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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur elevernas delaktighet bereds genom 

undervisningen i skrivande i fyra olika klasser i skolår 3.  

Frågeställningarna är: Vilka olika delaktighetstyper förekommer i undervisningen? Hur framträder 

de olika delaktighetstyperna i olika didaktiska sammanhang inom undervisning i skrivande? Hur 

uppfattar lärarna elevernas delaktighet i undervisningen? I den sista frågeställningen har vi även 

intresse av att få reda på lärarnas uppfattning vad gäller elever i behov av särskilt stöd. Metoderna 

vi använt är observation och intervju, vi intervjuade 4 lärare och genomförde 12 

observationstillfällen på två olika skolor i fyra klasser. Vid analysen av intervjuerna kodade vi vår 

data som ledde till tre teman; anpassningar, hjälpmedel och arbetssätt. För att analysera det 

kvantitativa datamaterialet från observationerna har vi använt univariat analys, där vi analyserat en 

delaktighetstyp i taget. Vi har i vår analys av observationsmaterialet utgått ifrån metoden 

frekvenstabell. Utifrån analysen är studiens slutsatser följande: de delaktighetstyper som 

förekommer är elevers valmöjligheter, elevers tidigare erfarenhet och intresse, samtalets betydelse, 

elevaktiva arbetssätt och multimodalt arbetssätt, det vill säga alla de fem typerna som vi valde att 

studera. Den delaktighetstyp som framträder mest är typen elevers tidigare erfarenheter och 

intresse. Den delaktighetstyp som minst framträder är elevers valmöjligheter. Vad gäller lärarnas 

uppfattning av elevers delaktighet i skrivundervisningen visar denna studie att det som lärarna 

definierar som delaktighet i undervisningen är olika slags anpassningar. Lärarna upplever att de 

arbetar för delaktighet i skrivundervisningen genom att t ex välja arbetssätt där elever får samarbeta. 

Utmaningar med att få eleverna delaktiga i undervisningen vid skrivuppgifter uppfattar lärarna som 

t ex svårmotiverade elever och elever med olika diagnoser. Vid skrivuppgifter uppfattar lärarna att 

de delvis arbetar på ett annorlunda sätt med elever som är i behov av särskilt stöd jämfört med 

andra elever. Exempel som lärarna ger är att de anpassar skrivuppgifter och ställer lägre krav på 

dessa elever.   

 

 

                          

 
 
Nyckelord: Specialpedagogik, skolår 3, skrivande, delaktighet. 
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Inledning 

Vi upplever att dagens medierapportering om skolan ofta har fokus på skolans 

kunskapsuppdrag. Skolans värdegrundsuppdrag, som även det regleras i skollagen (SFS: 2010:800) 

rapporteras det inte lika mycket om. Vi vill i vår studie föra fram både kunskapsdelen och 

värdegrundsdelen, detta i en tid då kunskapsdelen mycket mer står i centrum av debatten. Att 

kunskapsuppdraget får ta mera plats även i den lokala diskussionen t ex på våra skolor upplever vi 

tydligt. I dagens samhällsutveckling känns det för oss väldigt angeläget att de demokratiska delarna, 

som tydligt skrivs fram i skolans styrdokument, får ta större plats. Ett ämne som har båda 

aspekterna, både kunskapsdelen och värdegrundsdelen känns därför relevant att studera. Ett sådant 

ämne är elevernas delaktighet i den egna undervisningssituationen. 

Vår erfarenhet är att det i varje klass finns elever som inte kan se syftet eller motiven till att 

skriva. Vi upplever att det ofta beror på att skrivundervisningen är för inriktad på form och 

färdighetsträning och inte alls har fokus på innehåll och elevens delaktighet i undervisningen. Vi 

erfar att elevernas skrivutveckling på sikt påverkas negativt av detta och tror att om eleverna hade 

blivit exponerade för en mer medskapande och deltagande skrivundervisning hade motiven och 

glädjen för skrivande förmodligen hittats. 

Resultat från Skolinspektionens kortrapport Mer varierad läs och skrivundervisning kan öka motivation 

och intresse (2011:6488, 2015) visar att läs-och skrivundervisningen överlag är läromedelsstyrd och 

att undervisningen i stor utsträckning består av isolerad färdighetsträning med reproducerande 

moment. Vår upplevelse av att undervisningen är inriktad på form och inte innehåll stärks alltså 

något av denna rapport.  

Elevens förmåga att skriva och läsa är en förutsättning för allt lärande oavsett ämne. Om elevens 

språkliga förmåga inte är tillräcklig i dagens informationstäta värld kan det bli svårt att ta del av de 

demokratiska rättigheter som finns i vårt samhälle. 

I grundskolans läroplan (Lgr 11, 2017) står det såhär om skolans uppdrag att stödja alla barns 

språkutveckling. "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga" (Lgr 11 s. 9, 2017). Om vi ser detta citat i en större kontext där eleverna ges rika 

möjligheter till att samtala, läsa, skriva och kommunicera i skolan och lär sig detta, kommer de 

också att kunna bli delaktiga samhällsmedborgare längre fram i livet.  

     I föreliggande studie har vi delat upp arbetet mellan oss på följande sätt. I analysdelen har Frida 

varit huvudansvarig för analysen av observationerna, medan Susanne har varit huvudansvarig för 

analysen av intervjuerna. Vi har även haft olika ansvarsområden i bakgrundsdelen och 

forskningsöversikten, där Frida har varit ansvarig för rubrikerna delaktighet och Susanne för 

rubrikerna skrivande. Dock har vi i dessa delar hjälpts åt med genomläsning och kommentarer. De 

övriga delarna i uppsatsen har vi haft ett gemensamt ansvar över och samarbetat kring. Båda har 

då bidragit i samma utsträckning.  
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Bakgrund 

     I denna uppsats studeras delaktighet och skrivande i undervisning. Med delaktighet menar vi 

inte en formell delaktighet såsom klassråd och liknande, utan vi menar delaktighet i själva 

undervisningen, en så kallad informell delaktighet (Rönnlund, 2011). Ämnet är relevant dels för att 

delaktighet så tydligt skrivs fram i skolans styrdokument (Lgr 11, 2017; SFS 2010:800) och även i 

andra policydokument såsom te x FNs konvention om barns rättigheter (Unicef, 1990) som skolan 

har att förhålla sig till. Men också för att tidigare forskning visar att delaktighet i undervisningen är 

en viktig faktor i lärande. Liberg, Wiksten Folkeryd och af Geijerstam (2010) menar att skrivande 

är en komplex aktivitet där bland annat elevens motiv och tidigare erfarenheter är av stor vikt. 

Detta gör att det finns en intressant koppling mellan elevers delaktighet och just skrivande i 

undervisningen.  

 

Delaktighet 

     I Skolverkets kunskapsöversikt Delaktighet för lärande (2015) drar man slutsatsen att om eleven 

involveras i undervisningen, genom inflytande och delaktighet, växer elevens ansvarstagande, 

motivation och lärande. De pekar på ett centralt samband mellan just delaktighet och lärande. 

Undervisningsnära frågor såsom elevers delaktighet menar man är en viktig fråga när det gäller att 

vända kunskapsresultaten i svensk skola. Vidare menar de att skolan brister i att ge elever inflytande 

i undervisningen och att det delvis beror på att det finns en osäkerhet hos lärare kring hur elever 

skall göras delaktiga. Pihlgren (2008) visar i sin forskning att elevers inflytande och delaktighet i 

praktiken inte är så utbredd, trots att riktlinjerna kring just skolans demokratifostran är mest central 

i läroplanens värdegrundsskrivning. Att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen står att läsa i 

både styrdokument och policydokument som i till exempel FNs barnkonvention (Unicef, 1990) 

och grundskolans läroplan (Lgr 11, 2017). I FNs barnkonvention (Unicef, 1990) står det att varje 

barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas 

i förhållande till barnets ålder och mognad. Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka 

och uttrycka sina åsikter. Skollagens skrivning om barns rätt till delaktighet har sin grund i 

bestämmelserna i barnkonventionen. Läroplanerna för de olika skolformerna ger alla beskrivningar 

och riktlinjer för hur arbetet med elevers delaktighet skall utformas. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2017) ger följande beskrivning av detta:  

 

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever 

ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Information och formerna för elevernas inflytande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen" (Lgr 11, s.15, 2017).  
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Liknande skrivningar rörande elevers delaktighet finns i alla läroplaner från förskolan till 

vuxenutbildning. Riktlinjer gällande lärarens ansvar skrivs fram i Lgr 11 på följande sätt:  

 

"Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Läraren ska tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle" (Lgr 11, s.15, 2017).  

  

Elevernas känsla av inflytande och att vara delaktig är viktig för att de ska kunna ta sig an de 

intellektuella utmaningar som lärandet i skolan står för. Känslan av delaktighet kommer också vara 

beroende av om ämnet upplevs som begripligt, intressant och utmanande samt om kunskaperna 

berör sådant som eleverna ser att de kommer ha nytta eller glädje av (Skolverket, 2015).  

 

Skrivande 

     I en rapport från skolinspektionen (dnr 2011:6488, 2015) påvisas att det på många skolor är 

svårt för lärarna att fånga upp eleverna där de befinner sig i sin läs och skrivinlärning. Många elever 

uttrycker att de inte får arbeta där de befinner sig utifrån sin kunskap och erfarenhet. Detta innebär 

att för en del elever blir undervisningen för lätt och för några blir den alldeles för svår. Rapporten 

visar också att eleverna inte i tillräckligt stor utsträckning möter texter utifrån sin egen vardag i läs- 

och skrivundervisningen. De får inte heller uttrycka sina erfarenheter om det område som en text 

handlar om. Undervisningen ska för att stimulera lärande hos eleverna ta utgångspunkt i deras 

erfarenheter och tidigare kunskaper (Lgr 11, 2017). Viktiga drag i en verksamhet med god 

pedagogisk miljö och särskilt vad gäller skrivundervisningen genomsyras av att arbetet sker i 

innehållsligt och begreppsligt sammanhållna kunskapsområden (Liberg, 2007). Något annat som 

Liberg anser är viktigt är att skrivande tar sin utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen och 

behov och även att det knyter an till mer generella företeelser utanför den direkta skolsituationen. 

Ett framgångsrikt pedagogiskt arbetssätt menar hon kännetecknas av hög grad av delaktighet och 

engagemang från elevernas sida men också att de får möjlighet till att själva producera egna texter 

som sedan används i undervisningen. Med detta som bakgrund tycker vi att det känns intressant 

och ur forskningssynpunkt givande att studera skrivande snarare än läsande. Det verkar finnas en 

kunskapslucka och ett behov av mera studier rörande skrivande.  

 

Specialpedagogik 

     Elevgruppen som ofta är aktuell för en speciallärares arbete, dvs gruppen elever som av olika 

anledningar är i behov av särskilt stöd, har ofta ett större behov av att undervisningen är 

meningsfull. Att undervisningen är meningsfull är viktigt för alla elever men är särskilt viktig för   

t ex elever med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Gärdenfors, 2010; Sjölund, Jahn, 

Lindgren & Reuterswärd, 2017). I skollagen står det att skolan skall främja alla elevers utveckling 
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och lust att lära (SFS:2010:800, 2010). Elever i behov av särskilt stöd är alltså särskilt i behov av en 

ordinarie undervisning som är relevant och motiverande för eleven. Det är viktigt att det finns en 

tydlig deltagandeaspekt i undervisningen, till exempel att undervisningen utgår från elevers intresse, 

och att just den aspekten många gånger är avgörande för elevens studieresultat.   

I Skolverkets allmänna råd; Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) 

står det att läsa:  

 

"Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur organisationen omkring 

eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som 

används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade. Förändringar i 

organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling" 

(Skolverket, 2014, s.10-11).  

 

     Enligt skolverkets riktlinjer skall de pedagogiska metoderna belysas på gruppnivå, dvs den 

ordinarie undervisningen skall belysas och problematiseras. Detta skall ske innan eventuella insatser 

sker på individnivå, där insatser riktas mot enskilda individer. Specialläraren kan här spela en viktig 

roll i ett förebyggande specialpedagogiskt arbete. Handledande samtal kring den ordinarie 

undervisningen och olika pedagogiska metoder och arbetssätt som gynnar elevgruppen och 

enskilda elever står i centrum för arbetet. I linje med de allmänna råden arbetar specialläraren då 

med insatser på gruppnivå för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Sammanfattning 

     I Skolverkets kunskapsöversikt Delaktighet för lärande (2015) drar man slutsatsen att om eleven 

involveras i undervisningen, genom inflytande och delaktighet, växer elevens ansvarstagande, 

motivation och lärande. Det pekar på ett centralt samband mellan just delaktighet och lärande. 

Eleverna ska vara delaktiga i undervisningen, det står att läsa i både styrdokument och 

policydokument som t ex FNs barnkonvention (Unicef, 1990) och grundskolans läroplan (Lgr 11, 

2017). Vidare står att läsa i Skolverkets kunskapsöversikt Delaktighet för lärande (2015) att skolan 

brister i att ge elever inflytande i undervisningen och att det delvis beror på att det finns en 

osäkerhet hos lärare kring hur elever skall göras delaktiga. Liberg (2007) anser att viktiga drag i en 

verksamhet med god pedagogisk miljö och särskilt vad gäller skrivundervisningen genomsyras av 

att arbetet sker i innehållsligt och begreppsligt sammanhållna kunskapsområden. Hon lyfter även 

vikten av att skrivundervisningen tar utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen och behov. 

Skrivundervisningen bör även knyta an till mer generella företeelser utanför den direkta 

skolsituationen. I skollagen står det att skolan skall främja alla elevers utveckling och lust att lära 

(SFS 2010:800, 2017). Elever i behov av särskilt stöd är alltså mer beroende av en ordinarie 

undervisning som är relevant och motiverande för eleven (Gärdenfors, 2010; Sjölund m fl, 2017). 
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     Med utgångspunkt i de områden som beskrivits i bakgrunden såsom delaktighet, skrivande och 

specialpedagogik, är det relevant att närmare undersöka elevers delaktighet i undervisningen då 

skrivande sker. Detta tänker vi undersöka genom observationer av undervisning där skrivande sker 

och genom att intervjua lärare vars undervisning vi observerat.  
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Forskningsöversikt 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet är i behov av att definieras då det är ett brett begrepp. Rönnlund (2011) 

delar upp delaktighet i två olika former. Den ena formen kallar Rönnlund för formellt inflytande 

vilket handlar om att eleven är delaktig i en mera formell mening, såsom i klass- och elevråd. Den 

andra formen av delaktighet benämns som informellt inflytande, vilket handlar om att eleven är 

delaktig i undervisningen och i beslut som handlar om de pedagogiska frågorna. I den senare 

formen ses delaktighet som ett sätt för eleven att skapa mening. Det vi menar när vi i föreliggande 

studie talar om delaktighet är det Rönnlund (2011) benämner som informellt inflytande, dvs den 

delaktighet som är knuten till undervisningen. Alerby och Bergmark (2016) belyser lärarens och 

elevens roll kopplat till delaktighet. De menar att det är läraren som måste skapa förutsättningar så 

att undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter. Det är också läraren som måste se 

till att bjuda in eleverna till inflytande så de kan känna delaktighet i undervisningen. För att 

möjliggöra detta behöver eventuellt lärar- och elevrollerna uppmärksammas. Alerby och Bergmark 

(2016) frågar sig, blir elevernas röster lika lyssnade till som lärarens röst? De anser att läraren 

behöver skapa ett klimat i klassrummet där olika sorters kommunikation, såsom lärare-elev, elev-

lärare, elev-elev, är lika viktiga. Eleverna behöver känna sig hörda och att deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper räknas. Genom att lyssna får också läraren nyckeln till hur undervisningen skall 

läggas upp så att skolans aktiviteter och innehåll blir meningsfulla och angår eleverna. Detta betonar 

även Giota (2013) som visar att alla lärandeaktiviteter skall vara meningsfulla och personligt 

relevanta.  

