
	

Fakulteten för lärarutbildning 
 

Examensarbete, 15 hp, för 
Magisterexamen i specialpedagogik 
Speciallärarexamen språk-, skriv- och läsutveckling 
HT 2019 
 

  
 

Kvalificerade samtal som redskap i 
lärares skrivundervisning 
En aktionsforskningsstudie om lärares 
samtalspraktik och reflektioner över sin 
skrivundervisning 
 
Cecilia Andersen och Cecilia Gustafsson 
 
 



	

 

 

 

Förord 
Vår examensuppsats påbörjades i cafeteriakön på Högskolan i Kristianstad. Det var där 
vi bestämde att vi skulle skriva tillsammans. Vi ville båda undersöka hur kvalificerade 
samtal kan användas i vårt uppdrag som speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling. 
Vägen från kön till inlämning för slutseminarium har varit intensiv, lärorik och 
utvecklande. Det har känts som om det har varit många trådar att knyta samman, som 
makramé. Vi har gemensamt  planerat och utformat vår studie, men vi har genomfört 
undersökningar på  två skolor var för sig. Den tidigare forskningen om  handledning har 
i första hand Cecilia G sökt och valt ut, medan Cecilia A i första hand har sökt och valt 
ut forskning om skrivundervisning.  Eftersom vi i analysarbetet använder oss av två olika 
teoretiska ramverk valde vi att dela upp arbetet och Cecilia A har skrivit texten om den 
skrivdidaktiska teorin medan Cecilia G har skrivit avsnittet om aktionsforskning samt det 
praktikteoretiska perspektivet med teorin om praktikarkitekturer. Vi har båda dock satt 
oss in i de olika teoretiska perspektiven för att tillsammans kunna analysera vår empiri 
till resultatredovisningen. Vi har sedan gemensamt också skrivit metod- och 
resultatdiskussion, specialpedagogiska implikationer, fortsatt forskning samt slutord. 
  
Vi vill tacka de lärare som ställt upp och deltagit i de kvalificerade samtalen, utan er hade 
vi inte kunnat genomföra studien. Till våra familjer, som stöttat oss genom att vara 
förstående när vi dag som natt arbetat, säger vi också tack. Ett stort och varmt tack riktar 
vi särskilt till Maria Rubin, vår handledare, som med sin kunskap och stort engagemang 
stöttat, hjälpt och uppmuntrat oss i processen. Till sist tackar vi varandra för gott 
samarbete i vårt makraméknytande.  
 
