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1. Inledning 

Vi är omgivna av skriftspråk: reklam, meddelanden, artiklar, romaner, krönikor, bloggtexter – 

listan kan göras lång. Enstaka ord som skickas anonymt via sociala medier kan få stor påver-

kan, liksom välformulerade forskningsartiklar eller provocerande krönikor. Läsande och skri-

vande är något som vi lär oss, utvecklar och förfinar. Skrivande är en färdighet som behövs 

för att vi ska kunna vara delaktiga i samhällslivet, men det är inte självklart enkelt för alla att 

ta till sig skrivandet. Skolans roll när det gäller barns tillägnande av skriftspråket är mycket 

stor. 

Under mina år som lärare i svenska och historia på gymnasiet har jag mött många elever som 

har haft problem med skrivande. Ofta har det handlat om problem med att organisera det ma-

terial som ska presenteras. Ibland har det tagit sig uttryck i att eleven inte alls kommit igång 

med sitt skrivande, i andra fall har resultatet blivit mycket korta texter eller texter som har 

varit svåra att läsa. Ibland har texter helt eller delvis kopierats från nätkällor. Det lätta sättet 

att lösa en svår uppgift på har blivit att inte skriva själv. Jag har genom åren sett elevers svå-

righeter och en mängd strategier för att undkomma skrivuppgifternas utmaning och grubblat 

över hur elever ska kunna få skrivandet att fungera. Frågan har engagerat mig och elevers 

skrivproblematik är en bidragande orsak till att jag valde att läsa vidare till speciallärare med 

inriktningen språk-, skriv- och läsutveckling. 

I utbildningen till speciallärare ges fördjupade kunskaper om skrivandets utmaningar och var-

för skrivande blir svårt. Att skriva är en kognitivt krävande process (Taube 2013; Troia, Har-

baugh, Shankland, Wolbers & Lawrence, 2012). Man ska veta vilka ljud i orden, fonem, som 

motsvaras av vilka tecken, grafem, och kunna skriva ner dessa, och därutöver kunna förmedla 

ett innehåll med det man skriver. Detta ska presenteras med en struktur som gör att läsaren lätt 

följer med i och förstår det skrivna. Skrivandets utmaningar är en viktig fråga i skolan, där 

elever förväntas kunna uttrycka sig skriftligt i såväl teoretiska som praktiska ämnen. 

Olika faktorer kan utgöra hinder för skrivutveckling, såsom bristande ordförråd och bristande 

koncentration (Lundberg, 2008). Ett annat hinder kan utgöras av bristande motivation (Bosco-

lo, 2009). En grupp som har en extra stor utmaning är elever i specifika läs- och skrivsvårig-

heter, dyslexi. Høien och Lundberg (2013) skriver om vikten av att elever med dyslexi får 

träna sitt skrivande och att arbetet med skrivprocessen uppmärksammas. De konstaterar att det 

finns elever som har mycket att förmedla, men som inte kan få fram sitt budskap på papper då 
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tankarna blir ”ofullständiga och fragmentariska” (Høien och Lundberg, 2013, s.91). Problem 

med skrivande kan kvarstå hos elever i läs- och skrivsvårigheter även om de har övervunnit 

sina lässvårigheter (Lundberg, 2008; Wengelin & Nilholm, 2013). 

Mitt intresse riktas i denna uppsats mot skrivande och jag vill få ta del av hur elever själva 

uttrycker sig om skrivande. En ökad förståelse för elevers uppfattningar om och upplevelser 

av skrivande kan förhoppningsvis bidra till ett bättre arbete i mötet mellan lärare och elev. Att 

få ta del av elevers upplevelser av företeelser i skolans värld kan öppna våra ögon för infalls-

vinklar som vi som arbetar i skolan kanske inte tänker på. Ett exempel är Westlunds (2004) 

undersökning om skolelevers tankar om tid, i vilken det visade sig att läxor var en fråga som 

eleverna lyfte fram och där frågan om läxorna blev central i det som eleverna förmedlade trots 

att temat de skrev om var tid. Med en öppen och nyfiken läsning av ett textmaterial som inte 

var styrt av specifika frågor visade sig läxor vara något viktigt för eleverna. Med inspiration 

från Westlunds forskning och hermeneutiken vill jag i detta uppsatsarbete låta elever skriva 

om skrivande och undersöka vad som är centralt för eleverna att lyfta fram angående skrivan-

det. Jag vill höra blandade elevröster, inte enbart starka skribenter, inte enbart svaga. Jag utgår 

från en specialpedagogisk synvinkel där en bättre förståelse för elevers syn på skrivande kan 

vara av intresse i såväl det förebyggande arbete som är en del av speciallärares uppdrag (SFS 

2011:186), som i mötet med grupper och elever där skrivutvecklingen av någon anledning har 

stannat upp. Att skolan ger en god skriftspråklig grund är centralt för att ge goda förutsätt-

ningar inför vidare studier, arbetsliv och som samhällsmedborgare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för högstadieelevers uppfattningar om och upplevel-

ser av skrivande. Skrivande ska här förstås som framställning av ord och text i skrift såväl i 

skola som privat, oavsett om det sker med papper och penna eller med hjälp av tangentbord. 

Syftet är också att diskutera hur elevernas uppfattningar om och upplevelser av skrivande kan 

kopplas till skolans uppdrag att möta alla elevers behov och att reflektera kring hur denna 

koppling kan relateras till speciallärares arbete.  

Utifrån syftet ställs följande forskningsfrågor: 

1. Vad skriver elever i årskurs åtta om när de ombeds att skriva om skrivande?  

2. Vad framträder som centralt i elevernas texter om skrivande? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitlet Bakgrund presenteras styrdokument, teorier och forskning om skrivande och elev-

perspektiv på skrivande. Presentationen av styrdokumenten handlar både om skrivandets roll i 

grundskolan och om vilken stimulans och vilket stöd elever har rätt till i skolan. Teorier om 

specialpedagogiska perspektiv och om lärande tas upp innan litteratur om skrivande och ele-

vers relation till skrivande behandlas.  

I kapitlet Metod redovisas den valda metoden som är en hermeneutisk ansats. Urval, datain-

samling, etik samt analys av data presenteras. 

I kapitlet Resultat presenteras resultatet av den empiriska undersökningen, alltså analysen och 

tolkningen av elevernas texter. Vad visar sig centralt när elever i årskurs åtta själva skriver om 

skrivande? 

I kapitlet Diskussion diskuteras inledningsvis den valda metoden och vilken påverkan den kan 

ha fått på resultatet. Därefter diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning och i förhål-

lande till speciallärares uppdrag. Förslag på framtida forskning lämnas också. 

I kapitlet Slutord anknyter jag till den hermeneutiska spiralen och reflekterar över den nya 

helhet som arbetet med studien har lett fram till. 
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2. Bakgrund 

Som bakgrund till studiens undersökningsområde presenteras styrdokument för skolan, teore-

tiska perspektiv samt forskning om skrivande. 

2.1 Styrdokument 

Språkets och inte minst skriftspråkets roll poängteras i skolans styrdokument. I kapitlet sam-

manfattas skrivningar om skrivande i läroplanen samt vad skollag och läroplan säger om ele-

vers rätt att utvecklas mot skolans mål. 

2.1.1 Läroplan och kursplaner om språk och skrivande 

I läroplanen för grundskolan poängteras språkets roll i det inledande kapitlet som handlar om 

skolans värdegrund och uppdrag. Varje elev ska ges ”rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva” för att ”få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, kap.1). I det andra kapitlet som handlar om över-

gripande mål och riktlinjer konstateras att efter genomgången grundskola är det skolans an-

svar att varje elev ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat 

sätt” (Skolverket, 2011, kap.2). Undervisningen i ämnet svenska ska ge varje elev möjligheten 

att ”utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, kursplan svens-

ka). 

Skrivande och textframställning poängteras i olika ämnens syftestexter, centrala mål och kun-

skapskrav, och några exempel följer här. I kursplanen för fysik fastslås angående ämnets syfte 

att undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och 

framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll” (Skolverket, 

2011, kursplan fysik). Det centrala innehållet som ska behandlas i åk 7-9 tar upp ”dokumenta-

tion av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter” (Skolverket, 

2011, kursplan fysik), och i kunskapskraven för betyget E, årskurs 9, står det att eleven ska 

kunna söka information och använda denna för att kunna framställa enkla texter med viss an-

passning till syfte och målgrupp. För de högre betygen, C respektive A, ska eleven kunna 

framställa utvecklade respektive välutvecklade texter med relativt god respektive god anpass-

ning till syfte och målgrupp (Skolverket, 2011, kursplan fysik). Kursplanen i geografi anger i 

det centrala innehållet för åk 7-9: ”centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, 

skriva och samtala om geografi” (Skolverket, 2011, kursplan geografi). I det centrala innehål-

let för slöjd åk 7-9 står det ”dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet” 
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(Skolverket, 2011, kursplan slöjd). Svenskämnet har ett särskilt ansvar för språkutvecklingen 

och om ämnets syfte står det i kursplanen att eleverna genom undervisningen ska ”ges förut-

sättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Det innebär att de genom undervisning-

en ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 

2011, kursplan svenska). Det centrala innehållet för årskurs 7-9 handlar när det gäller skri-

vande om att kunna skriva olika slags texter med anpassning till texternas ”typiska uppbygg-

nad och språkliga drag”, att kunna bearbeta egna texter både beträffande innehåll och form, 

att känna till språkets struktur med bland annat stavningsregler och skiljetecken, anpassning i 

förhållande till mottagare och att kunna göra källhänvisningar (Skolverket, 2011, kursplan 

svenska). 

Skrivande är en viktig del i utbildningen i grundskolan, och något som alla ämnen har ansvar 

för, även om svenskämnet har ett särskilt ansvar. 

2.1.2 Styrdokument om elevers rätt att utvecklas mot målen 

Skollagens tredje kapitel handlar om barns och elevers utveckling mot målen. I den tredje 

paragrafen fastslås att varje elev ska ”ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800, 3 kap 3 §). Elever 

med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att motverka konsekvenser av funk-

tionsnedsättningen och elever som lätt når målen ska stimuleras att nå längre i sin utveckling 

(SFS 2010:800, 3 kap). 

Läroplanen anger att undervisningen ska vara likvärdig och den ”ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, kap 1). Läroplanens andra kapitel handlar om 

övergripande mål och riktlinjer och när det gäller kunskaper står det att läraren ska ”ta hänsyn 

till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” och ”stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 2011, kap 2). 

2.2 Teoretiska perspektiv 

Alla elever har rätt att nå målen enligt skollagen (SFS 2010:800, 3 kap), men hur bemöts de 

olikheter som finns bland elever och hur tas styrkor och möjligheter som finns tillvara? Hur 

ser dessa olikheter och möjligheter ut när det gäller skrivande? Här kommer tre perspektiv på 

specialpedagogik att presenteras för att ge en utgångspunkt när elevernas upplevelser av skri-
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vande ska diskuteras. Förutom specialpedagogiska perspektiv ska i detta kapitel också de so-

ciokulturella och kognitiva perspektiven på skrivinlärning beskrivas. Dessa perspektiv åter-

kommer i den avslutande diskussionen då de används för att bättre förstå elevernas texter om 

skrivande. 

2.2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogiken är ett område som vuxit fram i arbetet där skolan har behövt hantera det 

faktum att elever är olika. Tidigt i skolans historia i Sverige handlade detta om elever som var 

blinda och döva, men det kom snart att handla om exempelvis elever som hade problem med 

läsning, elever som uppfattades som stökiga och elever som hade svårt att följa tempot. Eriks-

son-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) ger en översikt över denna utveckling och 

visar att lösningarna i svensk skola för att hantera de olikheter som funnits har sett olika ut i 

olika tider. Från ett system med specialklasser och specialskolor kom tanken om en skola för 

alla där alla skulle undervisas tillsammans. När man nu ser på specialpedagogisk verksamhet, 

alltså verksamhet som bedrivs för att möta de olika behov som finns i elevgrupper, går det att 

urskilja olika perspektiv på hur dessa behov hanteras och vilken syn man har på dem. Det 

kategoriska perspektivet (kallas också kompensatoriskt), det relationella perspektivet (kallas 

också kritiskt perspektiv) och dilemmaperpektivet (Persson, 2007; Nilholm, 2007). Det kate-

goriska går ut på att eleven ses som bärare av problemet och är den som behöver korrigeras. 

Stöd består i allmänhet av att eleven får undervisning enskilt eller i liten grupp. Det relationel-

la perspektivet utgår ifrån att det är miljön, situationen omkring eleven som måste ändras för 

att passa elevens förutsättningar, och eleven ska kunna inkluderas i ordinarie klass (Persson, 

2007). Stöd organiseras i allmänhet inom klassens ram. Dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) 

är ett perspektiv som utgår ifrån att varje enskilt fall har sina dilemman som skolan måste ta 

ställning till och hitta lösningar på. Man kan inte utgå från att eleven ska kompenseras utanför 

grupp eller att eleven ska ingå i sin ordinarie undervisningsgrupp. Situationen med sina aktu-

ella dilemman styr de åtgärder som sätts in, vilka kan ske inom eller utanför klassen. Vilket 

perspektiv på verksamhet och stödinsatser som präglar en skola får alltså konsekvenser för 

vilket stöd som sätts in för att hjälpa en elev. 

2.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv är en utgångspunkt för studien. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande sker lärande i gemenskap med andra och är beroende av den kulturella kontext 

lärandet sker i. Språket har en viktig roll i förmedling av lärande och är i sig något som avbil-
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dar eller speglar, och påverkas av, sammanhanget och kulturen. Lärande sker med hjälp av 

och i samspel med människor runt omkring oss eller med hjälp av det som andra har skrivit 

ner och därmed förmedlat vidare. I the Zone of Proximal Development, alltså den närmaste 

utvecklingszonen, finns potential för lärande. Zonen är området mellan det en person kan nu 

och det en person kan lära sig med hjälp av stöd från andra. Vygotski är en förgrundsgestalt 

gällande det sociokulturella perspektivet på lärande, men andra har utvecklat det. Bruner står 

bakom begreppet scaffolding, vilket handlar om att ge stöd för att lärande ska kunna ske i den 

närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2010; Dysthe, 2003). Blåsjö (2011) redogör för hur det 

sociokulturella perspektivet börjar synas i skrivforskningen från tidigt 1980-tal. Centralt här 

är att skrivande är något som sker i en social kontext. Mottagaren av texten är en del av den 

sociala kontexten, men också de som är inblandade under själva skrivandet, liksom de stöttor 

(jfr scaffolding) som behövs när skrivandet ska utvecklas. Om man kopplar ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande till specialpedagogik och skrivande kan det relationella perspektivet 

som jag ser det ligga nära då det poängterar miljön och sammanhanget kring och för lärandet. 

Vilken stöttning får till exempel eleven? Vilket sammanhang ges de skrivuppgifter som pre-

senteras och sker skrivandet i en social kontext? Det sociokulturella perspektivet på lärande 

fokuserar på så sätt sådana frågor som också är aktuella i det relationella perspektivet. 

2.2.3 Kognitivt perspektiv 

Jag nämner här i korthet det kognitiva perspektivet på lärande eftersom mycket skrivforskning 

är gjord ur detta perspektiv (se t.ex. Blåsjö, 2010), och med anledning av att detta perspektiv 

kan anläggas på informanters resonemang om skrivande. Ur ett kognitivt perspektiv på läran-

de är individens bearbetning och införlivande av kunskap i centrum (Imsen, 2006). När det 

gäller forskning kring hur skrivande går till ingår forskning kring skrivprocessen i detta per-

spektiv, där intresset har riktats mot vad som sker i processen hos skribenten från första tanke 

och uppgift till färdig text, se mer nedan om Flower och Hayes (1981) forskning om skrivpro-

cessen.  

2.3 Tidigare forskning 

Olika infallsvinklar på skrivande presenteras i detta avsnitt. Bland annat presenteras olika 

modeller för skrivande och olika delprocesser i skrivande. Skrivande i sig är av intresse, men 

också skrivande kopplat till elever och skola, då det är skolelevers uppfattningar om och upp-

levelser av skrivande som är i fokus i denna studie. 
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2.3.1 Skrivande 

Att skriva är, vilket konstaterades i inledningen, en kognitivt krävande process (Taube 2013; 

Troia, Harbaugh, Shankland, Wolbers & Lawrence, 2012). Fonem ska översättas till grafem, 

och med dessa skrivtecken ska ett budskap framställas. Det finns olika sätt eller modeller för 

att förklara vad skrivande är. Hagtvet (2009) beskriver skrivande med en formel: skrivande är 

produkten av inkodning och budskapsförmedling (skrivning= inkodning × budskapsförmed-

ling). Skribenten ska ha ett budskap att förmedla och kunna koda in detta i tecken som blir ord 

och text och båda delarna måste fungera för att det ska bli läsbart. Om endera faktorn är noll 

blir också produkten noll (Hagtvet 2009). Inkodningen i tecken behöver automatiseras för att 

tankekapacitet ska kunna ägnas åt att få fram ett budskap snarare än åt att forma bokstäver 

och stava ord (Taube 2013). Taube (2013) utvecklar Hagtvets formel genom att dela upp bud-

skapsförmedling i textbyggande, att bygga en text som håller ihop, och idéskapande, att gene-

rera vad texten ska innehålla. Formeln blir då: ”Skrivning= Inkodning × Textbyggande × 

Idéskapande” (Taube, 2013 s.29). Dessa formler ger en modell för att visa vad skrivande 

handlar om och de ger ett sätt att visa olika delar som oundvikligen måste fungera för att en 

text ska bli till. 

En annan modell angriper skrivandet från ett lite annat håll och visar på den process som skri-

vandet utgör. Strömqvist (2007) presenterar med grund i Flower och Hayes (1981) att skri-

vande sker som en process vilken är både arbetsprocess och problemlösningsprocess. Skriben-

tens process kan beskrivas enligt en modell med förberedelse-, formulerings- och reviderings-

fas, vilket tydliggör vad som görs när man skriver, men själva processen är dynamisk och man 

rör sig mellan de olika faserna. Skrivande handlar enligt Strömqvist (2007) också om att bear-

beta tankar och att reflektera och att vi kan lära genom att skriva, något som också Dysthe 

(1996) tar upp. Wagner, Puranik, Foorman m.fl. (2010) visar hur de senaste decenniernas 

forskning klargör skrivandets komplexitet allt tydligare. De nämner bland annat olika nivåer i 

text, från hel text, via meningar ner till enstaka ord, den sociokulturella kontext skrivandet 

sker i och vikten av att särskilja det som är specifikt för skrivande och vilka delar som skri-

vandet delar med läsande och talat språk. 