Pihlgren (2008) beskriver vikten av att elevernas perspektiv, i form av deras intressen och frågor, 

får komma fram i olika undervisningssituationer. Detta för att eleverna skall bli motiverade för 

undervisningen. Pihlgren har i sin avhandling studerat det sokratiska seminariet. Det sokratiska 

seminariet syftar till att göra klassrumskommunikationen till en mera demokratisk dialog där elevers 

kritiska tänkande gynnas. Pihlgrens studie består av två olika delar. Den ena delen är en teoretisk 

litteraturgenomgång där hon utforskar och analyserar den sokratiska traditionen och metodologin. 

Den andra delen är en studie av 16 sokratiska seminarier. Dessa seminarier var i grupper med barn 

i åldrarna fem till sexton år och genomfördes under en tidsperiod av tre år. Datamaterialet 

samlandes in genom videofilmning vilket sedan transkriberades. Analysen av materialet gjordes 

med en fenomenologisk ansats. Hon visar att samtalets roll är av betydelse för elevers delaktighet 

i undervisningen. Hur lärare använder samtalet och dialogen kan få en avgörande betydelse för 

elevernas möjligheter till delaktighet. Vidare visar Pihlgrens resultat att läraren behöver ha ett 

utforskande förhållningssätt till elevernas tankar och till hur eleverna uppfattar att saker förhåller 

sig till varandra. Läraren bör ha fokus på att ställa frågor som utvecklar den metakognitiva förmågan 

såsom att förtydliga, utveckla och analysera snarare än att endast fråga efter kända fakta. På det 

sättet utvecklas elevernas metakognitiva förmåga menar Pihlgren.  
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Eriksson och Bostedt (2011) har utifrån sin studie identifierat olika faktorer som har speciell 

betydelse för delaktighet och elevinflytande. De har samlat in datamaterial från fyra skolor i två 

kommuner. Urvalet har skett för att maximera variation då kommunerna skiljer sig åt i storlek, 

geografiskt läge osv, därav menar de att deras urval av skolor ger en bredd i undersökningen. 

Materialinsamlingsmetoderna har innefattat observation genom skolbesök, fokusgruppsamtal och 

fokusgruppsintervjuer samt insamling av skriftlig dokumentation från deltagande skolor. De har 

genom sitt material identifierat olika pedagogiska arbetssätt som tar sin utgångspunkt i; elevers 

valmöjlighet, ett elevperspektiv vad gäller elevaktivering, individualisering av undervisningen, 

samtalets betydelse, sammanhangets betydelse samt variationen av olika arbetssätt. Genom att 

eleven får valmöjligheter i undervisningen menar Eriksson och Bostedt (2011) att elevaktiviteten 

påverkas positivt. Arbetssätt med aktiva val kan också kopplas ihop med tanken om en 

individualiserad undervisning för delaktighet. Elevens aktivering genom deltagande i planering av 

undervisningen tas också upp som ett arbetssätt för att skapa delaktighet. Här belyser de betydelsen 

av att undervisningen utgår från elevernas erfarenheter, intressen och frågor. Genom samtal kan 

eleverna bjudas in och påverka planeringen av utförande, bedömning och uppnåendemål för 

undervisningen. Till sist belyser Eriksson och Bostedt (2011) vikten av varierade och elevaktiva 

arbetssätt som betydelsefullt för inflytande och delaktighet.  

 

Skrivande 

Tidig språkstimulans anses ha stor betydelse för barns framtida läs- och skrivutveckling 

(Lundberg, 1994). Han menar att aktiviteter som sätts in i meningsfulla sammanhang och som 

erbjuder ett positivt möte med skriftspråket är viktigt. Liberg (2007) lyfter fram betydelsen av att 

skapa en så rik och varierad lärmiljö som möjligt i förskola och skola för att ge alla barn goda 

förutsättningar att utveckla sitt språk, läsande och skrivande. En skapande lärmiljö som utgår ifrån 

att kommunikation sker på olika sätt och att kommunikationsmönster är föränderliga. Liberg 

menar vidare att vi människor är multimodala, det vill säga att vi lär på skilda sätt genom våra olika 

sinnesintryck. För elever i läs- och skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att erbjuda olika sätt att 

lära. Enligt Adams (1990) är en viktig aspekt för att lyckas med skriftspråket att få förståelse för 

skriftens mening och funktion. Det handlar om att förstå när, hur och varför de vuxna i ens 

omgivning använder skriftspråket. Liberg (2007) exemplifierar olika sätt att förbereda sig inför sitt 

skrivande av en text, te x samtala, informellt skrivande, bildskapande och dramatiserande. Bilder 

och informativa illustrationer kan också underlätta skrivandet.  

Pressley (2014) och Langer (2001) menar att framgångsrik läs- och skrivpedagogik måste ta 

hänsyn till balansen både mellan form och funktion i språket. Lyckosam undervisning måste också 

innehålla många olika typer av skriftspråksaktiviteter. Langer (2001) påvisar att skolor i USA som 

hade en låg grad av framgång vad gällde läs och skrivpedagogik antingen hade koncentrerat sig på 

form eller funktion. I en studie gjord av Graham, Harris och Larsen (2001) framkommer att det 

dels för elevens lärande kring skrivning men även för motivationen är viktigt att det finns en 
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muntlig del under hela arbetsgången. Detta framkommer även i en studie gjord av Magnusson 

(2004), hon har studerat klassrumssituationer som är gynnsamma för barns lust och motivation att 

skriva samt vad som utmärker dessa klassrumssituationer. Genom att eleverna fick dela 

erfarenheter med varandra, kunskaper och idéer om vad och hur de kunde skriva visade 

Magnussons resultat att deras motivation kring skrivandet också ökade. Eleverna var delaktiga i sitt 

lärande och det var vanligt att skrivuppgifterna utgick från elevernas intresse och erfarenheter. Hon 

såg också att eleverna blev motiverade av att få redovisa sin skrivuppgift inför klassen. Ytterligare 

en positiv påverkan på motivation och skrivresultatet som Magnusson menar var när icke 

skrivkunniga elever fick samarbeta med redan skrivkunniga. Många kvalitativa forskare beskriver 

genom etnografiska studier en bild som handlar om att lite eller inga av skrivuppgifterna i skolan 

utgår från elevens intresse och att mycket handlar om basfärdigheter i skrivandet som att t ex lära 

sig stava eller forma bokstäver (Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 2015; Sandström, Kjellin, 

& Wennerström, 2006;  Schmidt, 2013; Skoog 2012).  

Skoog (2012) menar att språket och skrivandet är så mycket mer än endast skriftspråkliga 

färdigheter, det handlar om att skapa mening kring sig själv och omvärlden via skriften. Det handlar 

om att kunna kommunicera och att kunna använda språket för olika syften. Skoog har i sin studie 

undersökt hur innehåll och form i olika skriftspråkande aktiviteter ser ut. Vilka 

meningserbjudanden som eleverna får ta del av. Skoog har fokuserat på förskoleklass och årskurs 

1. Redan i så tidiga år kan det läggas en grund för det fortsatta intresset för skrivning och en tilltro 

till sitt eget skrivande. Skoog menar vidare att synen på skriftspråkande i den pedagogiska praktiken 

tar sig uttryck i tre olika inriktningar: en kognitiv, en funktionell, samt en sociokulturell uppfattning. 

De övningar som Skoog till störst del har sett i klassrummen och som hon påvisar i hennes 

avhandling är de kognitiva och då framförallt att träna olika kodningsfärdigheter. Hon menar vidare 

att det självklart finns en vinst i att träna på vissa delfärdigheter isolerat, men sett ur ett annat 

perspektiv kan detta lika gärna bli en begränsning om olika färdigheter tränas utan att kopplas till 

meningsfulla sammanhang. Genom detta kan skrivandet bli avskilt från elevens egna intressen och 

erfarenhetsvärld. Skoog menar vidare att en funktionell inriktning kanske borde få ta större plats i 

skolan där hon definierar termen funktionell som att den samhälleliga nyttoaspekten står i fokus. 

Där medborgarna ska kunna läsa och skriva på en nivå som sett från ett samhällsperspektiv värderas 

som godtagbar standard. Detta synsätt menar Skoog har kommit fram tydligare i skolan på grund 

av den nya läroplanen (Lgr 11, 2017).  

Sandström Kjellin (2007) har studerat elever som gick i årskurs 1 och sedan följt upp dem när 

de gick i 4:an. Hon har undersökt vad som karaktäriserar elever som har läs och skrivproblem men 

som ändå lyckas med skrivundervisningen. Hennes resultat pekar på två lyckosamma orsaker, 

elevens intresse för läsning och skrivande och lärarens förväntningar på eleven, dessa två 

komponenter går givetvis inte att se isolerade från varandra, utan hänger ihop. Ingen av de 9 elever 

i årskurs 1 som hade stort intresse för läs och skrivuppgifter hade ändrat intresse i årskurs 4.  
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Delaktighet och skrivande  

     Skoog (2012) undersöker i sin avhandling hur olika literacyhändelser kan urskiljas i 

förskoleklassen och årskurs 1 och vilka olika meningserbjudanden som framträder genom dessa. 

Hon studerar också vad dessa meningserbjudanden innebär för elevernas möjlighet att vara 

medskapare i skriftspråkandets innehåll, form och sammanhang. Skoog (2012) har gjort en 

etnografisk studie och följt två klasser i förskoleklass och två klasser i skolår 1. Undersökningens 

resultat visar en väldigt snäv bild av vad läsande och skrivande är. Bokstäver och ljud och 

färdighetsträning kring det grammatiska dominerar undervisningen. Frågor som hon menar inte 

ställs kring undervisningen är; vad ska innehållet vara i literacy-undervisningen? Vilket innehåll 

skulle engagera eleverna? Studien visar att praktiker där eleverna har möjligheten att agera som 

meningsskapande textskapare och textkritiker är ovanliga eller saknas helt. Schmidt (2013) visar i 

sin kvalitativa studie snarlika resultat. Hon har kartlagt och synliggjort de texter som barn möter 

och använder i sin vardag och de textorienterade aktiviteter som sker kring dem. Hon har även 

undersökt de villkor och möjligheter som de textorienterade aktiviteterna innebär i relation till 

barnens menings- och identitetsskapande samt till deras skriftspråkliga lärande. 

Datainsamlingsmetoden i studien är etnografisk metod där metoder som deltagande observation, 

fältanteckningar, fotografier, elevtexter, enkäter, intervjuer – enskilt och i grupp och hembesök 

använts. Resultatet visar att både val av texter och bearbetningen av texter är viktigt i 

undervisningen, just den sortens literacyaktivitet är viktig för elevens menings- och 

identitetsskapande.  

     Precis som Skoog (2012) visar även Schmidts (2013) resultat att undervisningen i liten grad 

erbjuder den sortens literacyaktiviteter, såsom gemensam textbearbetning, som är viktiga för barns 

menings- och identitetsskapande. Magnusson (2004) har i sin kvalitativa studie identifierat 

klassrumssituationer som är gynnsamma för barns lust och motivation att skriva samt undersökt 

vad som utmärker dessa klassrumssituationer. Genom deltagande observationer, intervjuer och 

enkäter visar undersökningen att det utmärkande för flertalet klassrumssituationer är att 

interaktionen står i centrum. I studien framstår barnen som deltagare i ett socialt sammanhang där 

kommunikation är i fokus och där lärandet, att skriva, är en underordnad process. Magnusson 

(2004) menar därför att viljan att lära sig skriva därmed framstår som en social aktivitet. Sandberg 

(2012) har undersökt olika barns möte med skolan, sett till de villkor som skapas för delaktighet 

och lärande, särskilt gällande skriftspråkslärande. Hennes kvalitativa studie har en etnografisk 

ansats där hon studerat 44 barn som skall börja årskurs 1. Sandberg (2012) menar att börja årskurs 

1 för ett barn kan beskrivas som en andra skolstart, det trots att förskoleklassåret används för att 

skola in barnen inför årskurs 1. Förändringarna syns när det gäller aktiviteter, vilka roller barnen 

tar och i barnens relationer. Dessutom visar studien att övergången mellan förskoleklass och 

årskurs 1 medför en didaktisk paus när det gäller barnens läs och skrivprocesser.  

     Darringtons och Dousays (2015) litteraturöversikt undersöker hur multimodala arbetssätt kan 

öka motivationen hos elever som har olika skrivsvårigheter. Resultatet visar att jämfört med 
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traditionella pappersbaserade skrivuppgifter har multimodalt skrivande större potential att 

motivera elever, särskilt de elever vars skrivande ses som en svårighet. De delar som de menar ingår 

i multimodalt skrivande och som ökar motivationen är; autentisk mottagare, elevens möjlighet att 

påverka skrivuppgiften och att uppgiften känns relevant för eleven. Avslutningsvis i denna del av 

forskningsöversikten vill vi belysa en studie av Dredger, Woods, Beach och Sagstetter (2010). I 

deras studie undersöker de vad som motiverar elever att skriva i och utanför klassrummet. De 

kartlägger hur och på vilket sätt elevernas skrivande ser ut utanför klassrummet. De undersöker 

även på vilket sätt lärare kan närma sig en undervisning som responderar på det som motiverar 

skrivandet och belyser vikten av att elevernas ”röst” eller åsikter ska få styra det arbetet. Resultaten 

visar på hur man kan förbättra skrivundervisningen så den på ett bättre sätt tar hänsyn till elevernas 

uttryckta önskan att få vara delaktiga och deras behov av att kommunicera och uttrycka sig själv 

genom skrift. 