Cecilia och Cecilia 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur några lärare i skolans mellanår reflekterar över sin 
skrivundervisning i kvalificerade samtal med speciallärare. Undersökningen görs med 
aktionsforskning som ansats, vilket innebär att de kvalificerade samtalen utgör både 
aktioner och samtal i aktionsforskningsprocessen. I tidigare forskning finns få exempel 
på vad kvalificerade samtal innebär och hur de genomförs. Teorin om praktikarkitekturer  
och Ivaničs diskursteori utgör studiens teoretiska ramverk. Studiens resultat visar hur 
lärare reflekterar över sin skrivundervisning genom att diskutera metoder för att möta alla 
elever. Lärarna har idéer och metoder som de delar mellan sig för att lära av varandra. 
Diskussionen om metoderna handlar både om motivation till skrivning, anpassning av 
uppgifter och skrivundervisning. När de reflekterar över skrivundervisningen lyfts både 
form och funktion, men fokus är på språket form framförallt när det gäller bedömning. 
De kvalificerade samtalen är enligt lärarna betydelsefulla och skapar möjlighet till 
reflektion om den egna undervisningspraktiken samtidigt som det framkommer att tid 
avsatt till samtal och reflektion saknas. Resultatet visar också att samtalspraktiken har 
betydelse för skrivundervisningen och att lärarna genom reflektion förändrar och 
utvecklar sin skrivundervisning. En slutsats är därmed att eleverna genom de 
kvalificerade samtalen indirekt kan få stöd av oss som speciallärare. Samarbete genom 
kvalificerade samtal mellan lärare och speciallärare med inriktning språk-, skriv- och 
läsutveckling kan enligt studien bidra till att undervisning förändras för att möta elevers 
olika förutsättningar. 
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Abstract 
The aim of the study is to investigate how some teachers in the school's middle years 
reflect on their teaching practice for writing in qualified dialogues with special needs 
teachers. The study is conducted with action research as an approach, which means that 
the qualified dialogues constitute both actions and dialogues in the action research 
process. In previous research, there are few examples of what qualified dialogues mean 
and how they are conducted. The Theory of Practice Architectures, together with Ivanič's 
discourse theory form the theoretical framework of the study. The result of the study 
shows how the teachers reflect on their teaching practice for writing by discussing 
methods to meet all students' needs. The teachers have ideas and methods that they share 
to learn from each other. The discussion about the methods is about the motivation for 
writing, adapting tasks and writing lessons. When the teachers reflect on their teaching 
practice for writing, they talk about both form and function with an emphasis on form, 
especially when it comes to assessment. The dialogues are, according to the teachers, 
important and create an opportunity for reflection on one's own teaching practice while 
at the same time finding that time allocated for conversation and reflection is lacking. The 
result also shows that conversational practice is important for the teaching practice for 
writing and that the teachers through reflection change and develop their practice. One 
conclusion is therefore that qualified dialogues indirectly provide support to students 
from us as special needs teachers. According to the study, collaboration through qualified 
dialogues between teachers and special needs teachers, who have an education in 
language-, writing- and reading development, can help changing teaching methods in 
order to meet students' different needs. 
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1. Inledning  
I skollagen står att: 
  

...hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

(SFS 2010:800, kap.1, §4) 
  
Under vår utbildning till speciallärare, med specialisering mot språk-, skriv- och 

läsutveckling, har vi mer och mer uppmärksammat betydelsen av olika sätt att samverka 

med lärarna för att skapa tillgängliga lärmiljöer och möta alla elevers behov. I vårt 

uppdrag står att vi som speciallärare ska undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer (SFS 2017:1111) och vi funderar över hur vi kan bidra i detta arbete så att 

eleverna kan nå så långt som möjligt i sin skriftspråksutveckling.  

 Skolans uppdrag är att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 

varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (SFS 2010:800). Bruce, Ivarsson, Svensson, Sventelius, (2016) har 

introducerat begreppet språklig sårbarhet, vilket innebär att det finns en obalans mellan 

elevens förutsättningar och undervisningens språkliga krav. Lärare förväntas enligt 

styrdokument (SFS 2010:800, Lgr 11) kunna anpassa undervisningen, ge rätt stöd och 

stimulans för att möta eleverna. Även Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) framhåller vikten av att anpassa undervisningen för att så många elever som 

möjlighet ska kunna delta i den ordinarie undervisningen. Det kan ibland vara utmanande 

för lärare att veta hur de ska anpassa undervisningen och Bruce m. fl. (2016) menar då att 

lärare kan vara i pedagogisk sårbarhet. För att förhindra detta funderar vi som 

speciallärare över hur det gemensamma uppdraget att möta alla elever ska se ut. Enligt 

examensordningen (SFS 2017:1111) ska specialläraren vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare inom sin specialisering och vi ser en möjlighet till 

samverkan mellan oss och lärare för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Kvalificerade 

samtal, som är en form av handledning, kan vara ett sätt för specialläraren att ge eleverna 

indirekt stöd. I samtalet får den undervisande läraren möjlighet att reflektera för att kunna 

anpassa, utveckla och förändra sin undervisning. Genom en aktionsforskningsstudie vill 

vi undersöka hur lärare i kvalificerade samtal reflekterar över dilemman de har i sin 

skrivundervisning samt om de därigenom tillägnar sig ny kunskap för att möta elevernas 
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behov. Som blivande speciallärare ser vi uppdraget som kvalificerad samtalspartner som 

en viktig del i utvecklingsarbetet för att skapa förutsättningar för goda och tillgängliga 

lärmiljöer. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom en aktionsforskningsstudie bidra med kunskap om hur några lärare i 

skolans mellanår reflekterar över sin skrivundervisning i kvalificerade samtal 

tillsammans med speciallärare. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats  

• Vad framträder i lärarnas reflektioner avseende skrivundervisningens didaktik? 
• Hur uttrycker lärarna betydelsen av samtalspraktiken i kvalificerade samtal?  
• Vad framträder i lärarnas reflektioner avseende samtalspraktikens roll, med 

särskilt fokus på egen skrivundervisning? 