Med det skrivna språket ska man kunna uttrycka sig så att den som läser texten och som inte 

är närvarande i skrivtillfället ska kunna förstå sammanhanget. Mottagaren finns inte i skriben-

tens kontext. Skriftspråket är då dekontextualiserat (Wengelin & Nilholm, 2013). Wengelin 

och Nilholm (2013) poängterar att det i skriftspråket finns olika grader av närhet till skriben-
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tens kontext, där till exempel chattmeddelanden närmar sig talspråket. Wengelin (2009) an-

vänder begreppen närspråk och fjärrspråk för att tydliggöra att det talade språket där man 

delar den omedelbara kontexten är nära, närspråk, och där fjärrspråk står för situationen då 

man skriver till en läsare som inte är närvarande i vare sig tid eller rum. Fjärrspråket ställer 

höga krav på tydlighet och att man följer konventioner för meningsbyggnad, håller en röd tråd 

och så vidare. Hon resonerar om hur chatt följer andra konventioner än fjärrspråk då det är en 

situation som mer liknar den som är aktuell vid närspråk. Chatt blir då ett skrivet närspråk 

(Wengelin, 2009). 

Dysthe (1996) tar upp att skrivande kan ske med olika syften. Det ena är ett skrivande där 

processen är viktigast och där syftet är att tänka och lära. Det andra är ett skrivande där pro-

dukten är viktigast och där syftet är att kommunicera ett ämne, ett skrivande där det blir cent-

ralt att mottagaranpassa. De två olika sätten att skriva kallas i Dysthe, Hertzberg och Hoel 

(2011) för tankeskrivande och presentationsskrivande. I tankeskrivandet skriver man med 

syftet att reda ut sina tankar för sig själv, få idéer, testa idéer och så vidare, medan presenta-

tionsskrivandet har som syfte att förklara för andra och presentera ett innehåll. I tankeskrivan-

det är inte de formella kraven viktiga, men i presentationsskrivandet måste formalian fungera. 

Norberg Brorsson (2009) konstaterar att tankeskrivandet kan vara en del på vägen till presen-

tationsskrivandet. Det går inte vattentäta skott mellan de två olika sorternas skrivande. Ur 

tankeskrivandet kan ett utkast till en presentationstext komma. 

2.3.2 Skrivutveckling och skrivundervisning 

Graham och Harris (2009) har forskat om skrivande och skrivutveckling och har bland annat 

sett i sina studier att goda skribenter planerar och reviderar sitt skrivande i högre utsträckning 

än mindre goda skribenter. Förmågan att planera och revidera blir bättre med ökad ålder, 

och planering och revidering förutsäger utfallet av texten. Undervisning av planering och re-

videring har såväl starkt som positivt inflytande på skrivande. Elever med olika inlärningssvå-

righeter (learning disabilities) planerar och reviderar i lägre utsträckning. När de uppmanas att 

planera sin text innan de börjar skriva lägger de väldigt lite tid och ansträngning på detta. De 

har svårt att arbeta med texten utifrån en helhetstanke. Dessa elever har man sett når längre 

med sin revidering om de får tydligt stöd med revideringens olika delar. Kunskap om hur man 

skriver och om genrer är mer utvecklade hos framgångsrika skribenter. Graham och Harris 

(2009) pekar liksom Lundberg (2008) på vikten av att klara av grundläggande skrivfärdighe-

ter – att skriva för hand och att kunna stava.  
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Lundberg (2008) illustrerar skrivutveckling genom att dela in skrivandet i fem olika dimen-

sioner: stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning 

samt intresse och motivation. Utvecklingen i dimensionerna pågår parallellt. Dimensionerna 

följer utvecklingen från de tidigaste skrivaktiviteterna, vilket i exempelvis stavningsdimen-

sionen är klottrat låtsasskrivande. De olika dimensionerna samverkar och Lundberg (2008) 

poängterar att de alla är en del av den helhet som skrivutveckling utgör, men att de fyller en 

funktion då de poängterar olika delar där elever kan visa svårigheter. De två första dimensio-

nerna handlar om skrivandets formsida, och den tredje om skrivande som funktionell hand-

ling: att till exempel kunna märka en teckning med sitt namn eller skriva om någonting som 

har hänt. Den fjärde dimensionen handlar om kreativt skrivande där man ger uttryck för fanta-

si och känslor med mera, och det kan handla om att skriva berättelser och dikter. Den femte 

dimensionen handlar om intresse och motivation, att uppleva skrivglädje och ha lust att skri-

va. Att följa skrivutveckling inom dessa fem dimensioner kan synliggöra styrkor och hinder 

för elever, och tydliggöra vad eleven behöver arbeta vidare med. Lundberg (2008) samman-

fattar också hinder för god skrivutveckling: 

• Hantverket är inte automatiserat 
• Begränsat ordförråd 
• Bristfällig syntaktisk förmåga 
• Begränsat arbetsminne 
• Svårigheter att föreställa sig mottagarens villkor 
• Uppmärksamhets- och koncentrationsproblem – bristfällig uppgiftsorientering (Lundberg, 2008, s.47). 

Dessa hinder påverkar på olika sätt möjligheten att skriva en text, såsom att energin går åt till 

att stava och konstruera meningar istället för att kunna utveckla innehållet, och att begränsat 

arbetsminne sätter käppar i hjulet för att de idéer som uppstår under skrivprocessen ska kunna 

bearbetas. 

Graham och Perin (2007) pekar i en artikel, vilken sammanfattar befintliga studier om skriv-

undervisning, på vikten av att lära elever strategier för att planera, genomföra och bearbeta 

sina texter, liksom vikten av att arbeta med scaffolding, stödstrukturer, för att eleverna så 

småningom ska kunna hantera dessa strategier själva. Här syns både det kognitiva perspekti-

vet med skrivprocessens olika faser och det sociokulturella perspektivet med stöttning. Lund-

berg (2008), Strömqvist (2007) och Wengelin och Nilholm (2013) tar också upp vikten av att 

undervisa strategier när det gäller att arbeta med skrivutveckling. Saddler och Asaro-Saddler 

(2013) poängterar lärarens modellering av skrivande som stödstruktur när de diskuterar skriv-

undervisning på olika nivåer inom RTI (Response to Intervention). RTI är ett system som 
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utvecklats för att rätt undervisningsinsatser ska sättas in i rätt tid. Grunden är att alla ska er-

bjudas god undervisning vilken utvärderas regelbundet. Om elever inte svarar på den under-

visning som erbjuds alla ska ytterligare insatser sättas in i ett system med olika nivåer (Weng-

elin & Nilholm, 2013). En modell för att stötta och modellera för elever i deras skrivutveck-

ling är att arbeta med cykeln för undervisning och lärande (också kallad cirkelmodellen). I 

denna modell börjar man med att bygga upp kunskap om det ämne som är aktuellt och tilläg-

nar sig ämnesbegrepp med mera. Därefter arbetar läraren och gruppen tillsammans med en 

modelltext i den genre eller texttyp som är aktuell och undersöker struktur och språk. I nästa 

steg skriver läraren och gruppen en text tillsammans som en modell för hur arbetet går till och 

som sista steg skriver eleverna texter enskilt (Johansson & Sandell Ring, 2012).  Liberg 

(2014) visar på olika didaktiska stöd som kan förstärka drivkraften för skrivande. Förutom 

gott om tid för att skriva och läsa och därigenom få erfarenheter av olika slags texter och hur 

budskap kan förmedlas, tar hon upp de mer specifika samtala, skrivande med mottagande, 

kortskrivning, att arbeta med att bygga text och att kunna reflektera över skrivande. Dessa 

olika stöd hjälper på olika sätt eleven att sätta ord på sitt ämne, skriva i ett meningsfullt sam-

manhang och att skapa förståelse för hur olika hinder i skrivandet kan övervinnas. 

2.3.3 Motivation för skrivande 

Boscolo (2009) har sammanställt ett flertal studier som genomförts inom området intresse och 

motivation för skrivande. Brist på motivation för skrivande kan ha att göra med att skrivande 

efter några år i skolan upplevs som stereotypt och rutinartat och därmed inte särskilt intres-

sant, och på att kraven ökar och lärarnas bedömningar blir tuffare. Det senare skälet kan göra 

att eleverna känner sig utsatta när de ska skriva. Av detta kan en negativ attityd mot skrivande 

utvecklas och man utvecklar också en låg självbild på sig själv som skribent. Motivationen för 

att skriva blir låg. Boscolo (2009) pekar på två delar som är viktiga beträffande motivation: 

upplevelse av meningsfullhet och elevens uppfattning om sin egen förmåga. Elevens egen 

insikt i sin skrivkompetens och förmåga att hantera olika texttyper spelar roll liksom med-

vetenheten om skrivandets olika syften. Eleven behöver kunna hantera svårigheter med skri-

vande. I Graham och Harris (2009) artikel finns några slutsatser om motivation. Skribenter 

som kämpar med sitt skrivande är mindre uthålliga i sitt skrivande, de har ofta en självbild av 

att vara starkare skribenter än vad de är och de har en mer negativ inställning till skrivande än 

sina klasskamrater. Troia m.fl. (2012) visar bland annat att om mer tid läggs på skrivande 

ökar motivationen för skrivande. 
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2.3.4 Undersökningar av elevers skrivande och skrivande ur elevers perspektiv 

Skrivandets olika beståndsdelar såsom de beskrivs av Hagtvet (2009) och Taube (2013) (se 

ovan) synliggörs i olika studier där elevers skrivande och skrivande ur elevperspektiv har un-

dersökts. Att såväl innehåll (budskapsförmedling) som struktur och formalia (inkodning) be-

höver fungera när texter ska skapas ger Chrystal och Ekvall (2009) ett intressant exempel på. 

De har följt två nybörjarskribenter i år ett och två i grundskolan. De två eleverna arbetade med 

sina texter i responssamtal och de kom i samtal att fokusera på formalia som stavning. I ana-

lys av elevernas ursprungstexter syntes att den ene mer hade ett utvecklat innehåll men inte 

hade kommit så långt med formalia och den andre hade ett mindre utvecklat innehåll men 

bättre formalia. Läraren värderade eleven med bättre formalia som en starkare skribent. 

Chrystal och Ekvall (2009) aktualiserar frågan hur vi i skolan kan göra för att lyfta fram olika 

förtjänster i texter för eleverna och utforma skrivundervisning som möter individens nivå och 

behov. En kan ha behov av att utveckla innehåll och en annan behöver utveckla formalia, allt-

så budskapsförmedling och inkodning enligt Hagtvets (2009) modell. Även om denna studie 

berör två elever i skolans första år är den av intresse eftersom den så tydligt ger ett exempel 

på att skrivandet inte bara är innehåll eller bara formalia och den problematiserar frågan kring 

hur skrivundervisningen ska medvetandegöra eleverna om att båda dessa delar behöver funge-

ra, samt hur lärarens värdering och bedömning påverkar skrivutvecklingen. 

Jansson (2011) har intervjuat fem mellanstadieelever för att se vad de erfar att de lär sig av att 

skriva. I intervjuerna visar sig eleverna tala mer om texters form än dess innehåll vilket ger 

Jansson anledning att peka på skolans roll i att visa på de innehållsliga delarna i skrivandet 

och hur skrivande kan bidra till lärande. Även instruktioner verkar spela roll, då innehållet 

kommer mer i centrum när skrivinstruktionen anger att eleven ska jämföra, fundera och moti-

vera. Liksom i Chrystal och Ekvalls (2009) studie är antalet elever få och åldern inte den-

samma som i den här aktuella studien, men den pekar på intressanta frågor, nämligen vad ele-

ver själva uppfattar som viktigt i skrivande – inkodning eller budskapsförmedling. Också i 

Norberg Brorssons (2007) avhandling syns inkodning kontra budskapsförmedling. Norberg 

Brorsson (2007) har undersökt skolskrivande i två klasser i årskurs sju och åtta. I intervjuer 

framför elever att handstil och stavning är viktigt när det gäller skrivande, alltså inkodning. 

Angående innehållet framstod läraren som mottagare av texterna, vilket bland annat fick som 

konsekvens att eleverna försökte lista ut vad läraren ville ha med i texterna. Madigan (2007) 

visar i en fallstudie hur skrivundervisningen i två klasser med elever med dyslexi resulterar i 
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att eleverna inte införlivar kunskap som gör att de blir självständiga skribenter. Struktur blir 

viktigare än innehåll och eleverna känner sig underlägsna andra elever beträffande skrivande.  

Det finns olika synpunkter i elevstudierna kring vad som hjälper respektive hindrar skrivande. 

I Norberg Brorssons (2007) studie framkommer brist på tid som ett problem. Motiverande 

faktorer inför skrivande är enligt eleverna läsning, tankekartor, musik, bilder, valfria skriväm-

nen, att få skriva på dator och betyg. Samtal kan underlätta att komma igång med en skriv-

uppgift. Även om eleverna gav uttryck för att samtal inför skrivande var positivt var samtal 

inte en vanlig företeelse. Skrivande var i de undersökta klasserna framförallt en individuell 

aktivitet. Eleverna fick ofta genomföra dessa uppgifter utan stöd, och fick därför ”svårt att nå 

sin närmaste utvecklingszon” (s.254). Den respons de sedan fick av lärarna blev inte ett stöd 

då de inte visste hur de skulle hantera responsen. Utifrån intervjuerna med eleverna konstate-

rar Norberg Brorsson (2007) i en lista med förslag att innehållet i undervisningen behöver 

”vara meningsfullt, intresseväckande och ge plats för elevens röst” (s.261). Eleverna som del-

tog i undersökningen skrev främst berättelser, men Norberg Brorsson (2007) påpekar vikten 

av att elever får lära sig att skriva texter där de behöver använda kunskaper från olika källor 

och skriva inom olika genrer. I Janssons (2011) intervjuer framkommer att eleverna är ovana 

vid att tänka om skrivande och lärande. Jansson resonerar om att elever som är osäkra på vad 

de faktiskt lär sig då de skriver riskerar att finna skrivande meningslöst. 

Larsson (2011) har liksom Norberg Brorsson undersökt högstadieelevers skrivande. Medan 

Norberg Brorssons (2007) endast undersökte skolskrivande undersöker Larsson i sin studie 24 

högstadieelevers skolskrivande respektive privata skrivande. En stor skillnad mellan skrivan-

det i skolan och det privata skrivandet är privatskrivandets kommunikativa karaktär till skill-

nad från skolskrivandets anteckningar för minnet och skrivande av texter som lärare ska be-

döma. Privatskrivandet sker i högre utsträckning digitalt än skolskrivandet som sker med pap-

per och penna. Privatskrivandet initieras i allmänhet av ungdomen själv medan skolskrivandet 

initieras av läraren. Många upplever skolskrivandet som något krävande medan det privata 

skrivandet är roligt och viktigt. Det finns skillnader mellan könen i Larssons material där poj-

kar i högre utsträckning inte vill identifiera sig som skribenter. Larsson (2011) konstaterar att 

det borde finnas ”möjligheter att stödja högstadieungdomars skrivutveckling i allmänhet och 

pojkars skrivande i synnerhet med hjälp av deras redan befintliga digitala skrivande” (s.129). 

Ett vidgat synsätt på elevers skriftspråkliga kompetenser, där de idag ofta dolda skrivkompe-

tenserna lyfts fram, skulle kunna stärka självförtroendet hos högstadieskribenter. 
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Studierna ovan är kvalitativa och svåra att generalisera utifrån, men de visar på intressanta 

tendenser för lärare att reflektera kring när det gäller vad och hur skrivande ska läras ut för att 

eleverna ska kunna utveckla skrivandets alla delar och lära sig att behärska olika texttyper. 

Om elever själva uppfattar det som att det är inkodningssidan som är viktigast när det gäller 

skrivande missar skolan något väsentligt i sin undervisning. Elevers olika arenor för skrivande 

är också intressant att ta del av. Den tekniska utvecklingen har ett inflytande på elevernas fär-

dighetsutveckling som skolan behöver förstå. 
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3. Metod och material 

I detta kapitel presenteras den valda metodansatsen, urvalet av informanter, forskningsetiska 

aspekter, materialinsamlingen, samt hur arbetet med analysen av materialet har gått till. 

3.1 Hermeneutisk ansats 

Syftet med en undersökning kommer att påverka val av metod, datainsamling och analys 

(Allwood & Erikson, 2010; Fejes & Thornberg, 2009). När syftet, som i detta fall, är att få 

ökad förståelse för hur elever i årskurs åtta uppfattar och upplever skrivande är en kvalitativ 

metod ett rimligt val eftersom detta lämpar sig när syftet handlar om ökad förståelse för män-

niskors uppfattningar (Bryman, 2011). Bryman (2011) konstaterar att tolkande synsätt hör 

hemma i den kvalitativa metodtraditionen och med det aktuella syftet är tolkning centralt. 

Metodansatsen som valts för denna studie är hermeneutik. Jag väljer att kalla det metodansats 

då jag är väl medveten om att det är svårt att fullt ut genomföra en hermeneutisk metod i ett 

uppsatsarbete med omfattningen 15 hp. Valet grundar sig i önskan att i låg grad påverka in-

formanterna med mina frågor och förhoppningen att texterna som ska analyseras och tolkas 

ska kunna visa saker som kanske inte hade framträtt om elever hade svarat på frågor i intervju 

eller enkät.  

Hermeneutik är enligt Ödman (2007) tolkningslära och han skriver om hur man i ordet her-

meneutik finner samma ordstam som i gudanamnet Hermes. Den grekiske guden Hermes var 

gudarnas budbärare och Ödman (2007) konstaterar att Hermes överlämnade gudarnas bud 

men också var gudarnas tolk. Budskapen behövde tolkas. Inom hermeneutiken tolkas inne-

börden hos texter antingen utifrån textens avsändare, textens mottagare eller textens sak 

(Westlund, 2009; Hellspong & Ledin, 1997), och min intention är att tolka med textens sak i 

fokus. Textens sak definierar jag utifrån min tolkning av Westlund (2004, 2009) och Hells-

pong och Ledin (1997) som den eller de aspekter på skrivande som blir framträdande i elever-

nas texter. I tolkningen med textens sak i centrum är frågan vad texten förmedlar om det fe-

nomen som behandlas. En textanalys av hermeneutiskt slag, där jag söker efter textens sak för 

att kunna förmedla det elevtexter har att säga om skrivande, kan förhoppningsvis ge en för-

djupad förståelse för elevers skrivande. Det går inte att på förhand säga vad textens sak kom-

mer att vara, och det är en del av tanken med undersökningen; också sådant som jag kanske 

inte räknat med att eleverna skulle delge i sina texter ska kunna få framträda och belysa skri-

vande. Det som styrt valet att låta elever skriva själva är det som Westlund (2004) tar upp om 
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att inte styra eleverna för mycket utan få möjlighet att följa elevtexternas innehåll och låta den 

informationen leda forskarens frågor istället för att forskarens frågor ska leda vilken informa-

tion eleverna delar med sig av. En sådan inriktning innebär att forskningsfrågan i inledningen 

av studien inte är detaljerad. I metodansatsen är det inbyggt att läsningen av texterna ska ske 

öppet och nyfiket och med ett sökande efter svar på frågor som forskaren kanske inte alls har 

ställt, men som visar sig viktiga i texten (Westlund, 2004). Metodansatsen ger mig möjlighet 

att ”lyssna” till fler elevröster än jag hade kunnat göra vid djupintervjuer.  Förhoppningen är 

att den större mängden elevröster ska kunna tillföra något till studien, såväl i form av enskilda 

intressanta uttalanden som i form av mönster och tendenser. När jag nu tar mig an en herme-

neutisk ansats blir mitt uppdrag att inte bara räcka över de elevtexter jag har samlat in och låta 

intresserade läsare läsa dem själva. Mitt arbete blir att läsa, söka förstå och tolka och sedan 

förmedla denna förståelse till läsaren av denna uppsats. Westlund (2004) skriver om den här 

metoden som en metod som ger barnen en röst, ”barnen som, genom sina frågor, har tolk-

ningsföreträde vad gäller det tema som forskaren har att analysera och tolka.”(s.21-22) Min 

önskan är att komma åt det som är angeläget för eleverna. Ricoeur (1988) skriver ”Det finns 

ingen dold intention att söka bakom texten, men en värld som öppnar sig framför texten” 

(s.152).  Det är den världen som jag avser undersöka i sökandet efter elevtexternas sak. 