 

Sammanfattning 

     Rönnlund (2011) delar upp delaktighetsbegreppet i två delar. En del som handlar om att eleven 

är delaktig i en mera formell mening såsom klass- och elevråd och en del som handlar om att eleven 

är delaktig i undervisningen och beslut som handlar om de pedagogiska frågorna. Forskning 

gällande delaktighet i undervisningen belyser samstämmigt vikten av att skolan utvecklar arbetet 

och att den svenska skolan har en bit kvar innan den når upp till de satta delaktighetsmålen i skolans 

styrdokument. Alerby och Bergmark (2016), Eriksson och Bostedt (2011) samt Giota (2013) 

belyser lärarens viktiga roll. De menar att läraren behöver skapa förutsättningar så att 

undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen, i syfte att höja elevers 

delaktighet i undervisningen. Lundberg (1994) menar att skrivaktiviteter som sätts in i meningsfulla 

sammanhang och som erbjuder ett positivt möte med skriftspråket är viktigt. Pressley (2014) och 

Langer (2001) menar att framgångsrik läs- och skrivpedagogik måste ta hänsyn till balansen mellan 

både form och funktion i språket. Lyckosam undervisning måste också innehålla många olika typer 

av skriftspråksaktiviteter.  

Många forskare beskriver en bild som handlar om att lite eller inga av skrivuppgifterna i skolan 

utgår från elevens intresse och att mycket handlar om basfärdigheter i skrivandet som att t ex lära 

sig stava eller forma bokstäver (Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 2015; Sandström, Kjellin, 

& Wennerström, 2006; Schmidt, 2013; Skoog 2012). Forskning som behandlar delaktighet kopplat 

till skrivande visar att den befintliga undervisningen har luckor gällande delaktighetsarbetet 

(Darrington & Dousay, 2015; Dredger, Woods, Beach & Sagstetter, 2010; Schmidts, 2013; Skoog, 

2012). De arbetssätt och lärandeaktiviteter som forskarna pekar ut som viktiga för delaktighet visar 

sig i deras studier ovanliga eller ej befintliga i verkliga undervisningssituationer.  

Arbetssätt och lärandeaktiviteter som forskarna pekar ut som viktiga för att skapa 

förutsättningar för delaktighet i undervisningen är enligt oss följande: 

 



 

16 

1. Valmöjligheter (Eriksson och Bostedt, 2011) 

2. Elevens tidigare kunskaper, erfarenheter, intressen och frågor (Alerby och Bergmark, 2016;     

Eriksson och Bostedt, 2011; Giota, 2013; Pihlgren, 2008) 

3. Samtalets betydelse (Eriksson och Bostedt, 2011; Pihlgren, 2008)  

4. Elevaktiva arbetssätt (Eriksson och Bostedt, 2011)  

5. Multimodalt arbetssätt (Liberg, 2007; Darrington och Dousays, 2015) 

 

Det är dessa 5 delaktighetstyper som vi har använt oss av i föreliggande studie.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Pragmatismen 

Pragmatismen är en filosofisk tradition som har flera olika grundare bland annat John Dewey 

(1859-1952), han är också den som inom pragmatismen haft störst inflytande på utbildning och 

skola (Säljö, 2010). Pragmatismens kunskapsteori har en filosofisk utgångspunkt. En grundtes i 

kunskapsteorin är att kunskap är sådant som människor kan använda sig av, att värdefull och 

intressant kunskap är sådant som gör att vardagen fungerar och att människor blir hjälpta att 

hantera de problem de möter. Kunskap menar man också skall kopplas till människors konkreta 

erfarenheter. I pragmatismens kunskapssyn menar man att teori och praktik inte går att skilja åt. I 

människors alla handlingar ryms både teori och praktik, för att kunna utföra något praktiskt 

behöver vederbörande ha teoretiska kunskaper för att klara av att utföra handlingen.  

Begreppet "learning by doing" formulerade Dewey och menade utifrån sina tankar att det skulle 

gå att förändra skolarbetet till en mera elevcentrerad undervisning som var anpassad till elever med 

olika förutsättningar. Han menade att teoretiska ämnen såsom matematik eller naturvetenskap 

kunde blandas med praktiska inslag, på så vis skulle det underlätta för eleverna att ta till sig 

kunskaperna. Denna syn på kunskap gjorde att Dewey lyfte fram vikten av sinnliga upplevelser 

såsom skapande arbete eller slöjd som viktiga delar i skolan (Säljö, 2010). En annan formulering 

från Dewey var "you teach a child, not a subject". Dewey menade att skolan måste knyta an och 

bygga på elevernas levda erfarenheter och vidare hjälpa eleverna att utveckla nya kunskaper som är 

relevanta för ett kommande samhälle som är nytt och mera komplicerat (Dewey, 1938; Säljö, 2010). 

Dewey ser på individen som en samhällsmedborgare, människan behöver kunskaper och 

färdigheter så att man ska kunna leva ett produktivt och rikt liv i ett demokratiskt samhälle. Dewey 

lyfter fram relationen mellan individ, kultur och samhälle. Han kopplade sina tankar till skolans 

värld och förde resonemang kring hur undervisningen organiserades, hur skolan fungerade och hur 

skolans samspel med samhället såg ut. Frågor som han ställde sig var om skolan tog till vara på de 

erfarenheter som barnet hade med sig från sin vardag, om skolan knöt ihop och fördjupade de 

kunskaperna eller om skolans värld var en värld för sig som inte bidrog till barnets utveckling av 

vardags och samhällsrelaterade kunskaper (Säljö, 2010). 

    

    Deweys syn på pedagogik och undervisning genomsyras av vikten av den demokratiska 

samhällsformen. Att förbereda eleverna på de demokratiska samhällets krav och möjligheter såg 

han som skolans främsta uppgift, en framgångsrik undervisning skulle ge eleverna de redskap de 

behövde för att leva ett aktivt liv i det kommande samhället. För att skolan skulle klara detta 

uppdrag att förbereda eleverna så såg Dewey skolan som en demokratisk organisation där alla, även 

eleverna hade inflytande på innehåll och form, genom att eleverna upplevde demokratiska 

arbetsformer i skolan så skulle de förberedas in i samhället. Pedagogernas främsta uppgift ansåg 

han vara att organisera undervisningen så att eleverna kunde bygga vidare på sina tidigare 

erfarenheter och utveckla dem. Dewey såg språket som det mest centrala redskapet för att elever 
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skulle kunna tillgodogöra sig mer abstrakta kunskaper och färdigheter i samhället (Säljö, 2010). Han 

såg skolan som en språklig verksamhet där språk och kommunikation hade en viktigare roll att 

spela än andra undervisningsinstrument. Dewey betonar alltså språkets roll som han menade bar 

kunskapen i undervisningen men samtidigt varnade han för en ensidig "korvstoppningsmetod" där 

eleven skulle lära sig genom passiv absorbering där kunskap var att känna till fakta och information 

(Dewey, 1997). Denna fokus på fakta och information menade han var en av anledningarna till att 

eleverna inte tog till sig kunskaperna, han menade att denna sorts fakta bara inhämtades men 

berörde aldrig eleverna på djupet och då sker heller ingen utveckling av elevens tänkande. Det 

eleverna lär sig blir bara isolerade bitar, ofta utan sammanhang (Säljö, 2010). Nedan citeras Dewey: 

 

”Aldrig så många faktalektioner, planerade enbart som faktalektioner, kan bidra ens med en skugga av den förtrogenhet 

med växter och djur, på bondgården och i trädgården, som förvärvas genom att man faktiskt lever mitt ibland dem 

och bryr sig om dem. Ingen sinnesträning, som införts i skolan enbart för träningens skull, kan tävla med den sinnenas 

vakenhet och mognad som kommer genom kontakt med och intresse för välkända vardagssysslor”   

(Dewey, 2004, s.61)  

 

Dewey menade att det fanns en tradition i skolan av att nöja sig med att eleven kunde återge fakta 

direkt ur en lärobok utan att eleven kunde sätta in denna faktakunskap i något sammanhang eller 

visa någon vidare förståelse. Det såg han även som ett problem vid läsande och skrivande, det 

räcker inte att lägga märke till ordens form utan orden måste sättas in i meningsfulla sammanhang. 

Isoleras handlingen i skrivande eller läsande menade Dewey att den blir mekanisk (Dewey, 1997). 

     Som en motreaktion mot denna tradition för hur man i skolan kommunicerade utvecklar Dewey 

principen som han kallar inquiry som han menar är grundläggande för lärandet. Det finns ingen 

term som direkt översätter inquiry men många av de tankar som finns bakom elevaktiva 

undervisningsmetoder och problembaserat lärande bygger på liknade idéer som Deweys inquiry. I 

sin idé om inquiry så menade han att skolan inte kan förmedla all den fakta och information som 

finns i samhället istället behöver eleven lära sig de processer i vilka kunskaper utvecklas. I hans 

modell utgick han ifrån hur vetenskap och forskning arbetar. Det innebär att man måste utgå ifrån 

ett problem som finns eller skapas tillsammans med eleverna. Dewey menade att det är när något 

är oklart eller en fråga ställs som förutsättningar för lärande genom inquiry finns. Avslutningsvis 

fångas Deweys tankegångar i att hans ideal var en pedagog som hade förmågan att möte barns 

frågor och funderingar, och kunna integrera barnets erfarenheter i den egna undervisningen så att 

barnets kunskaper fördjupas (Säljö, 2010). 

 

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella traditionen tar sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskys (1896-1934) 

arbeten om utveckling, språk och lärande. Det sociokulturella perspektivet på lärande handlar om 

hur människor utvecklar förmågor såsom att läsa, skriva, resonera abstrakt eller att lösa problem. 
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Dessa förmågor ses som kulturella i sin karaktär. För att förstå vår omvärld och agera i den 

använder människor olika kulturella redskap eller verktyg, t ex olika symboler eller tecken, vilket 

Vygotsky kallade mediering. Vygotsky menade att vi människor inte tänker och upplever världen 

direkt utan använder oss av dessa kulturella redskap för att förstå och analysera omvärlden. De 

språkliga redskapen menar Vygotsky utvecklas inom kulturella gemenskaper. Dessa redskap kan 

vara intellektuella eller fysiska och det ses inte som fruktbart att skilja dessa åt. De förekommer 

tillsammans och är varandras förutsättningar. Att man liksom Dewey och pragmatismen kopplar 

ihop det fysiska och mentala kan ses som att den sociokulturella teorins syn på lärande och kunskap 

kommer nära den pragmatiska synen på det samma. 

 I den sociokulturella traditionen har språket en särställning, Vygotsky menar att det är 

"redskapens redskap" (Säljö, 2010, s.187). Inom pragmatismen ses språket som det mest centrala så 

även här finns det likheter mellan de olika teorierna. Vygotsky menar att språket finns både mellan 

människor men även inom människor, han menar att språket finns på två plan. Språket mellan 

människor är det som formar vårt tänkande, han betonar barnets beroende av att få stöd och hjälp 

med att sätta begrepp på sin omvärld. Det sociokulturella perspektivet för dock fram att lärande är 

något som sker i samspel med andra och kunskap är inte något som överförs mellan människor 

utan sker när människor deltar. Den sociokulturella teorin är en social teori om lärande och 

utveckling som ger en förståelse av hur samspel mellan människor i olika aktiviteter blir delaktiga i 

kunskaper och erfarenheter. Man menar att kommunikation och interaktion mellan människor blir 

nycklar för utveckling och lärande. Teorin är inte beroende av någon särskild metod utan de 

pedagogiska konsekvenserna blir avgörande, beroende av hur samspelet organiseras mellan elever 

och mellan elever och lärare och hur elever ges möjlighet att delta i olika slags kunskaper i skolan 

(Säljö, 2010). Vygotsky menar att vardagsbegrepp bygger på empirisk erfarenhet, medan de 

vetenskapliga begreppen är teoretiska. Vygotsky menar att undervisning handlar om att dessa 

begrepp ska mötas och där spelar läraren en stor roll. Elevernas erfarenheter ska mötas med 

vetenskapernas eller skolans begrepp och det är en stor uppgift för skolan menar han (Vygotskij 

1934).  

Sammanfattning                                                                                                                                                                      

I den pragmatiska kunskapssynen menar man att teori och praktik inte går att skilja åt, kunskap 

skall kopplas till människors konkreta erfarenheter. Dewey lyfte fram vikten av sinnliga upplevelser 

såsom skapande arbete eller slöjd som viktiga delar i skolan. Dewey menade att skolan måste knyta 

an och bygga på elevernas levda erfarenheter och vidare hjälpa eleverna att utveckla nya kunskaper. 

Kunskaper som är relevanta för ett kommande samhälle. Att förbereda eleverna på det 

demokratiska samhällets krav och möjligheter såg han som skolans främsta uppgift. Dewey såg 

språket som det mest centrala redskapet för att elever skulle kunna tillgodogöra sig mer abstrakta 

kunskaper och färdigheter i samhället. Han såg skolan som en språklig verksamhet där språk och 

kommunikation hade en viktigare roll att spela än andra undervisningsinstrument. Deweys princip, 

som han kallar inquiry, menar han är grundläggande för lärandet. Många av de tankar som finns 
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bakom elevaktiva undervisningsmetoder och problembaserat lärande bygger på liknade idéer som 

Deweys inquiry. Även inom den sociokulturella traditionen har språket en särställning, Vygotsky 

menar att det är "redskapens redskap" (Säljö, 2010, s.187). Lärande är något som sker i samspel 

med andra och kunskap är inte något som överförs mellan människor utan sker när människor 

deltar. Den sociokulturella teorin menar att kommunikation och interaktion mellan människor blir 

nycklar för utveckling och lärande (Säljö, 2010). 
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Syfte och frågeställningar 

     Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur elevernas delaktighet bereds genom 

undervisningen i skrivande i fyra olika klasser i skolår 3.  

Våra frågeställningar är: 

  

1. Vilka olika delaktighetstyper förekommer i undervisningen?  

2. Hur framträder de olika delaktighetstyperna i olika didaktiska sammanhang inom 

undervisning i skrivande?   

      3.    Hur uppfattar lärarna elevernas delaktighet i undervisningen?  
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Metod 

I vår studie har vi använt två metoder för datainsamling, observation och intervju. Under 

observationerna studerade vi förekomsten av olika delaktighetstyper som kan möjliggöra elevernas 

delaktighet i skrivundervisningen. Vi observerade även i vilka kontexter dessa delaktighetstyper 

framträdde. I intervjuerna var vi intresserade av hur våra respondenter tänkte i olika frågor som 

rör elevers delaktighet och skrivande. I kapitlet ges en beskrivning av hur vi har gått tillväga vid 

observationerna och sedan beskriver vi tillvägagångsättet vid intervjuerna. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wägnerud (2012) menar att direkta observationer kan bli en aning vassare 

än intervjuer då det vid intervjuer kan vara svårare för den intervjuade att klä företeelser i ord. En 

fördel med intervju jämfört med observation är att vi får insikt i varje lärares upplevelser och 

erfarenheter. Detta är en anledning till varför vi valt att använda oss av två metoder då vi ansåg att 

dessa kompletterade varandra bra. I metodkapitlet har vi rubrikerna: observation, intervju, 

genomförande, urval, databearbetning och analysmetod, giltighet och tillförlitlighet: validitet och 

reliabilitet, etiska överväganden samt reflektioner över metoden.  

