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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning påvisar att elever med autismspektrumtillstånd (AST) ofta möter svårigheter i 

skrivandet och att de behöver få specifik skrivundervisning för att utvecklas i sitt skrivande. 

Studiens syfte var att undersöka och synliggöra lärares uppfattningar och erfarenheter beträffande 

skrivundervisning för elever med autism. Vår studie vilar på didaktisk teori som beskriver 

undervisning som en intentionell handling och betonar vikten av att undersöka verksamma lärares 

tankar och erfarenheter om undervisningens viktiga frågor. Utifrån en kvalitativ ansats undersöktes 

dels hur lärare ser på skrivsvårigheter hos elever med AST, dels vilka metoder och strategier de 

använde i sin undervisning samt dels deras tankar kring bedömning av elevernas skrivförmåga.  

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju grundskollärare, tre specialpedagoger och två 

speciallärare som alla bedriver skrivundervisning för elever med autism. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades. Studiens resultat visade att samtliga lärare uppfattade att elever 

med AST ofta möter flera svårigheter i sitt skrivande. Svårigheter som lärarna belyste var 

exempelvis att komma på en idé till en text, utveckla skrividén, skriva för en mottagare samt att 

komma igång, genomföra och att avsluta skrivuppgifter. Lärarna beskrev att de använder en mängd 

olika metoder och strategier för att ge eleverna stöd kring struktur i skrivandet. Lärarna lyfte även 

vikten av att skapa en god relation till eleverna och att kontinuerligt återkoppla på skrivuppgifter. 

En annan viktig aspekt som framkom var betydelsen av att stödja elevernas motivation för att 

skriva. Något lärarna lyfte som en svårighet i undervisningen var att bedöma skrivutvecklingen hos 

elever med AST. I relation till tidigare forskning, belyser vår studie betydelsen av explicit och 

strukturerad undervisning för att stödja elever med autism i deras skrivande. 

  

Nyckelord: autism, skrivsvårigheter, struktur, relationer, återkoppling, didaktisk teori.   
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Summary 
 

Earlier research proves that students with autism spectrum (ASD) often encounter difficulties in 

writing and that they need to receive specific writing instruction to develop in their writing. The 

aim of the study was to investigate and visualize teachers' perceptions and experiences regarding 

teaching for writing development for pupils with autism. Our study relies on didactic theory which 

describes the teaching as an intentional act and emphasizes the importance of examining the active 

teachers' thoughts and experiences about the important issues of teaching. Based on a qualitative 

approach, it was examined how teachers look at writing difficulties among pupils with ASD, and 

what methods and strategies they used in their teaching and partly their thoughts on assessing the 

students' writing ability. 

 

We conducted semi-structured interviews with seven elementary school teachers, three special 

educators and two special teachers, all of whom conduct writing lessons for pupils with autism. 

The interviews were transcribed and analyzed. The study's results showed that all teachers 

perceived that students with ASD often encounter several difficulties in their writing. Difficulties 

that the teachers highlighted were, for example, coming up with an idea for a text, developing the 

script, writing for a recipient and getting started, completing and completing writing tasks. The 

teachers described that they use a variety of methods and strategies to provide students with 

support for the structure of the writing. The teachers also emphasized the importance of creating 

a good relationship with the students and continuously feedback on writing tasks. Another 

important aspect that emerged was the importance of supporting the students' motivation for 

writing. Something the teachers raised as a difficulty in teaching was to assess the writing 

development of students with ASD. In relation to previous research our study highlights the 

importance of explicit and structured teaching to support pupils with autism in their writing. 

 

 

Keywords: autism, writing difficulties, structure, relationships, feedback, didactic theory. 
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Inledning 

I vårt arbete som speciallärare möter vi elever som har diagnos inom autismspektrumtillstånd 

(AST). Vår upplevelse är att många elever med AST har specifika svårigheter med att formulera, 

strukturera och skriva egna texter. Autism- och Aspergerförbundets senaste skolenkät visar att 

måluppfyllelsen i svenska för elever med AST är fortsatt låg -44% (Autism- och Aspergerförbundet, 

2018). En av orsakerna som lyfts fram är de avancerade kunskapskraven som introducerades i och 

med läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011). Flera forskare har uppmärksammat att kunskapskraven 

i den svenska skolan är alldeles för höga för elever med AST. I en studie av Lindblad, Westerlund, 

Gillberg och Fernell (2018) har man lyft fram att det i Lgr 11 ställs särskilda krav på elevers 

exekutiva förmågor, så som att kunna organisera, planera, reflektera och självständigt utföra sina 

arbetsuppgifter. Forskarna menar att detta är något som är extra utmanande för elever med AST. 

Om man jämför de kunskapskrav som ställs för att uppnå godkända betyg med de 

svårighetsområden som en elev med AST kan ha, till följd av sin funktionsnedsättning, blir det 

tydligt att kraven till stor del sammanfaller med deras svårigheter (Gårlin, 2017). Enligt Skollagen 

(Skolverket, 2016) ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar och ta 

hänsyn till att elever har olika behov. Elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att 

kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016). Gårlin (2017) menar att Skollagen 

(800:2010) inte alltid följs samt att Lgr 11 kan skapa hinder, istället för goda förutsättningar, för 

elever med AST. Enligt Skolinspektionens granskning (2012) framkommer att det på många skolor 

saknas en fördjupad kunskap om enskilda individers behov av stöd och om deras diagnoser vilket 

gör det svårt att sätta in adekvata åtgärder (Gårlin, 2017).  

I Skolverkets rapport kring tillgängliga lärmiljöer framkommer det i intervju- och enkätsvaren att 

68 % av speciallärarna och specialpedagogerna i rapporten ansåg att kunskapskraven i Lgr 11 är 

alltför omfattande (Skolverket, 2016). Kraven kan således utgöra ett hinder i skolans arbete för att 

motverka konsekvenser av funktionsnedsättningar som AST. En stor andel av de elever som har 

ett åtgärdsprogram får ändå betyget F vilket indikerar att de stödinsatser som sätts in inte fungerar 

tillfredställande. Orsaken till det kan vara att stödet sätts in för sent eller är otillräckligt, enligt 

rapporten. Bristande kunskaper hos lärare, rektorer och skolhuvudmän om hur utbildningen bäst 

anpassas för elever med AST har diskuterats i flera av intervjuerna i rapporten. Undersökningen 

visar att lärare många gånger uppmärksammar elevens behov av stöd och anpassningar men att de 

sedan saknar kompetens och möjlighet att stödja och anpassa på lämpligt sätt (Skolverket, 2016). I 

rapporten har Skolverket även tagit upp en tidigare undersökning ”Attityder till skolan” där både 

elever och vårdnadshavare har fått svara på frågor kring skolans möjlighet att anpassa och ge stöd 

(Skolverket, 2016). Där framkommer det att elever anser att det finns för lite kunskap om deras 
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funktionsnedsättningar samt om vilken form av stöd de behöver (Skolverket, 2016). I vårt arbete 

som speciallärare känner vi igen de brister som uppmärksammats i rapporten (Skolverket, 2016). 

Vår upplevelse är att det stöd som sätts in i undervisningen, för att stötta elever med AST, snarare 

har fokus på att eleverna ska uppnå kortsiktiga lärandemål än att ge dem varaktiga strategier som 

stöd i deras skrivande specifikt och i deras skolsituation generellt. Lärare känner många gånger stor 

frustration över att de varken har tillräckliga kunskaper eller tid för att kunna ge eleverna det stöd 

de behöver. Således anser vi att det är viktigt att undersöka hur lärare ser på stödet till elever med 

AST och vill utifrån vår specialpedagogiska inriktning särskilt fokusera på stödet vad gäller elevers 

skrivande.  

Bakgrund 
 

I denna del av arbetet kommer vi att presentera två olika områden som vi anser är nödvändiga för 

att ge bakgrund till vår studie. Vi definierar vad skrivutveckling och skrivande är samt hur det 

beskrivs i gällande styrdokument. Vi ser det även som angeläget att beskriva diagnosen 

autismspektrumtillstånd och de konsekvenser som diagnosen kan innebära för elevernas lärande 

och vardagsfungerande.  

Skrivande och skrivutveckling 
 

Skrivutveckling innefattar flera olika men samverkande dimensioner (Lundberg, 2008). De olika 

dimensionerna kan visa olika utvecklingsförlopp vilket, enligt Lundberg (2008), gör det berättigat 

att särskilja dem. Skrivutveckling är dessutom nära sammankopplat med läsutveckling. Enligt 

Garme (2015) är det viktigt med förebilder inom skriftspråket för att förstå strukturen, specifika 

ord samt formuleringar som hör till olika typer av genrer. Genom att uppmärksamma elever på 

mönster och strukturer, i olika slags texter de läser och möter, får de stöd i sin språk- och 

skrivutveckling (Garme, 2015). I svenskämnet skriver eleverna ofta berättade (narrativa) texter. I 

andra ämnen ingår ofta olika typer av faktatexter som består av mer instruerande, beskrivande och 

förklarande texter (Liberg, 2016). Varje genre har utmärkande syfte, struktur och språkliga drag, 

menar Liberg (2016). 

Skrivandet har, likt läsandet, en teknisk formsida. Det innebär att man ska kunna forma bokstäver, 

skriva bokstäverna i rätt ordning och kunna följa svenskans ortografiska konventioner och 

stavningsregler. Man ska även lära sig att formulera meningar med grammatisk korrekthet samt 

kunna skapa sammanhang i ett stycke eller en text. Enligt Lundberg (2008) krävs det omfattande 

träning för att skrivtekniken ska utvecklas och automatiseras. Lundberg (2008) skiljer på 
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utvecklingen av förmågan att stava från utvecklingen av förmågan att använda ord, formulera 

meningar, texter och stycken. Dimensionerna är nära sammankopplade men ej identiska, anser 

Lundberg (2008). Det finns elever som kan formulera sig relativt väl men som har svårigheter med 

att hitta de rätta orden och är osäkra på stavningen. Det finns även elever som kan stava orden 

korrekt men de har svårigheter med att producera texter med korrekt meningsbyggnad. Skrivandet 

har även en innehållsaspekt, enligt Lundberg (2008). Man kan skriva för att få ordning på sina 

tankar eller för att kommunicera med andra. Det kan handla om meddelanden, hälsningar, 

beskrivningar eller dokumentation. Skrivandet kan även innebära att formulera berättelser, dikter 

och sagor. Det formella skrivandet handlar om utvecklingen av förmågan att förmedla 

sakförhållanden, beskriva, förklara och analysera. Genom att skriva kan man även förmedla sina 

känslor, sin fantasi, sina upplevelser och drömmar. Det skapande skrivandet innebär att texterna 

kan bli mer sofistikerade, fantasifulla och händelserika. Även känslor kan förmedlas alltmer 

nyanserat och med inlevelse. Att skriva kräver koncentration och ansträngning. Att skapa 

motivation, glädje och gemenskap i skrivandet är en viktig och stor utmaning (Lundberg, 2008). 

Druid Glentow (2006) menar att det redan under uppstarten av ett nytt ämnesområde är viktigt att 

skapa nyfikenhet och väcka lusten att lära hos eleverna. Då motivation ofta kan vara ett problem 

för elever med läs-, skriv- eller språksvårigheter är det extra viktigt att väcka deras nyfikenhet. Vissa 

elever klarar skrivandets formsida väl men kan trots det vara ointresserade av att skriva. Att väcka 

elevers lust att skriva är ett stort pedagogiskt uppdrag och en avgörande utmaning, enligt Lundberg 

(2008). Elever med AST kan, enligt Pennington och Delano (2012), uppleva svårigheter med att 

utveckla en tillräckligt god skrivförmåga för att kunna använda den som det primära sättet att visa 

sina kunskaper. Eleverna kommer sannolikt att uppleva utmaningar både i skolan och i vardagslivet, 

anser Pennington och Delano (2012). Därav är det betydelsefullt att studera och lyfta fram hur 

verksamma lärare ser på svårigheter i skrivande som elever med AST möter och även belysa vilka 

metoder och strategier som lärare, som undervisar elever med AST, använder i sin undervisning.  

Skrivandet i styrdokumenten 
 

I dagens samhälle ställs det höga krav på elevers läs- och skrivförmåga, enligt Lundberg (2008). I 

skolan är skrivandet ett betydelsefullt verktyg för att öka elevernas förståelse inom olika 

studieområden. En av skolans viktigaste uppgift är att främja utvecklingen av en reflekterande och 

medveten inställning till kunskapsinlärning hos eleverna. Därmed har skrivandet en ofrånkomligt 

central plats i skolans arbete. Ett funktionellt skriftspråk kan ses som varje människas 

grundläggande rättighet (Lundberg, 2008).  
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För att kunna visa sina kunskaper i skrift behöver elever ha en väl utvecklad skrivförmåga. De 

elever som inte lyckats förvärva en god skrivförmåga riskerar att stöta på stora utmaningar i skolan 

och även senare i arbetslivet (Pennington & Delano, 2012).  

I läroplanens kunskapskrav i svenska för årskurs 4–6 står att eleven ska: 

… kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande 
struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler 
för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter 
eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven 

kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och 
för då enkla resonemang om informationens användbarhet. (Skolverket, 2011, s. 264) 

Skrivandet handlar således, enligt styrdokumenten, om att både använda ord och begrepp, att 

använda korrekt stavning men även att ha kunskap om textens övergripande struktur och kunna 

föra resonemang i skrift.  

Skolverket klargör tydligt att undervisningen ska:  

… anpassas till varje elevs förutsättningar och behov … därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 6) 

Läraren behöver således ha goda kunskaper om elevers olika svårigheter samt en positiv inställning 

till att anpassa och förändra sin undervisning.  

Begreppsdefinition AST 
 

Sedan 2013 definieras autismspektrumtillstånd (AST) i diagnosmanualen DSM-V, utgiven av den 

Amerikanska Psykiatriska Associationen (APA), som ett spektrumtillstånd vilket innebär att 

diagnosen innehåller ett stort antal symtom utan tydliga gränser (Carlsson Kendall, 2015; APA, 

2013). Tidigare skilde forskare och praktiker på autistiskt syndrom och Aspergers syndrom men 

sedan 2013 har de tidigare separata diagnoserna ersatts med en autismdiagnos. För att diagnosen 

autism, utifrån DSM-kod: 299.00, ska ställas behöver personen uppfylla ett antal kriterier inom 

områdena social kommunikation och interaktion samt uppvisa begränsade och repetitiva mönster 

i beteende, intressen och aktiviteter (Habilitering & Hälsa, 2018; Zander, 2017). 

Nivån på hur omfattande de nedsatta funktionerna är hos individer med diagnosen AST varierar. 

När diagnosen ställs ska svårigheterna inom de ovan nämnda områdena graderas. Det beräknas att 

1–2 % av befolkningen i Sverige har en AST-diagnos och antalet har ökat kraftigt under de senaste 

åren (Frith, 2003). Vad som orsakar AST är inte till fullo klarlagt men det finns en stark genetisk 

komponent och forskning pågår för att upptäcka vilka gener som är inblandade i uppkomsten av 

diagnosen (Frith, 2003). Faktorer i miljön, som till exempel virussjukdom hos fostret och 
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förlossningsskador, befaras även kunna påverka hjärnan till att utvecklas på ett avvikande sätt 

(Frith, 2003).  

För att få en AST-diagnos krävs en utredning där läkarbedömning, psykologutredning samt 

information från föräldrar och skola ingår (Habilitering & Hälsa, 2018). Symtomen ska ha funnits 

i tidig barndom och svårigheterna ska inte kunna förklaras bättre av diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning (Zander, 2017). 