En viktig del av hermeneutiken är den roll förförståelsen spelar. Förförståelsen behöver syn-

liggöras så att påverkan på undersökningen minimeras och så att läsaren vet förutsättningarna 

för tolkningen. Förförståelsen är en del av de tolkningsförutsättningar jag har (Hellspong & 

Ledin, 1997), och handlar både om de kunskaper jag har om området, om min förförståelse 

för den miljö som informanterna rör sig i och mina egna personliga erfarenheter av området 

skrivande, både som privatperson och som lärare. I detta arbete handlar det om de erfarenhe-

ter jag gjort som lärare och under utbildningen till speciallärare (se kapitel 1, Inledning). Det 

handlar också om att jag privat alltid har haft ett starkt intresse för att läsa och skriva och att 

jag som elev hade lätt för att skriva. Ytterligare en viktig del inom hermeneutiken är att röra 

sig mellan helheten och delarna. Delarna bygger tillsammans upp en helhet av det som vi vill 

få en djupare förståelse av (Hellspong & Ledin, 1997). Westlund (2009) uttrycker det som att 

”delarna ska styrka varandra” för en trovärdig helhetsbild (s.75). Hellspong och Ledin (1997) 

talar om en tolkningscirkel, medan Westlund (2009) talar om en spiral och det handlar om att 

förförståelsen, läsningen, tolkningen och arbetet med att delarna ska bygga upp en helhet ska 

leda till en ny förståelse. Bilden av spiralen indikerar att det sker en utveckling. 
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Tidigare forskning och teorier ingår dels i förförståelsen och bidrar till tolkningen, och kan 

dels aktualiseras under tolkningsarbetet med elevtexterna. Det som visar sig vara textens sak 

kan leda till att ny kunskap behöver inhämtas som blir ett stöd i tolkningshelheten. Det sker 

ett samspel mellan empiri och tidigare forskning (Westlund, 2009). I kapitlet Diskussion 

kommer tolkningen och analysen av den empiriska undersökningen att redovisas kopplad till 

tidigare forskning och teorier för att en fördjupad helhetsförståelse ska kunna presenteras. 

Detta tillvägagångssätt handlar om en abduktiv ansats, det vill säga en växelverkan mellan 

empiri och tidigare forskning/teori (Fejes & Thornberg, 2009). Tolkningen av elevtexterna 

redovisas i kapitlet Resultat och visar på ett antal saker. När elevtexternas saker relateras till 

den tidigare forskningen framträder mönster tydligare, vilket visas i kapitlet Diskussion. 

3.2 Urval 

Valet av elever i årskurs åtta grundade sig i en önskan att få tillgång till upplevelser av och 

uppfattningar om skrivande hos elever som närmar sig slutet av grundskolan. Den obligatoris-

ka grundskolan är snart slut och gymnasiestudier väntar; var står då eleverna i sin syn på skri-

vandet som ju ändå borde vara en ganska stor del av deras skolvardag? Årskurs nio kan synas 

vara det naturliga valet, men elever i årskurs nio har en stor mängd nationella prov under vår-

terminen, då datainsamlingen genomfördes, och utsikterna att nior skulle vilja delta bedömde 

jag som svaga. 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och den valda metodansatsen har jag valt att be hela 

klasser skriva om skrivande. Speciallärarens intresse kan inte bara rikta in sig mot elever i läs- 

och skrivsvårigheter av olika slag. Det är viktigt att se bredden och variationen och tankarna 

också hos de elever som inte uppmärksammats av lärare som elever i läs- och skrivsvårighe-

ter. Alla elever har rätt att utmanas utifrån sin nivå och det är intressant att få en bild av hur ett 

blandat urval elever ser på skrivandet. 

I antal elever var tanken att två klasser, alltså 40 till 50 elever, skulle ge ett underlag rimligt 

att analysera i ett uppsatsarbete på den här nivån. För att få kontakt med klasser användes ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Att kunna få ett urval som ska spegla befolkningens 

sammansättning var inte möjligt i en undersökning av den här omfattningen. Dock valde jag 

att be klasser från olika skolor i olika delar av Sverige delta för att det skulle öka variationen i 

materialet. Jag kontaktade och frågade skolor där jag själv haft någon kontakt sedan tidigare 

eller fått hjälp med kontaktperson av någon kollega. Att inte göra undersökningen vid skolan 
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där jag själv arbetar är ett medvetet val, då detta skulle kunna innebära att elever som jag mö-

ter i undervisning skulle kunna känna sig tvingade att delta. 

Inledningsvis kontaktades två skolor. Vid båda skolorna hade jag fått tips om en kontaktper-

son med överblick och dessa hjälpte mig att få kontakt med mentor i en åtta på den ena skolan 

och en lärare i svenska på den andra skolan. Dessa var intresserade av att låta sina klasser 

delta. Lärarna fick missivbrev som de delade ut i klasserna, och lärarna informerade också 

muntligt om syftet. Parallellt med detta inhämtades rektorernas tillstånd. Lärarna samlade in 

svar från elever och vårdnadshavare. Förhoppningen var att två hela klasser skulle delta, men 

jag fick meddelande om att det inte var fulla klasser som ville delta och jag tillfrågade då en 

tredje skola om informanter. Via specialpedagogen på den skolan fick jag kontakt med en 

lärare som hade en åtta i svenska och som ville låta sin klass delta. Rektor kontaktades även 

på denna skola. Dessa tre skolor deltog sedan, och vilka klasser det blev berodde på vilka lä-

rare som hade möjlighet att ta emot mig. Jag hade inte möjlighet att välja vilken parallellklass 

jag skulle besöka. Den första skolan, som jag har valt att kalla A-skolan, är en F-9-skola som 

ligger i en storstad. På högstadiet finns det två parallellklasser per årskurs. Upptagningsområ-

det består av både hyreshus och villor. Skolan har ganska många elever med invandrarbak-

grund. 17 elever av 19 deltog. Den andra skolan, B-skolan, är också en F-9-skola och ligger i 

ett mindre samhälle i närheten av en storstad. På högstadiet finns det tre paralleller per 

årskurs. I upptagningsområdet finns många villor, men också en del hyreshus. 9 elever av 20 

deltog. Den tredje skolan, C-skolan, ligger i en liten stad. Även den är en F-9-skola. Högsta-

diet har hela kommunen som upptagningsområde, och eleverna kommer från tätort och omgi-

vande landsbygd. Högstadiet har fyra paralleller i respektive årskurs. 19 av 25 elever deltog. 

Bortfallet ur klasserna kan ha haft olika orsaker. Den främsta som de lärare som hjälpte mig 

tog upp, var svårigheterna att skicka lappar med eleverna hem, och sedan få tillbaka dessa. En 

tänkbar, men i sammanhanget viktig anledning till bortfall kan vara att den elev som inte 

tycker om att skriva inte vill delta i en undersökning där denne måste skriva. Elever i skriv-

svårigheter kan alltså ha valt bort att delta. Ansvariga lärare hade ordnat annan aktivitet för de 

elever som inte deltog. 

3.3 Etiska aspekter 

I samband med studier ska etiska regler följas och ständigt hållas i åtanke. Enligt Vetenskaps-

rådets riktlinjer ska den som deltar i en studie informeras om studiens syfte, om att deltagan-

det är helt frivilligt, om att de deltagande är anonyma och att materialet skall användas enbart 
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i forskningssyfte och de ska ges möjlighet att samtycka till deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). De deltagande eleverna i studien informerades via missivbrev (bilaga 1), och av sina 

lärare, och ytterligare av mig vid datainsamlingen. Vårdnadshavare till eleverna informerades 

via missivbrevet och har lämnat samtycke. Elevtexter som i det här fallet måste behandlas 

med varsamhet, och innehåll har inte använts i uppsatsen på ett sätt som riskerar att röja iden-

titeten hos skribenten. Materialinsamlingen är utformad så att skribenterna är anonyma för 

mig, men det räcker inte för att konfidentialitetskravet ska uppfyllas. Innehållet i texterna kan 

vara av sådan karaktär att det skulle vara avslöjande om jag återger mycket av det. Här vilar 

ett ansvar på mig att vara noggrann i mitt analysarbete och val av citat ur texter. I vissa fall 

har jag valt att inte citera utan att sammanfatta innehållet av hänsyn till skribenten. 

3.4 Materialinsamling 

Med en hermeneutisk ansats där jag ska söka efter textens sak är en tanke att eleverna ska 

berätta om skrivande så fritt och opåverkat som möjligt. Samtidigt har en del elever svårt att 

skriva utifrån enbart en rubrik, och med begränsad tid till förfogande (30-40 minuter/klass) 

valde jag att ge eleverna några punkter att utgå ifrån. Frågeorden när, var, varför, vem/vilka, 

vad och hur tänkte jag mig att de flesta elever i årskurs åtta arbetat med. Jag formulerade frå-

gor utifrån dessa frågeord och de finns med i det brev som eleverna fick för att skriva utifrån 

(se bilaga 2). Stödfrågorna har också en grund i att jag före studien hade låtit några barn i min 

närhet skriva om skrivande för att se vad utfallet skulle bli. De barnen behövde då lite hjälp-

frågor av typen vad de skriver, varför, när och till vem för att komma igång. En slutsats av 

detta blev att fördelarna med stödfrågor borde vara större än nackdelarna. Genom stödfrågor-

na styrde jag till viss del vad eleverna kan ha valt att skriva om i motsats till intentionen i me-

todansatsen och syftet. Detta måste vägas mot att det annars hade kunnat bli ett väldigt tunt 

material från elever som har något viktigt att berätta, men på grund av just svårigheter med att 

skriva/komma igång med skrivande kanske inte skulle hinna komma igång och ge mig sin 

berättelse. 

På varje elevbrev stod en pseudonym som jag hade skrivit dit för hand. Denna pseudonym 

skulle eleven använda och skriva på sin text. Pseudonymerna bestod av namn på seriefigurer 

från olika serier och karaktärer i Harry Potter och Sagan om ringen. Pseudonymerna är slum-

pade ut bland eleverna och det finns inget samband mellan kön på pseudonymen och kön på 

eleven. ”Farmor” kan vara en kille och ”Dumbledore” kan vara en tjej. Av någon anledning 

uppfattades pseudonymerna som roliga och kan ha bidragit till en mer avslappnad stämning. 
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Lärarna i klasserna har hjälpt mig med att göra en lista över pseudonymerna kopplat till vilka 

elever som anses ha läs- och skrivsvårigheter. Dessa listor förvarades i igenklistrade kuvert 

under analysarbetet och togs fram när analysen var klar. Eftersom min förförståelse inför ma-

terialet skulle riskera att påverkas av att känna till lärarnas/skolornas bedömningar och kunna 

påverka analys och tolkning valde jag att analysen skulle ske utan kännedom om bedömning-

arna. Samtidigt fann jag det vikigt att ha tillgång till informationen eftersom elever i skrivsvå-

righeter är en viktig utmaning i arbetet som speciallärare. Efter analysen jämfördes resultatet 

med informationen från lärare/skolor. Se vidare i kapitel 3.5, Systematisering och analys av 

data och 5.1, Diskussion av metodansats. 

Materialinsamlingen genomfördes av mig själv vid besök på de deltagande skolorna. På så 

sätt fick jag själv introducera uppgiften och dessutom se hur eleverna tog sig an uppgiften. I 

introduktionen presenterade jag mig själv och berättade om min utbildning till speciallärare 

och min uppgift att skriva ett examensarbete. Jag förklarade att mitt intresse är att få se vad 

som är viktigt för dem när det gäller skrivande. De utdelade frågorna fick de använda om de 

ville. Fastnade de för en enda fråga och ville skriva om bara den var det okej. Ville de inte bry 

sig om frågorna var det okej. Om frågorna var till hjälp för dem för att komma på vad de kun-

de skriva var det okej. Jag informerade också om att jag inte skulle bedöma stavning, språkfel, 

disposition eller annan formalia. Jag ville inte att de skulle känna sig ”hämmade” av att jag 

skulle granska deras språk. Jag informerade också om pseudonymerna och att jag skulle ha 

listor på eventuella läs- och skrivsvårigheter kopplat till pseudonym.  

På två skolor fanns det möjlighet för eleverna att skriva på dator, vilket gjorde att jag direkt 

fick texterna datorskrivna. På A-skolan fick jag texterna på papper i handen och på C-skolan 

sparades alla texter på ett usb-minne. Några elever tvingades skriva för hand på grund av 

krånglande datorer och några elever ville hellre skriva för hand. På B-skolan fungerade inte 

datorerna vilket gjorde att alla elever fick skriva för hand. Alla elever informerades om att jag 

skulle skriva in handskrivna texter på dator och använda datorutskrifter vid min analys. Alla 

handskrivna texter skrevs efter datainsamlingen in på dator med versaler, utropstecken och 

understrykningar så att det skulle likna ursprungstexten så mycket som möjligt och vara möj-

ligt att se exempelvis starka känslouttryck, men så att jag inte skulle påverkas av handstilar 

(se Westlund, 2004). När eleverna skrev satt en klass i datasal medan de övriga två satt i van-

liga klassrum. För den ena klassen var detta ett hemklassrum där de hade en stor andel av sina 

lektioner. Klasserna förhöll sig olika till skrivsituationen. I klassen i datasalen var det många 

som småpratade och diskuterade medan de skrev. I en klass var det helt tyst under tiden som 
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de skrev med avbrott för någon enstaka fråga till mig. I den sista klassen var det omväxlande 

småprat och intensiv ”skrivtystnad”. Eleverna ställde några frågor till mig, som om de fick 

skriva med bara stora bokstäver, eller om de kunde skriva om skrivande för hand kontra på 

dator. Den senare frågan kan ha påverkat flera elever i den gruppen att skriva om det temat. 

Samtalen eleverna emellan kan också ha påverkat vad som kommit att tas upp i texterna. Det 

totala antalet texter blev 45. 

3.5 Systematisering och analys av data 

Analysen har skett genom tolkning där jag har läst och gått igenom textmaterialet många 

gånger. Texterna lästes och analyserades förutsättningslöst, jag visste alltså inte vilka elever 

som av lärarna/skolorna bedöms ha någon form av läs- och skrivsvårigheter. Om jag hade 

tagit del av den informationen före analysen är risken stor att det hade påverkat analysen. 

Texterna har inte sorterats utifrån vilken skola de kommer ifrån. För att ha ordning på texterna 

sorterades de utifrån pseudonymer i bokstavsordning. Alla texter har lästs som datautskrifter. 

Under analysarbetet befanns ett antal elevtexter ge uttryck för olika slags svårigheter på ett 

sätt som var mer än att det i texten bara konstateras att någonting med skrivande kan vara 

svårt. Dessa texter togs i särskilt beaktande med utgångspunkt i den specialpedagogiska in-

fallsvinkel som finns för studien. Efter analys och systematisering över alla elevtexters saker 

och de frågor som elevtexterna kan sägas ge svar på, öppnades kuverten med information om 

vilka elever som av lärarna/skolorna bedöms ha svårigheter av olika slag med skrivande. De 

elevtexter som under analysarbetet visat uttryck för svårigheter med skrivande jämfördes med 

förteckningarna i kuverten. Resultatet av denna jämförelse redovisas i metoddiskussionen. 

Inledningsvis läste jag alla texter ett par gånger för att lära känna materialet. Westlund (2009) 

skriver om ”chansen att lära genom att börja ditt sökande förhållandevis planlöst” (s.74), och 

det var mitt mål. Under de kommande genomläsningarna fördes anteckningar med kommenta-

rer om likartade utsagor, återkommande teman, men också om starka känslouttryck och om 

motsägelser i materialet. Jag sökte efter motsägelser och efter uttalanden med starka känslor 

för att hitta intressanta spår eller ledtrådar och få en fördjupad förståelse för materialet. West-

lund (2009) konstaterar hur viktigt det är i analysen att motsägelser och engagemang (som 

kan synas genom exempelvis utropstecken och versaler) följs upp noga för att nå en mogen 

tolkning och inte fastna i en naiv tolkning. I analysen har det varit viktigt att förstå och se de-

larna i materialet för att i enlighet med den hermeneutiska metodansatsen gå från den inledan-

de helheten, via delar och vidare fram till en ny helhet med en ny förståelse för elevernas upp-
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fattningar om och upplevelser av skrivande. Westlund (2009) använder uttrycket misstankens 

hermeneutik om tolkningsarbetet, vilken handlar om att man behöver förhålla sig misstänk-

sam till sina tolkningar av texten och undersöka det som kan vara motsägelsefullt för att för-

djupa tolkningen och därmed förståelsen. Analysarbetet och tolkningen måste kunna beskri-

vas så att läsaren blir övertygad om och kan följa med i tolkningen (Westlund, 2009). 

I det fortsatta arbetet använde jag färgkodning av några aspekter i materialet och programmet 

OneNote för att organisera de teman och frågor som visade sig i texterna. OneNote kan an-

vändas från såväl iPad som dator och har anteckningsfunktioner där man i en anteckningsbok 

kan organisera text under olika flikar, och under varje flik ha olika sidor. Efter att ha skrivit in 

anteckningar under olika flikar kunde jag så småningom, när det jag kunde definiera som tex-

ternas saker, sortera anteckningar från olika flikar och lägga dem som separata sidor under 

den flik som handlade om respektive sak. Anteckningar synkroniseras mellan olika enheter 

som är anslutna så att jag kunde arbeta med dem från såväl iPad som dator. Jag har också an-

vänt tabeller för att kunna få överblick över vilka skribenter som tar upp olika aspekter på 

skrivandet. 