 

Observation  

Vi har gjort en systematiserad observation. Denscombe (2016) beskriver två olika typer av 

observationsforskning; systematisk observation och deltagande observation. Vi valde att använda 

systematisk observation. Dessa systematiska observationer har kunnat besvara följande två frågor; 

vilka olika delaktighetstyper förekommer i undervisningen och hur framträder de olika 

delaktighetstyperna i olika didaktiska sammanhang inom undervisning i skrivande? En av 

fördelarna med systematisk observation som Denscombe (2016) tar upp är att forskningen direkt 

registrerar vad som händer i den beforskade situationen och vad människor faktiskt gör, till skillnad 

från vad människor eventuellt skulle säga att de gör. 

Genom att använda ett observationsschema vid systematisk observation menar Denscombe 

(2016) att en systematik säkerställs som vidare reducerar risken för de variationer av redogörelser 

som olika forskare kan ha. Denscombe menar även att det som tas med i observationsschemat 

måste vara det mest relevanta för studiens syfte, och att tidigare forskning eller teorier kan styrka 

vad som är relevant eller inte. Esaiasson m.fl. (2012) menar att det är viktigt att forskaren tar 

ställning till hur du som forskare skall vara under observationen. Ska du vara en fullständig 

observatör eller en fullständig deltagare. Alltså skall du försöka vara närvarande men helst så 

obemärkt som möjligt, eller ska du aktivt ta del i det sammanhang där du ingår? För vår studies 

syfte och frågeställningar ansåg vi det bäst att vara den fullständige observatören, vi bedömde att 

vi som fullständiga observatörer skulle kunna registrera mer av det som hände. 

Vi har gjort ett observationsschema (se bilaga 2) som passade till vår systematiserade 

observation. Schemat är enkelt och tydligt utformat med rader högst upp för datum samt för klass 

och en kort lektionsbeskrivning. Det finns 3 kolumner med 5 rader. I kolumnerna finns rubrikerna; 
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delaktighetstyper, frekvens och kommentar, i raderna står de olika delaktighetstyperna som tagits 

fram från vår forskningsöversikt. De fem delaktighetstyperna är: 

  

1. valmöjligheter (Eriksson och Bostedt, 2011) 

2. elevens tidigare kunskaper, erfarenheter, intressen och frågor (Alerby och Bergmark, 2016;    

Eriksson och Bostedt, 2011; Giota, 2013; Pihlgren, 2008) 

     3. samtalets betydelse (Eriksson och Bostedt, 2011; Pihlgren, 2008) 

4. elevaktiva arbetssätt (Eriksson och Bostedt, 2011) 

5. multimodalt arbetssätt (Liberg, 2007; Darrington och Dousays, 2015) 

 

Vi har under observationen studerat hur de olika delaktighetstyperna framträder i undervisningen. 

Dessa delaktighetstyper kommer vi nu kort att förtydliga:  

1. Delaktighetstypen valmöjligheter: Vi har undersökt om eleven får valmöjligheter i 

undervisningen, exempelvis vilken sorts aktivitet eller uppgift som ska göras och/eller i 

vilken ordning de görs.  

2. Delaktighetstypen elevens tidigare kunskaper, erfarenheter, intressen och frågor: Vi har 

undersökt skrivundervisningen utgår från dessa aspekter.  

3. Delaktighetstypen samtalets betydelse: vi har begränsat oss till att undersöka hur läraren 

arbetar med analysfrågor av metakognitiv natur. Exempelvis, använder sig läraren av 

interaktiva samtalsmetoder där samtalet utgår från autentiska, analyserande eller 

värderande frågor. Använder läraren frågor som varför, hur kom du fram till det, vad 

anser du?  

4. Delaktighetstypen elevaktiva arbetssätt: vi har undersökt om arbetssätten i undervisningen 

var problembaserade eller ämnesövergripande. Exempel på detta kan vara rollspel, olika 

autentiska uppgifter, kreativa och utforskande uppgifter.  

5. Delaktighetstypen multimodala arbetssätt: vi har undersökt om undervisningen erbjuder 

olika sinnesintryck såsom bilder, bildskapande, ljud, rörelse/film eller dramatiserande.  

Parallellt med registreringar i frekevenskolumnen kommenterade vi i vilken kontext skrivandet 
skedde. Detta gjordes i kolumnen för kommentarer och var en viktig del av observationen.  

 

Intervju  

Den verbala delen är givetvis en central del vid intervjuer, du behöver kunna ställa dina frågor 

som du omsorgsfullt har bearbetat. Men en minst lika viktig aspekt är konsten att tålmodigt kunna 

lyssna (Kvale & Brinkmann, 2010).  De menar också att god intervjuforskning måste gå utöver 

formella regler och frågetekniker för att kunna bli mer personliga. Där måste den som intervjuar 

kunna göra personliga bedömningar av vilka regler och frågor som bör komma på fråga eller inte.  
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Denscombe (2016) beskriver tre olika typer av intervjuer, den strukturerade, den 

semistrukturerade och den ostrukturerade intervjun. I vår studie valde vi den semistrukturerade 

intervjun. Vid semistrukturerade intervjuer menar Denscombe att intervjuaren har en lista med 

ämnen eller frågor som ska besvaras, men intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det 

exempelvis gäller ordningsföljden på frågorna eller att kunna ställa ytterligare frågor om dessa anses 

vara viktiga svar. I den semistrukturerade intervjun ges också större möjligheter till den som blir 

intervjuad att utveckla sina idéer och tankar och kunna få mer fritt talutrymme i varje fråga eller 

ämne (Denscombe, 2016). 

Intervjun var också vad Bryman (2011) kallar personlig, det är ett möte mellan en forskare och 

en informant. Fördelar med metoden personlig semistrukturerad intervju menar Bryman vidare är 

att den oftast är relativt lätt att anordna, den data som kommer fram är endast från en källa vilket 

gör det enklare att tolka och transkribera.  

Våra forskningsfrågor var öppna frågor där vi ville att respondenten skulle kunna prata fritt 

utifrån de frågeställningar vi hade. Fördelar med öppna frågor menar Bryman (2011), är att frågorna 

inte leder respondenten i någon speciell riktning. Öppna frågor lämnar utrymme för ovanliga eller 

oförutsedda svar, vilket kan vara mycket intressant. Nackdelar med öppna frågor är däremot att 

det är tidskrävande för intervjuaren, det är vanligt att respondenterna pratar längre än vid slutna 

frågor. Öppna frågor tar även längre tid att analysera då svaren måste kodas. Vid utformandet av 

vår intervjuguide tog vi stöd ifrån Bryman om att försöka skapa en ordning i de teman som frågorna 

berörde så att det blev en naturlig följd i temana. 

Genomförande 

     Vi har varit på två olika skolor och genomfört vår datainsamling. Skolorna var från två olika 

kommuner i mellansverige. På dessa skolor har vi både genomfört observationer och intervjuer, de 

lärare vi observerade och intervjuade var alla utbildade grundskolelärare. Vi besökte fyra olika 

klasser i skolår 3 om tre tillfällen i respektive klass, totalt sett har vi alltså 12 observationstillfällen. 

På den ena skolan observerades 4 svenskalektioner och 2 NO lektioner. På den andra skolan 

observerades 6 svenskalektioner. Alla lektioner hade fokus på skrivande. Under observationen satt 

vi på ett lämpligt ställe i klassrummet. Med lämpligt menar vi ett ställe där vi såg och hörde både 

eleverna och läraren bra men där vi inte störde lektionen och ostört kunde anteckna det vi såg. Vi 

var med andra ord det Björndal (2002) kallar den fullständige observatören. De delaktighetstyper 

som vi fokuserade på handlar om hur undervisningen skapade förutsättningar för att delaktighet 

skulle kunna ta form i klassrummet. 

Vid genomförandet av intervjuerna hade vi bestämt tid och plats med våra respondenter, vi 

hade i förväg talat om att intervjun skulle handla om delaktighet och skrivande, men de hade inte 

fått se intervjufrågorna. Detta var ett medvetet val från vår sida då vi ville att svaren på plats, under 

själva intervjun, skulle bli så spontana som möjligt. Vi hade också i förväg sagt att intervjun skulle 

ta max 45 minuter. Vi valde att spela in intervjun, detta gjorde vi av flera anledningar. Bryman 
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(2011) menar att det är mycket vanligt att forskare spelar in sina kvalitativa intervjuer. Fördelar som 

Bryman (2011) tar upp är att inspelningen bidrar till att förbättra vårt minne då vi sedan ska göra 

vår databearbetning. Detta blev tydligt för oss under databearbetningen då vi redan under 

transkriberingen uppfattade saker som vi inte gjorde under intervjun. Inspelningen underlättar även 

en noggrann analys av vad människor faktiskt har sagt och du minskar risken för ett eget tolkande. 

Ytterligare en fördel är att du kan lyssna på inspelningen och respondenternas svar om och om 

igen.  

Innan observationer och intervjuer genomfördes informerades deltagarna om de etiska 

riktlinjerna och fick medge att de godkände sitt deltagande. 

 

Urval 

     Vid urvalet av våra respondenter utgick vi ifrån en närhetsprincip (Bryman, 2011). Utifrån vår 

studies syfte kontaktade vi muntligen fyra lärare i vår närhet som arbetade i skolår 3. Ett av våra 

urvalskriterier för våra respondenter var att de skulle ha en lärarlegitimation. De lärare som vi valde 

att observera är samma lärare som vi sedan intervjuade.   

 

Databearbetning och analysmetod 

 

Observation 

Vid bearbetningen och analysen av datamaterialet kan forskaren anta olika ingångar. 

Denscombe (2016) menar att analysen av datamaterialet har som avsikt att antingen beskriva, 

förklara eller tolka något eller några fenomen. I denna studie har vi beskrivit hur ett fenomen, 

delaktighet i skrivundervisningen, ser ut genom att analysera materialet från den kvantitativa 

datainsamlingen. Bryman (2011) ger många exempel på olika typer av variabler i kvantitativa 

datamaterial. Den variabeltyp som vi valde för att analysera studiens observationer är den som 

Bryman benämner nominalvariabler eller kategorivariabler. I denna typ av variabel kan de olika 

kategorierna som studerats, i vårt fall de olika delaktighetstyperna, inte rangordnas. Vi använde oss 

av det som Bryman (2011) kallar för univariat analys, vilket innebär en analys av en variabel i taget. 

För att göra en sådan analys finns flera tillvägagångssätt. Vår analys utgick ifrån metoden 

frekvenstabell. Ett annat analysverktyg som Bryman (2011) beskriver är att ta fram ett mått på 

centraltendensen. Det handlar om att genom en enda siffra fånga det som är typiskt för 

fördelningen av de olika värdena på en variabel. Detta är ett analytiskt mått för att få fram ett 

genomsnittligt värde för den konstaterade fördelningen. Kopplat till datamaterialet stämmer det 

enligt oss bäst överens att ta fram ett så kallat modalvärde eller typvärde. Det är helt enkelt det 

värde som förekommer oftast i fördelningen. När händelsernas frekvens skall analyseras görs helt 

enkelt en sammanräkning av hur ofta händelserna sker (Denscombe, 2016). 
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Intervju  

Denscombe (2016) menar att det första steget vid analysen av datamaterialet är att koda den. 

Koderna kan ha märkningen av siffror, initialer eller namn så länge koden är koncis och används 

på ett systematiskt sätt. Dessa delar ska sedan länkas till en idé som hänför sig till analysen. Bryman 

(2011) menar att man skiljer på tre typer av koder, vi har använt oss av den han kallar ”öppen 

kodning”. Han förklarar den som en process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra och 

kategorisera data som i sin tur ger begrepp som därefter grupperas och omformuleras till kategorier.  

Vi har transkriberat våra 4 intervjuer och läst igenom dessa noga och flera gånger. Vi har följt 

Brymans tips om att först läsa igenom utskrifterna utan att fundera på tolkningar. Mot slutet av 

läsningen noterade vi det som var extra intressant eller viktigt. Därefter läste vi igenom materialet 

en gång till men denna gång med kontinuerliga notiser i marginalen om sådant vi ansåg vara viktigt, 

till exempel nyckelord som respondenten använt eller teman vi sett, detta var början av vår kodning. 

I nästa steg granskade vi koderna kritiskt. När vi såg att två eller flera ord användes för att beskriva 

samma sak valde vi bara ett ord eller en fras. Vi följde vidare Brymans tips om att inte vara rädd 

för att skapa för många koder, i alla fall inte i ett tidigt skede av analysen. Bryman (2011) menar att 

ju längre fram forskaren kommer i analysen desto tydligare blir det vilka koder som ska vara kvar 

och vilka som skall bort. Vi har tolkat resultatet utifrån frågor som exempelvis beskriver kopplingar 

mellan koder och reflekterat över betydelsen som resultatet har för studiens frågeställningar.    

 

Giltighet och tillförlitlighet  

Vi har använt oss av två datainsamlingsmetoder, observationer och intervjuer. Vi ansåg att dessa 

metoder passade väl ihop med studiens syfte och frågeställningar, då vi i observationer har fått syn 

på hur de olika delaktighetstyperna kan framträda för att möjliggöra delaktighet i undervisningen 

och i intervjuerna kunnat fånga lärarens uppfattning om elevers delaktighet vid skrivuppgifter. 

Tillförlitligheten ökar för en studie med fler mätinstrument (Bryman, 2011). Vi ansåg att det stämde 

i vår studie då vi valde två olika mätinstrument för att belysa ett fenomen. Vi har varit noggranna 

vid utförandet av studiens observationsschema och intervjuguide, vi har utgått ifrån Brymans 

(2011) tankar kring detta. Vid utformandet av observationsschemat hade vi ett enkelt system för 

registrering av frekvenser i form av streckdragning och en tydlig kolumn för att kommentera i 

vilken kontext delaktighetstyperna framträdde. Inför observationerna hade vi vid flera tillfällen 

diskussioner om hur vi skulle tolka händelser som skulle kunna komma upp, detta för att säkerställa 

tillförlitligheten i studien.  I utförandet av vår intervjuguide tänkte vi på följande; vi tematiserade 

frågorna, vi formulerade frågorna på ett sätt som skulle ringa in studiens frågeställningar och vi 

använde ett begripligt språk som skulle passa intervjupersonerna. Även vid användandet av våra 

mätinstrument har vi varit noggranna och gått systematiskt tillväga för att öka studiens 

tillförlitlighet.  