1.2 Studiens avgränsning 
Vi har valt att fokusera enbart på skrivundervisning eftersom vi har upplevt en större 

osäkerhet hos lärare på skolor kring hur elever i språklig sårbarhet ska mötas när det gäller 

deras skrivutveckling. Även om elever ska skriva i alla ämnen (Skolverket, 2018) har vi 

valt att arbeta tillsammans med lärarna i svenska, vilka har utbildning kring 

skrivutveckling. Vi har även valt att genomföra studien i skolans mellanår, vilket i denna 

studie innebär årskurs 4 till årskurs 6. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en bakgrund till speciallärarens uppdrag och till aktionsforskning som 

metod. Vi inleder med en kort beskrivning om den pedagogiska handledningens framväxt 

för att sedan beskriva hur uppdraget som speciallärare förändrats över tid. Vidare belyses 

speciallärarens uppdrag som kvalificerad samtals- och samarbetspartner och betydelsen 

av reflektion. Därefter presenteras en del av de styrdokument som ligger till grund för 

skrivundervisning i skolans mellanår. Till sist belyser vi aktionsforskning som metod. 

2.1 Den pedagogiska handledningens framväxt  
Sahlin (2005) beskriver den moderna handledningsmetodikens framväxt i början av 

1900-talet genom amerikansk handledningsmetodik inom socialarbetarutbildningen och 

inom utbildningen till psykoanalytiker. Handledning var ett begrepp som användes i 

första hand inom sociologi och medicin. I litteratur från de nordiska länderna har 

Sundqvist (2012) funnit två olika beskrivningar av handledning. Den ena är 

mästarlärartraditionen som beskriver den handledning som är vanligast inom hälso- och 

sjukvård samt inom beteendeteoretisk handledning. Där är handledarens roll rådgivande 

och kunskap inom profession viktig. En annan typ av handledning är den reflekterande 

handledningstraditionen. Den vanligaste handledning som bedrivs enligt denna tradition 

är den som har sina rötter i konsultation inom psykisk hälsa. I denna typ av handledning 

är handledarens färdigheter inom kommunikation och förmåga att ställa frågor viktig  

eftersom handledaren hjälper rådsökaren att reflektera genom att ställa frågor och vidga 

perspektiv för att kunna se problem ur nya infallsvinklar. Under de senaste decennierna 

har många olika typer av handledning dykt upp också i skolan. Psykologer, kuratorer, 

specialpedagoger, konsulter, rektorer och andra yrkesgrupper har fungerat som 

handledare. Syftet med pedagogisk handledning kan, som Åberg (2007) beskriver, variera 

och ske på många skilda sätt och olika sorters handledning har fått andra namn i skolans 

värld som till exempel lärande samtal eller pedagogisk dialog. 

2.2 Speciallärarens uppdrag 
Speciallärarens roll och uppdrag har förändrats över tid och i förhållande till hur skolan 

har organiserats. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilsson (2015) skriver att 

det specialpedagogiska stödet i skolverksamheten genom formuleringar i 
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utbildningsplaner och examensordningar har styrts av staten. Den första 

speciallärarutbildningen som ledde fram till en examen startade 1962. Den utbildningen 

hade syfte att förbereda för en verksamhet med specialundervisning för elever med 

specifika funktionsnedsättningar och innebar oftast enskild undervisning med elev. När 

sedan olika undersökningar ifrågasatte effekterna av en sådan specialundervisning 

ändrades yrkesexamina och år 1990 startades en ny specialpedagogisk utbildning. Denna 

specialpedagogutbildning ersatte speciallärarutbildningen och hade ett annat fokus. 