Westlund (2004, 2009) påtalar att ett kvantitativt inslag kan bli aktuellt då det kan vara av 

intresse om en viss andel av eleverna tar upp något visst tema; det blir ett sätt att bearbeta data 

för att kunna tolka materialet, en del i analysarbetet. Åsberg (2001) menar att kvalitativt och 

kvantitativt inte behöver stå i motsatsställning eftersom det handlar om egenskaper hos de 

data som har samlats in. Det kvantitativa inslaget har varit aktuellt i flera fall, eftersom åter-

kommande teman också har kunnat visa på intressanta spår i materialet som kan leda fram till 

vad som är texternas saker (Westlund 2009). Jag har valt att redovisa mängder i resultatet då 

det antingen varit en kraftigt övervägande del av elevtexterna som tar upp något speciellt, men 

också då det varit tydliga spår i en mindre andel av texterna. Ibland utrycker en elevtext en 

tanke som är motsatt den övervägande delen och då kan det vara viktigt att redovisa detta. 

I analysarbetet har det också varit viktigt att hålla i åtanke att texterna skrevs i skolan. West-

lund (2004) påminner om att miljön där en text kom till får konsekvenser för textens innehåll. 

Eleverna visste att jag studerar till speciallärare och de har sannolikt en uppfattning om vad 

lärare och speciallärare ägnar sig åt och de befann sig i skolan, varför skolkontexten kan ha 

gjort sig påmind i det de kommit att skriva om. Vid ett tillfälle frågade en elev om denne fick 

skriva om skrivandet hemma också, vilket visar att skolmiljön satte sin prägel på situationen. 

Svaret blev att eleven skulle skriva om skrivande utifrån vad som var viktigt för denne oavsett 
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om det var skrivande i skolan eller privat. Jag hade inte på något sätt i instruktionen bett dem 

att bara skriva om skolskrivande, vare sig i den skriftliga eller muntliga instruktionen. 

I presentationen av materialet används citat ur elevtexterna för att tolkningarna ska belysas 

och tydliggöras för läsaren. Elevtexterna citeras med viss redigering. Informanterna fick in-

formationen att de inte behövde bry sig om stavning och liknande. Jag har därför ansett att de 

inte ska behöva ”skylta” med stav- och särskrivningsfel i uppsatsen, utan sådana har rättats 

innan citaten används i uppsatsen. Pseudonymerna används då elevtexter citeras i resultatet. 
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4. Resultat 

Resultatkapitlet inleds med en översikt över det insamlade textmaterialet och går därefter in 

på de saker som kommer fram i elevtexterna. Det finns flera teman som kan kallas för texter-

nas sak eller som visar på de frågor som man kan säga att texterna ger ett svar på. Svaren på 

frågorna utgör texternas saker. Frågorna som elevtexterna kan anses ge svar på visade sig 

efter analys och tolkning vara: 

• Vilken slags texter skriver eleverna? 

• På vilka olika sätt upplevs skrivande?  

• När är och vad gör skrivande meningsfullt?  

• Vilka olika processer och kunskaper ingår i, inverkar på och påverkar aktiviteten 

skrivande?  

• Med vad skriver man i vilka sammanhang?  

• Vad är det som gör skrivande svårt och vilka konsekvenser får dessa svårigheter? 

Svaret på den första frågan presenteras i översikten i kapitel 4.1. De övriga frågornas svar, 

och därmed texternas saker, presenteras därefter i varsitt delkapitel som har fått namnen Am-

bivalens, Mening med skrivande, Skrivande som aktivitet och process, Skriva digitalt eller 

analogt samt När skrivande blir motigt. De olika temana eller sakerna överlappar till viss del 

varandra. Främst gäller det När skrivande blir motigt, där en del av det som behandlats i andra 

teman blir belyst utifrån frågan om svårigheter med skrivande.  

4.1 Översikt 

De totalt 45 texterna varierar från en längd på två meningar upp till nästan en hel datorskriven 

sida (cirka 450 ord). Elva skribenter har tydligt utgått från mina stödfrågor, alla eller de flesta 

av frågorna. Bland de övriga texterna har några helt utgått ifrån en egen idé om vad som varit 

viktigt för dem att förmedla när det gäller skrivande, medan andra verkar ha inspirerats av 

någon eller några frågor och sedan utvecklat resonemangen utifrån dessa. Vissa elever har 

tagit upp flera aspekter av skrivande, medan andra har hållit sig till en eller ett par infalls-

vinklar. Även om det mesta som står i elevtexterna behandlar elevernas egna skriverfarenheter 

finns det också resonemang om skrivande i en samhällelig kontext. Efter de första genomläs-
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ningarna av materialet var det fem texter som stack ut på ett särskilt sätt i hur de gav uttryck 

för svårigheter med skrivande. Ytterligare fyra texter gav lite utförligare uttryck för svårighe-

ter med skrivandet än det övriga materialet. Det dessa nio texter har gemensamt är att det 

finns tydliga uttryck i dem som beskriver att skrivande är och blir något svårt.  

I alla texter utom fem omnämns olika texttyper eller skrivsituationer (som chatt, sms, prov). I 

två av texterna anges bara prov och en tar bara upp bloggskrivande som skrivsituation medan 

övriga anger två eller flera. I tabell 1 visas hur de texttyper och skrivsituationer som tas upp 

fördelar sig. Först kommer texter som omnämns huvudsakligen i samband med privat skri-

vande och sedan följer texter som huvudsakligen skrivs i skolan eller som skolarbete i hem-

met. I slutet finns texttyper som eleverna nämner att de kan behöva skriva i framtiden. 

Tabell 1: Texttyper som omnämns i elevtexterna och antalet texter i vilka de omnämns 

Privat skrivande Ant  Skolskrivande Ant  Skolskrivande Ant 

sms/textmeddelanden  18  berättelser/historier 10  korsord  2 

soc. medier /chatt /på internet  10  prov  9  utvärderingar 1 

mejl  4  hemläxor/läxor 7  "skriva av meningar på tavlan" 1 

twitter  3  brev  6  skoltexter  1 

blogg   3  texter   6  "översätta texter" 1 

dagbokstext/dagbok  2  faktatext  5  glosor  1 

kommunikation i onlinespel  2  anteckningar   4  fantasytexter  1 

födelsedagsbrev 1  skolarbeten   4  reflekterande  1 

kärleksbrev 1  uppsats  4  författarporträtt 1 

vykort  1  nyhetsartiklar  4  läxförhör 1 

till vänner/familj 1  krönikor 4  återgivande texter 1 

sångtexter 1  skoluppgifter   3  få föra fram åsikter 1 

listor  1  insändare 3  historiatext 1 

kladdskrivande  1  laborationsrapporter 3  svara på frågor 1 

scheman  1  insändare 3  sagor  1 

almanackan  1  argument/argumenterande 2  mattetal  1 

söka saker på internet  1  inlämningar 2  mejl 1 

bok 1  instuderingsfrågor 2    

        

       Framtida behov av skrivande  Ant 

       CV 2 

       uppsatser 1 

       tentor 1 

       rapporter i jobbet 1 

       jobbansökan 1 

       undersökningar 1 
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4.2 Ambivalens 

Skrivning har aldrig varit någonting som jag har brunnit för, gjort frivilligt eller uppskattat. Om jag själv 
får välja så hoppar jag gärna över skrivandet om det inte handlar om min blogg. På min egna blogg tycker 
jag att det är kul att skriva. (Legolas) 

Citatet ovan belyser det som jag har kommit att kalla ambivalens i texterna. I 35 av 45 texter 

framträder uttryck för att skrivande är å ena sidan något, men å andra sidan något annat, något 

som också kan vara något motsatt det första uttrycket. Citatet belyser polerna inte uppskatta – 

kul, eller något förenklat tråkigt - roligt. Texter som den i citatet ovan ledde mig in mot att 

detta var en av texternas saker. Andra ledtrådar fanns i formuleringar där ordet men användes. 

Att skriva kan vara lätt men tråkigt till exempel. Texterna uttrycker ett motsatsförhållande. 

Nedan beskrivs det som jag valt att kalla poler som uppträder i texterna. 

4.2.1 Roligt – tråkigt 

Skrivande upplevs som tråkigt i vissa sammanhang och roligt i andra sammanhang. Skrivan-

det i skolan upplevs i några fall som tråkigt medan skrivande på fritiden ses som roligt. Skri-

vandet på fritiden innebär att man skriver berättelser, bloggtexter, på sociala medier och/eller 

kommunicerar med vänner och familj via sms. Att skrivandet i skolan är tråkigt ges det olika 

exempel på. En elev skriver att man i skolan bara får skriva av meningar på tavlan, en annan 

att skolskrivande utom berättelser är tråkigt. Det kan också handla om att det tråkiga skrivan-

det är det som sker av tvång. När man får välja själv uppskattar man skrivandet: 

Jag skriver för att det gör mig glad och för att jag gillar att skriva, om jag får välja vad jag ska skriva om. 
(Lupin) 

Det handlar också om att det är tråkigt i början när man skriver och inte riktigt har kommit 

igång, men att det blir roligt när man vet vad man ska skriva om. Någon gillar generellt att 

skriva och tycker att det är roligt att skriva om ämnen där man får uttrycka sig hyfsat fritt och 

för hand, men att det är tråkigt om man måste skriva på dator. En annan elev tycker att skri-

vandet är roligt när det sker just på dator eller mobil, men inte annars. Digitalt skrivande åter-

kommer i kapitel 4.5, Skriva digitalt eller analogt. 

Ämnena för skrivandet tas upp i flera texter. Det blir tråkigt när man inte upplever ämnena 

intressanta, men det kan vara roligt eller till och med jätteroligt när ämnena är intressanta. 

Det är lite tråkigt att skriva om det man skriver är något ointressant att skriva men det kan vara jätteroligt 
om man vill skriva något man tycker är intressant eller roligt. (Långben) 
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En uppdelning när det gäller roligt – tråkigt och ämnen för skrivande är den mellan att skriva 

berättelser och att skriva faktatexter. Somliga uppskattar att skriva berättande och tycker inte 

om att skriva andra typer av texter. 

Det är tråkigt med vissa skoltexter och kul med berättelser och kompisar. (Fantomen) 

Andra vill skriva faktatexter, men de vill inte skriva berättelser. 

Jag själv tycker inte det är så jätteroligt att skriva, speciellt inte berättelser. Men faktatexter gillar jag. 
Speciellt då man får skriva om sin hobby eller om något man gillar. (Pippin) 

Skrivande kan upplevas som tråkigt om man måste skriva länge, även om det annars är roligt. 

En elevtext uttrycker att skrivande kan upplevas som roligt eller tråkigt beroende på vad som 

händer runt omkring, men definierar inte vad detta som händer kan vara. 

4.2.2 Lätt men också svårt eller tråkigt 

Några elever skriver att skrivande är lätt men också något annat. I fem elevtexter framgår att 

det är lätt att skriva, men att det också är svårt. Det svåra är att skrivspråket inte alltid ger 

samma möjligheter att förklara sig som det talade språket, att man ibland måste skriva vuxen-

språk, att vissa ämnen som man inte brinner för blir svåra, att punkter och kommatecken är 

svåra och att det är lätt att skriva men att vissa texter kan vara svåra. En annan variant på lätt 

kontra svårt är den text som tar upp att det är lätt att skriva för den som kan språket, men för 

en nyanländ är det svårt. Det kan också vara lätt när skrivandet är något man vill göra: 

Det är lätt att skriva när jag vill skriva någonting, men om någon säger att jag måste skriva en text så kan 
jag inte. (Harry Potter) 

I fyra texter finns polerna lätt men tråkigt. Texterna framställer det med ”men” så att det blir 

ett tydligt motsatsförhållande. 

Jag tycker att det är väldigt tråkigt att skriva, skrivning är inget jag vill hålla på med. Men jag tycker att 
det är ganska lätt att skriva. (Lille Skutt) 

Skriva är tråkigt men det är lätt. Även om det är lätt så har man inte lust för det. (Farmor) 

I en text finns uttryck för att det är lätt att skriva, men att press i skrivsituationen kan göra så 

att det blir ohanterbart och att texterna därför inte blir bra. 

Man skriver bara en massa ord så att det ska se bra [ut] men sedan när man läser texten har jag bara skri-
vit antingen om samma sak hela tiden eller så har jag inte skrivit om någonting egentligen. (Frodo) 

En elev konstaterar att det är lätt att skriva men att man kan sakna ork att göra det. 
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4.2.3 Ytterligare poler 

Det finns ytterligare några poler som behöver beröras. Två elever ställer skrivandet i relation 

till läsning. De läser hellre än de skriver. I en text konstateras sedan att eleven hellre skriver 

än lyssnar på läraren. En elevtext tar upp att skrivandet är svårt, särskilt om man inte är på 

humör, men att det är bra och viktigt, något som är eleven själv har underskattat. I en annan 

elevtext finns å ena sidan synen att skrivande är något som inte behövs, men å andra sidan är 

viktigt för att lösa konflikter. En text lyfter skrivande med mening kontra brist på mening. I 

den texten är endast skrivande som innebär att man lär sig nya saker meningsfullt. 

4.2.4 Poler i materialet som helhet 

Även om det inom många texter finns uttryck för att skrivandet upplevs på olika sätt i olika 

situationer kan man också se poler i det totala materialet. Det handlar om positiv eller negativ 

upplevelse av skrivande. Femton elevtexter uttrycker en entydigt positiv inställning till skri-

vande. Fem texter ger uttryck för att man inte tycker om att skriva. I övriga texter ger man 

uttryck för att skrivandet kan vara roligt ibland och tråkigt ibland, eller också har man en neu-

tral inställning. Bland de nio texter som ger mer uttryck för svårigheter än övriga (se kapitel 

4.1, Översikt) är det ingen som har en entydigt positiv inställning till skrivande. Två av dessa 

elevtexter ger enbart uttryck för negativa känslor kopplade till skrivande. 

4.2.5 Sammanfattning Ambivalens 

Att inställningen till skrivande är splittrad framgår av exemplen ovan. Skrivande har olika 

funktioner i elevernas liv och det kommer fram genom de motsatser som framträder, ibland 

genom att ordet men används i texterna. Skrivande i sms och sociala medier är en kategori 

som ställs i motsättning till skolskrivandet, där det ena handlar om skrivet närspråk och det 

andra om fjärrspråk. Också olika typer av skolskrivande ställs mot varandra med det fria be-

rättandet på ena sidan och faktabaserat skrivande på den andra. Texttyper är återkommande 

när det gäller ambivalens. Vissa ses som roliga, andra som tråkiga, vissa anses lätta, andra 

svåra. Vissa texttyper skriver man frivilligt, andra förknippas med tvång och plikt. Det finns 

också ambivalens som är kopplad till känslor. Skrivandet upplevs i vissa fall som roligt och 

andra som tråkigt, för vissa är det bara tråkigt samtidigt som det är lätt. Brist på motivation 

kan tolkas i flera uttalanden. I det totala materialet är fler positivt inställda till skrivande än de 

som är negativt inställda. Uttrycken som finns för att skrivande är lätt men svårt kan ses som 

ett uttryck för en medvetenhet om olika delar av skrivandet, att man i grunden anser sig kunna 
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skriva, men att visst innehåll, viss stil, formalia eller vissa texttyper ställer krav som gör skri-

vandet svårt. 

4.3 Mening med skrivande 

I elevtexterna finns olika uttryck för varför man skriver. Det finns en skillnad i hur elevtexter-

na uttrycker skrivande som sker för att det ses som nödvändigt för att skolan eller andra om-

ständigheter förväntar sig det, och skrivande som sker för att man själv vill skriva och har ett 

personligt behov av det. I det senare finns ett större engagemang. På ett annat plan än det som 

handlar om det egna skrivandet finns uttryck för en meningsfullhet med skrivande på ett mer 

övergripande plan där skrivandets roll i vardag och samhälle berörs. Det var ett uttryck om 

brist på mening som var den första ledtråden på väg mot att definiera detta som en av texter-

nas saker. I den aktuella elevtexten framställs skrivande om åsikter som meningslöst eftersom 

det är någonting som man redan vet. 

…om man ska skriva, och det gör jag nästan bara när jag måste, är det roligast att skriva om något där 
man letar upp fakta och skriver ner. Då ”är det någon mening” med det för att man lär sig något. Om man 
t.ex. skriver argumenterande är det ju ens egna tankar och dem vet man redan innan, sådant är lättare att 
prata om. (Merry) 

Texten står i kontrast mot flera andra texter där skrivande av tankar och åsikter framställs som 

något positivt. 

4.3.1 Skrivande som nödvändighet 

I 23 texter finns det uttryck för att skrivandet är något som är viktigt för att man ska uppnå 

någon slags resultat eller uppfylla förväntningar och krav i skolan. En del av dessa texter ut-

trycker tydligt att man skriver för att det är nödvändigt, och att man själv inte tycker om det. 

Andra konstaterar i mer allmänna ordalag att det är viktigt att skriva i skolan. Det är något 

som man måste göra och det kan handla om olika slags texter i olika ämnen, om prov och om 

anteckningar. Att det har mening beror på att man vet att det måste göras. 

Det är viktigt att skriva mycket på t.ex. prov, uppsatser, och andra skoluppgifter. (Lille Skutt) 

I skolan däremot behöver man skriva hela tiden, det kan vara allt från utvärderingar till labbrapporter till 
korsord och mattetal. (Ron) 

Några elever tar upp vikten av att skriva för att klara av saker i framtiden, som att kunna skri-

va i sitt arbete eller skriva CV. 

När man blir stor så kanske man ska skriva en CV till ett jobb då är det viktigt att kunna skriva. (Gandalf) 
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4.3.2 Skrivande med personligt värde 

Tio elevtexter uttrycker att det är roligt att skriva berättelser, eller roligt att skriva texter över-

huvudtaget. Skapandet har ett värde, det ger lust att skriva och är roligt. 

Jag skriver många texter i Svenska och det tycker jag är jätteroligt. (Spindelmannen) 

En text pekar på skrivande som en väg för att bevara fantasin. 

Ju äldre man blir desto mindre berättelser får man skriva. […] Jag saknar det. Liksom bara kunna fantise-
ra och skriva om precis vad jag ville. Det känns som att ju äldre man blir så skriver man mindre och fan-
tasin blir svagare. Det vill jag inte ska hända. (Snape) 

Det finns också en mening med att använda skrivande för att få ur sig tankar och känslor. Det 

handlar i ett par elevtexter om att skriva ur sig något och sedan kasta det skrivna utan att låta 

någon annan läsa det, och i många elevtexter om att skriva till vänner. I några fall handlar det 

om att använda skrivandet för att lösa konflikter. 