Bristande tillförlitlighet orsakas i första hand genom slump och slarvfel under datainsamlingen 

och den efterföljande databearbetningen (Bryman, 2011).  Fejes och Thornberg (2015) beskriver 



 

27 

giltigheten i en studie som en referens till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och 

den eller de metoder som används verkligen undersöker det som ska undersökas. För att säkerställa 

hög giltighet och tillförlitlighet i vår studie har vi varit noggranna med att de olika delarna hänger 

samman från början till slut. Vi har arbetat för att få en stark koherens mellan alla delkapitel. Fejes 

och Thornberg (2015) listar olika kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. De delar upp kriterierna 

i tre områden, dessa är: Kvaliteter hos framställningarna i sin helhet, Kvaliteter hos resultaten och 

Validitetskriterier. Något som har en påverkan för kvaliteten för studien i sin helhet benämner 

Fejes och Thornberg som intern logik. Med intern logik menar de att alla uppsatsens delar såsom 

syfte, forskningsfrågor, datainsamling, analys, resultat och diskussion skall hänga samman på ett 

harmoniskt sätt. Vi anser att vår studie har intern logik vilket stärker kvaliteten för vår kvalitativa 

studie. Ytterligare ett av Fejes och Thornbergs kriterium för kvalitet som vi eftersträvat under 

studiens gång är det som kallas etiskt värde. Här menar de att forskaren skall följa en god 

forskningsetik. Vi har bland annat informerat deltagarna om studien och tagit in deras samtycke 

för deltagande. Vi har även varit försiktiga med det insamlade datamaterialet så det inte har 

förvanskats eller felutnyttjats. Det andra kriterieområdet Fejes och Thornberg tar upp är kvaliteter 

hos resultaten. Ett kvalitetskriterium benämns som innebördsrikedom det innebär att resultatet 

skall vara utförligt beskrivet och inrymma det väsentliga. Motsatsen till innebördsrikedom är då 

resultatet är allt för förenklat. För att stärka giltigheten i studiens resultat har vi haft kriteriet om 

innebördsrikedom i åtanke. Vi har försökt belysa resultatet utifrån flera olika håll. Genom 

schematiska tabeller samt beskrivande text för att få fram kontexter och dess nyanser. Vid 

kvalitetskriteriet innebördsrikedom skall resultattexten vara fylligt beskriven och nyanserad, detta 

var en utmaning i vårt arbete och vi har under studiens gång reviderat resultatdelen för att texten 

skall bli så innebördsrik som möjligt. Struktur är ytterligare ett kvalitetskriterium som beskrivs, för 

att god struktur skall råda ställs ett krav på överskådlighet i resultatet. Resultattexten bör ha en så 

klar struktur och vara så enkelt framskriven som möjligt. Genom att vi delat in resultatdelen i 

tydliga underrubriker har vi försökt att skapa struktur och tydlighet. Även användningen av tabeller 

för att åskådliggöra resultaten syftade till att göra resultaten tydligare och mera överskådliga. Det 

tredje och sista området som Fejes och Thornberg belyser är validitetskriterier. Här har vi haft flera 

av kriterierna i åtanke under arbetet med studien. Det kriterium som benämns som empirisk 

förankring handlar om att resultatet ska ha en tydlig förankring i det empiriska materialet.  Ett 

exempel på hur vi använt detta är att vi transkriberade intervjuerna i syfte att få ett så giltigt resultat 

som möjligt. På så sätt är det som påstås i resultatdelen förankrat i empirin. Under studiens gång 

har vi även reflekterat över begreppet konsistens vilket handlar om att delar i datamaterialet och 

resultatet samspelar med varandra. Vi har arbetat för att studien skall ha konsistens. Det sista 

kriteriet som vi har haft i åtanke är det pragmatiska kriteriet. Det kriteriet berör om forskningen 

har ett värde för praktiken. Denna aspekt har varit relevant för oss från första stund. Vi valde ett 

ämne som vi ansåg skulle kunna tillföra något i praktiken och det var en viktig aspekt i valet av 

studieområde.     
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Vi har tillsammans med de lärare vi observerat bestämt specifika lektionstillfällen då vi skulle 

komma till klassen och genomföra observationerna. Detta var en nödvändighet då klassen måste 

arbeta med skrivuppgifter under observationerna eftersom detta var vårt studieobjekt. Vi var 

medvetna om att tillförlitligheten i studien skulle kunna påverkas av detta då läraren kanske skulle 

göra något annat den gången än vad hen brukar göra. Då läraren visste om vad syftet med 

observationen var kunde det finnas en risk att lektionen blev styrd mot ett påverkat resultat.  

Trots att vi under utformandet av observationsschemat förde diskussioner av eventuella 

tolkningar i schemat uppstod ändå några enstaka händelser under observationstillfällena som kunde 

tolkas på olika sätt. På grund av detta anser vi att reliabiliteten i studien kan ha påverkats något. 

 

Etiska överväganden  

Etik betyder ”att ta i akt” det innebär att man visar respekt för de människor som blir betraktade. 

Detta bör finnas med som ett ständigt mantra vid varje datainsamlingstillfälle (Björndal, 2002). 

Som forskare har vi behövt förhålla oss till vetenskapsrådets etiska principer (vetenskapsrådet, 

2017). De grundläggande etiska principer  vi har tagit hänsyn till är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi påbörjade datainsamlingen 

gav vi våra respondenter information om studiens syfte och deras rätt till att bestämma över sin 

medverkan, att de om de önskar kan avsluta deltagandet när helst de vill. Även att de kan ta tillbaka 

data både under och efter genomförandet av intervjun och observationen. Detta skrev vi ner i ett 

samtyckesbrev (se bilaga 3) som de också fick skriva under. Vad gäller konfidentialitetskravet har 

vi varit försiktiga med uppgifter om personerna som är med i studien. Vi har tänkt på att inte lägga 

papper spridda så att någon obehörig kan se dessa. Det material vi har samlat in har endast använts 

för vår studies syfte, efter studiens genomförande raderas de data vi har samlat in. Vi informerade 

även våra deltagare om att de var anonyma och att inget i studien kommer kunna härleda till deras 

arbetsplats. Vid transkriberingen av våra intervjuer har vi tagit stor hänsyn till 

konfidentialitetskravet, vi har även varit noga med att det vi transkriberat, faktiskt är sådant som 

de sagt.   

 

Reflektioner över metoderna  

Vi tyckte att metoderna systematisk observation och semistrukturerad intervju fångade in det 

material som vi behövde för studiens syfte. Genom att vi använde två olika metoder anser vi att vi 

sedan kunde skriva fram resultatet på ett mera nyanserat sätt och från olika perspektiv. Under 

observationerna stötte vi inte på några problem. Vi satt ostört och kunde anteckna och observera 

de olika förutsättningarna för att delaktighet skulle kunna ta form i klassrummet. Detta undersöktes 

genom studiens fokus på de fem delaktighetstyperna. Vi undersökte alltså inte om eleverna var 

delaktiga eller ej utan undersökte om förutsättningar för delaktighet fanns. Vid utformandet av 

observationsschemat tänkte vi att kommentarskolumnen och den löpande texten skulle vara en 

liten del av resultatet. Vid framskrivandet av resultatet märkte vi att den löpande texten från 
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observationstillfällena behövde ta en större plats. Detta för att resultatet skulle bli så giltigt som 

möjligt och kvalitetskriteriet innebördsrikedom skulle uppfyllas. Vi kände oss något ovana vid 

intervjusituationen. Det kunde ibland vara svårt att komma på bra följdfrågor då vi ville att läraren 

skulle utveckla sitt svar. Trots det har vi fått ut mycket material från intervjuerna som vi kunde 

använda vid analysen. Analysarbetet av både observation och intervju gick bra.   
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Resultat 

Resultatavsnittet är uppdelad i två olika delar, den första delen redovisar resultatet från det 

insamlade datamaterialet under observation. Den andra delen redovisar datamaterialet insamlat 

genom intervju. 

 

Resultat av observationer  

 
     De frågeställningar som skall behandlas genom datamaterialet från observationerna är; vilka 

olika delaktighetstyper förekommer i undervisningen och hur framträder de olika 

delaktighetstyperna i olika didaktiska sammanhang inom undervisning i skrivande? 

Observationerna från varje enskild lärares lektioner redovisas först. Varje lärares totala antal 

lektioner redovisas nedan i tabell. Vi har valt att redovisa detta i tabell med siffror då det tydligt 

synliggör resultaten. Därefter redovisas en sammanfattande tabell över samtliga lärares resultat av 

delaktighetstyper under alla observerade lektioner. Kapitlet avslutas med en sammanfattande del. 

 

Redovisning av det insamlade materialet vid observationerna 

Lärare 1 

Lärare 1 observerades vid tre olika lektionstillfällen, alla lektioner var svensklektioner. Vid ett av 

lektionstillfällena arbetade eleverna med att skriva berättande texter och vid de andra två 

lektionerna arbetade eleverna med faktatexter. Vid endast en av de tre observerade lektionerna 

förekom några delaktighetstyper. Vid de två andra observationstillfällena förekom inte några 

delaktighetstyper alls. Det resultatet indikerar att läraren i liten utsträckning arbetar på ett sätt som 

bereder eleverna för delaktighet i undervisningen.  

 

Tabell 1. Frekvenstabell över typer av delaktighet lärare 1 

Delaktighetstyp Frekvens 

Valmöjligheter 1 

Elevers tidigare erfarenheter och intresse  

Samtalets betydelse  

Elevaktiva arbetssätt  

Multimodalt arbetssätt 2 
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Tabell 1 ovan visar att vid ett tillfälle förekom delaktighetstypen valmöjlighet. Detta var under en 

lektion då de arbetade med faktatext. Lektionen inleddes med en gemensam del då läraren läste 

upp en faktatext om ett djur. Texten och en bild på djuret syntes på activeboarden samtidigt som 

läraren läste. Efter att läraren läst texten tog de gemensamt ut stödord och skrev upp dessa på 

activeboarden. Att läraren både visade text och bild samt skrev stödord så att eleverna kunde se 

dessa visuellt har vi kategoriserat under multimodalt arbetssätt. Genom att läraren visuellt visade 

bild och text är det möjligt att fler sinnen hos eleverna stimuleras och kan därför räknas som 

multimodalt arbetssätt. Efter den gemensamma delen arbetade eleverna enskilt med texttypen 

faktatext. Läraren presenterade två olika sorters texter om ett och samma djur, en med mer 

textmängd och en med mindre. Här kunde eleven välja vilken text den ville läsa. Detta har vi 

kategoriserat under delaktighetstypen valmöjligheter då eleven ställs inför ett val. Vid alla tre 

observationstillfällen av lärare 1 hade undervisningen främst fokus på form och inte innehåll.  T ex 

skrevs faktatexten om ett djur inte under en NO-lektion då syftet skulle kunna vara att lära sig mer 

om djuret. Syftet med den observerade lektionen verkade istället vara att lära sig texttypen faktatext 

bortkopplat från den innehållsliga aspekten. Vid lektionen som behandlade berättande text 

registrerades ingen delaktighetstyp. Den berättande texten skulle handla om ett redan, från läraren, 

givet tema. Författarna observerade under detta tillfälle att många av eleverna verkade vara 

ofokuserade och oengagerade. Många elever hade även svårt att komma igång att skriva och att 

fortsätta sin berättelse då de inte själva kunde hitta på innehållet i texten utan behövde lärarens 

stöd. Vid den tredje lektionen arbetade eleverna med att skriva faktatexter om djur, inte heller där 

registrerades några delaktighetstyper.     

 

Lärare 2 

Lärare 2 observerades vid tre olika lektionstillfällen, alla var svensklektioner. Vid ett av 

lektionstillfällena arbetade eleverna med att skriva berättande text. Vid det andra 

observationstillfället arbetade eleverna med faktatext och vid det tredje tillfället arbetade eleverna 

med argumenterande text. 

 

Tabell 2. Frekvenstabell över typer av delaktighet lärare 2 

Delaktighetstyp Frekvens 

Valmöjligheter 2 

Elevers tidigare erfarenheter och intresse  

Samtalets betydelse 1 

Elevaktiva arbetssätt  

Multimodalt arbetssätt 2 
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Tabell 2 ovan visar att vid två tillfällen under de tre lektionerna förekom typen valmöjlighet. Denna 

delaktighetstyp erbjöds eleverna då de vid ett tillfälle fritt fick välja tema på deras berättande text. 

Vid ett annat tillfälle kunde eleverna välja tema på deras argumenterande text utifrån sex givna 

förslag från läraren. Vid ett tillfälle förekom typen samtalets betydelse, detta var under lektionen 

då de arbetade med argumenterande text. Läraren ställde då en analysfråga med metakognitiv natur 

i form av en varför-fråga. På två olika lektioner registrerades multimodalt arbetssätt. Båda tillfällena 

var när eleverna erbjöds att ta del av den gemensamma text som skrevs på activeboarden, på så sätt 

erbjöds eleverna flera sinnesintryck vilket går in under denna delaktighetstyp. Vid en av de tre 

observerade lektionerna förekom inga delaktighetstyper alls. Detta var under lektionen där de 

arbetade med faktatext och där det innehållsliga, i detta fall djuret, var bestämt av läraren. 

Iakttagelser under lektionerna var att majoriteten av eleverna verkade ointresserade och 

okoncentrerade på uppgiften. Eleverna hittade på andra saker och fokuserade inte på 

skrivuppgiften. Vid alla tre lektionstillfällen av lärare 2 verkade syftet med undervisningen vara att 

lära sig formen för texttypen. Innehållet stod ej i centrum utan det verkade vara konstruerande 

uppgifter utifrån syftet att lära sig formen.  

  

Lärare 3 

Lärare 3 observerades vid tre olika lektionstillfällen, en av dessa var en svensklektion medan de 

andra två var NO-lektioner. På svensklektionen arbetade eleverna med att skriva berättande texter. 

Under NO-lektionerna arbetade eleverna med faktatext och att skriva labbrapport. 

 

Tabell 3. Frekvenstabell över typer av delaktighet lärare 3 

Delaktighetstyp Frekvens 

Valmöjligheter  

Elevers tidigare erfarenheter och intresse 6 

Samtalets betydelse 4 

Elevaktiva arbetssätt 5 

Multimodalt arbetssätt 3 

 

 

Tabell 3 ovan visar att delaktighetstypen elevers erfarenheter och intressen förekom vid sex 

tillfällen under de tre lektionerna, till exempel vid arbetet med labbrapport har en registrering gjorts 

vad gäller delaktighetstypen. Läraren aktualiserar elevernas tidigare kunskaper genom att fråga vad 

de minns från tidigare NO-lektioner kring ämnet ljus. På så sätt utgår aktuell lektion från elevernas 

tidigare kunskaper. Ett annat exempel då delaktighetstypen elevers erfarenheter och intresse 
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registrerades var då eleverna arbetade med berättande text, här var det elevernas egna intresse som 

styrde innehållet. Typen samtalets betydelse förekom vid fyra tillfällen under en och samma lektion. 