Teorier kring svårigheter vid diagnos inom AST 
 

Kadesjö (2008) beskriver tre problemområden för personer med AST: 1) nedsatt förmåga till 

ömsesidig social interaktion (såsom bristande förmåga att använda ansiktsuttryck och ögonkontakt, 

oförmåga att etablera åldersadekvata kamratrelationer, bristande social eller emotionell 

ömsesidighet), 2) repetitiva beteenden och intressen (exempelvis stereotypa och begränsade 

intressen som är avvikande i intensitet eller fokusering, fixering vid opassande rutiner eller ritualer) 

samt 3) nedsatt förmåga att kommunicera (såsom exempelvis försenad talutveckling eller inget tal 

alls, oförmåga att inleda eller upprätthålla samtal, stereotypt tal samt brist på spontan lek).  

Ofta förekommer även en nedsatt föreställningsförmåga vilket påverkar fantasi, lek, beteende och 

intressen (Habilitering & Hälsa, 2018). Cartwright (2017) lyfter fram exekutiva funktioner som en 

viktig beståndsdel för förståelseundervisning för barn med AST och vikten av att de ges strategier 

som stöd. Kognitiv flexibilitet, arbetsminne och impulskontroll, är tre centrala förmågor som är 

grundläggande för mer komplexa funktioner som att kunna planera och organisera samt reglera det 

egna tänkandet, enligt Cartwright (2017). En kunskap om exekutiva funktioner kan dels hjälpa oss 

att förstå svårigheter med lärande hos elever med AST, dels öka vår förståelse för framgångsrikt 

lärande (Cartwright, 2017). 

Mentalisering (theory of mind) vid AST 
 

En central teori som beskriver svårigheter hos personer med AST är teorin om mentalisering. 

Mentalisering handlar om förmågan att föreställa sig vad andra människor känner och tänker (Frith, 

2003; Gillberg, 1999). Vid svårigheter med mentalisering kan det vara svårt att exempelvis förstå 

skämt, figurativt språk och att kunna gå bortom den bokstavliga betydelsen i språket. Studier har 

funnit att personer med AST har en nedsatt förmåga till mentalisering (Frith, 2003; Gillberg, 1999). 

Det kan ha konsekvenser för skrivande, då en elev med AST kan uppleva att den som ska läsa hans 

eller hennes text redan delar det som eleven vet och att det därför inte behöver beskrivas i texten. 
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Det kan leda till att texten både blir svårläst och svårtolkad. Personer med AST är sällan medvetna 

om att andra personer kan ha andra perspektiv än deras egna (Pennington & Delano, 2012). 

Central koherens vid AST 
 

Teorin om svag central koherens används även för att beskriva svårigheter för personer med 

diagnos inom autismspektrumtillstånd. Dock menar exempelvis Frith (2003) att central koherens 

inte behöver betyda svårigheter utan även styrkor som kan föreligga hos elever med autism. Central 

koherens innebär en förmåga att uppfatta helheter och sammanhang samt kunna sätta samman 

enskilda detaljer till en helhet. Elever med autismspektrumtillstånd har ofta mycket god förmåga 

att se detaljer samt är skickliga på att hitta dolda former i större helheter. Däremot kan svårigheter 

att dra generella slutsatser, utifrån en viss kontext vara betydande, vilket kan visa sig exempelvis 

vid återberättande av en specifik händelse där bristfällig förmåga till central koherens kan sätta 

hinder i att skapa en helhet i berättandet (Frith, 2003). 

Exekutiva funktioner vid AST 
 

Förutom mentalisering och central koherens är teorin om bristande exekutiva funktioner en av de 

huvudsakliga teorierna som används för att beskriva svårigheter och beteenden hos personer med 

AST (Dahlgren, 2007). Cartwright (2017, s.29) beskriver begreppet exekutiva förmågor som ”ett 

paraplybegrepp som betecknar en uppsättning mentala verktyg som vi använder för att sköta 

uppgifter och nå mål”. 

Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för ett flertal kognitiva förmågor som innebär ett 

målinriktat beteende - däribland förmågor att föreställa sig ett mål och planera hur man ska göra 

för att ta sig dit, impulskontroll, att föreställa sig samband och konsekvenser samt kognitiv 

flexibilitet (Frith, 2003). Att nedsatta exekutiva funktioner ofta uppträder hos personer med AST 

är väl dokumenterat i studier och vetenskaplig litteratur (Frith, 2003). Enligt Gillberg (1999) kan 

hypotesen om nedsatta exekutiva funktioner klargöra flera autistiska drag, exempelvis svårigheten 

med övergångar från en aktivitet till en annan, svårigheten att planera samt fixeringen vid 

specialintressen. I vardagen behövs de exekutiva funktionerna när förändring uppstår eller när 

välkända beteenden och rutiner inte räcker till i en okänd situation (Gillberg, 1999). Brister i de 

exekutiva funktionerna kan leda till att personer med AST ofta har svårigheter med att använda 

sina kunskaper på ett nytt sätt eller i nya situationer (Habilitering och hälsa, 2018).  

Exekutiva funktioner är kopplade till tidigare erfarenhet och kunskap samt till hjärnans mognad 

och kan ses som de förmågor en person har för att använda sina kognitiva verktyg (Fleischer & 
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From, 2016). Kunskaper om exekutiva funktioner kan dels hjälpa oss att förstå svårigheter med 

lärande, dels öka förståelsen för framgångsrikt lärande (Cartwright, 2017). Elever med AST saknar 

ofta förmågan att utnyttja och automatiskt tillämpa de skrivstrategier de har fått vid en tidigare 

uppgift då de ställs inför en ny uppgift (Cartwright, 2017).  

Språk och kommunikation vid AST  
 

För personer med AST är det även vanligt att det förekommer nedsättningar i både verbal och 

icke-verbal kommunikation. Till den icke-verbala kommunikationen räknas nedsatt förmåga till 

social interaktion så som bristande ögonkontakt, social ömsesidighet eller intresse av att dela 

aktiviteter eller glädje med andra. Trots att man har ett fungerande språk kan man ha svårigheter 

att inleda eller upprätthålla samtal med andra (Landa & Goldberg, 2005). Svårigheterna 

kännetecknas oftast av nedsättningar inom den pragmatiska förmågan. Det har visat sig att det ofta 

finns en annorlunda användning av språket samt även svårigheter att avgöra vilken information 

lyssnaren kan tänkas behöva. De pragmatiska svårigheterna verkar vara bestående hos individer 

med AST (Tager-Flusberg, Joseph & Folstein, 2001). Även Kelley, Paul och Naigler (2006) menar 

att de semantiska (ordförståelse och ordproduktion) och pragmatiska (samtal, sociala regler och 

situationsanpassat språk) svårigheterna i språkets användning kan innebära svårigheter för elever 

med AST senare i livet då mer komplexa sociala krav ställs i olika situationer. 

Kadesjö (2008) har sammanfattat vilka åtgärder, metoder och anpassningar som underlättar läs- 

och skrivarbetet för elever med AST. En grundläggande förutsättning för att dessa elever ska lyckas 

är att undervisningen har ett klart och tydligt upplägg, enligt författaren. De uppgifter som ges bör 

vara avgränsade och överskådliga för eleverna och kraven ska vara rimliga och på rätt nivå. 

Dessutom finner Kadesjö (2008) belägg för att låta dessa elever arbeta i sitt eget tempo och inte 

skynda på utan istället uppmana eleverna till eftertanke.  

Forskningsöversikt     

     
Under våra sökningar efter tidigare forskningsstudier kring autism och skrivsvårigheter fann vi ett 

begränsat antal forskningsartiklar inom området, både nationellt och internationellt. Däremot 

hittade vi flera studier kring AST och skolsvårigheter samt om AST och läsning/läsförståelse. Det 

finns generellt betydligt mer forskning och skrivet material kring läsundervisning än kring 

skrivundervisning, enligt en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet (2015). Vidare är svårigheter 

i skrivandet inte enbart specifika för elever med AST. Vi har således valt att inkludera forskning 
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om hinder för god skrivutveckling samt forskning om metoder som används för att stödja alla 

elever i deras skrivande i allmänhet.  

Hinder för god skrivutveckling  
 

Lundberg (2008) menar att det i skrivandet krävs att man har en förmåga att klargöra samt tydligt 

uttrycka det underförstådda, att man kan gå från något implicit till något explicit. Under skrivandet 

blir den oreflekterade tanken tydlig och medveten. En ofrånkomlig förutsättning för att man ska 

bli en god skribent är att man lär sig själva hantverket i att skriva. Det handlar om att kunna 

behärska stavning och meningskonstruktion samt att kunna utveckla idéer, hitta de rätta orden, 

planera samt revidera och redigera texten. Ett begränsat ordförråd kan även vara ett hinder för en 

god skrivning. Det finns dock flera hinder som kan påverka dessa förmågor, menar Lundberg 

(2008). Dels kan det bli svårt att variera uttrycken med synonymer, dels kan det bli svårt att vara 

tillräckligt specifik i sin information, anser Lundberg (2008). Vissa elever hindras även i sin 

skrivutveckling på grund av bristfällig syntaktisk förmåga, att man exempelvis har svårigheter med 

ordföljd och meningsbyggnad. Ett annat hinder för god skrivutveckling är ett begränsat 

arbetsminne (Lundberg, 2008). Arbetsminnets kapacitet är olika från elev till elev och är något som 

skrivandet ställer höga krav på. Ytterligare ett viktigt hinder för skrivandet kan vara svårigheter att 

organisera sitt tänkande, att få ordningsföljden sammanhängande och logisk samt kunna skilja på 

vad som är väsentligt och ej. Dessa svårigheter får större konsekvenser om skribenten har svårt att 

föreställa sig mottagarens situation, att ta dennes roll samt leva sig in i vad läsaren vet och inte vet 

(Lundberg, 2008). Alin-Åkerman och Liljeroth (1999) menar att det inte finns en pedagogik som 

är lämplig för alla elever med autism vid alla situationer.  

Skrivundervisning 
 

Precis som läsundervisning innehåller skrivundervisning olika komponenter. Man brukar tala om 

två grundläggande komponenter som behövs för att kunna skriva: inkodning och budskapsförmedling. 

Inkodning handlar om att kunna skriva enligt de konventioner som finns för skrivande gällande 

grammatik, stavning och interpunktion. Budskapsförmedling syftar till förmågan att kunna 

förmedla ett budskap så att det framgår för läsaren (Vetenskapsrådet, 2015). Elever behöver få 

skrivundervisning inom båda dessa områden. Vetenskapsrådet (2015) lyfter fram fem faktorer för 

framgångsrikt skrivande i sin Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever; 1) en 

skrivprocessmodell där eleverna uppmuntras att planera, skriva utkast, redigera sitt skrivande; 2) 

stöd till självmotivation i form av egna uppsatta mål; 3) träning kring kognitivt resonerande i 

förhållande till elevens kognitiva utveckling och mognad; 4) stöd i att utforma en dialog som kan 
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införlivas och bli en del av tänkandet genom kamratlärande; 5) klara och tydliga förklaringar för 

eleverna av vad de behöver lära sig. Sammanfattningsvis, visar forskningsöversikten på flera 

skrivutvecklande metoder som ger stöd till elever i deras skrivande, såväl form som innehåll.  

Undervisningsmetoder som främjar skrivutveckling 
 

Det finns flera metoder för att stödja elevers läs- och skrivutveckling. En metod för att arbeta med 

språk och text i olika ämnen är genrepedagogik. Genrepedagogiken lyfter fram betydelsen av 

explicit undervisning i olika textgenrer som en viktig grundsten i läs- och skrivundervisningen (af  

Geijerstam, 2012). En av de centrala metoderna i genrepedagogiken är Cirkelmodellen. 

Cirkelmodellen är indelad i fyra faser, under den första fasen utgår läraren ifrån ett 

helhetsperspektiv när det gäller texter av olika slag. Första fasen är att börja med textens syfte och 

att gemensamt bygga upp kunskaper inom ämnesområdet. Därefter arbetar läraren och eleverna 

igenom texten genom att titta på struktur, val av ord, grammatik och andra komponenter som utgör 

texten. Läraren och klassen skapar sedan en gemensam text med utgångspunkt i elevernas muntliga 

förslag, texten skrivs fram på en gemensam plats som är väl synlig för eleverna. Läraren fungerar 

då som sekreterare och omformulerar elevernas talade språk till skriven text. Slutligen får eleverna 

skapa liknande textuppgift men med annat innehåll, först i grupp och sedan enskilt. Under arbetet 

får elever använda sig av de textavsnitt som redan skapats av läraren och gruppen (Gibbons, 2016). 

Genom detta arbetssätt får eleverna dels en ökad förståelse för olika typer av texter och innehållet 

i dessa samt dels ett stöd i att utveckla sitt skrivande (af Geijerstam, 2012). Parallellt med att 

eleverna lär sig om ämnet lär de sig hur de ska skriva inom aktuell genre (Liberg, 2016). Ett sätt att 

arbeta med elevernas eget skrivande är att variera mellan gemensamt och individuellt skrivande. 

Viktigt är att man på ett strukturerat sätt studerar hur texter är uppbyggda (Liberg, af Geijerstam 

och Folkeryd, 2010). Af Geijerstam (2012) anser att genom att arbeta strukturerat med 

undervisningen, speciellt läs- och skrivundervisningen, gynnas alla elever - men för elever med 

svårigheter är det extra viktigt. Genom att läraren och eleverna arbetar tillsammans med texter 

skapas en meningsfullhet och eleverna får förebilder för det egna skrivandet. Förutom 

genrepedagogik finns det flera arbetssätt som betonar samspelets och samtalets betydelse för 

lärandet. Forskning visar exempelvis att arbetssättet kamratlärande ger goda resultat för elevers läs- 

och skrivutveckling (Vetenskapsrådet, 2015). Att diskutera vad man har lärt sig, bidra med egna 

tankar och ta del av andras gynnar alla elever och synliggör lärandet. Kamratlärande bygger på att 

elever undervisar varandra under lärarens ledning. Genom arbetssättet kan en elev som har kommit 

längre inom ett ämnesområde stötta en elev som inte har kommit lika långt (Vetenskapsrådet, 

2015).  
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En annan modell för skrivutveckling är Self-Regulated Strategy Development (SRSD) (Graham, 

Harris & Mason, 2005). Denna metod fokuserar istället på att explicit undervisa elever om specifika 

strategier som ingår i skrivandet av en text, såsom att planera, att skriva och att revidera sitt arbete. 

Eleverna har ofta checklistor som stöd för kunskap om olika element som ska ingå i en specifik 

text när de producerar sina texter. Målet är dock att eleverna ska kunna skriva texter utan att ha 

dessa checklistor tillgängliga. Elever blir självständiga skribenter genom att först få 

bakgrundskunskap om hur en text ska skrivas, något som läraren därefter demonstrerar 

(modellering) och diskuterar med eleven. Därefter får eleven stöd i att utveckla färdigheter att skriva 

en text genom återkoppling från läraren. Lärarens återkoppling är en central del i processen 

(Graham, Harris & Mason, 2005). 