Specialpedagogen skulle förutom att arbeta med elever arbeta mer med handledning, 

rådgivning, uppföljning och skolutveckling för att förbättra lärmiljön (Ds 2001:19). År 

2001 ändrades också examensordningen och specialpedagogens uppdrag blev nu att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd, men fokus låg fortfarande på förebyggande 

arbete och skolutveckling. Här nämns för första gången begreppet kvalificerad 

samtalspartner i styrdokumenten genom att specialpedagoger skulle vara kvalificerade 

samtalspartners och rådgivare för att möta behoven hos alla elever. I och med 

Bolognaprocessen utökades utbildningen med ett självständigt arbete på avancerad nivå 

och samtidigt beslutade regeringen att starta en ny specialpedagogisk yrkesexamen, en 

speciallärarutbildning (SFS 2007:638). Göransson m. fl. (2015) menar att de två 

examensordningarna för specialpedagog och speciallärare är mer lika än olika, men 

skiljer åt vad gäller uppdraget att vara kvalificerad samtalspartner. Specialläraren ska visa 

färdighet och förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare inom sin 

specialisering medan specialpedagogen ska visa förmåga att vara kvalificerad 

samtalspartner i pedagogiska frågor. Bladini (2004) beskriver hur specialpedagogens 

tidigare handledande funktion numera är att vara en kvalificerad samtalspartner. 

Samtidigt problematiserar hon bristen på beskrivning i officiella dokument vad detta 

innebär. 

2.2.1 Specialläraren som kvalificerad samtalspartner 

Begreppet kvalificerad samtalspartner är ett relativt nytt begrepp som ännu inte riktigt 

vunnit mark inom skolans värld, trots skrivning i examensordning redan 2001. Kragh och 

Plantin Ewe (2018) definierar begreppet och menar att en kvalificerad samtalspartner ska 

leda professionella pedagogiska samtal. De menar att i uppdraget ingår att vara 

samtalsledare och att det kvalificerade samtalet är ett pedagogiskt verktyg för att främja 

både elevers och pedagogers lärande. Kragh och Plantin Ewe lyfter fram att specialläraren 
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som samtalsledare tar ansvar för utvecklingen av samtalet genom att aktivt lyssna,  

reflektera och ställa frågor som för samtalet framåt. I det kvalificerade samtalet kan 

pedagogers kunskap och kompetens tas tillvara och utvecklas. Genom sådana 

reflekterande samtal för elevers lärande kan pedagoger se nya möjligheter och få andra 

perspektiv på de utmaningar som möter dem i undervisningen. Speciallärarens kunskaper 

i språk-, skriv- och läsutveckling kan genom kvalificerade samtal medvetandegöra lärare 

genom reflektion om vilka kunskaper som behövs för att möta eleverna. Specialläraren 

har, som kommunikatör, i och med uppdraget som kvalificerad samtalspartner där samtal 

både med lärare för elevers lärande och i arbetet med elever, ett tvådelat uppdrag som 

hänger ihop. Kragh och Plantin Ewe menar att detta uppdrag borde definieras för ökad 

tydlighet. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver i vägledning för processledare om 

hur reflektion kan vara ett redskap för lärande och utveckling. I vetenskapliga 

sammanhang innebär reflektion en målinriktad tankeverksamhet med syfte att strukturera 

och ta avstånd från gamla mönster och istället lära sig nya. Att reflektera innebär att 

ifrågasätta det man gör, vilket i sin tur leder till att det som behöver förändras synliggörs. 

Reflektionen ger fördjupad förståelse för värderingar och att man kanske behöver 

ompröva sitt sätt att arbeta, vilket gynnar elevernas behov och utveckling. Reflektion är 

ett sätt att bygga upp kompetensen hos lärarna och ge nya perspektiv, idéer och 

tillvägagångssätt. Utan denna reflektion är det lätt att man följer gamla mönster, vilket 

inte är utvecklande varken för lärarna eller verksamheten.  