Det var under NO-lektionen då de arbetade med labbrapport, här ställde läraren fyra analysfrågor 

såsom; vad tror du kommer hända och varför? Fundera igen varför det blir så? Kan du utveckla 

mera hur du tänker? samt vad händer, varför tror du det?  Då delaktighetstypen samtalets betydelse 

endast registrerades under en och samma lektion kan det indikera på att lektionsinnehållet, som 

här var labbrapport, öppnar upp för denna typ av frågor snarare än att läraren strukturerat och 

medvetet använder sig av metakognitiva frågor. Delaktighetsypen elevaktiva arbetssätt förekom vid 

fem tillfällen dock är tre av dessa fem vid samma lektion. Exempel på elevaktiva arbetssätt som 

förekom är när eleverna diskuterade vad som är skolspråk och vardagsspråk i en text, detta ser vi 

som en problembaserad och utforskande uppgift då eleverna arbetade i grupper eller i par. 

Undervisningen genomsyrades av interaktion eleverna emellan. Under dessa lektioner var det 

tydligt att läraren inte tog utrymme utan det var eleverna som på egen hand utforskade och var 

aktiva utifrån en given uppgift. Ytterligare ett exempel när elevaktivt arbetssätt förekom var då 

eleverna utförde experiment under NO-lektionen. Slutligen förekom multimodalt arbetssätt vid tre 

tillfällen, en frekvens på varje lektion. Vid skrivande av faktatext visas texten på activeboarden och 

vid de andra två tillfällena visar läraren bilder på activeboarden för att demonstrera innehållet. Två 

lektioner av tre uppfattar vi har fokus på innehåll och inte form. Dessa är de två NO-lektionerna 

som vi förstår är insatta i ett större tematiskt arbete. Den tredje lektionen då eleverna arbetade med 

berättande text har fokus på att lära sig texttypen berättande text snarare än på innehållet. 

Iakttagelser under lektionerna var att majoriteten av eleverna verkade vara intresserade och 

motiverade av uppgifterna. Eleverna hade fokus på uppgifterna och genomförde dem med 

entusiasm.  

 

Lärare 4 

Lärare 4 observerades vid tre olika lektionstillfällen dessa var alla svensklektioner. Vid ett av 

lektionstillfällena arbetade eleverna med återberättande text. Vid de andra observationstillfällena 

arbetade eleverna med vad läraren kallade kortskrivning. Här gavs eleverna två teman som var; idag 

efter skolan ska jag… och jag tycker att vintern är… Beroende av hur eleven utformade sin text 

resulterade det i olika texttyper eller kombinationer av olika texttyper. 

 

Tabell 4. Frekvenstabell över typer av delaktighet lärare 4 

Delaktighetstyp Frekvens 

Valmöjligheter  

Elevers tidigare erfarenheter och intresse 2 

Samtalets betydelse 2 
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Elevaktiva arbetssätt  

Multimodalt arbetssätt  

 

Tabell 4 visar att vid observation av lärare 4 förekom delaktighetstypen elevers erfarenheter och 

intressen vid två tillfällen. Vid ett av tillfällena skulle eleverna i form av kortskrivning skriva om 

vad de skulle göra efter skolan, här har en registrering gjorts för delaktighetstypen då eleverna kan 

utgå från sitt eget intresse. Vid det andra tillfället arbetade eleverna utifrån ett läromedel. Läraren 

läste texten högt och eleverna följde med i sin lärobok därefter skulle de skriftligt svara på frågor i 

samma bok. Texten var en återberättande text som berörde begreppet brevkompis. Vid ett 

tillfälle verkade det som att läraren ville koppla an elevernas tidigare erfarenheter av en 

brevkompis och ställer då frågor rörande elevers erfarenheter av brevkompisar. Detta 

kategoriserades som delaktighetstypen: utgår ifrån elevens erfarenheter och intresse. Typen 

samtalets betydelse förekom också vid två tillfällen. Exempelvis ställer läraren frågor under 

kortskrivningarna såsom; kan du berätta lite mera? Hur tänker du? Exempel på en fråga som 

ställs under den gemensamma textläsningen är; vad är det som avslöjar att det hänt tidigare, 

berätta hur ni tänker? Dessa frågor anser vi vara analyserande och kategoriseras då under 

delaktighetstypen samtalets betydelse. Under observationstillfällena observerades ett lågt intresse 

hos de flesta av eleverna, detta visade sig bland annat genom att eleverna verbalt uttryckte ett 

missnöje över lektionsinnehållet. När läraren initialt berättade lektionsinnehållet, till exempel att 

de skulle arbeta med kortskrivning eller i läroboken, hördes ett missnöje bland eleverna. Vid alla 

tre observerade lektioner uppfattar vi att fokus är på form och sätts inte in i något meningsfullt 

sammanhang för eleverna. 

Sammanfattande redovisning av materialet vid observationerna 

Tabell 5. Sammanfattande frekvenstabell över samtliga lärares resultat samt den totala frekvensen 

Delaktighetstyp Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Total frekvens 

Valmöjligheter 1 2   3 

Erfarenheter och intresse   6 2 8 

Samtalets betydelse  1 4 2 7 

Elevaktiva arbetssätt   5  5 

Multimodalt arbetssätt 2 2 3  7 
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I vår analys av resultaten från de fyra olika lärarobservationerna ser vi att de skiljer sig något från 

varandra. För två av lärarna, lärare 1 och 4, förkommer endast två av de fem delaktighetstyper som 

vi studerat, det är inte samma delaktighetstyper som förekommer hos de båda lärarna utan två 

olika. I tabellen blir det tydligt att frekvensen av delaktighetstyper hos lärare 3 är betydligt högre än 

frekvensen hos lärare 1, 2 och 4. Det blir även tydligt att antalet registrerade delaktighetstyper är 

fler hos lärare 3 än hos övriga. Jämfört med lärare 1 och 4 har lärare 3 dubbelt så många typer 

representerade. Det som resultatet visar skiljer lärare tres undervisning från de övriga lärarna, 

förutom frekvensen av de olika delaktighetstyperna, är lärarens fokus på den innehållsliga aspekten 

i undervisningen och elevernas engagemang under lektionerna. Resultatet visar också att lärare 3 

har andra arbetsformer än de övriga i form av olika samarbetsövningar där elevernas interaktion 

tydligt framträdde.   

     Lärare 3 utmärker sig från de andra genom att fyra av fem delaktighetstyper förekommer under 

hens tre observerade lektioner. Typen elevers erfarenhet och intresse förekommer totalt under 

observationerna åtta gånger, se tabell 5. Det gör att den delaktighetstypen totalt förekommer mest 

hos alla lärare, den är alltså mest frekvent. Värt att notera i sammanhanget är dock att den typen 

förekommer sex utav de åtta gångerna av lärare 3. De övriga två tillfällena som typen elevers 

erfarenhet och intresse förekommer är under observationerna av lärare 4, men i observationerna 

av lärare 1 och 2 förekommer delaktighetstypen inte alls.  

     Typen elevaktiva arbetssätt förekommer endast under observation av lärare 3. Övriga typer 

förekommer hos två eller tre lärare samtidigt. Det analysverktyg som Bryman (2011) benämner 

som centraltendens eller ett mått på centraltendensen genom ett så kallat typvärde eller 

modalvärde är utifrån dessa observationer delaktighetstypen elevers erfarenhet och intresse. 

Typvärdet stod klart då den typen förekom flest gånger men noterbart är att även 

delaktighetstypen samtalets betydelse och multimodalt arbetssätt förekom vid sju tillfällen, alltså 

bara en mindre än elevers erfarenhet och intresse.  

     En återkommande iakttagelse under de flesta observationstillfällena var att det i undervisningen 

fanns ett större fokus på form och ett mindre på innehåll. Vår slutsats gällande detta är att vid två 

observationstillfällen av 12 var det fokus på innehållet i skrivuppgiften. Vid 10 observationstillfällen 

var det alltså fokus på form. Exempelvis kunde lektionernas fokus vara på hur olika texttyper skrivs, 

dock utan någon innehållslig koppling till elevernas intresse, erfarenheter eller annat relevant 

pågående tema för eleverna.  

De två frågeställningar som skulle behandlas genom datamaterialet från observationerna var; vilka 

olika delaktighetstyper förekommer i undervisningen och hur framträder de olika 

delaktighetstyperna i olika didaktiska sammanhang inom undervisning i skrivande?  Vi kommer 

nu att koppla ihop dessa två frågeställningar med det resultat som redovisats ovan. 

Frågeställningen gällande vilka delaktighetstyper som förekommer i undervisningen har vi funnit 
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ett tydligt svar på i analysen av materialet. Inför våra observationer hade vi valt ut fem 

delaktighetstyper. Under vår analys av datainsamlingsmaterialet har det framgått att alla de 

delaktighetstyperna förekommer i undervisningen, dock i varierad mängd. Den delaktighetstyp 

som tydligast framträder är typen elevers erfarenhet och intresse. Den delaktighetstyp enligt vårt 

resultat som framträder minst är typen elevers valmöjligheter.   

 

Resultat av intervjuer 

 

Den frågeställning som här ska behandlas är: Hur uppfattar lärarna elevernas delaktighet i 

undervisningen. Vi har ringat in tre stora teman som lärarna pratar om och dessa är: anpassningar, 

digitala hjälpmedel och arbetssätt. Analysen utgår från dessa teman. Resultatet redovisas utifrån 

nedanstående rubriker, där våra tre teman belyses. Lärarna benämner vi som lärare 1, 2, 3 och 4. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande del över resultatet.  

  

Lärarnas definition av elevers delaktighet i undervisningen 

 

     Vid intervjuerna var en central fråga lärarnas definition av delaktighet. Då deras definition 

eventuellt påverkar deras praktik ansåg vi att det var en viktig intervjufråga. Lärare 1, 2 och 4 har 

en liknande definition av begreppet. Lärarna nämner i deras definition av delaktighet att det handlar 

om anpassningar. De ger som exempel att det handlar om tillgång till olika digitala hjälpmedel eller 

att eleven får längre tid på sig vid prov. Lärare 1 säger:  

 

"Det kan vara allt ifrån att några får längre tid på sig att göra en uppgift eller att några får skriva på I-paden som 

hjälpmedel"(Lärare 1)  

 

Lärare 2 belyser ytterligare hens tankar om digitala hjälpmedel kopplat till definitionen av 

delaktighet:  

 

"Ifall man har prov då kanske en del behöver göra dem muntligt, att det är ett sätt att kunna delta i undervisningen. 

Och om man håller på och skriver att en del kanske behöver skriva då på I-paden" (Lärare 2) 

 

Lärare 2 pratar bland annat om att hen som lärare på olika sätt behöver försöka nå eleverna så att 

de kan delta, det kan till exempel vara under genomgångar på lektionerna. I dessa svar kommer det 

tema vi valt att kalla anpassningar tydligt fram. Att just anpassningar tas upp i defintionen av 

begreppet vittnar om att dessa tre lärare snarare tolkar begreppet utifrån en tillgänglighetsaspekt. 

Den definitionen skiljer sig åt från studies definition av begreppet delaktighet där delaktighet ses 

som ett sätt för eleverna att skapa mening.  
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Endast lärare tres definition skiljer sig ifrån de övriga lärarnas och liknar mera en del av vår studies 

definition av begreppet delaktighet. Lärare 3 säger bland annat att det handlar om hur hen tar 

tillvara deras åsikter och erfarenheter.  

 

”Ähm att deras åsikter tas tillvara att deras erfarenheter tas tillvara, att … ja framförallt att de inte känner att 

det är jag som står här och säger vad de ska lära sig utan att det verkligen är dem som ska ha ansvar för sitt eget 

lärande” (Lärare 3) 

 

Exempel på hur lärarna jobbar med elevers delaktighet vid skrivuppgifter 

 

De teman som berörs under den här rubriken är digitala hjälpmedel och arbetssätt. Flera av 

lärarna pratar om digitala hjälpmedel som exempel på hur de arbetar med elevers delaktighet vid 

skrivande, de nämner Ipad och dator som skrivverktyg. I tidigare rubrik tolkades lärarnas definition 

av begreppet delaktighet som att det för dem handlade om tillgänglighet snarare än delaktighet. I 

lärarnas resonemang om elevers delaktighet vid skrivuppgifter finns det även här ett sådant sätt att 

se på det. Lärarna menar att de arbetar med elevers delaktighet vid skrivuppgifter med hjälp av 

digitala hjälpmedel som ett skrivverktyg. Ingen koppling görs dock till något meningsskapande vad 

gäller digitala hjälpmedel.  

 

”mm ja precis som sagt så får ju några som har svårt med det motoriska eller svårt att uttrycka sig i skrift 

liksom får använda I-pad för att underlätta det momentet liksom hjälp med att komma igång”. (Lärare 1) 

 

     Lärare 1 och 2 pratar om att det kan vara till hjälp att använda digitala hjälpmedel för de elever 

som behöver det, det kan vara om eleven till exempel har svårigheter med det motoriska. De båda 

talar om digitala hjälpmedel som ett skrivverktyg och nämner inte att de använder dator eller Ipad 

tillsammans med eleverna på något annat sätt än vid just skrivande.  

 

     Lärarna talar om olika arbetssätt som gynnar delaktighet vid skrivuppgifter de nämner bland 

annat samarbete, olika redovisningsformer samt stödstrukturer till skrivuppgifter. Lärare 3 nämner 

allt ovanstående förutom digitala verktyg, medan lärare 1 nämner allt förutom redovisningsformer. 

Båda är eniga om att samarbete är något som gynnar elevers delaktighet vid skrivuppgifter, detta 

går att se i citaten nedan:  

 

"Ja alltså alla kooperativa strukturer jag använder gör ju att de blir delaktiga, äää vare sig man kan skriva 

eller inte tänkte jag säga så kan man ju vara delaktig i att producera en text eller aa att hjälpa till med det" (lärare 

3).  
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"ibland så gör de skrivuppgifter i par liksom då kan de hjälpas åt så.... och ibland så gör jag liksom att de ligger 

på samma nivå och ibland liksom en som är lite starkare än den andra så att den kan dra upp den andra och 

hjälpa till och så, så jag växlar lite hur jag gör" (lärare 1).  

 

     Vad gäller redovisningsformer säger lärare 4 att delaktighet kommer då de i första hand väljer 

på vilket sätt de vill redovisa ett arbete i exempelvis So. Beroende på val så blir skrivuppgiften 

utformad på olika sätt. Lärare 3 säger att eleverna får vara med och välja redovisningsform, hon 

förtydligar att det inte endast behöver handla om en skriven text utan det kan vara bild och text 

ihop eller att de använder multimodala arbetssätt. Det sistnämnda arbetssättet som de pratar om 

är stödstrukturer vid skrivuppgifter. Det är lärare 1 och 3 som påpekar att detta är viktigt för 

delaktighet vid skrivuppgifter. 