Lärarens återkoppling 
 

Förutom de olika metoderna för att främja elevers skrivutveckling betonas även lärarens roll i 

skrivundervisningen, framförallt vad gäller återkoppling på elevernas skrivande. Betydelsen av 

lärarens återkoppling lyfts fram i en systematisk översikt av Skolforskningsinstitutet (2018) som 

sammanställt forskning om återkoppling i skrivundervisningen. Skolans skrivundervisning handlar 

dels om att eleverna ska lära sig att skriva, dels att de ska utveckla sitt skrivande av olika slags texter, 

menar författarna. Flera studier visar, enligt översikten, att lärarna även vill att eleverna ska uppleva 

skrivande som en lustfylld och meningsfull process. Skrivandet är ofta personligt och fyller många 

gånger en identitetsutvecklande funktion för eleverna. Genom skrivundervisningen ska eleverna 

lära sig de olika dimensioner som kurs- och ämnesplanerna i svenskämnet fokuserar på. Det 

handlar exempelvis dels om hur olika texttyper ser ut till form, innehåll och uppbyggnad, dels om 

ett korrekt språk (Skolforskningsinstitutet, 2018). Lärarens återkoppling kan ge eleven stöd i de 

olika dimensionerna av skrivutvecklingen. Återkopplingen från läraren bör innehålla information 

om vad eleven redan kan, vad som bör utvecklas samt hur eleven ska komma vidare 

(Skolforskningsinstitutet, 2018). Relationen mellan lärare och elev har betydelse vid återkoppling 

på elevers skrivande. Det blir därför viktigt att ge återkoppling som inte skadar elevens 

självuppfattning utan motiverar till att utvecklas i sitt skrivande. Här är det viktigt att därför skilja 

på person och prestation, menar forskarna bakom översikten (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

Lärare kan vilja ge återkoppling som inte enbart syftar till prestation, utan även synliggör och 

berömmer eleven som person för att öka elevens motivation, lust och självförtroende. Även 

tidpunkten då återkoppling ges från läraren har betydelse (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

Återkoppling som ges medan eleven ännu är inne i skrivprocessen är lättare att ta emot och följa 

än återkoppling som ges efter avslutad skrivning. Syftet är då att hjälpa eleven förstå hur skrivandet 
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kan utvecklas (formativt), både i den aktuella uppgiften och även när eleven framöver hamnar i 

liknande situationer. Återkoppling som ges på elevens slutprodukt (summativt) hjälper eleven att 

dels förstå hur slutprodukten står i relation till uppsatta mål samt dels ge eleven vägledning inför 

fortsatt skrivande (Skolforskningsinstitutet, 2018). Cartwright (2017) lyfter betydelsen av 

metakognitiva processer så eleverna blir medvetna om sina egna förståelseprocesser. Läraren 

behöver stötta elever i att på ett medvetet sätt ägna sig åt särskilda kognitiva aktiviteter så som att 

tillämpa strategier för att utveckla det egna lärandet (Cartwright, 2017).  

Läs-, skriv- och språkförmåga hos elever med AST 
                 
Då vi hittade få studier kring skrivande hos elever med AST, fokuserar vi i denna 

forskningsgenomgång även på studier med fokus på läsförmåga hos elever med AST. Åsberg 

(2009) har undersökt läsning, stavning, språk- och hörförståelse hos elever med AST eller 

uppmärksamhetsstörning. Författaren har använt sig av olika standardiserade tester för bedömning 

av läsförståelse, ordavkodning och stavning samt gjorde jämförelser mellan elever med AST och 

en kontrollgrupp utan kända funktionsnedsättningar. I studien framkom, utifrån testresultaten, att 

elever med AST inte skiljer sig från kontrollgruppen beträffande avkodning och stavning, däremot 

fick de lägre resultat på läsförståelsetesterna. Resultatet visade således att lärare ej kan ta för givet 

att elever som läser snabbt och korrekt även förstår innehållet i texter och berättelser. Elever med 

AST har ofta svårigheter med det övergripande syftet och sammanhanget i en text även om 

förståelsen för enskilda ord och meningar finns, menar Åsberg (2009). Studien belyser även vikten 

av att kontinuerligt följa upp läs- och skrivutveckling hos elever med AST.  

Dickerson-Mayes och Calhoun (2005) har undersökt skillnader gällande läs- och skrivförmåga för 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat autismspektrumtillstånd, i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Studien påvisade att dessa elever har betydligt svårare att skriva 

än att läsa jämfört med elever utan funktionsnedsättning. Studien visar att risken att stöta på 

svårigheter vid läs- och skrivinlärning kan vara så mycket som 69 % för elever med AST 

(Dickerson-Mayes och Calhoun, 2005).  

Lewis, Murdoch och Woodyatt (2006) har genomfört en studie för att jämföra den språkliga 

förmågan hos elever med AST och elever utan AST-diagnos (referensgrupp). Resultatet av studien 

visade att grupperna inte nämnvärt skilde sig åt gällande icke-verbala förmågor. Däremot skiljde 

grupperna sig åt inom flertalet språkliga områden såsom; expressivt språk, språkminne samt 

språkligt innehåll. Lewis m.fl. (2006) konstaterar i sin studie att elever med AST låg efter i utveckling 

inom alla dessa områden jämfört med referensgruppen. I ytterligare en studie uppmärksammade 

forskarna betydelsen av ordkunskap och språklig förståelse för läsförståelsen hos elever med AST 
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(Nation, Clarke, Wright & Williams, 2006). Forskarna fann att elevgruppen med AST uppnådde 

lägre resultat än kontrollgruppen inom tester på ordkunskap och muntlig språklig förståelse. Enligt 

studiens författare kan svårigheter inom dessa områden antas orsaka bristande läsförståelse (Nation 

m.fl., 2006). Studier av Cronin (2014) har dessutom funnit att elever med AST visar större 

svårigheter vad gäller semantik, det vill säga ords innebörd och betydelser samt muntlig språklig 

förståelse, jämfört med en kontrollgrupp. Sammanfattningsvis har studierna visat att elever med 

AST kan möta svårigheter vad gäller ordförråd och språklig förståelse vilket i sin tur kan ha 

konsekvenser för deras läs- och skrivutveckling. 

Carlsson (2019) påvisar i sin studie att språkförmågan är starkt påverkad hos barn med autism. 

Studien visar att barn med AST har betydligt svårare med berättandet, i jämförelse med jämnåriga 

barn utan diagnos, trots att deras språkliga nivå matchats med barn i jämförelsegruppen. Deras 

berättelser är kortare, innehåller kortare meningar och berättelserna är mindre grammatiskt 

komplexa. Carlsson (2019) menar att barnens nedsatta förmåga till bildsekvensering (vilket innebär 

att se ett händelseförlopp i ett antal bilder) kan vara en orsaksfaktor. Denna förmåga är viktig för 

att kunna återberätta och skulle kunna orsakas av svårigheter med föreställningsförmåga samt 

förmågan att se helheten, menar Carlsson (2019). 

Cartwright (2017) menar att det ofta finns en nedsatthet av organisationsförmåga hos individer 

med AST. Med svårigheter kring organisation kan det vara svårt att planera och genomföra en 

uppgift. Sekvensering, att ordna händelser eller bilder i en logisk ordning, är ett exempel på 

organisation där det ofta förekommer svårigheter hos individer med AST, både att minnas 

sekvenser samt att organisera dem i en logisk ordning (Cartwright, 2017).  

Andra studier har även uppmärksammat att social kognition, samt förmågan att använda sig av 

information i ett visst sammanhang, kan ha betydelse för läs- och skrivförmågan. I Ricketts, Jones, 

Happé och Charman (2012) studie har man använt standardiserade test för inhämtning av data. 

Man har undersökt betydelsen av muntlig språkförståelse och ordigenkänning för läsförståelse hos 

ungdomar med AST. Studien undersöker även hur läsförståelsen påverkas av individuella skillnader 

i socialt beteende och social kognition. Resultatet visar att både ordigenkänning och muntlig 

språkförståelse är av stor betydelse för läsförståelse samt att även den sociala 

funktionsnedsättningen är en viktig faktor (Ricketts m.fl., 2012). 

Pennington och Delano (2012) har gjort en översyn av litteratur och tidigare forskning kring 

skrivundervisning för elever med AST. Det framkommer att elever med AST ofta har extra stor 

utmaning i att förstå hur texter byggs upp och att det beror på flera olika faktorer. En orsaksfaktor, 

är enligt Pennington och Delano (2012), att skrivandet är en kommunikativ handling mellan 
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författaren och läsaren. Det förutsätter en medvetenhet om andras perspektiv vilket ofta är en 

svårighet för individer med AST. Dessutom krävs det i skrivprocessen att eleverna kan hantera 

flera kognitiva, språkliga och motoriska processer parallellt med att de planerar, organiserar och 

reviderar sin text. Individer med AST ofta har svårigheter inom många av dessa kritiska områden, 

enligt Pennington och Delano (2012).    

Vidare visar översikten av Pennington och Delano (2012) även att det finns ett starkt samband 

mellan skriftlig och muntlig uttrycksförmåga. Avslutningsvis, menar författarna till översikten, att 

skrivförmågan har stor betydelse för huruvida elever lyckas i sin utbildning eftersom det primära 

sättet att visa kunskaper är genom skrivande. Elever som misslyckas med att utveckla tillräcklig 

skrivförmåga kommer sannolikt att uppleva utmaningar både i skolan och på arbetsplatsen 

(Pennington & Delano, 2012). Det finns således ett stort behov av effektiva metoder för 

skrivundervisning och skrivstrategier  

Interventioner och anpassningar gällande skrivförmåga för elever med AST 
 

Flera studier har fokuserat på en av de metoder som generellt föreslås för att stödja elevers 

skrivande - SRSD (Self-Regulated Strategy Development - självreglerad strategiutveckling) 

(Thompson-Jacobson & Reid, 2012; Asaro-Saddler, 2014). SRSD har på ett framgångsrikt sätt 

använts för att stödja elevers skrivutveckling i allmänhet men har även prövats för elever med 

autism. Metoden går ut på att elever får stöd i sitt skrivande genom att undervisas om olika 

strategier, såsom exempelvis att planera sin skrivuppgift, ta stöd av en känd berättelse, göra en 

tankekarta och använda sig av stödfrågor. SRSD hjälper elever att behärska kognitiva processer på 

den nivå som är inblandad vid skrivande och hjälper dem att utveckla förmågan att använda sig av 

skrivstrategier medan de skriver, menar forskarna. Genom att använda denna metod för elever med 

AST kan det bidra till att eleverna får en positiv attityd till skrivandet och till sig själva som 

författare. Vid en jämförelse av deras texter, innan och efter interventionen, kunde man se hur 

eleverna både skrev längre och mer komplexa texter. Asaro-Saddlers studie (2014) visar att elever 

med AST behöver få undervisning om fungerande strategier för att planera och utföra uppgifter 

på egen hand och för att kunna tillämpa dessa vid andra nya skrivuppgifter.  

Pennington och Delano (2012) lyfter fram olika skrivmetoder i sin studie som kan stödja elever 

med AST i skrivutvecklingen. Visuellt stöd, såsom exempelvis tankekartor, bilder och scheman, 

kan vara ett bra stöd vid elevernas skrivande. Även samarbetslärande, där elever hjälps åt att skriva 

en berättelse eller granskar varandras texter, anser Pennington och Delano (2012) kan vara en 

effektiv metod för att utveckla och stötta elevernas skrivande. Något annat som kan underlätta 
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skrivandet är användandet av olika datorprogram som hjälper eleven med de grundläggande 

färdigheterna (såsom rättstavning och ordprediktion).  

Pennington och Delano (2012) refererar även till Graham och Perrins studie (2007) i Pennington 

& Delano, 2012, s.159) i vilken det presenteras olika förslag på effektiv skrivundervisning. Något 

som är viktigt är att eleverna undervisas om strategier för planering, revidering och redigering. 

Eleverna behöver även få undervisning om hur man gör sammanfattningar av läst material. Enligt 

Pennington och Delano (2012) är det viktigt att fastställa tydliga mål för vad eleverna ska utföra 

med sitt skrivande. Eleverna måste få lära sig hur de kan kombinera ord och fraser för att bygga 

mer komplexa meningar. Inför en skrivuppgift bör eleverna få arbeta med olika aktiviteter för att 

få hjälp att samla och organisera information inför skrivandet. Eleverna behöver även få tillgång 

till olika modeller som stöd i sitt skrivande (Pennington & Delano, 2012). Pennington och Delano 

(2012) efterfrågar vidare forskning inom området. 

Cartwright (2017) belyser vikten av att eleverna får stöd i språklig organisation genom att undervisas 

om olika strategier för detta. En strategi är tankekartor som, inte enbart ger stöd kring organisation 

och struktur, även kan öka elevens förståelse för ämnesområdet. Eleverna behöver även bli 

medvetna om hur texter organiseras (Cartwright, 2017). Det är således betydelsefullt att eleverna 

parallellt med skrivundervisning även får kunskap om stödjande strategier.  

Elevers och lärares syn på stöd för elever med AST 
 

Lindsay, Proulx, Thomson och Scott (2013) har genom intervjuer studerat vilka utmaningar lärare, 

som undervisar elever med AST i vanliga klasser, möter. Utmaningarna som konstateras i studien 

är lärares förståelse och bemötande av olika beteenden samt utmaningar i att skapa en inkluderande 

miljö i klassrummet. Fler resurser, stöd och utbildning betonas som viktiga förutsättningar för att 

elever med AST ska kunna erbjudas en inkluderande klassrumsmiljö (Lindsay m.fl., 2013). Lärare 

behöver ett bättre stöd för att öka sin förståelse för elever med AST vilket kan fås genom intern 

och extern utbildning, menar författarna. Lindsay m.fl. (2013) menar att med kunskap kan man 

utveckla effektiva lösningar som kan förbättra dessa elevers inkludering. Även en intervjustudie av 

Lozic (2014) visar att lärare som undervisar elever med AST förväntas vara mycket 

anpassningsbara. Vidare menar Lozic (2014) att lärares arbete fokuserar ofta på elevernas sociala 

färdigheter och beteenden istället för att stötta eleverna att nå sina kunskapsmål. Lozic (2014) 

belyser svårigheten och utmaningen med att majoriteten av elever med AST ofta har problematiska 

skolupplevelser sedan tidigare då svårigheterna inte har bemötts på ett adekvat sätt. Många lärare 

måste kunna behärska och klara av ångestproblematik, rädsla för social interaktion, språkproblem, 
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svårigheter i abstrakt tänkande samt brist på motivation. En annan slutats som Lozic (2014) drar 

är att lärare som undervisar elever med AST förespråkar personliga didaktiska lösningar och stöd, 

ytterligare undervisningsresurser, god tillit, tydlighet samt stegvisa instruktioner.  

Gårlin (2017) menar att de förändrade kunskapskraven i Lgr 11 innebär att det inte längre räcker 

med att eleverna har faktakunskaper för att nå målen, numera krävs att eleven kan resonera, 

argumentera och analysera för att uppnå lägsta godkända betyget E. Vidare anser Gårlin (2017) att 

det är viktigt att skolpersonal har den kompetens och flexibilitet som krävs för att möta elever med 

AST. I annat fall kan det innebära att eleverna inte klarar målen för utbildningen vilket på sikt även 

kan begränsa deras framtida yrkesval (Gårlin, 2017). 

Simmeborn Fleischers (2013) intervjustudie rör ungdomar med AST samt deras upplevelser och 

erfarenheter av stödåtgärder under skoltiden, från förskola till högskola. Resultatet från studien 

visar att elever med AST har ett stort behov av individanpassat stöd under hela sin utbildning. 

Deras kognitiva svårigheter innebär problem med organisation, planering, struktur och tid. Två 

teman som informanterna beskriver utifrån sin studievardag är utanförskap och kamp. Det betonas 

att svårigheter ur pedagogiska, sociala och emotionella aspekter har stor påverkan på lärandet. Även 

i Barics avhandling (2016), som bygger på intervjuer, framkommer det att ungdomar med AST 

upplever stödet under skoltiden som tillfälligt och otillräckligt utifrån deras behov. Om lärare och 

övrig skolpersonal hade haft bättre kunskap om AST menar informanterna att stödet skulle ha varit 

bättre anpassat utifrån elevernas behov. Deras uppfattning är att skolans insatser av stöd sällan 

varit till någon hjälp. De kortare insatserna har ofta riktats mot ett specifikt lärandemål vilket sällan 

ledde till bestående strategier för lärande hos eleverna. Att kunna tillämpa olika strategier är en 

viktig färdighet som visat sig vara svår för elever med AST, vilket både Barics (2016) samt 

Simmeborn Fleischers (2013) studier belyser. I en intervjustudie av Moore (2002) framkommer det 

att eleverna kan ha svårigheter att själva plocka fram och applicera sina tidigare kunskaper i en ny 

situation, trots att uppgiften eller situationen är relativt likvärdig. Enligt Moore (2002) behöver 

elever med AST kontinuerligt individanpassat stöd kring organisation, planering och struktur 

genom hela sin utbildning. Forskning visar att lärare behöver ytterligare kunskap om AST och 

skrivning för att kunna möta och stötta dessa elever på ett optimalt sätt. 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Didaktisk teori 

I vår intervjustudie har vi haft reflexiv didaktisk teori som utgångspunkt (Uljens, 1997). Didaktik 

står för betydelsen av att lära ut och innefattar alla faktorer som påverkar undervisningen (Uljens, 
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1997). Syftet med den didaktiska teorins utvalda frågor är att skapa förståelse för vad som sker i en 

pedagogisk situation i skolan (Uljens, 1997). Enligt Nilholm (2016) kan de didaktiska frågorna fånga 

in väsentliga aspekter av lärares arbete. En didaktisk teori innebär en inriktning mot lärares 

verksamhet, elevers lärande och kunskapsbildning (Uljens, 1997). Det inkluderar även behov av en 

ökad förståelse för hur undervisning går till (handlande) samt hur den är relaterad till elevens 

lärande och tänkande. Det innefattar den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning och 

handlar således om hur ett yrkeskunnande skapas och utvecklas (Uljens, 1997). Uljens (1997) menar 

att det är viktigt att skapa ett språk för att beskriva verksamma lärares och elevers perspektiv på 

undervisningsprocessen. I en reflexiv didaktisk teori ses lärares handlande som intentionellt 

(avsiktligt). Intention, handling och reflektion över handlandet utgör viktiga element (Uljens, 1997). 

