men arbetet med genrekunskap ska börja långt tidigare. Läroplanen 
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(2011b) tar upp begreppet redan i årskurserna 1-3  och fortsatt genom hela grundskolan 

men använder uttrycket ”olika typer av texter” och förtydligar genom att ge exempel på 

vilka texter som avses i de olika stadierna. Elevernas kunskap om genrers olika 

uttryckssätt var inget som diskuterades i intervjuerna, men några visade prov på detta i 

sina intervjuer. Elev 1 menar till exempel att hen anpassar ordvalet till texttypen: ”Jag 

vill att det ska låta lite mer formellt”. Elev 2 tar hjälp av källornas uttryckssätt: ”Jag tog 

väldigt mycket av deras tankar, diskussioner och så och skrev dem som om de var mina 

egna.” 

 

 Ordkunskap och uttryckförmåga nämns av Berninger et al (2008), Bruning et al (2013) 

och Wengelin ((2002). Här märks det att eleverna skiljer sig åt. Elev 1 är medveten om 

skriftspråkets sätt att uttrycka sig och beskriver försök att få in det i sina texter. Detta är 

en viktig del i skrivandet som många elever i läs- och skrivsvårigheter har svårt för. 

Ofta har de sämre ordförråd, eller väljer enklare ord som de kan stava till (Wengelin, 

2002), vilket elev 6 ger exempel på ”Jag valde bort (svåra ord, fanns i frågan) när jag 

var mindre”. 

 

 Känsla för meningsbyggnad nämns av Berninger et al (2008) och Bruning et al (2013). 

För elever i stora läs- och skrivsvårigheter visar ju bland andra Wengelin, att eleverna 

inte gärna gör ändringar och sällan ser det som är fel, vilket flera elever säger rent ut, 

bland andra elev 4: ”jag ser inte själv vad jag gör för fel” och elev 5: ”jag har läst en sak 

och skrivit något annat”. Elev 5 beskriver något som ser ut som en del av en 

skrivprocess: ”så kommenterar de i texten och skriver tillbaka: Tänk på det här” och sen 

blir det att jag gör om det”. Ändringarna handlar då om: ”ibland är det stavfel, ibland är 

det meningar som inte hör ihop med varandra”. 

 

Stavfel är mycket vanligt hos elever i läs- och skrivsvårigheter menar flera forskare, 

som Berninger et al (2008), Bruninger et al (2013), Graham och Harris(2009) samt 

Wengelin (2002).  Det är ofta stavfel de ändrar vid redigeringar, har dessa forskare 

funnit. Elev 1 försöker slå upp ordet eller skriver det: ”Jag söker på det som jag tror det 

stavas. Och sen så ser jag ju, liksom”. På frågan om det handlar om stavningsfunktionen 

svarar eleven instämmande ”Mmm”. För elev 2 fungerar det också att se 

stavningsfunktionen på datorn: ”ja, det finns på datorns program” som svar på min fråga 

hur eleven gör vid frågor om stavning. För elev 3 är det en trygghet att ”extraläraren”, 
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som eleven uttrycker det, tittar igenom och visar ”den här meningen kan du ändra på” 

eller ”här har du stavat fel”.  

 

På flera punkter är denna studie alltså samstämmig med tidigare forskning. De faktorer 

jag funnit som stämmer med min studie är flera. Först kommer uthållighet och 

motivation, vilket eleverna berättar att de har på olika sätt.  Disposition, som i tidigare 

forskning nämns som något mycket viktigt tas upp implicit i endast ett fall, elev 4. 

Genrekunskap är en annan viktig del av skrivförmågan.  Ordkunskap uttrycker elev 1 

stor medvetenhet om, och beskriver ett arbete med att få in fackord i sin text. Känsla för 

meningsbyggnad och stavning är ofta något som elever i läs- och skrivsvårigheter har 

svårt för. ”Jag ser inte vart det är fel”, som elev 5 uttrycker det. Även här stämmer 

elevernas utsagor med tidigare forskning.  

 

Det nya, och viktiga med denna studie är att den tar upp elevernas beskrivningar av 

vilka strategier som hjälper dem. Detta är elever som lyckas i gymnasieskolan trots 

svårigheter. Hur de lyckas är naturligtvis av stor vikt. 