 

"att man ger tydliga exempel när man skriver berättelser på hur det skulle kunna se ut och hur man skriver och att 

man verkligen är att man jobbar väldigt tydligt och att man i steg visar att det här är en berättelse och såhär ser den 

ut och vad som är typiskt för den och så" (lärare 1).  

 

"Ska man bara skriva en berättelse då ger jag ofta en stödstruktur som man kan använda i början, så är det bara 

den som ska användas för att få in strukturen och då har jag ofta ett givet ämne att det ska handla om en snögubbe 

och det här ska hända men sen så är det ju bara strukturen i sig dom ska använda men vad dom skriver om spelar 

ju ingen roll" (lärare 3).  

 

Lärarnas upplevda utmaningar kring delaktighet och skrivuppgifter 

 

     Under denna rubrik är det gemensamma temat arbetssätt. Liksom rubriken anger tar lärarna 

upp olika exempel gällande ickefungerande arbetssätt och arbetssätt som ännu inte används för att 

få elever delaktiga i undervisningen. 

     Det som lärare 1, 2 och 4 har gemensamt vad gäller utmaningar är svårigheten i att få igång 

eleverna till att börja skriva. Lärarna beskriver det som att en del elever har brist på fantasi, några 

elever kan vara svårmotiverade, en del behöver mycket hjälp med att komma igång och hjälp med 

vad som skall komma sen i det de skriver. Lärare 1 tycker även att en utmaning är att få eleverna 

att själva kunna och vilja ta ansvar i sitt lärande, gör de inte det menar hon också att det är svårt att 

de blir delaktiga. Lärare 3 anser att språket är en förutsättning för elevens möjlighet att vara delaktig.  

Lärare 3 menar att elevens språk, vare sig de är svenskfödda eller inte så spelar elevens förmåga att 

kunna uttrycka sig och lyssna på andra in för elevens möjlighet att kunna vara delaktig vid 

skrivuppgifter. Hon säger också att diagnoser och/eller dagsform kan spela in. Lärare 4 tycker att 

det är viktigt att eleverna får träna på olika sätt för att de ska kunna vara delaktiga, bland annat 

träna på att jobba i grupp eller vara med och bestämma. Hon uttrycker dock att känslan av att 
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kunna tappa lite av kontrollen under sådana lektioner kan vara jobbig, nedan ges ett exempel på 

hennes känsla; 

  

"Som lärare har man ett visst kontrollbehov och det tappar man lite, eller jag upplever att jag tappar det lite, några 

är här och några är där" (lärare 4).  

 

Lärare fyras tankar kring att tappa kontrollen vid lektioner där arbetssätt som att jobba i grupp 

används kan eventuellt påverka och begränsa hens val av arbetssätt.   

 

      

Elever i behov av särskilt stöd och skrivuppgifter  

 

     Under denna rubrik talar lärarna om två teman, dessa är anpassningar och arbetssätt. Alla 

intervjuade lärare hade en gemensam syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd och 

skrivuppgifter. Deras gemensamma syn var att de anpassar skrivuppgifter och att de ställer lägre 

krav på elever i behov av särskilt stöd. Deras syn går att se i citaten nedan; 

  

"Sen får man ju som sänka nivån såklart vad man kräver man får ju berömma dem liksom utifrån det de gör 

och lyfta dem där utifrån sin" (Lärare 1). 

 

"de som är väldigt duktiga, då vill du kanske att de skriver längre och mer detaljerat och de som har svårare 

jamen jag vill bara att du ska få med vad innehållet för en berättelse är" (lärare 2).  

 

"lättare uppgifter får dom ibland det kan ju vara att bara skriva meningar eller skriva meningar till en bild så 

att uppgifterna anpassas, jag försöker ju få dom att vara med på det mesta men sen när det kommer till själva 

skrivandet då kan de ju behöva annat" (lärare 3).  

 

"Ja om jag ska utgå från eleverna i den här klassen som är i behov av särskilt stöd så, mmm, själva anpassningen 

av uppgiften krävs ju alltid liksom. (lärare 4).  

 

Såsom under rubriken exempel på hur lärarna jobbar med elevers delaktighet vid skrivuppgifter anser lärare 

1 och 3 även här att samarbete är extra viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Ett annat exempel 

på hur hen jobbar med elever i behov av särskilt stöd och skrivuppgifter ger lärare 2. Hen menar 

att det kan vara bra att samla de barn som har behov och diskutera och samtala tillsammans. Lärare 

3 och 4 säger också att de eleverna kan behöva digitala hjälpmedel för att skriva på. Men lärare 4 

förtydligar att det inte alltid behöver vara så, det är viktigt att titta på vad syftet med lektionen är, 

vissa lektioner kanske det går lika bra att eleven skriver av det som ska skrivas för hand.  
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För att närmare behandla vår frågeställning: Hur uppfattar lärarna elevernas delaktighet i 

undervisningen, ges här en kort sammanfattning utifrån de teman som vi fått fram i analysen, vilka 

var: anpassningar, digitala hjälpmedel och arbetssätt. Flera av lärarna menar att de behöver göra 

anpassningar av olika slag för att få eleverna delaktiga, det kan röra sig om allt från att eleven får 

längre tid på sig vid prov till att läraren anpassar sina genomgångar så att eleverna görs delaktiga. 

Anpassningar kan också handla om att eleven får skriva på Ipaden om så behövs. Alla lärare tar 

upp digitala hjälpmedel i något frågesammanhang, dels vad gäller delaktigheten i stort eller kopplat 

till delaktighet vid skrivuppgifter. Två av lärarna menar också att de använder digitala hjälpmedel 

som skrivverktyg extra mycket då det rör sig om elever i behov av särskilt stöd. Vad gäller det sista 

temat arbetssätt, säger två av lärarna att de arbetar mycket med arbetssätt då elever samarbetar, de 

anser att eleverna blir mer delaktiga utifrån sådana sätt att arbeta. En av dessa lärare anser även att 

det är extra viktigt för elever i behov av särskilt stöd. Andra sätt som de uppfattar gynnar delaktighet 

är att eleverna får vara med och välja redovisningsform för ett arbete men också att de får bra 

stödstruktur vid skrivande. 
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Diskussion 

     Diskussionsdelen struktureras utifrån samma tre huvudrubriker som studiens bakgrundsdel, 

dessa är delaktighet, skrivande och specialpedagogik. Under varje rubrik kommer vi att diskutera 

våra slutsatser gentemot aspekter ur vår bakgrundsdel, tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv.  

Delaktighet  

     Studiens slutsats vad gäller lärarnas uppfattning av elevers delaktighet i undervisningen handlade 

om anpassningar av olika slag. En forskare som vi i studien har valt att hänvisa till vad gäller 

delaktighetsbegreppet är Rönnlund (2011). Rönnlund definierar bland annat delaktighet som 

informellt inflytande, vilket handlar om att eleven är delaktig i undervisningen och beslut som 

handlar om de pedagogiska frågorna. Delaktighet ses här som ett sätt för eleverna att skapa mening. 

Här kan vi se att definitionerna skiljer sig åt vad gäller lärarnas respektive forskningens uppfattning 

av vad delaktighet i undervisningen är. Vi tolkar lärarnas definition som att de pratar om 

tillgänglighet snarare än delaktighet. Tillgänglighet gör möjligtvis att eleven kan genomföra 

lektionsuppgiften men utifrån Rönnlunds (2011) definition anser vi att eleven ändå inte blir delaktig 

i undervisningen, då tillgänglighetsaspekten inte säkert skapar mening för eleven.    

 

I studien förekommer alla de studerade delaktighetstyperna. Den mest framträdande utifrån vårt 

resultat är att utgå från elevers tidigare erfarenheter och intresse. Resultatet visade att av de fyra 

lärare som vi observerade var det lärare 3 som utmärkte sig. Totalt observerades delaktighetstypen 

åtta gånger, sex av gångerna var vid lärare tres lektioner. De andra två observerade gångerna var 

vid lärare fyras lektioner, de två övriga lärarna hade inte med denna delaktighetstyp alls. Alerby och 

Bergmark (2016) menar att det är lärarens ansvar att skapa förutsättningar så att undervisningen 

utgår från elevens tidigare erfarenheter och intresse. De menar vidare att läraren också måste bjuda 

in eleven till inflytande så att hen känner sig delaktig i undervisningen. Eleverna behöver känna sig 

hörda och att deras tidigare erfarenheter och kunskaper räknas. Genom att lyssna kan också läraren 

få nyckeln till hur undervisningen skall läggas upp så att skolans aktiviteter och innehåll blir 

meningsfulla och angår eleverna. Detta betonar även Giota (2013) som menar att alla 

lärandeaktiviteter skall vara meningsfulla och personligt relevanta. Pihlgren (2008) beskriver vikten 

av att elevernas perspektiv, i form av deras intressen och frågor, får komma fram i olika 

undervisningssituationer. Detta för att eleverna skall bli motiverade för undervisningen. 

Liknande tankar kring vikten av att i undervisningen utgå från elevers tidigare erfarenheter och 

intressen går även att hitta i studiens teoretiska ramverk, pragmatismen. Där ses kunskap som något 

som skall kopplas till människors konkreta erfarenheter (Säljö, 2010). Pedagogernas främsta uppgift 

ansåg Dewey var att organisera undervisningen så att eleverna kunde bygga vidare på sina tidigare 

erfarenheter och utveckla dem (Säljö, 2010).  
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 Vi ser att forskning och teori inte samspelar med studiens resultat vad gäller att utgå från elevers 

tidigare erfarenheter och intresse. Forskning och teori inom området visar på vikten av detta, 

medan våra resultat visar att det förekommer i liten utsträckning.   

 Den delaktighetstyp som framträdde minst var elevers valmöjligheter. Genom att eleven får 

valmöjligheter i undervisningen menar Eriksson och Bostedt (2011) att elevaktiviteten påverkas 

positivt. Arbetssätt med aktiva val kan också kopplas ihop med tanken om en individualiserad 

undervisning för delaktighet. Typen valmöjligheter förekom i två klassrum, den delaktighetstyp 

som var näst minst förekommande observerades endast i ett klassrum därför anser vi att den typen 

är intressant att diskutera vidare.  

     Typen elevaktiva arbetssätt förekom endast vid observationer av lärare 3. Det innebär att vid 

de tre övriga lärarnas undervisning förekom delaktighetstypen inte alls.    

Elevaktiva arbetssätt var något som Dewey hade tankar om för redan 100 år sedan. Dewey menade 

att det fanns en tradition i skolan av att nöja sig med att eleven kunde återge fakta direkt ur en 

lärobok utan att eleven kunde sätta in denna faktakunskap i något sammanhang eller visa någon 

vidare förståelse. Som en motreaktion mot denna tradition för hur man i skolan kommunicerade 

utvecklade Dewey principen som han kallade inquiry. Den principen menar han är grundläggande 

för lärandet. Många av de tankar som finns bakom elevaktiva undervisningsmetoder och 

problembaserat lärande bygger på liknade idéer som Deweys inquiry (Säljö, 2010). Eriksson och 

Bostedt (2011) belyser vikten av varierade och elevaktiva arbetssätt som betydelsefullt för 

inflytande och delaktighet. Vygotsky (Säljö, 2010) menar att språket mellan människor är det som 

formar vårt tänkande, lärande är något som sker i samspel med andra och kunskap är inte nåt som 

överförs mellan människor utan sker när människor deltar. Med dessa resonemang som grund så 

kan vi uppleva vårt resultat som problematiskt, då endast en lärare av fyra arbetar på ett elevaktivt 

arbetssätt. Dewey menar att ett elevaktivt arbetssätt är grundläggande för allt lärandet och Vygotsky 

belyser elevens aktiva samspel för att utveckla tänkandet som leder till lärande. Att som lärare välja 

bort denna typ av arbetssätt menar vi skulle kunna bli problematiskt för elevens möjlighet till 

delaktighet och på sikt även lärande.  

Skrivande  

Vad gäller lärarnas uppfattning av elevers delaktighet i skrivundervisningen specifikt har studien 

kommit till slutsatsen att lärarna upplever att de arbetar för delaktighet i skrivundervisningen på 

lite olika sätt. Exempelvis genom att lärarna väljer arbetssätt där elever får samarbeta, väljer olika 

redovisningsformer och att de använder sig av olika stödstrukturer vid skrivandet. Utmaningar med 

att få eleverna delaktiga i undervisningen vid skrivuppgifter uppfattar lärarna som t ex elevers brist 

på fantasi, svårmotiverade elever, elever som behöver hjälp med att komma igång, få elever att 

själva kunna och vilja ta ansvar för sitt lärande och elever med olika diagnoser.  

     Resultatet i vår studie visade att vid 10 observationstillfällen av 12 var fokus på form i 

skrivuppgifterna. Vi upplevde att syftet med skrivuppgifterna var att eleverna skulle lära sig formen, 



 

43 

te x formen för en beskrivande text. Innehållet hade läraren innan bestämt och innehållet verkade 

inte ha någon koppling till varken elevernas intresse eller tidigare arbete. T ex skrev eleverna vid 

ett lektionstillfälle en beskrivande text om ett djur. Fokus var vid hur texttypen framställs och 

används och ingen koppling fanns till att lära sig om djuret. Vid ett annat observationstillfälle med 

en annan lärare skrev eleverna en argumenterande text. Temat som skulle diskuteras i texten hade 

läraren bestämt. Återigen fanns det ett tydligt fokus på formen för textarbetet men inget fokus på 

den innehållsliga aspekten av skrivandet.  

     Pressley (2014) och Langer (2001) menar att framgångsrik läs- och skrivpedagogik måste ta 

hänsyn till balansen mellan både form och funktion i språket. Lyckosam undervisning måste också 

innehålla många olika typer av skriftspråksaktiviteter. Langer (2001) påvisar att skolor i USA som 

hade en låg grad av framgång vad gällde läs och skrivpedagogik antingen hade koncentrerat sig på 

form eller funktion. Skoogs (2012) resultat visar en snäv bild av vad läsande och skrivande är. 