Forskningens uppgift blir då att ta sin utgångspunkt hos lärare för att förstå hur de tänker, resonerar 

och agerar i praktiken, menar Uljens (1997).  

I vår studie har vi använt didaktisk teori som utgångspunkt för utformning av intervjuer med lärare, 

då vi fokuserat på frågor, som är centrala i lärares praktik. Enligt Uljens (1997), är lärares praktik 

inte enbart det som läraren utövar i klassrummet. Praktiken innefattar även förberedelse av 

undervisningen, utvärdering och framtagande av undervisningsmaterial. Vid planering av 

undervisningen blir frågor om undervisningens mål, innehåll och olika sätt att presentera kunskap 

centrala. Vidare menar Uljens (1997) att lärares val av innehåll i undervisningen måste ses i relation 

till de specifika elever som ska undervisas. De didaktiska frågorna varför, vad, hur och vem påverkar 

lärares planering av undervisningen och undervisningens utformning. Frågan varför representerar 

den reflekterande aspekten över valen som görs och står i relation till styrdokument och läroplan. 

Den didaktiska frågan vad representerar innehållet i undervisningen. Frågan vem handlar om de 

specifika elever som ska delta i undervisningen och hur representerar metodiken och val av metoder 

och arbetssätt. I vår studie har vi valt att fokusera på hur verksamma lärare ser på de metoder och 

strategier som de använder för att stödja elever med AST i deras skrivande samt hur lärarna ser på 

bedömning av elevers skrivande. När det gäller frågan vem undervisningen ska riktas till, har vi valt 

att undersöka specifikt hur verksamma lärare ser på de svårigheter som elever med AST möter i 

sitt skrivande. Vidare, i relation till frågan vad, har vi valt att fokusera på ett specifikt ämne – elevers 

skrivande. 
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syfte med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur olika lärare ser på svårigheter som 

elever med AST möter i sitt skrivande samt hur de beskriver sitt arbete för att stötta elevernas 

skrivutveckling. 

Utifrån syftet med vår studie är det lärarnas tankar och erfarenheter som kommer att fokuseras.  

Forskningsfrågor 
 

 Hur beskriver lärare svårigheter som elever med AST möter i sitt skrivande? 

 Hur beskriver lärare de metoder och strategier de använder för att stötta elever med AST i 

deras skrivande? 

 Hur ser lärare på bedömning av skrivutveckling hos elever med AST? 

Metod 
 

I denna del av arbetet redogör vi för vilken datainsamlingsmetod vi har använt oss av och hur vi 

har gått tillväga för att samla in och analysera data. Valet av metod och datainsamlingsverktyg 

baserades på studiens syfte och frågeställningar. Fejes och Thornberg (2015) menar att kvalitativa 

studier inte har som fokus att hitta sanningar, utan att beskriva individers olika perspektiv. Vi 

redogör för vilken urvalsprocess gällande respondenter som har använts samt ger en kort 

beskrivning av varje respondent. Vi diskuterar därefter även studiens validitet och reliabilitet utifrån 

begrepp från Bryman (2016) samt Fejes och Thornberg (2015). Slutligen beskrivs i denna del etiska 

principer som, enligt Vetenskapsrådet (2017), är viktiga att ta hänsyn till. 

Metod för datainsamling  
 

Då syftet med studien har varit att undersöka lärares tankar och erfarenheter valde vi att göra en 

kvalitativ studie. Enligt Bryman (2016) är utgångspunkten i en kvalitativ undersökning deltagarnas 

perspektiv, det vill säga vad de anser som betydelsefullt och viktigt. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att man kan få fram flera skilda uppfattningar inom samma tema då olika personer kan ha 

olika upplevelser av samma sak. Det är viktigt att forskaren har god kunskap inom det aktuella 

ämnet för att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna, enligt Kvale och Brinkman (2009).  

Den metod vi använt oss av för att samla in empiri är kvalitativ intervju. Enligt Dalen (2015) lämpar 

sig kvalitativa intervjuer väl för att ge insikt om informanternas egna tankar, erfarenheter och 
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känslor. I en kvalitativ intervju, menar Bryman (2016), är engagemanget riktat mot respondentens 

tankar. Essiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) kallar denna kategori av 

intervju för samtalsintervju och menar att en utmaning att komma respondenten så nära att man 

kan fånga dennes ”tankevärld”. Metoden är flexibel samt ger möjlighet till följdfrågor för att få mer 

detaljerade och fylliga svar (Bryman, 2016). Dessa egenskaper är fördelaktiga i förhållande till vårt 

syfte och ämnesområde. Genom vår studie önskar vi nå en fördjupad kunskap om vårt ämne. Vi 

valde att använda en metod som fångar respondenternas uppfattningar och gav möjlighet till 

flexibilitet för att få rika beskrivningar om hur respondenterna arbetar för att stödja skrivande hos 

elever med AST. 

Fördelar med en kvalitativ studie är att forskningsresultaten grundas på belägg från miljön i den 

”levda vardagsvärlden” ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och 

Brinkman (2009) menar att kunskap konstrueras i interaktionen mellan den intervjuade och 

intervjuaren. Intervjukunskapen är kontextuell, språklig, narrativ och pragmatisk (Kvale & 

Brinkman, 2009). Kritik som riktats mot kvalitativa forskningsstudier är dels att resultaten inte går 

att generalisera till andra situationer eller miljöer, dels att respondenterna i en intervjustudie ej har 

valts ut slumpmässigt och därmed kan resultaten inte ses som representativa (Bryman, 2016). Andra 

nackdelar kan vara att forskningsresultaten ej går att generalisera till andra liknande fall på grund 

av att forskningen bygger på detaljerade djupstudier av ett litet antal enheter (Denscombe, 2009).   

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren har en intervjuguide 

med ämnen och frågor som behandlas under intervjun (se bilaga 3). Vid utformandet av 

intervjuguiden har vi haft didaktisk teori som utgångspunkt (Uljens, 1997). Som framgår av bilaga 

3, behandlas centrala didaktiska frågor vem och hur i intervjuguidens olika frågeområden.  

Intervjuguiden är en central del vid semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2015). Forskaren ges 

därmed möjlighet till en flexibilitet att variera ordningen på frågorna efter vilken riktning varje 

enskild intervju tar (Bryman, 2016; Dalen, 2015). Intervjufrågorna är av det öppna slaget och ej så 

specificerade. Fördelen med denna typ av upplägg är att den erbjuder en viss struktur i 

intervjusituationen men ger även en flexibilitet som gör det möjligt för varje respondent att utveckla 

sina svar i önskad riktning. Svaren är öppna och fokus ligger på respondenten som utvecklar sina 

åsikter och synpunkter. Med semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren anpassa och utveckla 

frågorna under projektets gång samt använda dem utvecklingsmässigt genom ett flexibelt 

tillvägagångssätt (Denscombe, 2009). En utmaning är dock hur man kan undvika att styra eller 

påverka respondenter i en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkman, 2009).  
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Enligt Essiasson m.fl. (2017) är det betydelsefullt att upprätta en vetenskaplig distans till personen 

man intervjuar vilken därför bör vara en person man inte har någon relation till. Intervjun bör äga 

rum i lugn och ro på en plats där informanten känner sig så bekväm som möjligt (Essiasson m.fl., 

2017). Våra intervjuer genomfördes i rum som låg avskilt för att minimera risken att bli avbrutna 

eller störda. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafonfunktionen på en mobiltelefon. Det gav 

oss möjlighet att lyssna igenom materialet flera gånger för att på så sätt säkerställa att 

respondenternas uttalanden blev korrekt framställda (Dalen, 2015).  

Urval 
 

För att hitta respondenter till vår studie använde vi oss av det Bryman (2016) kallar ett målinriktat 

urval, vilket betyder att urvalet är strategiskt och består av personer som är relevanta för 

frågeställningarna. Ett kriterium, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, var således lärare som 

har erfarenhet av arbete med skrivundervisning utifrån Lgr 11 för elever med AST. Även Dalen 

(2015) lyfter betydelsen av ett genomtänkt urval av informanter och menar att detta är något som 

påverkar giltigheten i studiens resultat. 

Vi valde att kontakta lärare och speciallärare som har erfarenhet av skrivundervisning för elever 

med AST. Vid förfrågan berättade vi kortfattat om studiens syfte i ett informationsbrev (bilaga 1). 

Responsen från lärarna var mycket positiv och samtliga tackade ja till att delta i vår studie. Flera 

respondenter tipsade om andra lärare som kunder vara intressanta för studien vilket vidgade vårt 

kontaktnät. Våra respondenter arbetar i sex olika kommuner runt om Stockholm, på tolv olika 

skolor. Skolorna är både kommunala och fristående grundskolor. Åtta av lärarna arbetar i särskilda 

undervisningsgrupper för elever med AST. Av respondenterna är sju lärare, två speciallärare och 

tre specialpedagoger. I vår studie har vi valt att inte fokusera på de olika yrkesrollerna utan vi har 

för enkelhetens skull valt att benämna alla studiens respondenter som lärare. Alla lärare undervisar 

(eller har under det senaste året undervisat) i ämnet svenska. Samtliga respondenter uppger att det 

inte har ingått någon utbildning kring AST i deras lärarutbildning. Två av speciallärarna uppger att 

det har ingått ett moment om olika funktionshinder i deras vidareutbildning. En respondent har 

läst en kurs i specialpedagogik kring olika neuropsykiatriska funktionshinder. De lärare som arbetar 

i särskilda undervisningsgrupper uppger att de har fått viss intern fortbildning om AST.  
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Beskrivning av respondenterna 
 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av studiens respondenter vilka beskrivs med fiktiva namn 

för att tillförsäkra konfidentialitetskravet vid deltagande i forskningsstudier (Vetenskapsrådet, 

2017).  

Alice är grundskollärare och arbetar som klasslärare på lågstadiet i en grundskola f-6. Hon har 

behörighet att undervisa i samtliga ämnen och har gått fortbildning kring AST.  

Bea är grund- och gymnasielärare och har behörighet att undervisa i ämnena svenska och drama. 

Hon har vidareutbildat sig till speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivinlärning. Hon har 

gått fortbildning kring AST. För närvarande arbetar Bea som speciallärare på högstadiet på en 

resursskola för elever med AST.  

Cecilia är grundskollärare och arbetar som speciallärare på högstadiet på en grundskola. Hon har 

behörighet att undervisa i samtliga ämnen. Cecilia har gått en påbyggnadsutbildning i 

specialpedagogik och har även vidareutbildat sig till speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivinlärning.  

Diana är gymnasielärare i språk. Hon har vidareutbildat sig till specialpedagog för högstadiet. Diana 

arbetar som specialpedagog på högstadiet på en grundskola.  

Eva är grundskollärare och arbetar som klasslärare på mellanstadiet på en resursskola för elever 

med, vad hon beskriver som, ”problematisk skolgång”. Hon är behörig lärare i ämnena svenska, 

SO och engelska. Eva har gått fortbildning kring AST.  

Frida arbetar som grundskollärare i särskild undervisningsgrupp för elever med AST, årskurs 4-5. 

Hon har behörighet att undervisa i alla teoretiska ämnen. Frida är även utbildad fritidspedagog.  

Gunilla är grundskollärare och har tidigare arbetat som klasslärare på mellanstadiet på en 

resursskola för elever med AST och även som speciallärare på samma skola. Hon har behörighet 

att undervisa i ämnena svenska, matematik, SO, bild och slöjd. Hon uppger att hon har gått flera 

fortbildningar kring AST.  

Hanna är grundskollärare och även gymnasielärare. Hon arbetar som klasslärare på mellanstadiet 

på en resursskola för elever med AST. Hanna har behörighet att undervisa i svenska, tyska och har 

även läst en kurs i specialpedagogik med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon 

har gått flera fortbildningar kring AST.  
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Inger är förskollärare och lågstadielärare. Hon arbetar på en grundskola f-9 som specialpedagog i 

åk f-3. Hon har även gått specialpedagogutbildning och rektorsutbildning.  

Johanna är förskollärare och har en vidareutbildning till 1–7-lärare med inriktning mot läs- och 

skrivundervisning. Hon arbetar som lärare i en särskild undervisningsgrupp för elever med AST, i 

åk f-6. Hon har deltagit i ett tvåårigt projekt via SPSM med utbildning och handledning inom 

autism.  

Kristin är grundskollärare för högstadiet och gymnasiet. Hon har tidigare arbetat som klasslärare 

på högstadiet på en resursskola för elever med AST och arbetar nu som biträdande rektor på samma 

skola. Kristin har behörighet att undervisa i svenska och historia. Hon har gått flera interna 

fortbildningar kring AST.  

Lena är förskollärare och även lågstadielärare. Hon har även specialpedagogutbildning med 

behörighet att undervisa i särskolan. Lena arbetar på en f-6 skola och undervisar i en liten 

undervisningsgrupp. 

Genomförande  
 

Studien genomfördes under vårterminen 2019. Intervjuerna ägde rum under januari och februari 

och samtliga respondenter undertecknade ett samtyckesformulär (bilaga 2) vid intervjutillfället. 

Därefter påbörjades arbetet med transkription och analysarbete. Respondenterna intervjuades 

individuellt, i samband med att vi besökte deras respektive arbetsplats. Ingen av respondenterna 

arbetade på samma skola. Två av respondenterna valde att intervjun skulle genomföras på annan 

plats. Fyra av intervjuerna genomförde vi tillsammans, vilket respondenterna hade godkänt på 

förhand. Övriga intervjuer delades upp mellan oss. Som utgångspunkt hade vi vår intervjuguide, 

vilken är utformad utifrån didaktisk teori (se bilaga 3). Vi valde att spela in intervjuerna vilket gav 

oss möjlighet att lyssna flera gånger och vi tog även anteckningar under intervjuernas gång.  