Jag skriver till mina vänner som bor i andra länder på Internet och det känns skönt och skriva till dom för 
att vi pratar om saker som är intressant. (Joakim von Anka) 

Det är viktigt att skriva till någon när man är i en dålig situation. Jag menar om man har bråkat med sin 
vän eller om man har snackat skit så måste man lösa det genom att skriva till varandra. (Farmor) 

Det finns en mening i att skriva för att det gör att man lär sig saker bättre. Detta tas upp i tre 

texter. I texterna finns tydliga ställningstaganden för meningsfullhet, som i citatet nedan: 

...ett jättebra sätt att lära sig saker. Det är det bästa sättet jag vet att t.ex. träna inför ett prov. (Wolverine) 

Det finns uttryck för att skrivande är något som kan utveckla tankar, vidga skribentens per-

spektiv och utveckla språket. Skrivande har ett värde i att det hjälper tanken. 

Jag vill ha tid på mig och tänka efter på vad jag skriver, det kan man inte göra när man pratar. (Krake) 

Jag tycker att man oftare ska försöka skriva om sina tankar och åsikter för det får oss att tänka över saker 
och ting som vi inte annars tänker på eller visste att vi hade mycket åsikter om. Detta ger oss ett allmänt 
mycket större perspektiv på livet och andra människor. (Fred) 

Genom skrivandet får man en möjlighet att påverka. En elev återger hur hen skrivit till föräld-

rarna med information om husdjur för att övertyga dem om fördelarna med att ha ett sådant. 

Föräldrarna lät sig dock inte påverkas. En annan elev beskriver hur man anpassar språket när 

man skriver till föräldrarna och vill något särskilt och skriver ”så snällt så snällt” (Pippin).  

 

Det personliga ger meningsfullhet, att få välja ämne att skriva om utifrån eget intresse eller 

egna idéer. 
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När jag skriver om något jag tycker är kul t.ex. sport så går det både lättare och är roligare. (Gandalf) 

Det personliga kan också ge mening utifrån vem som är mottagare av texten. Att skriva till 

vänner framställs som viktigt i flera elevtexter liksom kommunikation via sms och sociala 

medier. Det syns i översikten över texttyper och skrivsituationer ovan att sms är den skrivsitu-

ation som nämns i flest texter. Bloggar, chatt, kommunikation via internet, twitter och olika 

sociala medier som kik och snapchat omnämns också i många elevtexter. I en elevtext finns 

en beskrivning av att det fungerar bättre att skriva med vännerna än att till exempel prata via 

skype eftersom de förstår varandra bättre då. Skrivandet via sms och internet och i sociala 

medier synes vara en påtaglig del i många av elevernas vardag. 

Jag skriver mycket på mobilen, det kan vara allt ifrån sms till att söka på saker på internet, eller skicka en 
tweet på twitter. (George) 

I åtta texter finns formuleringen ”skriva med” när det gäller skrivande som kommunikation 

med vänner. Här tolkar jag en markör för meningsfullhet i uttrycket ”skriva med” vilket anty-

der en närmare kontakt än ”skriva till”. Det finns i ett par elevtexter uttryck för att det är lätta-

re att förstå varandra när man skriver till/med varandra än om man ska ringa upp varandra. I 

en elevtext finns dock också motsatsen kommenterad, att man har större chans att förstå var-

andra om man talar med varandra istället för att skriva. 

Kommunikation i spel är en form av skrivande som tas upp i två texter. Meningsfullhet beror i 

den ena elevtexten på att det är roligt, i den andra på att man lär sig skriva på engelska: 

Jag tror att det lättaste sätet att lära sig att skriva (på engelska) är att göra saker över internet till exempel 
att spela online spel med en grupp okända personer, då är det enda sättet att kommunicera genom skriv-
ning. (Monsterögat) 

4.3.3 Skrivande i vardagsliv och samhälle 

I några av elevtexterna finns uttryck för att skrivande är något som det finns ett allmänt behov 

för i vardagslivet och i samhället. Skrivande är en viktig kunskap och färdighet som behövs. 

Jag ser skrivande som en obligatorisk kunskap i livet, det ger så mycket i dagens samhälle. (Bilbo) 

Det skrivna kan göras tillgängligt för alla och är därför något positivt. Man kan nå dem man 

inte kan tala med och föra vidare budskap. I en elevtext påpekas att det skrivna ordet lätt kan 

göras tillgängligt för alla till skillnad från dyrbara konstverk inlåsta på museum. 

I några texter kommenteras också hur skrivandet kommit att få en stor plats i samhället och 

spelar stor roll i ungdomars vardag. 
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I dagens samhälle skriver vi mycket med mobilerna. Jag och mina kompisar och nästan alla andra ton-
åringar just nu, kommunicerar mycket med hjälp av mobiler vilket gör att vi skriver väldigt mycket. 
(Dobby) 

4.3.4 Sammanfattning Mening med skrivande 

Att skrivande är något som måste göras i somliga sammanhang är inte samma sak som att det 

är någonting man gärna vill göra. I elevtexterna finns en syn på skrivande som något som är 

nödvändigt, det måste göras såväl i skolan som i framtida yrkesliv eller studier. Det är ett pre-

sentationsskrivande där man ska skriva för att redovisa inför andra. Produkten av skrivandet 

är i centrum i det mesta av detta skrivande, men det finns också ett skrivande för att lära efter-

som anteckningar omnämns. Somliga tycker att detta nödvändiga skrivande är tråkigt, medan 

andra uppskattar dessa skrivaktiviteter. Det nödvändiga skrivandet hör ihop med skolskrivan-

de. I elevtexterna finns också uttryck för skrivande som är meningsfullt därför att det fyller 

någon slags funktion för skribenten själv. Här återfinns såväl skolskrivande som privatskri-

vande. Det är ett många gånger lustfyllt skrivande där man får skapa, bearbeta sina känslor, 

lära sig saker, utveckla sina tankar och åsikter, påverka andra samt kommunicera med andra. I 

detta skrivande finns både presentationsskrivande och tankeskrivande. När det gäller mening 

med skrivande i samhället pekas skrivandets ständiga närvaro i och med sociala medier och 

sms ut, men också vikten av att kunna skriva för att klara vardagsliv och samhällsliv. 

4.4 Skrivande som aktivitet och process 

En sak som träder fram i elevtexterna är vad skrivande innebär och innehåller för olika delak-

tiviteter. Det finns uttalanden om vad som händer i huvudet medan man skriver, det finns ut-

tryck som visar olika val man gör när man skriver, och det finns uttalanden om innehåll och 

om formalia. Flera elever tar också upp vad som påverkar hur resultatet av skrivandet blir, hur 

skrivande lärs in och hur skrivandet kan utvecklas. Ledtrådar fram till att detta formulerades 

som en av texternas saker var bland annat uttalandena om vad som händer i huvudet när man 

skriver, och att flera elever tar upp att läsning är något som gynnar skrivande. Uttalanden om 

att man hellre skriver på engelska än på svenska var ytterligare en ledtråd. Detta fick mig att 

söka efter andra uttalanden kring vad texterna tar upp om vad skrivande består av, vilka val 

som tas upp och vad som sker när skrivande utförs och utvecklas. Detta kapitel ska samman-

fatta vad elevtexterna tar upp att aktiviteten skrivande består av. 

4.4.1 Ställningstaganden/val 

När en text ska skrivas behöver eleverna ta ställning till olika saker. Texten ska ha ett innehåll 

och det innehållet kan man få välja fritt eller så är man ålagd att skriva om ett ämne som nå-
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gon annan har bestämt. Att själva idéerna, innehållet, fantasin är något som kan bli problema-

tiskt behandlas mer i kapitel 4.6, När skrivande blir motigt. 

Jag tycker om att skriva när det är väldigt fritt och du inte måste hålla dig inom en massa ramar. (Fred) 

I elevtexterna nämns många olika texttyper, och det är också ett val som skribenten måste 

hantera. Antingen väljer eleven själv texttyp eller så måste eleven följa det val till exempel en 

lärare har gjort. 

I svenskan får vi skriva flera sorters textgenrer som t.ex insändare, krönikor, nyhetsartiklar osv. (Mysti-
que) 

Många elever konstaterar att man inte skriver likadant till olika mottagare. Stilen påverkas av 

vem man skriver till och i vilket sammanhang det är. Förkortningar, slang och svärord nämns 

som exempel på hur man skriver i kommunikation med vänner men inte i skoltexter. Kom-

munikation med vänner och familj sker i en mer avslappnad stil än skrivandet i skolan. 

Det beror hela tiden på vart man skriver hur man skriver. Skriver man till ett företag för att skaffa jobb så 
skriver man övertygande och förklarar varför man ska få just det jobbet. (Pippin) 

I några texter tas också språkvalet upp. Någon skriver på engelska i spelsammanhang. En text 

räknar upp alla olika språk eleven har använt när hen har skrivit. Andra texter tar upp det fak-

tum att eleverna i vissa sammanhang väljer att skriva på engelska istället för på svenska. Ett 

par elever skriver helst på engelska. 

Jag har börjat tycka att det är lättare för mig att uttrycka mig på engelska så när jag smsar med kompisar 
så skriver jag oftast på svengelska och när jag har något viktigt att skriva till mina kompisar så skriver jag 
det oftast på engelska. (Boom) 

Ett val som görs är om skrivandet ska ske för hand eller på dator/iPad/mobil (se också kapitel 

4.5, Skriva digitalt eller analogt).  

4.4.2 Den inre processen 

Två texter tar upp vad som händer i huvudet medan eleverna skriver, och det har att göra med 

innehållet. De uttrycker båda hur en idé eller en mening är klara i huvudet innan de hunnit 

skriva klart på papperet/skärmen. För den ena eleven handlar det om textnivå och att det kan 

bli svårt att avsluta den första texten, då idéer för nästa text redan är på plats. För den andra 

eleven är upplevelsen att när skrivandet flyter på bra är en ny mening klar i huvudet redan när 

den förra skrivs ner. 

Oftast flyter det på ganska bra när jag skriver och jag har nästa mening klar i huvudet innan jag är klar 
med att skriva den tidigare. (Ron) 
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I en text konstateras att något händer ”inom personen” när hen skriver i skolan eftersom ele-

ven då skriver för att kunna uttrycka vad denne verkligen menar till skillnad från den avslapp-

nade stil som används i det privata skrivandet. Jag tolkar det som ett uttryck för en skärpt 

koncentration. Ett helt annorlunda uttryck för vad som sker inom personen finns i en elevtext 

som talar om att hjärnan inte vill att personen ska skriva. 

En text pekar på hur tänkande påverkar innehållet i det som ska skrivas: 

Jag tror också att skrivandet beror på hur mycket man tänker över olika saker och ting har stor betydelse. 
För tänker du på olika saker så skaffar du dig nya tankar och idéer vilket gör att du har mer att skriva om. 
(Fred) 

Tankens samband med det skrivna tas upp i ytterligare en text: 

Jag vill ha tid på mig och tänka efter på vad jag skriver, det kan man inte göra när man pratar. (Krake) 

Även om det inte är många texter som tar upp den inre processen är det viktigt att visa att de 

här tankarna om skrivande finns i materialet. I några elevtexter finns uttryck för en medveten-

het om en inre, pågående process som påverkar skrivandet. 

4.4.3 Skrivutveckling och skrivstöd  

Elevtexterna innehåller en del synpunkter på hur man lärde sig skriva och alltså vilka kunska-

per eller färdigheter man måste tillägna sig för att kunna skriva, men också hur man fortlö-

pande lär sig skriva så till vida att elevtexterna ger uttryck för vad man kan göra för att ut-

veckla och förbättra sitt skrivande, och vad som påverkar kvaliteten på det skrivna. 

Tolv elevtexter kommenterar hur man lär sig eller hur de själva lärde sig att skriva. Fyra av 

dessa tar upp att man måste lära sig alfabetet och veta vilka ljud som hänger ihop med vilka 

bokstäver. Övriga tar upp att man lär sig skriva genom att läsa och se skrivna ord. Det egna 

namnet omnämns som en del i den tidiga skrivinlärningen. Vikten av att själv skriva för att 

lära sig skriva tas upp. 

En del av skrivaktiviteten är formalia som man måste klara av att hantera. Det som nämns 

oftast är stavning (i åtta texter), men också att skriva korrekta meningar, och att använda stor 

bokstav, punkter och kommatecken på rätt sätt. Några elevtexter tar i allmänna ordalag upp 

grammatik i förhållande till skrivande, att man ska kunna rätt grammatik. 

Efter att man har lärt sig skriva ord och meningar utvecklas skrivandet och den processen 

kommenteras på många olika sätt. I en text konstateras att: 
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För att bli bättre på att skriva måste man öva sig på det och läsa mycket. (Ron) 

Detta är synpunkter som syns i flera elevtexter. Såväl att övning ger färdighet (fem texter) 

som att det är viktigt att läsa för att utveckla skrivandet (sex texter). Elevexterna anger att när 

man läser ser man hur ord ska stavas och hur språket byggs upp i meningar. Läsningen kan 

också ge inspiration till det egna skrivandet. 

Sju elevtexter tar upp att dator eller iPad är ett stöd i skrivutveckling och förbättring av skri-

vandet. 

Sedan detta med att skriva med datorn är en fördel när man vill få allt rätt, eftersom den påpekar om det 
har blivit något fel, då lär man sig det till nästa gång och då utvecklas man fortare för att det blir att man 
får en respons på varje ord och varje mening. Man lär sig av sina misstag snabbt. (Sirius Black) 

Det handlar dels som i citatet här ovan om att man får snabb återkoppling på stavfel och andra 

fel och kan rätta till dem, dels om att det underlättar med datorn så tillvida att man kan redige-

ra mycket enklare än då man skriver med papper och penna. Meningar kan flyttas eller tas 

bort utan några problem. 

I ett par elevtexter kommenteras i någon mån revidering av text annat än med hjälp av dator. I 

en text omnämns att eleven läser andras texter för att bedöma dem. I en annan text skriver 

eleven ”...men sedan när jag läser texten...” (Frodo). 

I en elevtext framhålls att skrivandet underlättas om man följer skrivuppgiften. Ett par texter 

ger uttryck för att kompisar kan hjälpa en om man behöver hjälp med skrivandet och i ett par 

andra texter anges lärare som stöd när man behöver hjälp. I en text omnämns ordlista. I några 

elevtexter finns uttryck för att texter blir bättre när man får skriva om ett ämne som berör. 

I två texter problematiseras känslan i skrivandet utifrån lite olika infallsvinklar. I det första 

citatet handlar det mycket om skribentens hantverk och i det andra om vilka känslor skriben-

ten förmedlar till läsaren. 

Men jag tycker det är jätteviktigt att vi får lära oss att skriva och hur man på bästa sätt uttrycker sig med 
ord. Oftast tycker jag dock att vi lär oss ”fel”. Vi får höra vad vi ska skriva om och sen skriver man om 
det. Men var finns passionen för skrivandet? Det får man lämna hemma och göra på sin fritid. (Frodo) 

Allt man behöver är känslor bakom det man skriver, nånting som får människor att läsa färdigt istället för 
att bara stanna upp och gå därifrån. Jag vet inte exakt vad det är, men använder man rätt känslor i sin text 
så behövs inte det utvecklade språket eller stavning. (Bilbo) 

Citaten ger uttryck för att skrivandet är något mer än bara ord och meningar. Det man har 

skrivit kan beröra den som läser. 
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Ett par texter berör frågan om tid. En faktor som påverkar hur bra resultatet blir av det skrivna 

är att man får tillräckligt mycket tid på sig. 

I några texter finns det uttryck för den egna skrivutvecklingen. I en text konstateras att det har 

blivit lättare att komma framåt och vidare i texten och detta upplevs som kul. I en text disku-

teras hur det var när man skrev tidigt i sin skolgång jämfört med idag. Då var man duktig när 

man skrev två meningar, nu skriver man obemärkt mycket varje dag. Det som var en utma-

ning då är vardag nu. En elevtext tar upp att eget intresse i kombination med mer läsning och 

hjälp av dator har förbättrat skrivandet. I två elevtexter finns synpunkten att elevernas skri-

vande har utvecklats eftersom deras handstil har blivit bättre. 

4.4.4 Sammanfattning Skrivande som aktivitet och process 

Att det i elevtexterna finns uttalanden om vad som händer när man skriver och hur skrivande 

lärs in och utvecklas säger också i någon mån något om hur man ser på vad aktiviteten skri-

vande innebär. När handstilsförbättring poängteras kan det peka på att just handstilen och 

prydligheten anses central när det gäller skrivande, medan det i de två texter som efterlyser 

känslan och passionen kan skönjas att det centrala är förmågan att förmedla ett innehåll. De 

många kommentarerna om stavning och att datorer och läsning hjälper en att stava rätt riktar 

strålkastaren mot formalia och språkriktighet. Texten ska kunna kodas in på ett korrekt sätt. 

Att man ska förmedla ett innehåll med det man skriver är inte osynligt i texterna som under-

sökts, men när det handlar om att utveckla och förbättra sitt skrivande är inkodning oftare 

nämnd än budskapsförmedling. Om det ska tolkas som att elever är mer medvetna om den 

delen av skrivandet är svårt att säga. Det finns uttryck i texterna för en omedveten medveten-

het om skrivprocessen med förberedelse-, formulerings- och revideringsfas, men de olika fa-

serna dyker upp här och var i olika texter. Val måste göras utifrån till exempel mottagare, 

innehåll ska formuleras och förmedlas, man kan behöva revidera, men detta syns i det totala 

materialet, inte i någon enskild text. Olika stöd nämns som kan utveckla och förbättra skri-

vandet, såsom läsning, datorer, kompisar och lärare. 

4.5 Skriva digitalt eller analogt 

Användandet av dator, mobil och iPad som skrivredskap tas upp vid ett flertal tillfällen ovan. 

Att det här lyfts fram som en egen sak i texterna beror på att det är aktuellt i så många texter. 

Det är också det som var den tydligaste ledtråden till att definiera detta som en sak. I 34 av de 

45 texterna tas digitalt skrivande upp på olika sätt. Ibland kontrasteras det mot handskrift. 
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Ibland konstateras att man skriver på twitter och liknande och själva inkodningstekniken 

kommenteras inte närmare, men jag som läsare förstår att det handlar om digitalt skrivande. 

4.5.1 Handskrift och skrivande med dator, mobil och iPad 

Att skriva för hand är en aktivitet som främst verkar försiggå i skolan. 