 

      6.5 Användbara strategier för lärare 

 

Här presenteras några strategier för lärare som kan underlätta för elever i läs- och 

skrivsvårigheter vid skrivuppgifter i gymnasieskolan.  

 

Studien tar upp en del strategier som några elever i läs- och skrivsvårigheter använder i 

arbetet med skrivuppgifter på gymnasiet. Tillsammans med tidigare forskning kan den 

ge stöd för lärare.  

     Undervisande lärare behöver ge tydlig struktur i skrivuppgifter liknande dem som 

ingår i denna studie, tid för diskussion av källor kan planeras in liksom en tydlig 

genomgång av vad skrivprocessen i alla dess delar innebär. 

 

Själva introduktionen till skrivuppgiften är viktig.  Här kan lärare fundera över 

stödstrukturer som eleverna i studien beskriver är en hjälp, som färdiga frågeställningar, 

tips på säkra sidor på nätet och ge möjlighet att diskutera källor med kamrater. 
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En viktig förberedelse i allt skrivande är att undervisa eleverna i genrekunskap och 

disposition. Detta, liksom ord- och meningsbyggnadsträning övas lämpligen i sitt 

sammanhang. När ett nytt skrivmoment introduceras kan läraren ha ett exempel på 

genren som gås igenom ur de aspekter man vill att eleverna ska träna (Berninger et al, 

2008; Graham & Harris, 2009). Rose (2005) ger i sin studie exempel på hur 

undervisningen i nya genrer kan se ut med tydliga exempel vid genomgång av texttypen 

som stöd, inte minst till nytta för elever som inte mött så många genretyper än.  

 

Att undervisa i skrivprocesen och träna eleverna att ge respons kan vara användbart. 

Elev 3 berättar att läraren och/eller specialläraren läser och ger respons. Om eleverna 

fick hjälp med läsningen till exempel via talsyntes kanske det skulle hjälpa dem i 

skrivandet. 

 

Avslutningsvis kommer de förslag Nielsen (2011) funnit att elever med dyslexi önskar: 

Se till hela personen, med svagheter och styrkor. Ge rätt verktyg, både mentalt, som 

stöttande, och praktiskt, som dator och inläst material. Sist, men inte minst, ge tid och 

rum för läsande och skrivande.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Jag skulle önska se en utökad studie kring elevers skrivande av faktatexter i 

gymnasieskolan. Vilka strategier använder de? Kommer ytterligare strategier till? Sedan 

vore det intressant med en utvidgad studie som använder en form av datoranalys enligt 

Wengelins (2002) beskrivning för att visa en objektiv bild av hur skrivprocessen ser ut. 

Min studie tar upp elevernas berättelser kring vilka strategier de har vid skrivande i 

gymnasieskolan, så den är subjektiv.  

 

Andra infallsvinklar kan vara: Hur presenteras faktatextproduktion? I vilken 

utsträckning används skrivprocessen? Hur undervisas om den? Hur upplever eleverna 

denna uppgiftstyp? I vilken grad får eleverna stöd i skrivprocessens delar och hjälp med 

bearbetning? Hur kan Flower och Hayes (1981) modell hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter? Vilka hinder och möjligheter se de? Vad tycker lärarna? Vilka 

svårigheter upplever de i detta, dels att undervisa om, dels vad de tycker att eleverna har 
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svårt för? Vad fungerar? Här kan både elever i läs- och skrivsvårigheter och övriga 

elever ingå. Både elevers och lärares erfarenheter behöver uppmärksammas.  

 

Ännu ett område för forskning är alla de elever som hoppar av gymnasieskolan. Hur 

stor andel gör det på grund av att de inte orkar möta de läs- och skrivkrav som 

gymnasieskolan ställer? Hur många är i läs- och skrivsvårigheter av dem? Att inte orka 

möta läs- och skrivkrav innebär inte nödvändigtvis att man är i läs- och skrivsvårigheter. 

Det kan vara andra skäl för det. 

Forskningsförslagen är många. Störst intresse för mig är skrivandet i gymnasieskolan. 

Det är en mycket central del i utvecklingen av elevers tänkande (Mossige et al, 2008) 

och hjälper dem att möta kraven på högskolan och som aktiva samhällsmedborgare. 