För att säkerställa att forskaren förstått och tolkat respondenten korrekt beskriver Kvale och 

Brinkmann (2009) att man kan upprepa och omformulera respondentens svar. Detta gjorde vi 

under intervjuernas gång med uppföljande frågor såsom; ”Har jag förstått dig rätt om jag...?”,”Menar 

du alltså att…?”. Inför studien genomförde vi varsin pilotstudie där vi intervjuade en speciallärare 

och en klasslärare. Då vi inte har förändrat syfte och frågeställningar finns pilotstudiernas 

respondenter även representerade i denna studie.  
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Databearbetning och analysmetod   
 

Under den kvalitativa dataanalysens process bearbetar forskaren sina data, organiserar och bryter 

ner dem till hanterbara enheter, kodar dem och gör analyser av dem samt letar efter mönster (Fejes 

& Thornberg 2015). Utifrån studiens syfte, frågeställningar och metodval genomförde vi en 

tematisk analys för att organisera och hitta mönster i vårt insamlade material. Enligt van Manen 

(2014) är tematisk analys ett verktyg som lämpar sig väl för att identifiera teman ur transkriberade 

intervjuer där personliga upplevelser och beskrivningar är i centrum. Vid utformningen av en studie 

plockar forskaren ut teman, utifrån respondenternas svar, som är relevanta för att kartlägga studiens 

aktuella problemformulering (Dalen, 2015). Vi har genomfört en tematisk analys av 

respondenternas svar i relation till tre frågeområden i vår intervjuguide. Vid analysen har vi inte 

utgått ifrån didaktisk teori utan vi har använt oss av våra frågeställningar, vilka grundar sig på våra 

teoretiska utgångspunkter. Braun och Clarke (2006) menar att ett tema är ett mönster som finns i 

insamlade data och som berättar något relevant i förhållande till frågeställningarna. Efter 

transkriberingen använde vi något som Kvale och Brinkman (2009) benämner som 

meningskoncentrering, vilket innebär att man sammanfattar respondenternas svar. Det gav oss en 

bredare översikt över materialet inför den kommande analysen (Kvale & Brinkman, 2009). Ett 

exempel är: 

Det kan fattas liksom luckor i texten, för att eleven ofta tänker att läsaren förstår ju 
vad jag tänker fastän det gör man ju inte alltid. (Bea) 

Meningskoncentrering: Lärarens uppfattning är att elever med AST har svårigheter att skriva en text 

som är avsedd för en mottagare. 

Den tematiska analysen består av sex olika faser; bekanta sig med materialet, leta efter koder i 

materialet, leta efter teman i materialet, se till att varje tema har ett innehåll som hänger ihop, 

definiera och namnge temana samt att slutligen producera en rapport (Braun & Clarke, 2006). I vår 

kodningsprocess markerade vi ord och fraser med olika färger utifrån tänkbara teman, skapade 

underteman och sökte efter likheter och skillnader i de tolv respondenternas svar. Under 

temaindelningens gång kan forskaren observera nya underteman eller att två tidigare skilda teman 

behöver slås ihop till ett tema (Dalen, 2015). Vad finns det för likheter? Vad hör ihop? och Vad 

särskiljer? (Fejes & Thornberg, 2015). Under kodningen sammanför man ett eller flera nyckelord 

till ett textsegment för att underlätta kommande identifiering av ett uttalande. Kategoriseringen 

innebär att innebörden i långa intervjukommentarer reduceras till några få kategorier (Kvale & 

Brinkman, 2009). 
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Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Bryman (2016) används begreppet validitet och reliabilitet i forskningen för att beskriva 

forskningens kvalitet. Enligt Kvale och Brinkman (2009) hänför sig validiteten i kvalitativ forskning 

till i vilken utsträckning vald metod undersöker det som avses. I en intervjustudie handlar 

validiteten dels om tillförlitligheten i respondenternas berättelser, dels om kvaliteten på själva 

intervjun. Esaiasson m.fl. (2017) anser att validitet kan ses som både centralt och svårt i empirisk 

samhällsvetenskap. Validitet kan definieras på flera olika sätt: 1) överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det som vi 

påstår att vi mäter. (Esaiasson m.fl., 2017., s. 58). De två första definitionerna går att särskilja som 

begreppsvaliditet (speglar använda begrepp det som de är avsedda att beteckna?) och den tredje 

definitionen innebär resultatvaliditet. Studiens begreppsvaliditet kan diskuteras när teoretiska 

begrepp är fastställda och metodverktygen är klarlagda. Studiens resultatvaliditet kan utvärderas 

efter att studien är genomförd (Esaiasson m.fl., 2017). För att garantera begreppsvaliditeten har vi 

använt en intervjuguide där vi tydligt definierat de områden vi avsåg att undersöka. Dessutom har 

vi följt Kvale och Brinkmans (2009) sju steg vid intervjugenomförandet: tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering och analys. Dessa steg medför att validiteten inte enbart 

genomsyrar slutrapporten utan hela studien. Dock kan slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar 

påverka, menar Bryman (2016). I vår studie har vi strävat efter att undvika dessa slumpmässiga och 

tillfälliga betingelser genom att vara aktsamma vid alla de sju stegen i intervjustudien.  

Reliabilitet, som handlar om tillförlitlighet, innebär att om undersökningen görs om på nytt så ska 

ett likartat resultat uppnås (Bryman, 2016). Själva begreppet reliabilitet är omdiskuterat i kvalitativa 

forskningssammanhang (Kvale & Brinkman, 2009). Det handlar, enligt Bryman (2016), om hur 

mycket slump eller tillfälligheter kan inverka på resultatet. För att säkerställa tillförlitligheten har vi 

undvikit att ställa ledande frågor eftersom de oavsiktligt kan påverka svaren, något som Kvale och 

Brinkman (2009) påpekar. Genom att ställa öppna frågor, samt även ha uppföljningsfrågor, avsåg 

vi att få en djupare förståelse för lärarnas olika uppfattningar. Uppföljningsfrågorna ställdes för att 

säkerställa att vi hade uppfattat respondenten på rätt sätt och för att ge oss en djupare förståelse 

för respondenternas svar.  

Bryman (2016) menar att begreppet generaliserbarhet syftar till i vilken grad en studies resultat kan 

generaliseras till andra situationer eller kontexter än i den specifika undersökningens. Kvalitativ 

forskning baseras ofta på intensiva studier av ett relativt litet antal fall och därmed kan 

generaliserbarheten ifrågasättas, menar Denscombe (2009). Däremot kan man se studiernas resultat 
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som ett bidrag till att skapa förståelse kring erfarenheter av att stödja elever med AST i deras 

skrivande hos olika verksamma lärare.  

Genom en tydlig beskrivning av respondenternas olika bakgrunder och en rik beskrivning av deras 

erfarenheter avser vi att ge läsaren en möjlighet att relatera resultat till andra situationer och 

kontexter. 

Etiska överväganden 
 

Forskning omfattas av olika lagar, regler och etiska principer som forskaren förväntas arbeta enligt 

(Denscombe, 2009). Gällande studiers etiska förhållningssätt har forskaren skyldighet att respektera 

respondenternas rättigheter och sådant som kan vara av känslig karaktär (Denscombe, 2009). 

Etiska frågor som rör integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande för 

personer som är involverade i forskning (Bryman, 2016). 

När det gäller de etiska övervägandena för vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (2017) fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst har rätt att avsluta sin medverkan. Respondenterna ska vidare få information 

om syftet med studien, vilka metoder och moment som kommer att ingå samt hur resultatet 

kommer att presenteras. Enligt samtyckeskravet ska forskaren informera de presumtiva deltagarna 

om vad deltagandet i studien innebär och erhålla ett skriftligt samtycke från deltagarna i studien 

(Bryman, 2016). Deltagarna måste få tillräckligt med information för att själva kunna ta ett 

förnuftigt beslut om de vill delta eller ej. Information om studien skall ges skriftligt och det ska 

tydligt framgå att deltagandet är frivilligt, ge deltagaren lämplig information om forskningen samt 

att det noga anges vilken typ av åtaganden som krävs av deltagaren (Denscombe, 2009). Intervjun 

kan komma att påminna om ett vardagligt samtal men det är av oerhörd vikt att deltagarna har klart 

för sig att de ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson m.fl., 2017). Vi informerade lärarna både 

muntligt och skriftligt om studien och vad deltagandet i intervjuerna innebar (bilaga 1 & 2). Enligt 

konfidentialitetskravet ska all information om och av alla deltagare i studien behandlas med 

konfidentialitet samt uppgifterna ska ej kunna spåras tillbaka till uppgiftslämnaren och enskilda 

respondenter ska inte kunna identifieras. Vid redovisning av studiens resultat har vi använt fiktiva 

namn och undvikit att redovisa känslig information som kan knytas till specifika respondenter. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in under studien endast får användas till avsett 

syfte och det insamlade materialet måste makuleras efter analys och presentation av resultat 

(Bryman, 2016). De insamlade uppgifterna kommer enbart användas i det avsedda syftet. Det är av 
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yttersta vikt att deltagarnas intressen skyddas. Ingen deltagare ska utsättas för någon fysisk, 

psykologisk eller personlig skada genom sitt deltagande eller utifrån den information som samlas 

in under forskningen (Denscombe, 2009). När uppsatsen är godkänd, kommer därför de inspelade 

intervjuerna att förstöras.  

Resultat och analys 
 

I denna del av arbetet presenteras resultatet av intervjuerna baserat på tre övergripande 

frågeområden i vår intervjuguide som motsvarar frågeställningarna i vår uppsats. 

Frågeställningarna, med fokus på den didaktiska frågan hur och vem utgör våra rubriker. Teman 

som har utkristalliserats inom varje frågeställning redovisas som underrubriker. 

Hur beskriver lärare svårigheter som elever med AST möter i sitt skrivande? 
 

Samtliga lärare upplever att elever med AST ofta har svårigheter att komma på en skrividé och att 

utveckla den med hjälp av ord och meningar samt att skriva texten för en mottagare. Lärarna 

berättar att det även kan vara svårt för eleverna att sätta igång med sina skrivuppgifter och betonar 

betydelsen av motivation för uppgiften. Även skrivuppgiftens textgenre har betydelse för resultatet.  

Att komma på en idé till en text 
 

Flera lärare påpekar att det är en stor utmaning för elever med AST att komma på vad de ska skriva 

och vad den egna texten skall handla om. Några av lärarna kallar det för ”bristen på fantasi” och 

menar att det är svårt för många elever med AST att föreställa sig en idé eller ett tema för en text. 

Särskilt svårt är det i uppgifter med fria ramar, när det inte är förutbestämd vad eleverna ska skriva 

om.  

Det här att kunna föreställa sig hur någonting ska vara … alltså att man inte kommer 
på vad man ska skriva … (Bea) 

Fantasi är svårt, för varför ska man hitta på? (Hanna) 

Även när det finns tydliga ramar eller ett givet tema, kan det vara svårt för eleverna att sätta sig in 

i ett givet ämne, exempelvis om en text ska handla om något specifikt så är det ofta svårt att förhålla 

sig till det. Skrivandet går, enligt några av respondenterna, ofta lättare om eleverna själva får 

bestämma vad de ska skriva om, ofta inom ett specialintresse såsom exempelvis krig eller spel. Som 

en lärare beskriver, är det svårt för eleverna att ”tänka utanför ramarna”. 

Om det är en text som ska handla om nånting specifikt så är det just 
föreställningsförmågan som ställer till det … just att föreställa sig och sätta sig in i de 
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här specifika ämnet det har alltid varit tufft för dom här eleverna. Sen kan det ju 
variera i olika grad. (Alice) 

Att utveckla idén med hjälp av ord och meningar 
 

Vidare lyfter flera respondenter fram utmaningen i att utveckla texten som innefattar beskrivande 

och detaljerade formuleringar. Det är lätt att elevernas texter blir fåordiga och korta, menar lärarna. 

Svårigheterna, enligt lärarna, tar sig i uttryck i både användning av begrepp men även i grammatik 

och meningsbyggnad. Det händer att texterna då upplevs som lösryckta ur sitt sammanhang, de 

blir ofta kortfattade och svåra att följa. 

Det blir ofta väldigt lite text för dom här eleverna. Många elever tycker att efter         
fem rader så är dom klara … å dom förstår inte varför det inte räcker – det är ju slut 

här. (Gunilla) 

Hon äter. Hon går ut. Hon ser en katt. (Hanna) 

Ytterligare en utmaning i detta sammanhang, enligt lärarna, är att kunna skriva med en ”röd tråd” 

med en tydlig början, handling och ett slut samt ett budskap. Eleverna har ofta många tankar, menar 

lärarna, men det är svårt att föra samman tankarna och skriva med ett sammanhang.  

Så för dom är det svårt att skriva en text med en röd tråd … att kunna börja          
från början och få ett avslut och man ska förstå handlingen och med ett tydligt 

budskap. (Johanna) 

Det är också många gånger svårt för dessa elever att skriva med en röd tråd och binda 
ihop berättelser. (Cecilia) 

Här menar en av lärarna att det krävs en förmåga till reflektion och analys, som även betonas i 

läroplanen. 

Som är så viktigt i den senaste läroplanen … reflektion och analys … och jämföra och 
få in dom bitarna … det måsta man hjälpa dom med. (Cecilia) 

Att skriva för mottagaren 
 

För elever med AST kan det vara svårt, menar lärarna, att anpassa budskapet utifrån läsaren. En av 

lärarna menar att det handlar om svårigheter som hör ihop med elevers diagnos, vilket medför en 

svårighet att sätta sig in i någon annans känslor och tankar. 

Det kan fattas liksom luckor i texten, för att eleven ofta tänker att läsaren förstår ju 
vad jag tänker fastän det gör man ju inte alltid. (Bea) 

Hit hör också utmaning i att använda tidigare kunskaper när texten skrivs fram. Lärarna menar att 

eleverna har svårigheter med att tillämpa sina tidigare kunskaper på nästa uppgift eller 

kunskapsområde. 
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Så ska man skriva en text och då går det inte att koppla ihop det där som man har 
tränat och övat på först … att nu ska det vara med i den här texten. (Eva) 

Det var ju inte i samma bok och det gjorde det svårt för det hade för eleven inte med 
varandra att göra. (Diana) 

Att sätta igång och hålla ut 
 

En annan viktig aspekt, som flera lärare lyfter, handlar om att sätta igång med själva skrivuppgiften 

samt att avsluta den. Här menar respondenterna att motivation spelar en viktig och betydande roll. 

”Finns inte motivationen blir det inget skrivande”, som en av lärarna framhåller. Att komma igång 

med en text kan vara ett stort motstånd som kan skapa oro och frustration, menar lärarna. 

Framförallt med att komma igång … det e ju de tuffaste! Liksom att dom fastnar … 
det blir liksom inte ens en bokstav. Så bara att sitta med ett blankt papper är   

jättesvårt. (Gunilla) 

Det är jobbigt liksom, det är jobbigt att ens starta å komma igång. Skrivandet är 
nånting som är jobbigt för dom … jättejobbigt! (Hanna) 

Det handlar mycket om motivationen … att väcka den … den drivkraften saknas ofta 
vid skrivandet. Det handlar om att hitta vägar. (Lena) 

Att sätta igång med en uppgift är ofta svårt och flera lärare använder ordet ”låsningar” för att 

beskriva det. Till exempel, menar en lärare, att flera elever med AST kan ha haft en god förmåga 

att skriva men de har lätt ”hakat upp sig” eller ”låst sig”. Trots att eleverna kunde skriva så satte de 

upp hinder för sig själva i skrivandet, menar läraren.  

Hur ska jag uttrycka mig? Vad får jag skriva? Vad får jag inte skriva? (Hanna) 

Även om dom kan skriva så sätter dom upp hinder för sig själva med              
låsningar. (Hanna) 

När eleven väl sätter igång med skrivandet kan det också bli en utmaning att fortsätta skriva och 

avsluta sin text. Lärarna menar att eleverna ofta upplever skrivandet som ett mödosamt arbete och 

att det tar mycket energi att skriva. Lärarna använder ofta ord så som ”dom har inte orken” eller 

”orken tar slut” för att beskriva utmaningarna. 

Jag vet vad jag ska skriva om men det tar för mycket energi vilket gör att jag inte orkar 
skriva allting som jag tänker. (Bea) 

Skrivandet är något som är jobbigt för dom … jättejobbigt! (Eva) 

Respondenterna för också fram flera förklaringar till varför arbetet med att skriva kan vara så 

mödosamt för eleverna. Finmotoriska svårigheter kan göra det svårt att hålla i en penna vilket i sin 

tur påverkar skrivlusten, enligt en lärare. Flera lärare lyfter fram användning av dator som 

hjälpmedel i skrivandet. Lärarna poängterar att skrivandet ställer även särskilda krav på de förmågor 
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som elever med AST har extra svårt med såsom arbetsminne och exekutiva funktioner. Även andra 

diagnoser, som exempelvis språkstörning eller ADHD, påverkar dessa elevers skrivförmåga, anser 

lärarna.  