Jag skriver nästan bara för hand i skolan överallt annars använder jag ett datorkeyboard eller mobilen. 
(Monsterögat) 

I fem elevtexter finns ett ställningstagande för att skriva på dator framför att skriva för hand, 

medan det finns två texter som uttrycker det motsatta ställningstagandet. I en text finns syn-

punkten att det är lättare att skriva på dator, men att handskrift blir personligare. Utöver såda-

na ställningstaganden finns det digitala skrivandet med som en självklarhet i många elevtex-

ter. Det skrivs sms, på bloggar och i blandade sociala medier. I en text står det så här: 

Ungdomar framförallt skriver mer än vad vuxna tror eftersom att vi använder oss mycket av sociala me-
dier som twitter, instagram och kik. (Fred) 

Den här tanken, att ungdomar skriver mycket i och med skrivandet på mobiler och datorer 

syns i flera texter. Den skrivna kommunikationen kan utifrån elevtexterna tolkas som en vik-

tig del av vardagen. 

I några texter framhålls vikten av att få skriva skolarbeten, särskilt om det handlar om mycket 

text, på dator eller iPad. 

Jag skriver mycket skolarbeten på datorn, t.ex labbrapporter eller instuderingsfrågor att träna till pro-
ven.(George) 

Det är inte så att det digitala skrivandet endast förekommer vid privat skrivande utan det finns 

i skolskrivandet också. Däremot nämner endast en elevtext handskrift vid privat skrivande. 

Det finns en del funderingar kring vilka konsekvenser det digitala skrivandet får. Som vi sett i 

tidigare avsnitt ses datorer som ett hjälpmedel och verktyg som kan förbättra skrivandet då 

man får hjälp med stavning och enklare kan redigera. Det finns också funderingar kring andra 

effekter av tekniken. Hur barn påverkas av tekniken när de ska lära sig skriva är en: 

Jag tror att barn kan lära sig fortare med hjälp av ipads och datorer. Det finns många bra appar som kan 
användas. Dock känner jag att barn behöver också lära sig att kunna skriva förhand. Dom ska kunna hålla 
pennan rätt och forma bokstäver. Inte sitta framför en skärm och peka på färdiga bokstäver. (Snape) 

En annan konsekvens är vad som händer om man inte behöver stava själv utan använder stav-

ningshjälpmedel och T9. Risken är att man glömmer bort hur man stavar när man förlitar sig 
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på tekniken hela tiden. En elevtext konstaterar att sms-skrivandet inte tränar skrivandet efter-

som man inte skriver fullständiga meningar. Å andra sidan finns en elevtext som uttrycker att 

tekniska hjälpmedel borde kunna ersätta skrivande, men hur det skulle gå till framgår inte. 

4.5.2 Sammanfattning Skriva digitalt eller analogt 

Handskrift är något som främst förekommer i skolsammanhang, medan digitalt skrivande 

förekommer såväl i skolsammanhang som vid privat skrivande. Privat kommunikation via 

såväl sms som sociala medier och chatt sker digitalt. Handskrift kopplas alltså mer till fjärr-

språk och skolskrivande och det digitala skrivandet till det skrivna närspråket. Teknikens in-

blandning i skrivande problematiseras i några elevtexter där man funderar över om det är bra 

för barn att använda tekniska hjälpmedel så mycket och hur stavningen påverkas av att man 

har tillgång till rättstavningshjälpmedel. Där syns fokus på inkodningen. 

4.6 När skrivande blir motigt 

Som synes i kapitlen 4.2 till 4.5 finns det ett antal delar när det gäller skrivande som i elevtex-

terna presenteras eller omskrivs som svåra, besvärliga eller på annat sätt hindrande för skri-

vande. Det finns elevtexter som med en eller ett par meningar konstaterar vad som är svårt 

med skrivande, men det finns också elevtexter som till stora delar eller i sin helhet berättar om 

det svåra med att skriva och vad dessa svårigheter får för konsekvenser. Fem elevtexter är 

mycket tydliga i sina uttryck för skrivande som något problematiskt och ytterligare fyra texter 

visar mer på det problematiska skrivandet än övriga elevtexter i materialet. Det framstod i 

uttrycken för svårigheter att det som är en av texternas saker här inte bara är en katalog över 

vad som är svårt, utan att konsekvenserna av, upplevelserna av det svåra, är minst lika viktigt. 

Ledtrådar för att svårigheter och svårigheternas konsekvens är en av elevtexternas saker var å 

ena sidan att många texter tar upp vad som är svårt, men också ord och fraser som idiot, skulle 

aldrig, tvingade, inte kan hantera, väldigt svårt. I delkapitlen 4.6.1 till 4.6.5 nedan finns ut-

tryck för svårigheter med skrivande från hela materialet. I delkapitlet 4.6.6 tas de elevtexter 

som givit starkare uttryck för svårigheter upp. 

4.6.1 Innehåll 

De svårigheter som texterna tar upp och som kan relateras till innehållet i det som ska skrivas 

är brist på fantasi, brist på idéer, för fria ramar, för strikta ramar och problem som uppstår när 

man vill för mycket och resultatet därför blir dåligt. I en text anges ett behov av att få hjälp 

med att förstå det som eleven själv skrivit. Citaten nedan ger exempel på ett par av dessa svå-

righeter. 
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Jag tycker skriva är sådär för jag har svårt att spawna idéer... (Kalle Anka) 

Om det är någon uppgift som denna tycker jag att det är ganska svårt att komma på vad jag ska skriva. Ef-
tersom man måste komma på allt själv och det inte är något exakt sätt man ska skriva på. (Malfoy) 

4.6.2 Formalia 

Formalia som tas upp som problematisk är ungefär samma punkter som nämndes i kapitel 

4.4.3, Skrivutveckling och skrivstöd. Stavning, meningsbyggnad, punkter och kommatecken 

ger problem. Den här typen av svårigheter tas upp i åtta texter. 

Jag kan tycka att det kan vara svårt att stava ibland men idag har vi mycket redskap som gör att det blir 
lättare. (Gandalf) 

...jag kan också göra för långa meningar utan att använda punkt utan sätter , istället (Lupin) 

4.6.3 Processen 

Det finns olika uttalanden kring själva processen och det har att göra med att komma igång 

med och att genomföra skrivuppgifter. Ett uttalande som återkommer i nio elevtexter är att det 

är svårt att komma igång. Det är svårt att påbörja skrivandet. 

Jag tycker att det är svårt att komma igång när man ska skriva. (Tonks) 

Skrivande under tvång och skrivande under tidspress tas också upp som svårigheter. 

Det är lätt att skriva när jag vill skriva någonting men om någon säger att jag ska skriva en text så kan jag 
inte. (Harry Potter) 

Ett annat problem som tas upp är att det blir svårt att komma vidare i texten, att det hakar upp 

sig. Svårigheter med att hålla koncentrationen på uppgiften nämns i ett par elevtexter. 

4.6.4 Motivation 

När motivationen för att skriva inte finns kan skrivandet bli problematiskt. Det finns olika 

uttryck för brist på motivation. I ett par elevtexter konstateras att skrivande är tråkigt eller till 

och med väldigt tråkigt och i den ena av dem står det så här: 

Jag vill ha hjälp med skrivande för att göra skrivande till en mer kul grej i skolan och på fritiden. (Lille 
Skutt) 

I den texten finns intressanta motsägelser. Å ena sidan står det att eleven inte skriver om den-

ne inte har fått en skrivuppgift, å andra sidan att eleven skriver helt olika till en nära vän jäm-

fört med en okänd vuxen. Det verkar alltså trots allt finnas ett skrivande som inte är uppgifts-

initierat. Att göra skrivande till en roligare aktivitet tolkar jag som att det skulle ge högre mo-

tivation. 
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I en elevtext finns uttryck för hur motivation och intresse väcktes för att skriva: 

...jag kommer ihåg att jag hatade att skriva tills jag började läsa fantasy och blev intresserad av det. (Lu-
pin) 

Två andra texter ger uttryck för tappat intresse och motivation för att skriva. Det var roligt 

upp till ungefär sjätte klass, men inte därefter. I de elevtexterna uttalas inte att det förlorade 

intresset skulle göra skrivandet svårt. Det konstateras bara att intresset inte längre finns.  

I en mycket kort elevtext konstateras att skrivande är lätt, men att orken inte alltid finns. Den 

orken tolkar jag som att det kan handla om brist på motivation. Vad som händer när man inte 

är intresserad av ett givet ämne att skriva om uttrycks i en annan elevtext så här: 

I skolan skriver vi oftast om bestämda saker som man kanske inte jämt är så intresserad av och då blir det 
svårare att koncentrera sig och skrivandet blir bara till en jobbig grej. (Legolas) 

I en elevtext visas hur problem med skrivande gör att skolskrivandet blir jobbigt och tråkigt. 

Även i den texten ges uttryck för minskad koncentration när skrivandet upplevs som tråkigt. 

Det finns i materialet en elevtext som i princip enbart handlar om skribentens skrivmotstånd. 

Eleven gillar ingen form av skrivande, och vid skrivuppgifter i skolan blir det jobbigt efter-

som hjärnan vill att eleven skriver så lite som möjligt. Skrivande skjuts upp så länge som möj-

ligt. Den texten belyser tydligt hur skrivandet hindras av det som jag tolkar som bristande 

motivation eller intresse. 

4.6.5 Konsekvenser 

Vad händer med den som upplever problem med skrivandet? Vilka konsekvenser får det att 

inte kunna prestera det som förväntas av en och som andra verkar klara av? Det finns i mate-

rialet en elevtext som väldigt tydligt lyfter fram vilka känslor det ger när skrivandet inte alls 

fungerar. I texten finns följande ord: tufft, jobbigt, efterbliven, idiot, tävling, må sämre, ljög, 

pinsamt, jobbigt, sämst, utpekad, mådde inte så bra. Om man ska leta efter textens sak i denna 

enda text måste den handla om hur dåligt den kan må som har läs- och skrivsvårigheter. Att 

ljuga om hur långt man har hunnit skriva eller att bli utpekad i provsituationer som en som har 

läs- och skrivsvårigheter blir jobbigt. Känslan av att inte komma någonvart med det som ska 

skrivas likaså. 

I några texter lyfts stress i samband med skrivande upp som något som gör skrivandet svårt. 

Hets över antal ord, stress när tiden inte räcker till, stress av att vilja mycket och inte nå dit 

man vill syns i några av texterna. 
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Skrivandet för mig är inte svårt saken är bara den att det kan lätt bli en stor press. Detta innebär att ibland 
jag kan gå för djupt in i mitt skrivande så att det blir så stort och så mycket att jag inte kan hantera det. 
(Frodo) 

Men sen på proven är det jag skriver knappt läsbart. Då särskriver jag som bara den och vartannat ord blir 
felstavat. Så under press och stress så skriver jag väldigt dåligt. Jag vill få in så mycket i mina svar på 
proven så att det blir väldigt rörigt.(George) 

...man jämför hur många ord man skrivit. Det gör att det blir en press som gör att det inte blir lika roligt 
att skriva och fantasin slutar att flöda. (Sam) 

Stress har alltså en negativ inverkan på skrivandet, något som också syns i en elevtext som 

beskriver skrivande i samband med ett viktigt prov. Eleven hade svårt att komma på vad som 

skulle skrivas och kom inte igång förrän en bra stund av provtiden hade gått. Provtexten blev 

inte färdig och eleven upplevde detta som mycket jobbigt. Jobbigt är ett ord som liksom trå-

kigt används för att beskriva konsekvenser av motigt skrivande. 

4.6.6 Det svåra skrivandet 

Vilka uttryck är det som syns i de texter som under analysen befanns på ett särskilt sätt ge 

uttryck för svårigheter med skrivande? Jag lyfter här fram de nio elevtexter som sticker ut i 

materialet och sammanfattar för var och en det som förmedlas om skrivande. Först kommer 

de fem elevtexter som mycket tydligt lyfter fram svårigheter med skrivande, därefter de fyra 

texter som ger starkare uttryck för svårigheter än materialet i stort. 

1) Skrivande är något tufft och svårt som skapat och skapar starka negativa känslor. 

Skrivning i skolan skapar tävlingsmoment och stress. Det är svårt att skriva då man 

inte vet/kommer på vad man ska skriva och inte kommer framåt. Texten ger med ord-

valen och beskrivningarna starka uttryck för negativa känslor som är kopplade till 

skrivande och de specifika läs- och skrivsvårigheter som eleven har. 

2) Skrivande kan vara roligt när det sker privat, men skolskrivandet är inte roligt. Det är 

svårt att veta hur man ska komma igång och skriva, det är svårt att organisera texten så 

att den blir tydlig och det är svårt att stava. Skrivande under tidspress orsakar svårlästa 

texter på grund av dålig handstil, dålig stavning, särskrivning och röriga texter. Texten 

visar på en medvetenhet om vad som blir fel, men också en frustration över att det inte 

blir bra. 

3) I en kort text ges uttryck för att skrivande främst sker i skolan. Ordet måste används 

om skrivandet och det ges uttryck för att det är svårt att förstå det skrivna. I texten an-

ges att det är lätt att skriva, men resten av texten motsäger detta.  
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4) Skrivande är alltigenom negativt. Det förknippas med tvång och ogillande. Skrivande 

skjuts upp så länge som möjligt. 

5) Skrivande sker om det efterfrågas av lärare. Det kan vara roligt om man kommer på 

något att skriva, men annars är det inte roligt. Det är svårt att starta skrivande. Elevtex-

tens utformning med korta punkter och där skrivande framstår som något som sker en-

bart på uppmaning orsakar tolkningen att skrivande är något problematiskt.  

6) Skrivande framställs i en kort text som något som görs för att man måste. Det kan vara 

roligt att skriva om ämnet är intressant, men det anges efter att skrivandet kommente-

rats i negativa ordalag två gånger.  

7) I en utförlig text som följer frågorna i elevbrevet ges det uttryck för att skrivande är 

jobbigt och tråkigt i skolan, men skrivandet hemma med kompisar är annorlunda då 

det inte ställs samma krav. Det är svårt att komma igång och att koncentrera sig. Elev-

texten ger tydliga uttryck för att eleven behöver hjälp med skrivande.  

8) I en text som å ena sidan ger uttryck för hur viktigt det är att skolelever får lära sig 

fånga intresset hos sina läsare, finns å andra sidan uttryck för att skrivandet kan orsaka 

en stor press då man vill så mycket med det, men det antingen blir att man bara uppre-

par sig, eller att man inte lyckas säga någonting alls. Skrivandet går inte att hantera när 

det blir en så stor sak. Jämförelser med hur många ord andra elever har skrivit bidrar 

till stress. Texten visar alltså på hur stress och höga förväntningar orsakar blockeringar 

och texter som eleven inte anser håller måttet. 

9) Skrivande framställs som något som kan vara roligt vid eget bloggskrivande, men som 

annars är tråkigt. Skrivande om saker som andra har bestämt att man ska skriva blir 

tråkigt, en jobbig grej och det orsakar dålig koncentration. Uttrycken och orden som 

markerar det tråkiga är många och texten visar att skrivandet blir problematiskt när in-

tresse för ämnet saknas. 

4.6.7 Sammanfattning När skrivande blir motigt 

Det finns många faktorer som nämns i elevtexterna och som talar om hinder för skrivande och 

konsekvenser som dessa hinder kan få. En del av dessa har med inkodning att göra, nämligen 

stavning och skiljetecken. Flera har med idéskapande att göra. Uttrycken för svårigheter med 

fantasi och idéer är en del av detta, en annan är uttrycken för att inte komma igång med skri-



47 

vandet. Själva textbyggandet återkommer i några texter där det framkommer att det skrivna 

blir rörigt. Det motiga skrivandet har framförallt med skolskrivandet att göra. Något som blir 

ett hinder för skrivande är brist på motivation. I materialet finns några tämligen starka uttryck 

för bristande motivation. Konsekvenser av svårigheter med skrivande kan bli att skrivandet 

upplevs som tråkigt och jobbigt, men det kan också bli stress när skrivandet inte fungerar som 

man vill. I en text visas starka negativa känslor som beror på skrivsvårigheter. De elevtexter 

som ger mer uttryck för svårigheter med skrivande än det övriga materialet talar inte främst 

om problem som har med inkodning att göra utan det handlar om innehåll, stress, tvång, brist 

på motivation och det finns en koppling till skolskrivandet även om en elevtext ger uttryck för 

att allt skrivande är problematiskt. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel ska resultatet diskuteras med hjälp av de styrdokument, teoretiska perspektiv 

och den litteratur och tidigare forskning som presenterades i kapitel 2. Resultatet ska också 

diskuteras i förhållande till ett specialpedagogiskt perspektiv och speciallärares arbete med att 

stärka skrivande. Först ska dock metodansatsen diskuteras eftersom metodvalet och studiens 

genomförande har inverkan på resultatet. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida 

forskning. 

5.1 Diskussion av metodansats 

Metodansatsen för studien har varit hermeneutik med inriktning mot att finna textens sak. 

Texter som lämpar sig för denna metodansats kan vara många olika, men innehållet bör inte 

ha styrts hårt av en forskares frågor. Westlund (2009) skriver: ”Försök att samla in empiriskt 

material som gett informanterna utrymme att utveckla egna erfarenheter och upplevelser utan 

att du som forskare har styrt för hårt” (s.73). Detta var min önskan och förhoppning, att få ta 

del av elevers syn på skrivande utan att eleverna skulle ”tvingas” svara på mina frågor som 

kunde bygga på förutfattade meningar. Dock lämnade jag ett antal frågor till eleverna som 

stöd och frågan är om dessa frågor styrde texternas innehåll ”för hårt”. Bakom valet att ge 

frågor som hjälp för eleverna att komma igång låg vetskapen om att många har svårt att 

komma igång med skrivuppgifter i kombination med att jag räknade med att tiden eleverna 

skulle ha på sig skulle vara ganska begränsad. Det visade sig bli 30-40 minuter per klass. 11 

elevtexter av 45 följer så gott som rakt av de frågor som fanns i brevet till eleverna. Informan-

terna har varit olika utförliga i sina svar. Bland övriga texter har många tydligt inspirerats av 

en eller flera frågor. Oavsett hur styrda eleverna till slut blev finns det aspekter på skrivande 

som inte alls nämns i informanternas texter, vilket kommer tas upp i resultatdiskussionen. 

Det samlade textmaterialet från informanterna blev omfattande och spretigt med många in-

fallsvinklar på skrivande, trots eller på grund av de stödfrågor som delades ut. Med en annan 

metod där intervjuer eller enkäter hade delats ut hade materialet kunnat vara mer sammanhål-

let kring någon eller ett par infallsvinklar på skrivande, och därmed kanske mer lättanalyserat. 

Å andra sidan hade materialets mångfald inte synliggjorts. Mångfalden kan vara värdefull då 

den ger en bild av hur olika skrivande upplevs och det kan i sin tur spela roll i reflektion över 

hur skrivandet kan hanteras i undervisning. Ett alternativ hade varit att be eleverna skriva om 

sitt eget skrivande, inte skrivande i allmänhet, för att i någon mån minska spretigheten i mate-

rialet. 
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De sex frågor som elevtexterna kan sägas ge svar på var: 

• Vilken slags texter skriver eleverna? 