 

 

7. Avslutning 

 

Det är spännande att möta eleverna och höra dem beskriva sina tillvägagångssätt vid 

skrivuppgifter. Mitt intresse har varit att höra elevernas röster. Därför vill jag avsluta 

med att låta eleven Claudia i Föhrer och Magnussons bok (2003) komma till tals: 

 

Jag skulle önska att lärare fick professionella råd av kunniga personer inom 

området dyslexi tillsammans med en erfaren dyslektiker. (…) Ofta har jag fått till 

svar när jag bett om hjälp ”Försök själv”. Detta svar beror helt klart på att 

chefen/läraren inte har fått möjligheter till kunskaper om dyslexi. Därför förstår de 

inte vidden av mitt handikapp och tror verkligen att jag kan läsa dessa fem sidor, 

som klassen ska läsa (s. 228). 

 

Det Claudia ger exempel på är en skola där ledning och lärare saknar kunskap om hur 

det är att vara elev i läs- och skrivsvårigheter. Bristen på förståelse om vad som är till 

hjälp märks i svaret ”försök själv”, som eleven fått.     

  

Förhoppningsvis ser det bättre ut nu, tolv år efter att denna bok gavs ut, men fortfarande 

finns en hel del att utveckla kring elevers läsande och skrivande i gymnasieskolan, inte i 

eller i läs- och skrivsvårigheter. Alla pedagoger i skolans värld behöver känna till vilka 

behov elever i läs- och skrivsvårigheter har och anpassa undervisningen så att olika 
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gruppers krav i klassrummet kan tillgodoses.  Det kan verka svårt och många kan 

behöva tips om vad som underlättar, men att skapa en uppgift på olika nivåer är ingen 

omöjlighet. Att ge stödstrukturer för de elever som inte är så bekanta med utredande 

texter är ännu ett sätt att hjälpa elever att lyckas. Så snart lärare får grepp om hur de kan 

tänka behöver det inte ta mycket extra tid. Här kan speciallärare/specialpedagogen vara 

behjälplig. Det relationella perspektivet hoppas jag blir allt mer förhärskande i skolorna. 

Det, tillsammans med det kommunikativa perspektivet, att elever lär sig tillsammans 

med andra, är tydligt i studien.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

När jag jobbade som svensklärare på X-gymnasiet märkte jag att elever 

ofta hade svårt att komma igång med skrivuppgifter av olika slag och 

särskilt med rapporter. 

 

Nu studerar jag till speciallärare på Linköpings universitet och vi ska där 

göra en undersökning i något som handlar om området läsa och skriva. Jag 

minns vad mina före detta elever kämpade med, och är nu nyfiken på att 

veta mer. Därför vill jag träffa dig som går på gymnasiet i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi för att höra hur man gör när man får större 

skrivuppgifter och vilken hjälp man vill ha. Detta skulle vara till hjälp både 

för dig själv, förhoppningsvis, och för kommande elever. 

 

Naturligtvis kommer inte namn, skola eller kommun att nämnas när jag 

skriver om dem som deltagit i min undersökning. Du kan räkna med 

fullständig anonymitet. 

 

Tillsammans med speciallärare/specialpedagog så bestämmer vi tid och 

plats för en träff. 

 

Väl mött! 

 

Hälsningar 

Elisabeth Sjödin 

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska 

Student på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Några inledande fråga om till exempel hur respondenten trivs med sitt program och 

skolan i största allmänhet. 

 

Vilken typ av skriftliga uppgifter i gymnasieskolan har du mött? Eventuellt går vi redan 

här in på den uppgift eleven skickat till mig, eventuellt tar vi det senare. 

 

Hur gör du när du får en sådan uppgift? Berätta! Följdfrågor. 

    Början: att förstå en instruktion 

                 att välja ämne 

                 att söka källor 

 

    Mellanjobb: att förstå vad som är viktigt i källan 

                     att kombinera olika källor med varandra 

                     att formulera sina tankar i skrift 

 

    Avslutning: att gå igenom det man skrivit och ändra /sortera /skriva om 

 

Avslutande frågor om vad som är svårt; vilka strategier du har 

 vilken hjälp du fått 

 vilken hjälp du önskat 

 något om motivation 

 

Något om din syn på dig själv som skribent: starka och svaga sidor. 