Det är så svårt för det blir en dubbel svårighet, just med tolkningen, dels har du AST-
diagnosen som ställer till det … hur man tolkar informationen … och sen har du 
också språkstörningen som handlar om hur man tar in informationen … ja … det 

ställer till det jättemycket. Där kan det bli svårt att hitta vägar. (Diana) 

Flera elever med AST har även en språkstörning … det påverkar ju jättemycket 
skrivförmågan … och talet och … alltså det ena påverkar det andra. (Kristin) 

Textgenre har betydelse 
 

Textgenre har också betydelse för hur väl eleverna med AST lyckas med en skrivuppgift, enligt 

lärarna. Mycket handlar om vad för slags skrivuppgift det är. En lärare menar att det är lättare att 

skriva texter om vad eleverna själva har upplevt, hört eller sett. Flertalet av lärarna anser att det är 

lättare för elever med AST att skriva faktatexter än berättande texter. En lärare menar att alla slags 

texter är svåra att skriva men att faktatexter kan vara lättare på grund av att eleverna då inte behöver 

hitta på utan det handlar om ”ren fakta”. En annan lärare menar att faktatexter innefattar 

informationen ”svart på vitt” och är därmed lättare att skriva för elever med AST.  

Att skriva en krönika – hur skrivs en sån? (Diana) 

Att skriva en instruktion kan gå bra men är det en argumenterande text så blir det 
jättesvårt. (Hanna) 

En av lärarna upplever dock att det kan vara lättare för hennes elever att skriva berättade texter 

eftersom de då kan knyta av till sig själva och skriva om saker de själva har varit med om, såsom 

exempelvis ett eget husdjur.  

Hur beskriver lärare de metoder och strategier som de använder för att stötta 
elever med AST i deras skrivande? 
 

Något som samtliga lärare uppger, kring deras arbete med att anpassa, stötta och utveckla elevernas 

skrivförmåga, är att det inte finns en lösning eller metod som fungerar för alla. Läraren måste 

utmana sig själv och prova olika metoder, menar respondenterna. Det är även ofta så, berättar flera 

av lärarna, att det som har fungerat vid ett tillfälle inte nödvändigtvis fungerar nästa gång. Det gäller 

att man tänker till, ligger steget före och att undervisningen har en mycket tydlig struktur, uppger 

flera av lärarna. 

Man måste ha extra anpassningar för varje individ, det går inte att generalisera      
dom. (Inger) 
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Det finns ju inte en lösning heller … gör så här så går det … det kan gå bra en dag. 
Man måste hela tiden vara där och känna. (Hanna) 

Val av ämne vid skrivande  
 

Då eleverna får skriva om ämnen som tilltalar dem ökar deras motivation, menar flera av lärarna. 

Flera av lärarna uppger att de ofta låter eleverna skriva utifrån egna erfarenheter eller upplevelser i 

berättande texter för att skrivningen ska underlättas. Här, menar lärarna, kan elever välja mellan 

några på förhand bestämda ämnen. 

Man väljer med dem, försöker skriva utifrån deras intresse för att skapa motivation 
och då blir det lättare att skriva. (Cecilia) 

Det blir ofta utifrån ämnen som jag vet tilltalar … för att få upp lusten och glädjen… 
man märker att om det finns glädje och lust så blir allt mycket lättare och inte så 

kämpigt och man lyckas bättre. (Johanna) 

Samtliga lärare berättar att eleverna har lättare att skriva om ämnen som är elevnära och konkreta 

och utgår från deras vardag. Några lärare berättar också att de erbjuder något bredare ämnen för 

skrivandet så att elever kan hitta en egen ”infallsvinkel” vid skrivandet som passar väl med deras 

specifika intressen, som eleverna ofta har mycket kunskap om.  

Å ta stöd av deras intressen … oftast har ju dom här eleverna specialintressen som 
dom har väldigt mycket kunskap om, så då kan dom väva in mycket av kunskapen i 

sin berättande text. (Hanna) 

De flesta av lärarna uppger att faktatexter många gånger kan vara lättare att skriva eftersom man 

då utgår från något konkret som redan finns och eleven behöver inte ”hitta på” ett ämne.  

Utformandet av skrivuppgifter och instruktioner 
   
Hur skrivuppgifter introduceras för eleverna samt hur instruktionerna till skrivuppgiften ser ut 

beskriver flera av lärarna som mycket betydelsefullt för elevernas möjlighet att komma igång och 

lyckas med skrivandet. Både uppgifter och instruktioner behöver vara extra tydliga för elever med 

AST, menar lärarna.  

Fyrkantigt! Så fyrkantigt och konkret som möjligt! (Eva) 

Det är viktigt att gemensamt läsa uppgiften och instruktionen i förväg och ge eleverna möjlighet 

att hinna tänka igenom vad de vill skriva, uppger flera av lärarna. Flera av lärarna säger att eleverna 

behöver guidning steg för steg under hela skrivprocessen. Några av lärarna nämner att de använder 

bildstöd för att tydliggöra instruktionerna.  

Tänk själv! och Skriv själv! Sådana bildstöd har jag. (Johanna) 
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Bilder är ju de tydligaste skrivna instruktionerna! (Johanna) 

En lärare berättar att hon använder TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) till vissa elever med AST för att förtydliga instruktioner ytterligare. Flera lärare 

lyfter fram betydelsen av att ge stegvisa instruktioner i kortfattad form - gärna i punktform för att 

det ska bli mer överskådligt.  

För dom tycker allt skolarbete är jobbigt och dom gillar att checka av! Det tycker jag 
verkligen fungerar bra för dom här eleverna. Så att de kan checka av punkt för punkt, 

då har dom… tyckt att det känts lättare, inte lika tungt! (Gunilla) 

Elever med AST behöver en tydlighet kring vad de ska göra och även få veta syftet med uppgiften, 

för att kunna komma igång med arbetet, säger en av lärarna. Många gånger behöver de få stöd i att 

förstå själva uppgiften, berättar en lärare. Om man till exempel ska skriva om en utflykt behöver 

läraren och eleven först diskutera vad en utflykt kan vara och vad den skulle kunna vara för just 

denna elev, berättar läraren vidare.  

En annan lärare beskriver att hon i förväg, inför varje tillfälle, berättar vad hon kommer att bedöma 

i elevernas texter.  

Den här gången kommer jag att titta på stavningen. (Kristin) 

Hon säger att det är viktigt för eleverna att i förväg känna till att de ska arbeta med att utveckla ett 

visst område.   

För många av våra barn tycker ju liksom att när man är klar med någonting - då är 
man klar! Jag tänker inte göra det här en gång till! (Kristin) 

Flera lärare berättar att eleverna ofta har svårt för att i efterhand ändra eller utveckla något i sina 

texter när de upplever sig klara.  

Stöd kring skrivandets struktur 
 

Att ge eleverna stöd genom att strukturera och planera skrivandet av en text ses som en viktig del 

i undervisningen, av flera av lärarna. Här handlar det både om att använda tankekartor, bildstöd, 

stödmeningar och stödord. Ett exempel på bildstöd som lärarna beskriver är användning av bilder 

eller serier av bilder som beskriver handling i en text, där handlingen i texten beskrivs steg för steg. 

Flera av lärarna berättar att de sitter tillsammans med eleven och gemensamt skapar en färdig mall 

för berättelsen. Mallen kan exempelvis vara en tankekarta eller tre kolumner där elever skriver in 

början, handling och avslut. Lärarna berättar att de tillsammans med eleverna bestämmer vilka 

personer som ska ingå i berättelsen, deras namn samt platser som ska vara med i berättelsen. ”Man 
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tänker helt enkelt tillsammans med eleven”, som en av lärarna säger. Syftet är att skapa en slags 

mall eller schema att utgå ifrån innan eleven ska börja skriva.  

De är viktigt att de har stommen så att de vet vad de ska skriva. (Cecilia) 

En annan metod som en lärare ger exempel på är att erbjuda eleven ett exempel på struktur från 

en saga eller en berättelse som då blir en slags modell för skrivandet. En annan lärare, som arbetar 

med äldre elever, berättar att hon använder sig av filmer som stöd i skrivandet. Användningen av 

bilder som stöd är något som flera lärare lyfter fram som betydelsefullt. Bildstödet kan underlätta 

för eleverna att komma på vad de ska skriva, menar lärarna. Eleverna har då möjlighet att beskriva 

vad de faktiskt ser istället för att skriva berättelsen helt fritt.  

Bilder har varit till stor hjälp. Då har det blivit en blandning av beskrivande och 
berättande text. (Gunilla) 

Även stödord eller stödmeningar att utgå ifrån är det några av lärarna som uppger att de brukar 

använda. En lärare berättar att hon ibland använder frågor som stöd vid skrivandet. Utifrån svaren 

byggs därefter en berättelse eller en text.  

Alltså det är att man svarar på frågorna som en läsare vill ha reda på. Så det är på 
något sätt att packa upp texten för eleverna. (Bea) 

Modelltexter 
 

De intervjuade lärarna menar att det är viktigt att vid genomgångar visa på hur olika texttyper ska 

skrivas så att eleven är säker på strukturen för just den genren. För att försäkra sig om detta berättar 

flera lärare att de arbetar med gemensamt skrivande i klassen där läraren tillsammans med eleverna 

skapar en text och skriver ner det. Den gemensamma texten blir då en slags förebild eller en modell, 

menar lärarna, där eleverna får stöd med både innehåll och struktur. 

Dom behöver mycket att det redan finns när dom ska börja. Vi kanske först har 
berättat något tillsammans och sen så finns ju innehållet. (Hanna) 

Man behöver försäkra sig om att eleven är bekant och bekväm med formen och 
metoden, tillexempel genom skrivmallar. (Cecilia) 

En lärare betonar även betydelsen av att använda elevernas egna texter som förebilder. I den lilla 

undervisningsgruppen kan det vara svårt att hitta en variation av texter att använda som förebilder. 

Istället brukar läraren använda exempeltexter från befintligt material för att kunna visa och 

diskutera olika kvalitet i texter och vad som krävs för att en text ska vara godkänd. 

Samtliga lärare uppger att de upplever att eleverna har lättare att skriva på dator. För elever som 

har svårt att skriva för hand blir det dubbelt jobb att skriva för hand, menar en lärare. 
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Återkoppling och kontinuerlig uppföljning 
 

Samtliga respondenter berättar om elevernas behov av fortlöpande återkoppling genom 

skrivprocessen.  

Vissa elever behöver hjälp att komma igång och kortare avstämningar på vägen medan andra 

behöver stöd ”steg för steg”, säger en lärare. Några lärare berättar att de delar upp uppgifter i 

kortare delmål, inplanerade pauser och att de använder listor, där eleven kan ”pricka av” eller 

”stryka över” varje avklarat moment. Lärarna menar att dessa anpassningar kan öka motivationen 

hos eleverna. 

Orken tryter fort så korta pass och långa pauser är ett måste. (Frida) 

Det är viktigt att skapa motivation hos eleven, uppger flera av lärarna. Flera av dessa elever har 

tidigare misslyckanden med sig och därför blir det extra viktigt, säger lärarna.  

Därför försöker vi liksom ge den anpassningen eller dom anpassningarna eleven 
behöver för att lyckas. (Bea) 

De gäller ju att peppa dom här eleverna väldigt mycket … att pusha och stötta dom 
extra mycket och att få dom att våga. (Gunilla) 

En av lärarna säger att det är viktigt att visa att man är genuint intresserad av vad som står i elevernas 

texter och att man berömmer eleverna, men inte bara generellt såsom ”Bra jobbat!” utan också mer 

specifikt i relation till elevernas texter. 

Det här var så himla snyggt när du formulerade det på det här viset. (Bea) 

Vad fick du det här coola ifrån? (Bea) 

Läraren som guide 
 

Något som lyfts som en fördel av flera respondenter, när det gäller att stötta elever med AST i sin 

skrivutveckling, är små grupper och hög personaltäthet. De menar att det möjliggör för lärarna att 

arbeta nära eleven och ge dem fortlöpande stöd och stöttning genom hela skrivprocessen.   

Man får guida hela tiden och inte släppa dom utan tillsammans hela tiden fortsätta 
steg för steg … om jag inte står bredvid så händer ingenting. (Johanna) 

Det nära samarbetet mellan läraren och eleven gör att läraren har god kännedom om var varje 

enskild elev befinner sig i sin utveckling. 

Under en lektion så hinner man ju sitta 10–15 minuter med alla elever. (Bea) 
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Några av lärarna berättar att de i vissa fall låter eleven berätta muntligt och att de hjälper eleven 

med att skriva ner texten.  

En lärare berättar att hon ibland har fått ta av sin planeringstid eller sina raster för att kunna ge en 

elev som har AST det enskilda stödet och förberedelser eleven behöver inför skrivande av 

berättelser. Hon berättar att hon tar den tiden för att eleven behöver det för att inte hamna i en, 

vad läraren benämner som, en ”ångestladdad” situation. 

Jag utsatte henne för en situation som gav henne ångest. Så hon behöver verkligen 
just … både steget före och … att få karaktärerna … till och med att döpa dom till 

något namn. De behövde hon. (Alice) 

Flera av lärarna säger att det behövs stöd av vuxen om elever ska klara av att samarbeta tillsammans 

med en annan elev kring texter. 

Man kan ju jobba med två elever men att det är en lärare med … att man inte gör två 
svåra saker samtidigt. (Bea) 

Relationen mellan lärare och elev 
 

Förutom konkreta metoder och strategier, lyfter lärarna betydelsen av att skapa en god relation 

mellan lärare och elev. Flera av lärarna säger att det är extra viktigt då det handlar om elever med 

AST.  

Att skapa goda relationer är ju verkligen det första att göra med dom här eleverna så 
att de vill ta emot din hjälp. Man måste få deras förtroende. Och sen kan man försöka 

börja få dom att jobba … (Gunilla) 

Flera av de respondenter som arbetar i särskilda undervisningsgrupper menar att elever ofta har 

flera negativa skolupplevelser med sig när de kommer till deras klasser och att de därför först och 

främst måste få eleverna att känna sig trygga. 

Om man bygger på relationskontot, det är bara då jag kan begära att de ska göra 
någonting som de tycker är tråkigt eller jobbigt. (Bea) 

Lärarna menar att en god och trygg relation kan vara den viktigaste strategin av alla för att denna 

elevgrupp ska lyckas. 

Hur ser lärare på bedömning av skrivutveckling hos elever med AST? 
 

Flera lärare i studien lyfter svårigheten med att bedöma texter, som elever med AST skriver, utifrån 

gällande kunskapskrav och bedömningsunderlag såsom nationella prov. 
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Kunskapskraven i svenska – för svåra och för snäva 
 

Flera lärare menar att kunskapskraven i svenska är för svåra och för snäva för elever med AST. 

Lärarna påpekar att det är svårt att ställa samma krav på elever med AST jämfört på elever utan 

AST. En utmaning som lyfts fram i detta sammanhang är svårigheter att bedöma elevers 

skrivförmåga när elever får använda flera anpassningar. Om eleverna ska klara kraven på egen hand 

krävs många enskilda anpassningar och ett stort stöd, enligt lärarna. Flera respondenter anser att 

det är svårt att göra bedömningar av skrivförmågan med tanke på de anpassningar som eleven har 

rätt till. ”Vad är det man bedömer?” frågar lärarna. Det är inte alltid som bedömningsunderlaget är 

tillräckligt för att göra en bedömning samt betygsätta, menar respondenterna.  

Ytterligare en utmaning, enligt lärarna, är en stor variation i hur elever presterar från dag till dag. 

Lärarna menar att en elev med AST kan visa god skrivförmåga vid ett tillfälle men vid nästa tillfälle 

kan det hända att eleven inte förmår göra uppgiften.  