• På vilka olika sätt upplevs skrivande? 

• När är och vad gör skrivande meningsfullt? 

• Vilka olika processer och kunskaper ingår i, inverkar på och påverkar aktiviteten skri-

vande? 

• Med vad skriver man i vilka sammanhang? 

• Vad är det som gör skrivande svårt och vilka konsekvenser får dessa svårigheter? 

De tre första av dessa kan man återfinna i de stödfrågor som delades ut i elevbrevet (se bilaga 

2). Stödfrågorna är fler och formulerade annorlunda, men de omfattar ungefär detsamma som 

de tre första frågorna. De sista tre frågorna som elevtexterna ger svar på går inte lika lätt att 

finna i stödfrågorna. Bland de processer och kunskaper som elevtexterna ger uttryck för angå-

ende aktiviteten skrivande lyfts läsandet fram som en viktig aspekt för skrivande och det finns 

ingenting i stödfrågorna som berör detta. Det digitala skrivandet är i hög grad närvarande i 

informanternas texter, men är inte uppenbart i någon av stödfrågorna utom den allmänt hållna 

”vad skriver du”, där digitala meddelanden naturligtvis kan nämnas. Den sista stödfrågan 

handlar om ifall elever vill ha hjälp med något särskilt. Det är inte så många som har svarat på 

den frågan, däremot finns det många uttryck på olika ställen i elevtexterna om sådant som är 

problematiskt och motigt med skrivande och vad dessa svårigheter får för konsekvenser, vil-

ket är den sista av elevtexternas saker som jag har tagit upp i resultatet. Det finns alltså mate-

rial i elevtexterna som jag inte explicit har frågat efter men som säger något om vad som är 

elevernas skrivvardag. På så vis har den hermeneutiska ansatsen ändå givit det som var min 

förhoppning, nämligen att elevernas röster får höras. 

Inför analysen av materialet var alla elever anonymiserade och jag visste inte vilka elever som 

av skolan bedömdes ha dyslexi, läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning. Efter analysen 

och inför arbetet med diskussionen öppnade jag de kuvert där pseudonymerna förvarades till-

sammans med information om vilka som av läraren/skolan bedöms ha svårigheter med skri-

vande. Sex elever bedömdes av sina lärare/skolor ha olika slags svårigheter med skrivande 

såsom språkstörning och specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi). Det visade sig att bland 
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de fem texter som på ett särskilt sätt stack ut när det gäller beskrivningar av svårigheter med 

skrivande bedömdes tre av skribenterna av sina lärare/skolor ha någon slags svårigheter. 

Bland de ytterligare fyra texter som tog upp svårigheter mer utförligt än övriga texter bedöm-

des en av skribenterna ha svårigheter. En text skriven av en elev som skolan anger har dyslexi 

är inte utmärkande i materialet, utan den elevtexten ger en bild av en ganska trygg skribent. 

En elev som av sin lärare/skola bedöms ha skrivsvårigheter hade skrivit en mycket kort text 

och den texten är uppmärksammad i resultatet när det gäller motivation, men jag hade inte 

plockat ut den bland de texter som gav särskilt uttryck för svårigheter. Två texter som ger 

starka uttryck för problem och svårigheter med skrivandet finns alltså inte med på skolornas 

listor, inte heller tre av de texter som i högre grad än det övriga materialet ger uttryck för svå-

righeter. En av dem som inte har uppmärksammats har utifrån min tolkning mycket låg moti-

vation och en fråga jag ställer mig i sammanhanget är vad det kommer att göra med elevers 

motivation för skrivande om de upplever stress och svårigheter, men inte får hjälp. De kanske 

lyckas dölja för sina lärare att de har det tufft med skrivandet, och löser uppgifter som de mås-

te klara av på en godkänd nivå, men kraven på skrivandet höjs och det vore värdefullt för dem 

att få stöd.  

Att låta hela klasser skriva var ett medvetet val från min sida, då jag som speciallärare ska 

kunna arbeta med lärmiljöer, hela grupper och förebyggande arbete likaväl som enskilda indi-

vider i svårigheter. Det visade sig också utifrån perspektivet elever i svårigheter att det var 

värdefullt att inte bara söka informanter bland elever som av skolor eller lärare anses ha läs- 

och skrivsvårigheter. Det visade sig ju nu att elever som själva ger tydligt uttryck för sina 

skrivsvårigheter inte har uppmärksammats av lärare/skola för dessa svårigheter och med en 

annan urvalsteknik hade deras röster inte hörts. 

Med den hermeneutiska metodansatsens abduktiva inriktning behöver den empiriska studiens 

resultat diskuteras med hjälp av litteratur, vilket sker i resultatdiskussionen nedan. Detta är en 

viktig del för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Tolkningen ska vara förankrad i studier 

samtidigt som läsaren ska se att läsningen skett med nyfikenhet och öppenhet inför textens 

sak. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet ska här diskuteras med förhoppningen att förståelsen för elevers uppfattningar om 

och upplevelser av skrivande ska öka när resultatet ses i ljuset av teorier och tidigare forsk-

ning. 
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5.2.1 Elevernas texter om skrivande 

Hagtvets (2009) formel eller modell för skrivande, inkodning × budskapsförmedling, med 

Taubes (2013) vidareutveckling, inkodning × textbyggande × idéskapande, tydliggör olika 

delar som måste fungera för att en text ska bli till. I elevtexterna som utgör studiens data syns 

formalia som krävs för inkodning och idéer som krävs för budskapsförmedling. Stavning, 

handstil och meningsbyggnad omnämns liksom innehåll och idéer. Textbyggandet är inte lika 

tydligt, men det finns elevtexter som tar upp det faktum att en text behöver fånga intresse och 

elevtexterna omnämner många olika texttyper. De två delarna inkodning och budskapsförmed-

ling syns i Chrystal och Ekvalls (2009), Janssons (2011) och Norberg Brorssons (2007) un-

dersökningar där inkodningen har en tendens att upplevas som viktigare för eleverna när de 

jobbar med eller uttalar sig om skrivande, och den tendensen syns i vissa elevtexter i materia-

let, medan andra riktar in sig mot innehållet i det man skriver. Inför analysen och tolkningen 

av elevtexterna trodde jag att jag skulle få hjälp av Hagtvets och Taubes formler, men upplev-

de under analysarbetet att de inte var tillräckliga för att belysa elevtexternas uttryck omkring 

skrivande. Elevtexterna belyser aspekter som inte täcks in och här blir Lundbergs (2008) di-

mensioner för att följa elevers skrivutveckling mer användbara: stavning, meningsbyggnad 

och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning samt intresse och motivation. När det 

gäller de två första dimensionerna, som har med formsidan att göra, ger elevtexterna uttryck 

för att det här är sådant som ska/bör fungera när man skriver och det är också sådant som kan 

vara svårt och kan ställa till problem. Jag tolkar att det hos eleverna finns en medvetenhet om 

att det här är viktigt när man skriver. Det är också något man kan förvänta sig att elever i 

årskurs åtta ska ha förstått, då det är sådant man bör ha arbetat med vid tidig skrivinlärning. 

Dimensionerna funktionell skrivning och skapande skrivning är intressanta då det finns elev-

texter som tydligt tar ställning för det berättande, kreativa skrivandet och andra elevtexter som 

ger tydliga uttryck för en vilja att få skriva faktatexter, och helst slippa berättande skrivande. 

Den skillnaden syntes tidigt i analysarbetet med materialet. Dimensionen funktionell skrivning 

är spännande men också splittrad eftersom den innehåller så olika delar av elevernas skrivan-

de. Dels finns meddelanden och skrivande i sociala medier som är ett privatskrivande och ett 

skrivet närspråk, dels finns skolskrivande såsom faktatexter, insändare med mera, som elever 

när de går i åttan bör kunna skriva med fjärrspråk. Det skapande skrivandet i skolan syns i 

önskningarna att få skriva berättande som det ges uttryck för i en del elevtexter, men också 

som ett privat skrivande i elevtexter som talar om att skriva en bok och att skriva sångtexter. 

Intresse och motivation är en faktor som återkommer i flera av elevtexternas saker. I ambiva-
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lensen syns skrivande som upplevs som roligt respektive tråkigt, och det skrivande som upp-

levs som roligt tolkar jag att man har större intresse för än det som upplevs som tråkigt. Me-

ning med skrivande avspeglar också intresse och motivation och uttrycker inte minst att det 

finns skrivande som man måste genomföra, men kanske inte är så motiverad för, och skrivan-

de som man gör med glädje och av eget intresse. När det gäller digitalt eller analogt skrivan-

de är det tydligt att det finns motivation för mycket av det digitala skrivande som sker. Bristen 

på motivation finns det tydliga uttryck för i några texter och detta tas upp i kapitlet När skri-

vande blir motigt. I sina starkaste uttryck handlar det om att inte vilja skriva alls och att skjuta 

upp påtvingat skrivande så länge som möjligt. 

 Lundbergs (2008) dimensioner är en hjälp för att förstå de olika delar som elevtexterna visar 

att skrivande är ur elevernas perspektiv, och inte minst motivation och intresse-dimensionen 

är viktig där som ett komplement till Hagtvets (2009) och Taubes (2013) formler. Men, som 

synes ovan blir dimensionen funktionellt skrivande väldigt spretig. Den stora del av elevernas 

skrivande som utgörs av digitalt kommunikativt skrivande är ganska olik det presentations-

skrivande som redovisar kunskaper i skolan. För att belysa dessa olika delar av det funktionel-

la skrivandet finner jag begreppsparen skrivet närspråk och fjärrspråk samt privatskrivande 

och skolskrivande relevanta. Privatskrivandet omnämns i flera elevtexter som ett skrivande 

där man kan använda en mer avslappnad stil och inte behöver bry sig om regler på samma sätt 

som när man skriver i skolan. Det verkar vara ett skrivet närspråk i många fall. Larsson 

(2012) skriver om privatskrivande kontra skolskrivande som två olika kulturer. Privatskrivan-

det sker i allmänhet digitalt och är förknippat med positiva känslor i högre grad än skolskri-

vandet, dessutom initieras det inte av någon annan. Skolskrivande sker i en annan kontext, 

med andra krav.  Dessa skillnader i skrivkultur syns också i denna studie.  

Till dessa olika kulturer kan man koppla de olika slags skrivande som Dysthe m.fl (2011) och 

Norberg Brorsson (2009) benämner tankeskrivande respektive presentationsskrivande. De 

begreppen belyser ytterligare kulturskillnaden mellan privatskrivandet och skolskrivandet.  

Norberg Brorsson (2009) beskriver tankeskrivande som ett skrivande till sig själv och presen-

tationsskrivande som skrivande till andra. Begreppsparet är till hjälp för att diskutera och för-

stå elevers skolrelaterade skrivande. Skrivande som en hjälp att lära sig saker och för att reda 

ut sina tankar är exempel på tankeskrivande som syns i elevtexterna i studien. Uttrycken för 

skolskrivande med mottagare och formella krav, alltså presentationsskrivande, är många i 

elevtexterna. Dock ger många elevtexter uttryck för privatskrivande som är kommunikativt 

till sin karaktär och som skrivs till mottagare, nämligen meddelanden via sms eller chat, texter 
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på bloggar, tweets och så vidare, men som man inte ställer samma formella krav på som på 

skolskrivandet. Det privata skrivandet liknar på många sätt tankeskrivande i det att språket är 

personligt och att det inte finns samma formella krav som i presentationsskrivandet, men lika-

fullt skrivs det ofta till en mottagare och innehåller ett budskap som presenteras för någon 

eller för många, vilket har med presentationsskrivande att göra. Som tidigare konstaterats 

skrivs sådana privata texter med ett skrivet närspråk. Medvetenhet om att språket skiljer sig 

beroende på mottagare ges det flera uttryck för i elevtexterna (se kap. 4.4.1). Privatskrivandet 

i studien har alltså en karaktär som inte låter det kategoriseras som enbart tankeskrivande eller 

presentationsskrivande. Larssons begreppspar privatskrivande och skolskrivande visar på en 

viktig aspekt i elevers och ungdomars skrivande sett utifrån resultaten i den här studien. 

Flower och Hayes (1981) forskning visar att skrivande sker som en process, med förberedel-

se-, formulerings- och revideringsfas, men syns det i elevtexterna? Framstår skrivande som en 

process? Det finns spår i materialet som visar en medvetenhet om att man behöver anpassa sig 

efter mottagare, texttyp, typ av uppgift och att man också behöver välja vilket språk man ska 

skriva på. Det finns också uttryck för att det är svårt att komma igång och skriva, att det är 

svårt att komma på idéer och att det kan vara svårt att komma vidare. I ett par texter finns det 

uttryck för att man läser igenom det skrivna och funderar på hur det har blivit. Dock finns det 

inte någon text som enskild ger uttryck för att skrivande är det som sker från det att man bör-

jar planera en text till det att den är granskad, rättad och färdig. Om jag hade frågat om detta 

kanske ett flertal elever hade sett det som självklart att detta är delar som ingår i skrivandet, 

eller också hade de inte det. Det är i alla fall inte något som det fallit sig naturligt för eleverna 

att ta upp när de blev ombedda att skriva om skrivande. Och frågan är ju vad som avspeglas i 

elevtexterna att skrivande är. Som omnämnts i resultatet finns det ett par texter där det poäng-

teras att det är viktigt att man tränar på sin handstil, och det finns andra texter som ger uttryck 

för hur viktigt det är att skriva så att man berör och påverkar. Bredden i kommentarer om vad 

skrivande är och bredden i omnämnda texttyper och skrivsituationer som tas upp, från korsord 

till uppsatser ger ett intryck av att olika elever förknippar skrivande med olika saker. Det ver-

kar också vara såsom Jansson (2011) ser i sin studie, att det finns en ovana kring att tänka 

omkring skrivande. Här kan det vara så att det skulle kunna synas skillnader om materialet i 

studien hade analyserats utifrån vilka skolor de respektive elevtexterna kom ifrån. Olika klas-

ser kan ha arbetat med skrivande på olika sätt och det skulle kunna avspeglas i elevtexterna. 

En ovana att tänka omkring skrivande tolkar jag in i en del av uttrycken för ambivalens i elev-

texterna. Citatet i uppsatsens titel är ett exempel på detta, där det är som att eleven medan hen 
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skriver kommer fram till att det även blir lite roligt faktiskt, att skriva. Ett annat exempel är 

elevtexten som ger uttryck för att eleven underskattat skrivandets vikt (se kap 4.2.3, Ytterliga-

re poler). Frågan om elever behöver reflektera över vad skrivande är återkommer nedan.   

Om skrivprocessen inte är tydlig utan mer kan anas i det som ligger framför de elevtexter som 

har analyserats kan det alltså bero på att eleverna antingen inte tänkte på skrivandets hela pro-

cess när de ombads skriva om skrivande eller på att de inte fick någon fråga som bad dem 

beskriva skrivande ur ett sådant perspektiv. Annat som det inte ges så mycket uttryck för i 

elevtexterna är vilken typ av stöd som hjälper till att utveckla skrivande. I några texter konsta-

teras att man frågar lärare om hjälp och det finns några tillbakablickar på att lärare har klappat 

stavelser och uppmärksammat språkets formsida med bokstäver och ljud när man skulle lära 

sig skriva. Undervisning kring hur man ska utveckla ett innehåll syns inte i elevtexterna. Där-

emot finns det uttryck i ett par texter att man behöver få lära sig att skriva så att man berör 

läsaren. En elev tycker att skolan lär ut fel saker och undrar var passionen finns.  

Elevernas berättelser ger en bild av skrivande som en social aktivitet när det gäller privatskri-

vandet, och som en ensam aktivitet när det gäller skolskrivandet. Norberg Brorsson (2007) 

fann i sin studie att elever upplevde samtal före skrivande som motiverande, även om sådana 

samtal inte var så vanliga. Inga sådana aktiviteter synliggörs i elevtexterna i studien. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det intressant att se hur privatskrivandet i hög grad beskrivs ske i 

ett socialt sammanhang där mottagaren är viktig medan skolskrivandet i elevtexterna beskrivs 

som en enskild aktivitet. Några texter nämner förvisso läraren som mottagare och en elev 

skriver om att läsa andra elevers texter. I en text nämns e-post i samband med PRAO och då 

finns ju en verklig mottagare, men på det hela taget framträder en bild av skolskrivande som 

en enskild och ensam aktivitet. Det finns i några elevtexter beskrivningar av vad som sker 

inom eleverna när de skriver och där återspeglas ett kognitivt perspektiv på skrivande i det att 

det handlar om individens egen utveckling. Behöver man hjälp ger några elevtexter uttryck 

för att man ber lärare eller kompis om hjälp. Annars anges övning och läsning som sådant 

som utvecklar skrivandet (se kap. 4.4.3, Skrivutveckling och skrivstöd). Den bild som framträ-

der i elevtexternas berättelser om skrivande är också ur detta perspektiv att privatskrivande 

och skolskrivande skiljer sig åt. Elevernas egen bild av skolskrivande verkar inte utifrån mate-

rialet vara något som de ser som något som sker i en för dem meningsfull kontext annat än det 

att skolan kräver det av dem. Att läraren ses som mottagare ställer formella krav. Ur såväl ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande som ett relationellt perspektiv på specialpedagogisk 
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verksamhet, väcker detta enskilda skolskrivande frågor om hur man når elevernas närmaste 

utvecklingszon och hur de stöttas i sin lärprocess beträffande skrivutveckling.  

När resultatet av den empiriska undersökningen diskuteras i ljuset av tidigare forskning fram-

står privatskrivande kontra skolskrivande och motivation för skrivande som två centrala te-

man. Också när det gäller skrivande som blir motigt syns skiljelinjen mellan privatskrivande 

och skolskrivande. Det är när det gäller skolskrivande som svårigheterna i första hand tas upp. 