Bokstäver och ljud och färdighetsträning kring det grammatiska dominerar undervisningen. Många 

forskare beskriver en bild som handlar om att lite eller inga av skrivuppgifterna i skolan utgår från 

elevens intresse och att mycket handlar om basfärdigheter i skrivandet som att t ex lära sig stava 

eller forma bokstäver (Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2015; Sandström, Kjellin, & 

Wennerström, 2006; Skoog, 2012; Schmidt, 2013). Vi kopplar ihop lärarnas upplevde utmaningar 

i skrivundervisningen, som de beskriver det t ex svårmotiverade elever, elever som behöver hjälp 

med att komma igång och att få elever att själva kunna och vilja ta ansvar för sitt lärande, med det 

stora fokuset på form vid undervisningen. Att undervisningen är meningsfull är viktig för alla elever 

men är särskilt viktig för t ex elever med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Gärdenfors, 

2010; Sjölund m fl 2017). Med detta som utgångspunkt anser vi att ett större fokus på funktion och 

innehåll i skrivundervisningen möjligen hade minskat lärarnas upplevda utmaningar, så även 

utmaningen med elever med olika diagnoser. Vi tror att elever skulle kunna bli mer delaktiga och 

motiverade om skrivuppgifter sätts in i för dem mer meningsfulla sammanhang. Detta menar även 

Lundberg (1994) som belyser att aktiviteter som sätts in i meningsfulla sammanhang och som 

erbjuder ett positivt möte med skriftspråket är viktigt.  

Form och innehåll i skrivande kan också ses utifrån Deweys teorier om lärande. Han varnade 

för en ensidig "korvstoppningsmetod" där eleven skulle lära sig genom passiv absorbering där 

kunskap var att känna till fakta och information (Dewey, 1997). Detta fokus på fakta och 

information menade han var en av anledningarna till att eleverna inte tog till sig kunskaperna, han 

menade att denna sorts fakta bara inhämtades men berörde aldrig eleverna på djupet och då sker 

heller ingen utveckling av elevens tänkande. Det eleverna lär sig blir bara isolerade bitar, ofta utan 

sammanhang. Dewey menade att det fanns en tradition i skolan av att nöja sig med att eleven kunde 

återge fakta direkt ur en lärobok utan att eleven kunde sätta in denna faktakunskap i något 

sammanhang eller visa någon vidare förståelse (Säljö, 2010). Utifrån studiens resultat kopplat till 

Deweys teori samt till vad tidigare forskning säger känner vi en viss oro vad gäller 

skrivundervisningens ojämna fokus på form och innehåll. När vi jämför studiens resultat med 
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forskning och teori som vi läst inom området talar mycket för att elevers delaktighet inte gynnas 

av isolerat fokus på form.   

     Vår studies resultat visar att lärarna bland annat tar upp samarbete som en form för att öka 

delaktigheten vid skrivuppgifter. Några lärare berättar att eleverna får samarbeta i par, ibland med 

en elev som är starkare än den andra, ibland befinner de sig på samma kunskapsnivå. Samarbetet 

kan också ske i mindre grupper om tre eller fyra elever.  

Forskning och teori styrker detta. Magnusson (2004) visar på en positiv påverkan på 

motivationen och skrivresultatet när icke skrivkunniga elever fick samarbeta med redan 

skrivkunniga. Språket mellan människor är det som formar vårt tänkande menar Vygotsky. Det 

sociokulturella perspektivet för fram att lärande är något som sker i samspel med andra och 

kunskap är inte något som överförs mellan människor utan sker när människor deltar. Man menar 

att kommunikation och interaktion mellan människor blir nycklar för utveckling och lärande (Säljö, 

2010).  

Vad gäller tankarna kring samarbete för elevers delaktighet verkar en del lärares arbetssätt stå i 

samklang med vad forskning och teori gör gällande i frågan.   

 

 

Specialpedagogik 

Vid skrivuppgifter uppfattar lärarna att de delvis arbetar på ett annorlunda sätt med elever som är 

i behov av särskilt stöd jämfört med andra elever. Exempel som lärarna ger är att de anpassar 

skrivuppgifter och ställer lägre krav på dessa elever t ex att textmängden är mindre omfattande. 

De nämner också att de i något högre utsträckning låter elever i behov av särskilt stöd använda 

dator eller Ipad som ett skrivverktyg.     

     Liberg menar att vi människor är multimodala, det vill säga att vi lär på skilda sätt genom våra 

olika sinnesintryck. För elever i läs- och skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att erbjuda olika sätt 

att lära. Darringtons och Dousays (2015) litteraturöversikt undersöker hur multimodala arbetssätt 

kan öka motivationen hos elever som har olika skrivsvårigheter. Resultatet visar att jämfört med 

traditionella pappersbaserade skrivuppgifter har multimodalt skrivande större potential att 

motivera elever, särskilt de elever vars skrivande ses som en svårighet. Begreppet "learning by 

doing" formulerade Dewey och menade utifrån sina tankar att det skulle gå att förändra 

skolarbetet till en mera elevcentrerad undervisning som var anpassad till elever med olika 

förutsättningar. Denna syn på kunskap gjorde att Dewey lyfte fram vikten av sinnliga upplevelser 

såsom skapande arbete eller slöjd som viktiga delar i skolan.  

     Vårt resultat visar att multimodalt arbetssätt förekommer i relativt hög omfattning. De former 

av multimodalt arbetssätt vi såg under observationer och som exemplifierades under intervjuer 

var användandet av bilder på active boarden samt dator och Ipad som ett skrivverktyg. Utifrån 
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forskning finns det fler former som innefattas i multimodala arbetssätt, exempelvis film, drama, 

musik och skapande. Trots att delaktighetstypen framträder tydligt i vårt resultat är det vi sett en 

liten del av vad som kan ingå i multimodalt arbetssätt. Lärarna ger exempel på hur de arbetar vid 

skrivuppgifter med elever i behov av särskilt stöd. Exempel som de ger är att de anpassar 

skrivuppgifter och ställer lägre på dessa elever. Detta står inte i samklang med forskning där man 

belyser vikten av att elever lär på skilda sätt och behöver multimodala arbetssätt i form av olika 

sinnesintryck. Dewey formulerade liknande tankar då han menade att det skulle gå att förändra 

skolarbetet till en mera elevcentrerad undervisning som var anpassad till elever med olika 

förutsättningar.  
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Konklusion 

I vår studie vill vi belysa både kunskapsdelen och delaktighetsaspekter ur värdegrundsdelen i 

undervisningen, detta i en tid då vi upplever att kunskapsdelen får ta en större plats i debatten. Vi 

vill undersöka kopplingen som finns dem emellan och bidra till kunskap och diskussion kring detta. 

I värdegrundsdelen står tanken om demokrati i centrum och vad gäller kunskapsdelen har vi utifrån 

studiens bakgrund, forskningsöversikt och teoretiska del kunnat belysa att delaktighet i 

undervisningen spelar en viktig roll för elevens lärande och kunskapsinhämtning.    

     Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur elevernas delaktighet bereds genom 

undervisningen i skrivande i fyra olika klasser i skolår 3.  

Slutsatser som vi drar är att många olika delaktighetstyper förekommer i skrivundervisningen men 

inte i någon högre omfattning. En av de fyra lärarna som vi studerat hade en märkbart högre 

frekvens än de övriga. Vi menar därför att tre av de fyra deltagande lärarna marginellt skapade 

förutsättningar för elevernas delaktighet i sina klassrum. En annan slutsats vi gör från vår empiri 

är att alla fyra lärare definierade begreppet delaktighet i undervisningen på ett annat sätt än vad 

forskning, teori och skolans styrdokument gör. En av de fyra lärarna hade dock i vissa delar en syn 

som mera liknade forskning, teori och skolans styrdokument än övriga. Vi menar att de studerade 

lärarna snarare definierar begreppet som om de skulle handla om tillgänglighet, att delaktighet i 

undervisningen för dem handlar om att få rätt hjälpmedel för att skriva eller anpassningar så att 

eleven kan delta. Ingen lärare nämnde att delaktighet i undervisningen handlade om att skapa 

mening för eleven såsom forskningen definierar begreppet. Detta resultat skulle kunna ses som 

problematiskt då delaktighet i undervisningen enligt forskning (Alerby & Bergmark, 2016; Giota, 

2013; Philgren, 2008) endast kan styras och iscensättas av läraren. Det skulle därav kunna ses som 

ett problem om lärarprofessionen, som skall verka inom fältet, inte vet vad styrdokumenten menar 

med delaktighet i undervisningen. Här skulle vår studie kunna bidra till eller eventuellt uppmuntra 

till reflektion och möjligen till en förändring. Inslaget delaktighet i undervisningen menar vi borde 

få ta större plats på lärarutbildningen så att lärarkollegiet får ett gemensamt språk kring detta. Även 

fortbildning för verksamma lärare i ämnet känns angeläget utifrån studien. 

  

    Det resultat vi visar i studien, att majoriteten av lärarna enligt Rönnlunds (2011) definition, 

där delaktighet ses som meningsskapande, inte skapade förutsättning för delaktighet i 

undervisningen vill vi ställa mot värdegrundsuppdraget som skolan har. Skolans uppdrag att 

förmedla de demokratiska värdena och lära eleverna demokratiska arbetsformer (Lgr 11, 2017) kan 

nog inte understrykas. Dewey (Säljö, 2010) lyfter fram att framgångsrik undervisning skall ge 

eleverna de redskap de behöver för att leva ett aktivt liv i det kommande samhället. Med 

framgångsrik undervisningen menar han att skolan måste ses som en demokratisk organisation där 

alla, även eleverna har inflytande på innehåll och form. Dessa tankar hade Dewey för cirka 100 år 

sedan och vi anser att dessa tankar är minst lika aktuella idag. Dels för att skoldebatten idag till en 

viss del handlar om värdegrundsarbete och demokrati men också då vi utifrån resultatet av vår 
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studie menar att vi inte kommit så långt vad gäller elevers inflytande på innehåll. Vi menar därför 

att det är viktigt att delaktighet i undervisningen handlar om att få delta och påverka i för eleven 

meningsfulla sammanhang och att undervisningen inte är toppstyrd av läraren där demokratiska 

arbetsformer inte är naturliga inslag. Som vår studie även belyser handlar delaktighet i 

undervisningen inte bara om den demokratiska aspekten utan även om kunskapsdelen. Forskare 

inom ämnesområdet skrivande menar samstämmigt att god skrivundervisning handlar om att skapa 

mening för eleven, att inte särskilja skrivandets form från innehållet (Sandberg, Hellblom-Thibblin 

& Garpelin 2015; Sandström, Kjellin, & Wennerström, 2006; Skoog 2012; Schmidt, 2013). Vår 

studie visar att den studerade skrivundervisningen nästan uteslutande fokuserar på formaspekten 

av skrivandet. Vi drar därför slutsatsen att de studerade lärarna inte i så stor utsträckning bereder 

eleverna för delaktighet i undervisningen inom området skrivande. De elever som främst 

missgynnas av en ordinarie undervisning som inte skapar förutsättning för delaktighet menar vi är 

de elever som är i behov av särskilt stöd. De eleverna är nämligen extra beroende av att 

undervisningen har ett innehåll som är meningsfullt för att lyckas med skrivandet (Gärdenfors, 

2010; Sjölund m fl 2017). Vi som blivande speciallärare har en viktig uppgift att samarbeta med 

övriga pedagoger så att den ordinarie undervisningen kan bli så effektiv och stimulerande som 

möjligt för att dessa elever skall kunna utvecklas mot utbildningens mål. Utifrån vår studies resultat 

anser vi att samarbetssätt såsom handledning och samundervisning är viktigt för att elever i behov 

av särskilt stöd skall kunna lyckas i den ordinarie undervisningen. 
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Fortsatt forskning 

 

     Fortsatt intressant forskning utifrån vår studie hade varit att närmare undersöka hur eleverna 

upplever skrivundervisningen och möjlighet till delaktighet. Detta hade möjligen kunnat göras 

genom att en klass får ta del av alla våra fem delaktighetstyper i så stor omfattning som möjligt och 

sedan kunnat utvärderas genom enkät eller intervjuer om elevernas uppfattning och inställning till 

undervisningen. I en mer omfattande studie skulle det även gå att studera om resultatet av elevernas 

texter har ändrats något sedan delaktighetstyperna infördes i undervisningen och innan.  

För att tydligare få en förståelse av lärares kunskaper och arbetssätt kring delaktighet i 

undervisningen skulle en mycket mer omfattande studie behöva göras. Denna skulle kunna ligga 

till grund för utformandet av detta viktiga inslag i lärarutbildningen. Om man vet vilka kunskaper 

som finns och vilka som saknas är det lättare att veta vad utbildningen behöver innefatta.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

1.Om man talar om "elevers delaktighet i undervisningen" Vad betyder det för dig? Hur 

definierar du det?  

2. Kan du ge några exempel på hur du jobbar med elevers delaktighet vid skrivuppgifter i olika 

ämnen? 

3.Ser du några utmaningar med att få eleverna delaktiga i undervisningen vid skrivuppgifter och 

i så fall vilka?  

4.Jobbar du på något annorlunda sätt med delaktighet och elever i behov av särskilt stöd jmfr 

med de andra eleverna, vid skrivuppgifter?  

5. Utifrån mina observationer ser jag att den här typen (visar delaktighetstyperna) av delaktighet 

förekommer mest har du några tankar kring det?  
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Bilaga 2 Systematiserat observationsschema 

D-uppsats - Systematiserat observationsschema VT 2018 

 

Datum för observationen: _____________________________________________________ 

Klass  och 

lektionsbeskrivning:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

       Delaktighetstyper                          Frekvens                                   Kommentar 

     Valmöjligheter 

 

  

 

 

Utgår ifrån elevens tidigare 

kunskaper/erfarenheter,    

intressen och frågor 

  

 

 

Samtalets betydelse 

 

  

 

 

Elevaktiva arbetssätt   

 

 

Multimodalt arbetssätt   
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Under observationerna studerar vi:  

 

Valmöjligheter - får eleven valmöjligheter i undervisningen. Exempel vilken sorts aktivitet/uppgift 

och/eller i vilken ordning de görs.  

 

Utgår ifrån elevens tidigare kunskaper/erfarenheter, intressen och frågor  

 

Samtalets betydelse - lärarens systematiska arbete kring analysfrågor med metakognitiv natur. 

Interaktiva samtalsmetoder där samtalet utgår ifrån autentiska, analyserande och värderande frågor. 

Exempel; varför, hur kom du fram till det, vad anser du?  

 

Elevaktiva arbetssätt - arbetssätt som är problembaserade eller ämnesövergripande. Exempel 

rollspel, olika autentiska uppgifter, kreativa och utforskande typer av uppgifter.  

 

Multimodalt arbetssätt -  erbjuder undervisningen olika sinnesintryck såsom, bilder, bildskapande, 

ljud, rörelse/film, dramatiserande. 
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Bilaga 3 Medgivandebrev  

Medgivande till deltagande i en studie  

Studien, som kommer att handla om elevers skrivande kopplat till delaktighet i undervisningen, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Frida Flygt och Susanne 

Keil som går sista terminen på speciallärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att observeras 

och intervjuas i min skolmiljö. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

   

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                                 

  

  

....................................................................... 

Underskrift  

  

  

....................................................................... 

Namnförtydligande  

  

  

 