Dom kan ha en förmåga en gång och sen så har dom inte det nästa gång. Å sen 
kanske dom har den igen den tredje gången … det går liksom upp och ner. (Kristin) 

För att kunna ge elever möjlighet att visa sin skrivförmåga betonar lärarna betydelsen av formativ 

kontinuerlig bedömning i det dagliga arbetet, med flera och kortare avstämningar. Några lärare 

berättar att de bedömer en viss förmåga när de ser den, vilket inte nödvändigtvis behöver vara 

under exempelvis ett prov. 

Har jag sett en förmåga … så anser jag att jag har sett den! Därför bedömer jag när jag 
ser den. (Kristin) 

Här nämner också flera lärare möjligheter att bortse från vissa delar av kunskapskraven i 

bedömningen av elevers skrivförmåga. Två av lärarna menar att elever med AST bedöms utifrån 

samma kriterier i skrivning som övriga elever men att lärarna har möjligheter att tillämpa 

undantagsbestämmelser för enskilda kunskapskrav eller vissa delar, eller ”PYS:a” som lärarna 

beskriver det. Det innebär att lärarna kan plocka bort delar av ett kunskapskrav för att ge elever 

med funktionsnedsättning ett betyg, enligt undantagsparagrafen (Skollagen, 2010). 

Nationella prov som bedömningsunderlag 
 

Flera lärare anser att skolans obligatoriska bedömningsunderlag såsom nationella prov inte är 

anpassade för elever med AST. Särskilt svåra är skrivuppgifterna i de nationella proven, enligt 

lärarna. 

Det blir ju min berättelse i slutändan … och i slutändan så är det ju väldigt få av våra 
elever som får något betyg när det gäller dom här delarna. Dom kan få A i 
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läsförståelse å på hörövningar … så kommer man till skrivdelarna … så klarar dom 
det inte. (Eva) 

Även om skrivuppgifter med fokus på fakta kan vara lättare för eleverna med AST, enligt lärarna, 

kan de nationella proven skapa en stor rädsla och ängslan hos eleverna. Lärarna berättar att 

nationella prov kan sätta stor press på elever med AST och vara en anledning till oro. 

Många elever med AST får panik bara de hör ordet nationella prov. Många får tyvärr 
avstå trots att de har kunskaperna. (Hanna) 

Vidare menar lärarna att det inte är rimligt att anpassningar som elever använder i sin vardag, såsom 

exempelvis stavningsfunktion, inte tillåts vid nationella prov. Här blir bristen på anpassningar vid 

de nationella proven än mer tydlig. 

Att ha alla anpassningar när vi övar men sen så bara tar man bort de för att det 
kommer ett nationellt prov. (Kristin) 

Lärarna menar att rimliga anpassningar, exempelvis vid de nationella proven, måste införas och 

tillåtas vid bedömningssituationer för elever med AST. 

Diskussion 
 

Syftet med vår studie har varit att undersöka lärares tankar och erfarenheter kring de svårigheter 

elever med AST möter i sitt skrivande, hur lärare stöttar eleverna i deras skrivutveckling samt hur 

lärarna bedömer elevernas skrivande. Vi har valt att presentera både resultatdiskussion och 

metoddiskussion i detta avsnitt. Resultatdiskussionen utgår och är strukturerad utifrån de tre 

frågeställningar som studien vilar på. Vi diskuterar det resultat som framkommit i relation till 

forskning kring skrivandet hos elever med AST samt forskning om undervisning för att stödja 

elever i deras skrivande.  

Resultatdiskussion  
 

Hur beskriver lärare svårigheter som elever med AST möter i sitt skrivande? 
 

I studien framkom det att lärarna anser att elever med AST möter svårigheter vad gäller 

skrivförmågan och att de ofta stöter på svårigheter i sitt skrivande. Åsberg (2009) hävdar att elever 

med AST ofta har svårigheter med det övergripande syftet och sammanhanget i en text, även om 

förståelsen för enstaka ord och meningar finns. Även Dickerson-Mayers och Calhoun (2005) 

beskriver att elever med AST löper 69 % risk att stöta på problem vid läs- och skrivinlärning. Det 

är därmed av största vikt att problemområdet lyfts och studeras vidare.   



 

41 
 

Skrivandet är en komplex process som både handlar om att följa språkets stavningsregler, formulera 

meningar med korrekt grammatik, men även att formulera idéer och förmedla ett budskap 

(Lundberg, 2008). Lärarna i studien anser att elever med AST möter svårigheter i att använda ord 

och meningar för att framföra sitt budskap i texten, eleverna skriver ofta kortfattade berättelser 

med korta meningar samt med grammatiskt ofullständiga texter, enligt lärarna. Detta är något som 

även Carlsson (2019) belyser i sin studie. Lewis m.fl. (2006) konstaterar i sin studie att elever med 

AST ligger efter gällande expressivt språk, språkligt minne samt språkligt innehåll i jämförelse med 

en referensgrupp utan diagnos. Studier av Nation m.fl. (2006) visar att svårigheter inom ordkunskap 

och muntlig språklig förståelse och kan orsaka bristande läsförståelse. Denna elevgrupp kan möta 

svårigheter vad gäller ordförråd och språklig förståelse vilket kan påverka deras skrivutveckling 

menar Cronin (2014). Vår studie, som är baserad på intervjuer med lärare som dagligen möter 

elever med AST, tyder också på att elever behöver kan behöva språkligt stöd i sitt skrivande. 

Några andra svårigheter som lärarna i vår studie särskilt lyfter fram är att det både kan vara svårt 

för eleverna att komma på en idé till en text och att skriva för mottagare. Tidigare forskning om 

skrivandet hos elever med AST, poängterar betydelsen av språket i skrivandet (Carlsson, 2019; 

Lewis m.fl., 2006; Nation m.fl., 2006). Medan de refererade studierna bygger på kartläggning av 

elevers skrivande, bygger vår studie på intervjuer med verksamma lärare som dagligen möter elever 

med AST. Lärarna menar att denna elevgrupp kan möta svårigheter vad gäller ordförråd och 

språklig förståelse. I studien lyfter lärarna fram att det är särskilt svårt för elever med AST att 

komma på en idé till en text, att sedan utveckla idén med hjälp av ord och meningar och att skriva 

för en mottagare. Det är alltså inte bara formsidan utan framförallt innehållssidan som innebär 

svårigheter för elever med AST. 

Tidigare forskning om skrivandet hos elever med AST betonar även att svårigheter som specifikt 

kopplas till diagnosen autism har konsekvenser för elevers förmåga att läsa och skriva. Studie av 

Pennington och Delano (2012) visar att elever med AST ofta har en extra stor utmaning i att förstå 

hur texter byggs upp och att det kan bero på flera faktorer. En orsaksfaktor som beskrivs är att 

skrivandet är en kommunikativ handling mellan författaren och mottagaren. Det förutsätter en 

medvetenhet om andras perspektiv, vilket ofta är en svårighet för elever med AST (Frith, 2003; 

Gillberg, 1999). Även central koherens, förmåga att se helheter och sammanhang samt kunna sätta 

samman enskilda detaljer till en helhet, kan medföra svårigheter att skapa en struktur i en berättelse 

(Pennington & Delano, 2012). Med utgångspunkt i tidigare forskning om de specifika svårigheter 

som elever med AST kan möta i sitt skrivande kan det vara viktigt att stödet till elever med AST 

utformas i relation det specifika sättet eleverna tänker på. 
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I skrivundervisning är textgenre en central del. Innehållet i en skriven text måste formas utifrån 

vilken typ av text man ska skriva och därmed behöver olika texter ha olika struktur (Lundberg, 

2008). Val av textgenre kan ha en stor betydelse för hur väl eleverna med AST lyckas med en 

skrivuppgift, enligt lärarna. Flera av lärarna berättar att det, utifrån deras erfarenheter, är lättare för 

eleverna med AST skriva faktatexter jämfört med exempelvis berättade texter. Genrepedagogiken 

lyfter fram betydelsen av explicit undervisning om olika textgenrer som en viktig grundsten i läs- 

och skrivundervisningen (af  Geijerstam, 2012). Det kan därför vara viktigt att elever med AST 

erbjuds stöd i undervisningen i att skriva texter inom olika textgenrer. 

Förutom svårigheter som är specifikt relaterade till textens struktur, nämner flera lärare i studien, 

att elever även möter svårigheter med att sätta igång med uppgiften samt att avsluta den. Cartwright 

(2017) betonar vikten av exekutiva funktioner vid skrivandet och menar att svårigheter att hantera 

planering samt organisation påverkar denna elevgrupp under skrivandets gång. Hos elever med 

AST finns det ofta en nedsatthet av organisationsförmågan vilket kan innebära svårigheter med att 

kunna ordna bilder och händelser i logisk ordning vilket påverkar skrivförmågan (Cartwright, 

2017). Möjligheter att ge generellt stöd till elever i att påbörja och slutföra skrivarbetet framstår 

således som viktigt med hänsyn till lärares erfarenheter av undervisningen samt med utgångspunkt 

i tidigare forskning om de förmågor som krävs för att organisera sitt arbete. 

Hur beskriver lärare de metoder och strategier som de använder för att stödja elever med 
AST i deras skrivande? 
 

Tidigare forskning om framgångsrika strategier för läs- och skrivundervisning visar på flera 

metoder som används både generellt för elever i allmänhet och mer specifikt för elever med autism. 

Gemensamt för de olika metoderna är att det behövs explicit undervisning i skrivandet, genom 

exempelvis gemensamma klassrumsdiskussioner om texternas struktur och uppbyggnad (Af 

Geijerstam, 2012; Liberg, 2016). Dessutom betonas undervisning där elever får lära sig strategier 

för skrivandet och där ansvaret för texten överförs stegvis till eleven (Asaro-Saddlers, 2014; 

Graham, Harris & Mason, 2005). Vår intervjustudie visar att lärarna anpassar sin undervisning 

genom att erbjuda elever flera valmöjligheter vid val av ämnet, utforma tydliga skrivuppgifter och 

instruktioner, skapa stödstrukturer vid skrivandet och även använda färdiga texter som förebilder. 

Dessa strategier som nämns av lärarna handlar således om att erbjuda struktur i skrivandet och att 

göra skrivandets olika dimensioner mer synliga för eleverna, vilket betonas i tidigare forskning om 

skrivundervisning.  

En viktig del av skrivundervisning för elever med AST, enligt lärarna, är att eleverna får stöd i att 

strukturera, organisera och planera sitt skrivande. Lärarna beskriver att stödet till exempel kan bestå 
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av tankekartor, stödmeningar, stödord eller bilder. Pennington och Delano (2012) betonar visuellt 

stöd, såsom tankekartor, bilder och scheman, i sin översikt över metoder för att stödja skrivandet 

hos elever med autism. Visuellt stöd är ett viktigt komplement för att stödja lärandet hos elever 

med autism, menar författarna. Det är intressant att undersöka vidare på vilket sätt skrivandet kan 

stödjas med hjälp av visuellt stöd.  

Samtliga lärare som deltagit i studien berättar om elevernas behov av fortlöpande återkoppling 

genom hela skrivprocessen. Flera av lärarna uppger att de behöver arbeta nära eleven för att ge 

stöd, uppmuntran och återkoppling. Betydelsen av lärarens återkoppling betonas särskilt i 

skrivandet (Skolforskningsinstitutet, 2018). Enligt Skolforskningsinstitutet (2018) ska lärares 

återkoppling ge eleverna stöd i skrivutvecklingens olika dimensioner och bör innehålla information 

om vad eleven kan, vad som behöver utvecklas samt hur eleven ska komma vidare. Forskning visar 

även att tidpunkten för återkoppling är av betydelse, det är lättare för eleven att ta emot 

återkoppling som ges medan eleven är inne i skrivprocessen, det vill säga formativ bedömning 

(Skolforskningsinstitutet, 2018).  Det kan vara svårare att ta emot återkoppling då skrivningen 

avslutats (Skolforskningsinstitutet, 2018). Lärarna i vår studie berättar att de framför allt fokuserar 

på att ge eleverna beröm och att uppmuntra eleverna i deras skrivande. Lärarna poängterar också 

att det är viktigt att ge återkoppling direkt i skrivandeprocessen. Med utgångspunkt i forskningen 

om lärares återkoppling kan det vara viktigt att fokusera på flera aspekter i lärares återkoppling 

såsom typ av återkoppling och tidpunkten för återkoppling.  

Lärarens roll som guide är också något som lyfts fram av lärarna i studien. Flera lärare menar att 

de erbjuder mycket stöd till eleverna i skrivprocessen och att mindre grupper och hög 

personaltäthet möjliggör detta stöd. Behovet av resurser och individuella anpassningar betonas 

även i en intervjustudie av Lindsay m.fl. (2013), där lärarna anser att det behövs fler resurser i 

klassrummet och att stödet behöver vara mer individuellt anpassat utifrån elevers olika behov. 

Samtidigt som elever med AST kan behöva omfattande stöd, kan det vara viktigt att diskutera hur 

andra arbetsformer såsom kamratlärande (Vetenskapsrådet, 2015) eller SRSD (Asaro-Saddlers, 

2014; Graham, Harris & Mason, 2005) kan användas för att kunna ge elever större ansvar och 

kontroll över sitt lärande. 

Motivation och lust hos eleven är viktiga framgångsfaktorer, enligt lärarna. Lärarna menar att 

många av eleverna med AST har en problematisk skolbakgrund med sig och betonar betydelsen av 

att skapa en god relation med eleverna. De negativa skolerfarenheterna kan leda till ytterligare 

svårigheter och utmaningar i att få elever motiverade till skolarbete, menar Lozic (2014). Samtliga 

lärare lyfter betydelsen av att skapa goda relationer med elever med AST, både för att eleverna ska 
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vilja ta emot deras hjälp och för att de ska ta emot återkoppling på sina arbeten. Även 

Skolforskningsinstitutet (2018) lyfter betydelsen av en god relation mellan lärare och elev som 

betydelsefullt för elevens skrivutveckling genom lärarens återkoppling. Simmeborn Fleischers 

(2013) lyfter fram elevernas perspektiv. Studien visar att elever med AST har ett stort behov av 

individanpassat stöd under hela sin utbildning. Lärare som undervisar elever med AST förespråkar 

personliga didaktiska lösningar, god tillit, tydlighet samt stegvisa instruktioner (Lozic, 2013). 

Således är en god relation mellan lärare och elev en viktig förutsättning för elevens skrivutveckling 

och för att eleven ska ta emot återkoppling på sin uppgift. 

Hur ser lärare på bedömning av skrivutveckling hos elever med AST? 
 

När det gäller bedömning av elevers skrivförmåga lyfter lärarna i studien fram flera utmaningar i 

bedömning av skrivandet hos elever med AST. Många av lärarna upplever att det är svårt för 

eleverna att uppnå målen för skivande i svenska utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Enligt lärarna, 

kan elever med AST behöva flera anpassningar i sitt skrivande. Lärarna berättar att det finns en 

stor variation i hur eleverna presterar från dag till dag och från uppgift till uppgift. Begränsningar 

som kunskapskraven i Lgr 11 medför för elever med AST, har tidigare uppmärksammats av 

forskare. Gårlin (2017) menar att avancerade förmågor i Lgr 11, såsom att kunna resonera, 

argumentera och analysera för att uppnå lägsta godkända betyg, ofta innebär ett hinder för många 

elever med AST. Enligt Lindblad m.fl. (2018) kan det innebära att de avancerade kognitiva 

förmågor som lyfts fram i Lgr11 har flera likheter med exekutiva förmågor, såsom att kunna 

organisera, planera, reflektera och självständigt utföra sina arbetsuppgifter. Brister i dessa förmågor 

kan vara extra utmanande för elever med AST. I läroplanen (Skolverket, 2011) ställs även höga 

krav på elevers språkliga förmågor och kognitiva förutsättningar. Enligt Gårlin (2017) kan kraven 

på dessa förmågor vara avgörande för hur elever med AST ska lyckas med sin skolgång samt med 

sitt framtida yrkesval. Det här är något som även vissa lärare i studien belyser.  