Ett par texter ger uttryck för att allt skrivande är besvärligt, men i övriga är det skolskrivandet 

som blir svårt. Sådant som är svårt är att komma igång, att få idéer, att koncentrera sig och 

komma vidare, att inte röra till innehållet, att uttrycka sig klart, att kunna skriva i pressade 

situationer, och brist på motivation och intresse. Det finns uttryck i materialet för att stavning 

kan vara ett problem, men bland de elever som ger de starkaste uttrycken för svårigheter är 

det inte inkodningssidan som tas upp. Det handlar istället om innehåll, om textskapande och 

om motivation. Litteratur talar om att det är viktigt att elever får lära sig strategier för att pla-

nera, genomföra och bearbeta sitt skrivande och att de i det arbetet får tydliga stödstrukturer 

(Graham & Harris, 2009; Graham & Perin, 2007). Utifrån elevtexterna går det inte att uttala 

sig om huruvida eleverna har lärt sig några strategier eller inte, men någon helhetssyn på 

skrivprocessen framträder som tidigare konstaterats i alla fall inte. Vissa exempel i elevtexter-

na visar att problem med skrivande kan orsaka stress och negativa känslor. Boscolo (2009) 

pekar på hur detta kan leda till låg motivation. När det gäller motivationens roll för skrivande 

pekar Boscolo (2009) på hur de ökade kraven och tuffare bedömningarna högre upp i skolan 

kan leda till en känsla av utsatthet, en negativ attityd mot skrivande och en låg självbild på sig 

själv som skribent, vilket leder till låg motivation. Det finns i elevtexterna några tydliga ut-

tryck för känslan att inte räcka till, att inte skriva såsom man behöver kunna skriva och en 

negativ attityd mot skrivande. Ska vi följa Boscolos slutsatser behöver skolan arbeta med att 

göra skrivandet meningsfullt för eleven och hjälpa eleven att förstå sin egen skrivkompetens. 

De hinder för god skrivutveckling som Lundberg (2008) anger (se kap.2.3.2), kan vara aktuel-

la som förklaring för de svårigheter som elevtexterna ger uttryck för, åtminstone svårigheter 

att koncentrera sig, vilket omnämns i ett par av elevtexterna. Men om svårigheter att på ett bra 

sätt presentera och utveckla sitt innehåll beror på att energi går åt till inkodning eller på grund 

av bristande arbetsminne kan inte sägas utifrån elevtexterna. Sådan information hade krävt en 

annan datainsamlingsmetod, med observationer, intervjuer och analys av elevers skoltexter. 

Elevtexterna ger information om vad eleverna själva upplever som svårt och hur de påverkas 
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av det, medan orsakerna inte finns angivna annat än hos den elev som själv berättar om sina 

specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Westlund (2009) skriver att forskarens uppgift är att "förmedla och kommunicera textens sak 

så att den kulturella distansen mellan dina informanter och dina läsare ska minska" (s.78). 

Förhoppningen är att det diskuterade resultatet ska ha minskat den kulturella distansen mellan 

lärare och elever genom synliggörandet av elevers privatskrivande kontra deras skolskrivande, 

det digitala skrivandets roll i deras liv, frågan om elevers motivation eller brist på motivation 

för att skriva, och hur den kan känna som har svårigheter med skrivande. 

5.2.2 Speciallärarens arbete 

Som speciallärare ska man kunna arbeta förebyggande, med hela grupper och med individuel-

la elever (SFS 2011:186).  En inblick i elevers syn på skrivande bör vara till hjälp i det arbe-

tet. Ska speciallärare kunna stötta kollegors arbete med skrivande i deras klasser behövs kun-

skap om bredden i elevernas kunnande och görande och inställning för att varje elev ska få 

utmanas på sin nivå och med grund i det eleven redan kan, annars når vi inte elevens närmas-

te utvecklingszon (Säljö, 2010). Bland elevtexterna i denna studie finns många röster som vi-

sar på skrivintresse och skrivglädje och djupa reflektioner kring skrivandets betydelse och roll 

i ungdomars liv och i samhället. De som upplever skrivandet på det sättet behöver utmaningar 

likaväl som de elever som ger uttryck för svårigheter och även för dem kan speciallärarens 

arbete spela roll. Elever i svårigheter är dock den grupp elever som man i första hand förknip-

par med speciallärares arbete och resonemangen nedan handlar dels om arbete som kan gynna 

allas skrivande, dels om arbete som gynnar elever i svårigheter. Resonemangen nedan handlar 

om annat än inkodningsfärdigheter med stavning och skiljetecken, men naturligtvis är det 

viktigt att elever som går i åttonde klass och inte känner sig säkra med inkodningen behöver 

få stöd med detta så att grunden för skrivandet fungerar och de kan koncentrera sig på att ut-

veckla budskap. 

Resultaten och resultatdiskussionen pekar på några punkter som kan vara värdefulla när det 

handlar om hur specialläraren i sin profession kan bidra till att stärka elevers skrivande. En 

utgångspunkt för dessa tankar om speciallärarens arbete är styrdokumenten med skriftspråkets 

starka ställning i grundskolan och de tydliga skrivningarna om varje elevs rätt att utvecklas 

från sin nivå och varje elevs rätt till stöd och stimulans. En annan utgångspunkt är det socio-

kulturella perspektivet på lärande. Skrivande behöver få ske i ett sammanhang.  
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Följande punkter diskuteras mer utförligt nedan: 

• Skrivande behöver få upplevas meningsfullt och motiverande. 

• Synliggörande av olika dimensioner av skrivande, av skrivprocessen, av privatskri-

vande kontra skolskrivande, tankeskrivande och presentationsskrivande samt skrivet 

närspråk kontra fjärrspråk kan vara till nytta för undervisande lärare i olika ämnen 

och för elever. 

• Elever behöver få reflektera över vad skrivande är. 

• Elevers digitala skrivkompetens kan användas för att utveckla skolskrivande och pre-

sentationsskrivande. 

Om skolan ska kunna möta eleven med stöd i elevens närmaste utvecklingszon behövs verk-

tyg för att se vilket stöd som behövs, och begrepp som beskriver skrivandets olika delar kan 

utgöra sådana verktyg. Lundbergs (2008) dimensioner kan synliggöra behov och öka förståel-

sen för vilka behov olika elever kan ha. Om vi enligt Boscolos (2009) råd ska stärka elevers 

förståelse av den egna skrivkompetensen och göra skrivandet meningsfullt gör jag reflektio-

nen att skolan i högre grad behöver låta elever fundera över vad skrivande är och innebär för 

att därmed bli tryggare med vad de kan och vad de behöver utveckla. Liberg (2014) pekar på 

reflektion över skrivande som ett didaktiskt stöd för att förstärka elevers drivkraft för skrivan-

de. Vid sådana reflektioner tänker jag att ett synliggörande av privatskrivande kontra skolskri-

vande, tankeskrivande och presentationsskrivande samt skrivet närspråk och fjärrspråk kan 

hjälpa eleverna att se sina egna styrkor och sina utvecklingsmöjligheter, oavsett om de är star-

ka eller svaga skribenter. Det kan också hjälpa en elev att förstå varför det blir svårt att lära 

sig skriva en ny texttyp som man inte känner sig trygg med. Den här typen av synliggörande 

kan ske i klass, enskilt eller i liten grupp. Specialläraren kan handleda lärare inför deras skriv-

undervisning som en del i ett förebyggande arbete, men synliggörande av skrivandets olika 

sidor kan också behövas i mötet med enskild elev i skrivsvårigheter.  

När det gäller meningsfullt skrivande syns det i elevtexterna många uttryck för att skrivande 

upplevs som roligt dels när elever får skriva om sådant som intresserar dem, dels i privatskri-

vandet som sker i ett socialt sammanhang. Det skrivande som eleverna uttrycker uppskattning 

för sker alltså i för dem meningsfulla sammanhang. Förebyggande arbete kan då handla om 

det som Larsson (2012) tar upp, nämligen hur vi kan stödja högstadieelevers skolskrivande 
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genom att utgå från det digitala skrivande som de redan praktiserar. Jag tänker att eleverna i 

sitt digitala skrivande är vana att skriva till mottagare. I undervisningen kan skolan utgå från 

det och peka på presentationsskrivandets och skolskrivandets mottagare och göra dessa mot-

tagare meningsfulla, för att eleven också ska känna att rollen som avsändare blir meningsfull. 

Det handlar om att brygga över mellanrummet mellan privatskrivande och skolskrivande och 

att i detta vara tydlig med att båda skrivkulturerna är bra. Det är inte så att privatskrivandet 

har en sämre status, utan det är en annan sorts skrivande. 

Skolan behöver väcka och upprätthålla motivation och intresse för skrivande. Arbetet med att 

skapa meningsfulla skrivuppgifter med verkliga mottagare bör utvecklas för att öka motiva-

tionen och här borde de digitala arenor som många elever redan är bekanta med vara använd-

bara. Digitala verktyg kan vara goda hjälpmedel. Att spela in intervjuer och använda som un-

derlag för textskapande, att filma eller se andras filmer för inspiration till skrivande, att publi-

cera på en blogg – exemplen kan göras många. Den skrivglädje som i högre grad syns finnas i 

privatskrivandet behöver elever få känna även i skolskrivandet. Att elever, som det uttrycks i 

två elevtexter, när de går i åttan har förlorat en skrivglädje som de en gång har haft även för 

skolskrivandet, känns onödigt då det riskerar att påverka skrivandet negativt om deras driv-

kraft att skriva inte längre finns. 

Om elever uppdagas ha problem med skrivandet så sent som i åttan kan enskilt stöd behöva 

sättas in. Den stress och de negativa tankar omkring skrivande som det ges uttryck för i några 

av elevtexterna är det viktigt att ta på allvar. Sett ur ett dilemmaperspektiv på specialpedago-

gik kan situationen omkring eleven innebära att enskilt stöd i det läget är det bästa när eleven 

har kommit så långt i sin skolgång. Den som har låg motivation för skrivande och tycker att 

det är jobbigt och som inte har fått hjälp tidigare behöver få börja från säker grund och bygga 

därifrån, och om stressen över skrivandet är stor kan enskilt stöd vara en framkomlig väg. Om 

det finns ett privat digitalt skrivande kan det bli en utgångspunkt. Eleven behöver få stöd för 

att utveckla såväl förmågan att bygga upp en sammanhängande text som att presentera ett 

budskap, så att det inte blir som i Madigans (2007) studie att elever i läs- och skrivsvårigheter 

inte blev självständiga skribenter. Återigen kan Lundbergs (2008) dimensioner vara ett hjälp-

medel för undervisande lärare för att utmana och stödja elevens skrivande på rätt nivå och 

med rätt saker.  

På högstadiet möts varje elev av många olika lärare, som alla på olika sätt arbetar med elevers 

skrivande. För att uppmärksamma elevers behov och arbeta med en helhetssyn på elevers 
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skrivande kan specialläraren spela en viktig roll. Ett förebyggande arbete kan ske tillsammans 

med arbetslag eller ämneslag där specialläraren kan delta i kompetensutveckling avseende 

skrivandets komplexitet såsom jag resonerat om ovan. Specialläraren kan också i arbete med 

enskild elev bli en sammanhållande länk mellan eleven i svårigheter och de lärare som under-

visar eleven.  

En sammanfattande reflektion blir att ökad förståelse för elevers uppfattningar om och upple-

velser av skrivande kan ge pedagoger bättre möjligheter att möta elever där de är och arbeta 

med deras lärande därifrån. Speciallärarens roll i detta kan vara att stötta kollegor i arbetslag 

och ämneslag, men också att möta elever i skrivsvårigheter och på ett bättre sätt kunna moti-

vera dem och intressera dem för att skriva samt stötta deras skrivande. 

5.3 Vidare forskning 

Utifrån resultaten i studien och erfarenheterna av den använda metodansatsen finns det olika 

frågor som väcks inför kommande forskning. I studien syns skillnaden mellan skolskrivande 

och privatskrivande, men hur upplever elever skrivande i olika skolämnen? Vilken undervis-

ning och vilket stöd får elever när det gäller skrivande i olika ämnen? Med vilken typ av skri-

vande i skolan känner de sig säkra? Hur stöttas osäkra skribenter och vilket utfall får stött-

ningen? Vilken påverkan har privatskrivande på skolskrivande och tvärtom? 

Uttrycken för att det är lättast och/eller roligast att skriva faktatexter väcker frågan om hur 

elever tar sig an och tänker omkring denna texttyp. Hur hanterar de källor? Hur skapar de 

egen text med hjälp av andras material? Vad uppfattar de som viktigt vid denna typ av skri-

vande? 

Hur många elever kämpar sig igenom sin skoltid med svårigheter med skrivande som inte 

uppmärksammas och hur påverkar detta deras självbild som elever? Om detta kunde belysas 

kanske skolan kan hjälpa fler elever och ge fler en stadigare skriftspråklig grund. 
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6. Slutord 

Jag är glad över att ha fått ta del av dessa elevers texter om skrivande och jag är imponerad 

över att elever som ger starka uttryck för att skrivande är problematiskt har skrivit och berättat 

om sina upplevelser. Att få läsa elevtexterna, analysera och tolka dem och skriva om dem i 

förhållande till forskning om skrivande har lett mig vidare i den hermeneutiska spiralen. Jag 

har fått en bättre förståelse för vidden i elevers skrivande och ser hur olika begrepp hjälper 

mig att förstå vad denna vidd innebär, vilket leder till att jag kommer att kunna möta elever 

och lärare med en rikare verktygslåda. Att ge sig på en hermeneutisk metodansats har verkli-

gen varit en resa och i den resan har jag allteftersom också kommit närmare metoden som 

sådan och rent praktiskt fått erfarenhet av arbetet med delar och helhet. Jag ser det nu som att 

jag har gjort två delar i mitt arbete. Först sökte jag efter textens sak när jag gick igenom och 

arbetade med elevtexterna och fann ett antal teman som jag ansåg utgjorde inte en sak utan 

textens saker. Bredden i det som låg framför texterna när jag läste dem ledde till en tolkning 

som visar på just saker i plural. Men sedan fortsatte arbetet i den hermeneutiska spiralen när 

jag gick in i att relatera texternas saker, de olika delarna, till tidigare forskning och teorier. 

Där visade sig den ena modellen efter den andra inte räcka till för att spegla vad elevtexterna 

förmedlade om skrivande. Skrivande gick inte att reducera till inkodning × budskapsförmed-

ling. Lundbergs dimensioner var en stor hjälp inte minst med tanke på hur motivation var nå-

got som återkom i alla saker. Men dimensionen funktionellt skrivande var i sig så spretig. Här 

kom Larssons (2012) beskrivning av olika skrivkulturer att bli en stor hjälp för att förstå mate-

rialet, och i detta kanske det är så att det finns en övergripande sak som det här materialet vill 

visa för oss, att elever i årskurs åtta i hög grad är skrivande individer. De skriver och de gör 

det digitalt. Utifrån detta tänker jag att de har skrivkompetens, men kanske inte alltid den 

skrivkompetens som skolan efterfrågar och det är skolans jobb att ge dem också den kompe-

tensen och bli trygga med den, lika trygga som de är med sitt privatskrivande. Via arbetet med 

delarna har alltså en ny helhet byggts upp som hela tiden utifrån min förförståelse inför studi-

en och med grund i studiens syfte har bearbetats mot frågan om speciallärarens roll för elevers 

skrivutveckling. 
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Bilaga 1 

Linköping 16 februari 2015 

Undersökning av elevers tankar om skrivande 

  
Till berörda elever och vårdnadshavare 

  
Jag heter Josefin Holmberg Blume och jag studerar vid speciallärarprogrammet, Linköpings 
universitet för att bli speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling.  
  
Under vårterminen 2015 ska jag skriva mitt examensarbete. Mitt intresse är skrivande och jag 
vill undersöka elevers tankar om och upplevelser av skrivande. För att kunna göra detta behö-
ver jag hjälp av elever i högstadiet som skriver till mig om skrivande. Skrivandet är tänkt att 
ske vid ett tillfälle under lektionstid. Elevernas texter kommer sedan att analyseras anonymt. 
Det viktiga är inte vem som har skrivit vad, utan vad som kommer fram om ämnet skrivande. 
Med hjälp av elevernas lärare i svenska kommer jag dock att få information om vilka texter 
som skrivits av elever med läs- och skrivsvårigheter. Elevernas texter kommer att läsas och 
analyseras av mig och ska inte användas för något annat ändamål än i forskningssyfte. Citat ur 
texterna kommer att användas i uppsatsen för att jag ska kunna belysa de olika aspekter som 
eleverna tar upp.  
  
Innehållet i elevernas texter kommer att jämföras med den forskning som finns om skrivande 
och skrivundervisning. Jag tror att ett elevperspektiv kan tillföra viktig kunskap om vad vi 
behöver tänka på i skolan när vi arbetar med elevers skriftspråksutveckling.  
  
Deltagandet är helt frivilligt. Jag är tacksam om ni fyller i talongen nedan och lämnar den till 
klassens svensklärare så snart som möjligt, dock senast den 27 februari. Det betyder mycket 
för mig om jag kan få ta del av elevernas texter om skrivande.  
  
  
Kontakta mig om några frågor uppstår!  
  
Josefin Holmberg Blume  
josefin-holmberg@hotmail.com  
0708-953 943  
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
Eleven ________________________________________ får delta i undersökning om elevers 
tankar kring och upplevelser av skrivande  
  
  
_______________________________________  
namnteckning vårdnadshavare  

  
____________________________________________________  
Ort och datum  

 
Jag önskar svar senast den 27 februari 2015.  
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Till elever som deltar i studie om elevers upplevelser av skrivande 
  
  
  
Om skrivande  
  
  
Jag vill be dig att du skriver till mig om skrivande. Skrivande används i många olika sam-
manhang och av många olika anledningar. Ibland är skrivandet lätt och ibland är det svårt. 
Någon gång började du lära dig att skriva.  
  
Berätta för mig om skrivande utifrån det som är viktigt för dig att berätta.  
  
Här får du några hjälpfrågor ifall du inte kommer på vad du kan skriva om. Det här är förslag 
och du skriver om det som du tycker är viktigast.  

• När skriver du?  
• Varför skriver du?  
• Vad skriver du?  
• Är det roligt eller tråkigt, lätt eller svårt att skriva?  
• Hur lär man sig att skriva?  
• Till vem eller vilka skriver du?  
• När är det viktigt att skriva?  
• Skriver du på olika sätt i olika sammanhang?  
• När och i så fall med vad vill du ha hjälp när det gäller skrivande?  

  
Berätta allt du kan komma på om skrivande. Ge gärna konkreta exempel på olika sorters skri-
vande som finns i ditt liv. Du kan skriva om något särskilt skrivtillfälle som du minns väldigt 
väl, antingen för att det var roligt eller för att det var jobbigt.  
  
Jag bedömer inte det som du har skrivit. Det viktiga för mig är att få veta hur ni som är elever 
tänker om skrivande och upplever skrivande.  
  
När du är klar med texten skriver du ditt påhittade namn högst upp på papperet. Skriv ut din 
text om du skrev på dator. Lämna in texten. Skriv ditt påhittade namn vid ditt riktiga namn på 
en klasslista. Jag ska inte veta vem som har skrivit vad när jag läser texterna, men din lärare 
kommer ha en lista på vem som hade vilket namn.  
  
Om någon av er skulle vilja berätta mer om skrivande än det ni nu skrev, kan ni skriva det 
längst ner på papperet. Jag tar då kontakt med er via er lärare.  
  
Tack för att du skriver till mig om skrivande!  
  
  
 

 