Flera av lärarna belyser vikten av en tät och kontinuerlig uppföljning och bedömning av elevernas 

skrivförmåga, vilket även Åsberg (2009) åskådliggör i sin studie. Studieresultat visar i sin helhet att 

det är viktigt med att noggrant och kontinuerligt följa denna elevgrupps skrivutveckling. 

Återkoppling som ges på elevens slutprodukt (summativt), hjälper eleven att dels förstå hur 

slutprodukten står i relation till uppsatta mål, dels ger eleven ledning för det fortsatta skrivandet 

(Skolforskningsinstitutet, 2018). Det är således viktigt att ta hänsyn till elevernas förutsättningar, 

dagsform och möjligheter att visa sina kunskaper vid bedömningen.  
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Diskussion utifrån teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit reflexiv didaktisk teori (Uljens, 1997). 

Enligt denna teori betonas undervisning som en intentionell handling från lärares sida. Utifrån 

didaktiska teorins centrala frågor har vi tagit del av lärarnas tankar och beskrivningar samt fått 

kunskap om hur lärare tänker kring sin skrivundervisning för den specifika elevgruppen. Lärarens 

tankar om undervisningens mål och innehåll har därför varit viktiga att undersöka. Frågor som; 

”Hur beskriver lärarna att de undervisar?”, ”Vad innehåller undervisningen?”, Varför är lärarnas 

undervisning utformad på det sätt de beskriver?” är centrala i didaktisk teori (Nilholm, 2016; Uljens, 

1997). Även frågan ”Vem undervisningen riktas till?” är viktigt att undersöka, vilket i vår studie 

undersöktes genom att ta del av lärarnas utsagor om hur de ser på de svårigheter som elever med 

AST möter i sitt skrivande. Det har varit viktigt att fånga lärares tankar om undervisningen i relation 

till specifika elever som lärarna möter. Frågan vad, vilket är innehållet i undervisningen, utgjorts av 

elevernas skrivande. Vad gäller frågan vem, har analyser av lärarintervjuerna visat att lärarna ser flera 

svårigheter som eleverna möter i sitt skrivande såsom att komma på en idé i sitt skrivande, att 

använda ord och meningar för att utveckla en idé men också att skriva för mottagaren och slutföra 

en uppgift. Lärarnas metoder för att stödja eleverna i deras skrivande, eller frågan hur, är direkt 

relaterade till hur lärarna beskriver de svårigheter som eleverna möter. Till exempel, framhåller 

lärarna att de i sin undervisning fokuserar på att ge stöd till eleverna vid val av ämnet för skrivandet, 

utformandet av instruktioner, och stöd i textens struktur. Enligt Uljens (1997) behöver dessa de 

didaktiska frågornas inbördes relation till varandra även vara i fokus i forskningen om lärares 

undervisning (Uljens 1997). Således bildar lärares utsagor om de svårigheter elever med AST möter 

i sitt skrivande och lärares uttalanden om metoder och strategier för att stödja eleverna en helhet i 

förståelsen av lärares undervisning. 

I relation till didaktisk teori bidrar vår studie således med kunskap kring hur verksamma lärare, som 

dagligen möter elever med AST, beskriver det stöd som eleverna behöver i sitt skrivande. 

Kunskapen kan således bidra till att skapa förståelse för hur lärare kan utforma skrivundervisning 

för elever med autism. En begränsning i vår studie kan ha varit att vi inte undersökte frågan ”Varför 

är lärarnas undervisning utformad på det sätt som de beskriver?”. Här skulle lärarnas utsagor om 

deras syfte med undervisningen varit behjälpliga. Vidare skulle observationer av lärarnas 

undervisning i kombination med intervjuerna kunna belysa de didaktiska frågorna ytterligare. 
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Metoddiskussion  
 

Studiens syfte har varit att få ökad kunskap om hur lärare ser på skrivutveckling hos elever med 

autism samt hur de arbetar för att stötta elevernas skrivutveckling. Vi har genomfört en kvalitativ 

studie och utfört semistrukturerade intervjuer utifrån den intervjuguide vi har skapat.  

Enligt Bryman (2016) är semistrukturerade intervjuer en lämplig metod då forskaren ges möjlighet 

att ställa följdfrågor till respondenter. Med stöd av följdfrågorna kan forskaren föra intervjun vidare 

och komma till kärnan för studiens syfte (Bryman, 2016). Valet av intervju som 

datainsamlingsmetod i vår studie har möjliggjort att vi har kunnat ta del av lärares erfarenheter och 

åsikter kring skrivundervisning elever med autism. Valet av metoden medför dock begränsningar. 

Något som kan påverka resultatet är att det, enligt Kvale och Brinkman (2009), alltid finns en risk 

att respondenten beskriver hur hon borde arbeta istället för att beskriva hur hon faktiskt arbetar. 

Möjligtvis hade resultatet blivit ett annat om vi valt att exempelvis observera lärarnas undervisning 

i klassrummet. Vidare skulle studiens resultat kunnat bli annorlunda om vi hade kombinerat 

intervjuer och observationer för att få ökad kunskap om hur lärare ser på svårigheter som elever 

med autism möter i sitt lärande samt hur lärare faktiskt stödjer eleverna genom sin undervisning i 

klassrummet. Som forskare kan man använda flertalet metoder i syfte att kontrollera sina resultats 

korrekthet, exempelvis genom triangulering (Bryman, 2016). Vid triangulering används fler än en 

metod eller datakälla i syfte att få en extra kontroll av resultatets relevans och giltighet för att för 

att skapa en högre grad av tillförlitlighet (Bryman, 2016).  

Kvalitativ forskning baseras ofta på intensiva studier av ett relativt litet antal fall och därmed kan 

generaliserbarheten ifrågasättas (Denscombe, 2009). Det gäller givetvis även denna studie då endast 

tolv intervjuer har genomförts. Ett större antal deltagare hade behövts i studien för att få ett högre 

mått av överförbarhet. Studierna som har analyserats kan inte sägas vara generaliserbara eftersom 

resultaten inte kan representera alla lärare som arbetar med skrivundervisning för elever med AST 

och skrivsvårigheter. Skolors förutsättningar, organisation och traditioner skiljer sig åt mellan olika 

skolor och kommuner, vilket man även behöver ta med i beräkningen.  

Studien ger en bild av hur lärare uppfattar skrivsvårigheter hos elever med AST, hur lärare arbetar 

för att stötta elevens skrivutveckling samt hur skrivförmågan bedöms. Vi har beskrivit vårt 

tillvägagångssätt utförligt och låter läsaren bedöma dess överförbarhet (Bryman, 2016). Studiens 

resultat kan ses som ett bidrag till forskning inom ämnesområdet samt ligga till grund för 

kommande studier. 
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Det är viktigt att forskaren förhåller sig källkritisk till urval och insamlat material. Enligt Esaiasson 

m.fl. (2017) bör följande källkritiska regler beaktas: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

Respondenternas berättelser måste vara producerade vid den tidpunkt, i det sammanhang och av 

den person som anges. Det bör även vara samtida berättelser där den intervjuade redogör för en 

nuvarande situation eller arbetssätt (Esaiasson m.fl., 2017). I vår studie har vi använt oss av ett 

målinriktat urval (Bryman, 2016) vilket innebär att respondenter i vår studie är yrkesverksamma 

lärare som möter elever med AST i sin undervisning och har således erfarenhet av att undervisa 

elever som tillhör målgruppen. 

Vidare kan vårt tillvägagångssätt vid analysen av intervjumaterialet ha påverkat studiens resultat. 

Intervjuerna har lyssnats igenom två gånger i sin helhet, första gången då transkriberingen 

genomfördes och andra gången för att kontrollera att transkriberingen var korrekt. Det är av stor 

betydelse att respondenternas svar inte är avsiktligt tillrättalagda (Esaiasson m.fl., 2017). Under 

transkriberingen fick vi ytterligare ett tillfälle att sätta oss in i materialet och hitta koder/nyckelord. 

Därefter påbörjades arbetet med att finna teman i materialet som besvarade studiens 

frågeställningar, där respondenternas upplevelser och erfarenheter inom ämnet blev tydliga 

(Esaiasson m.fl., 2017). Tematisk analys är ett verktyg som lämpar sig väl för att identifiera teman 

ur transkriberade intervjuer där personliga upplevelser och beskrivningar är i centrum (van Manen, 

2014). Studiens valda analysmetod har därmed, anser vi, bidragit till att vi systematiskt och 

metodiskt har kunnat sammanfatta och sortera den information som samlats in och bidragit till att 

vi har fått perspektiv på respondenternas syn och erfarenheter inom området. 

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet av studien är temaanalysens meningskoncentrering 

(Kvale & Brinkmann, 2009) och kodningsprocess (Fejes & Thornberg, 2015) som analysverktyg 

vilka kan innebära att vissa insamlade data väljs bort. Det kan hända att vi i processen med 

meningskoncentrering gått miste om något som kan ha varit ytterst relevant för studien. Studiens 

syfte och frågeställningar har dock legat till grund för den meningskoncentrering och tematisering 

som skett. Vi har tillsammans tagit del av vårt insamlade datamaterial och har gemensamt tolkat 

informationen från våra respondenter. Genom diskussioner oss emellan har vi försökt se till att 

göra balanserade tolkningar av respondenters utsagor. Studien baseras på våra egna tolkningar av 

datainsamlingen vilket medför att det finns utrymme för oenighet då annan forskare eventuellt 

skulle tolka respondenterna på ett annat sätt (Backman, 2009). Utifrån vårt val av semistrukturerade 

intervjuer kan man även ta med i beaktning att andra forskare kan ha valt att ställa andra följdfrågor 

än vad vi har gjort, vilket kan påverka resultatets pålitlighet.     
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Konklusion  
 

Med utgångspunkt i didaktisk teori (Uljens, 1997) är det viktigt att studera verksamma lärares 

perspektiv på undervisningen i relation till undervisningens mål och innehåll men även med 

koppling till de elever som finns i undervisningen. I vår studie avsåg vi att bidra med ökad kunskap 

om hur lärare ser på de svårigheter i skrivandet som elever med autism möter. Vi avsåg även att 

bidra med en kunskap om lärarnas tankar om stöd till eleverna i deras skrivande och deras åsikter 

om bedömning av elevers skrivförmåga. Även i tidigare forskning (exempelvis Pennington & 

Delano, 2012; Cartwright, 2017) har det funnits kunskap om specifika svårigheter i läsandet och 

skrivandet hos elever med AST samt om metoder och interventioner för att stödja elever i deras 

skrivande. I vår intervjustudie har fokus varit att ta del av åsikter och erfarenheter, kring skrivandet 

hos elever med AST, bland verksamma lärare som dagligen möter elever med AST i 

undervisningen. Lärares undervisning är en intentionell process som försiggår i en specifik kontext 

(Uljens, 1997) och en studie av verksamma lärares åsikter och tankar om undervisningen kan 

förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet kring möjligheterna för interventioner inom detta 

område.  

Även om det inte går att dra generella slutsatser utifrån studien, då den baseras på ett mindre antal 

respondenter, är det betydelsefullt att ta del av respondenternas tankar och erfarenheter. 

Sammanfattningsvis, beskriver lärarna i studien att det är viktigt att ge eleverna stöd kring struktur 

i skrivandet men lyfter även vikten av en god relation och kontinuerlig återkoppling. Motivation 

till att skriva förefaller även vara en avgörande faktor för elevernas skrivutveckling. En fråga som 

kan diskuteras är huruvida strategierna som framkom i studiens resultat kan vara generella för alla 

elever eller specifika för elever med AST. Behovet av explicit undervisning i texternas struktur och 

genre samt undervisning om strategier för skrivandet som beskrivs i tidigare forskning (af 

Geijerstam, 2012; Gibbons, 2016) gagnar alla elever och inte enbart elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd. I vår studie har vi enbart studerat lärares erfarenheter av 

skrivundervisning för elever med AST. En jämförande studie av lärares erfarenheter av 

undervisning i allmänhet skulle kunna bidra till en diskussion kring generella aspekter i lärares 

skrivundervisning och specifika aspekter i relation till gruppen elever med autism. 

Framtida forskning 
 

I vår intervjustudie har vi endast undersökt lärares syn på och erfarenheter av skrivundervisning 

och skrivsvårigheter hos elever med AST. Det skulle vara intressant att även genomföra en 

observationsstudie där man kan se samspelet och relationen mellan lärare och elev samt hur 
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metoder och anpassningar fungerar i undervisningen. Det finns ett utvecklingsområde när det gäller 

vilka metoder som kan lämpa sig bäst för att underlätta för dessa elever. Vidare forskning skulle 

därmed kunna undersöka elevernas perspektiv och studera hur eleverna upplever skolans 

skrivundervisning och interventioner. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

                                                                      
                                                                                  

Förfrågan om deltagande  

Under våren 2019 kommer vi att skriva en magisteruppsats inom speciallärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Studiens fokus är AST (autismspektrumtillstånd) och skrivning där vi vill 

undersöka eventuella skrivsvårigheter lärare ser hos elever med AST. Vi kommer att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för att på så sätt undersöka lärares 

upplevelser och erfarenheter kring detta område.   

Syfte och genomförande  

Syftet med studien är att studera hur lärare ser på skrivande/skrivsvårigheter hos elever med AST 

samt vad de gör för att stötta eleverna och kompensera vid eventuella skrivsvårigheter samt hur de 

bedömer elevernas skrivförmåga. Vi kommer att intervjua lärare som undervisar elever med AST i 

skrivning. Varje intervju kommer att ta cirka 30–40 minuter och kommer att äga rum på respektive 

lärares arbetsplats eller enligt överenskommelse. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Endast vi och vår handledare kommer att kunna ta del av det inspelade och 

transkriberade materialet. Ingen information gällande namn, kön eller ålder kommer att finnas med 

i studien. Enligt 26 § PUL (1998:204) har du rätt att ansöka om information om vilka uppgifter om 

dig som behandlas i studien. Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen PUL 

(1998:204). Det ska alltså inte kunna gå att härleda information i studien till enskilda skolor eller 

lärare, det i linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Efter genomförd studie kommer 

det färdiga examensarbetet publiceras i Uppsala universitetets databas DIVA och det insamlade 

materialet kommer efter användning att makuleras.   
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Bilaga 2  
Samtyckesformulär 
 

Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

närsomhelst välja att avbryta. Vi ser fram emot ditt deltagande!  

 

Kontaktuppgifter  

Vid frågor kontakta:   

Åsa Romson    Josephina Wallström    

asa.romson@taby.se   josephina.wallstrom@taby.se   

   

Handledare:   

Nina Klang  

Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

nina.klang@edu.uu.se 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medgivande   

Jag har tagit del av informationen om studien som redogjorts ovan och jag ger mitt samtycke till 

att delta i en intervju.    

Datum:   

Ort: 

 Signatur: ________________________________________________________________ 

 Namnförtydligande: _______________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Intervjuguide  
 

Bakgrund - lärare 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Har du någon utbildning om AST (autismspektrumtillstånd)?  

Hur länge har du undervisat elever med AST? (i särskild undervisningsgrupp eller i ordinarie 

klassundervisning) 

Vilka ämnen undervisar du i?  

Bakgrund - verksamhet  

Berätta om den verksamhet där du arbetar nu.  

Hur gamla är eleverna som du undervisar?  

Vem – elevernas skrivförmåga  

Finns det gemensamma drag, vad gäller skrivförmågan hos elever med AST, som du ser det?  

Om du upplever specifika skrivsvårigheter hos elever med AST, vilka typer av skrivsvårigheter 

möter du? 

Skiljer sig elever med AST (från övriga elever) vad gäller skrivning, som du ser det?  

Märker du någon skillnad i elevernas skrivförmåga vad gäller berättande texter jämfört med 

faktatexter?  

Hur – strategier och anpassningar 

Vilka metoder använder du för att stötta elever med AST i deras skrivutveckling?  

Finns det andra strategier eller anpassningar som du upplever fungerar väl? 

Hur – bedömning av elevernas skrivförmåga 

Vilka bedömningar görs av elevernas skrivförmåga?  

Hur mäter du och följer upp elevernas skrivutveckling?  