Lärare behöver, för att möta alla elever med olika behov, fortsätta att lära nytt och 

vara beredd på att förändra sin undervisning . Genom kommunikation och samspel lär vi 

och att lära gör att tänkande och handlande förändras (Säljö, 2015). Timperley (2013) 

beskriver en modell, en undersökande och kunskapsbildande cykel, för professionellt 

lärande för lärare som ska generera ett förbättrat lärande hos eleverna. Hon menar precis 

som Säljö att tänkande och handlande förändras genom kommunikation och samspel. För 

att ett lärande hos lärare och en vilja till förändring ska ske krävs motivation. Lärare 

behöver veta vilka färdigheter och kunskaper de behöver utveckla för att möta elevernas 

behov. I kvalificerade samtal med speciallärare kan elevernas behov lyftas fram och göras 

tydliga så att lärare reflekterar över vilka behov av lärande de själva har. Med detta som 

utgångspunkt kan de sedan mer medvetet utveckla sitt professionella lärande och på så 

sätt erbjuda annan alternativ undervisning. Resultatet av denna förändring och utveckling 
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utvärderas sedan med eleverna för att förstå vad som är effektivt. Timperley menar att ett 

fortlöpande arbete med en sådan kunskapsbildande cykel är nödvändigt för att utveckla 

den expertkunskap om att anpassa undervisningen som krävs för att tillägna sig, 

organisera och tillämpa professionell kunskap.  

2.2.2 Specialläraren i samverkan 

I examensordningen för speciallärare (SFS 2017:1111) nämns betydelsen av samarbete 

och samverkan med andra yrkesgrupper. I skollagen (SFS 2010:800) skrivs att det ska 

finnas personal med specialpedagogisk kompetens i elevhälsan. Vidare står det att lärare 

ska samarbeta med elevhälsan angående elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. 

Ett samarbete mellan lärare och elevhälsan förutsätts leda till, som det står i skollagen 

(SFS 2010:800), att elever ska få det stöd och den stimulans de behöver för att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. I denna samverkan är det en styrka att aktörerna 

har olika professioner. Med hjälp av samverkan blir det också lättare att, i ett tidigt skede, 

upptäcka elever som behöver stöd. En väl fungerande samverkan kräver mål och struktur. 

Ledningen på skolan ska se till så att det finns förutsättningar för detta (Socialstyrelsen, 

2016). Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) visade dock att många elever inte 

får det stöd de har rätt till. Rapportens slutsats är att rektor måste bygga en organisation 

där elevhälsan och lärare samverkar samt se till så att tid avsätts för denna samverkan. 

Om rektor inte gör detta finns det en risk att eleverna inte får det stöd de behöver. Ett sätt 

att samverka är att handleda och utbilda lärarna vilket är en viktig roll för elevhälsan. Det 

kan handla om att öka lärarnas förmåga till reflektion kring sin undervisning på grupp- 

eller individnivå (Socialstyrelsen, 2016).  

Även Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2019) beskriver betydelsen av 

kollegial samverkan. En organiserad samverkan kan ge lärarna möjlighet att relatera 

forskning och erfarenhetsbaserad kunskap till de behov som finns i den egna 

verksamheten. I granskningen framkommer också att det är angeläget att få möjlighet att 

tillsammans diskutera och reflektera för att kunna bedriva sin undervisning på 

vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet. Specialläraren i samverkan med lärare 

kan genom kvalificerade samtal ge möjlighet både till reflektion och handledning på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
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2.3 Skrivundervisning i styrdokument 
I syftet för svenska står att eleverna genom undervisningen ska:  

..ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det 
innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 
tänka, kommunicera och lära. (Skolverket, 2018, ämnets syfte)  

Vidare står i syftet att elevernas intresse för att läsa och skriva ska stimuleras. De ska lära 

sig hur de kan formulera egna åsikter och tankar i olika sorters texter genom skilda 

medier. Eleverna ska utveckla förståelse för att sättet de kommunicerar på kan få 

konsekvenser för dem själva och andra. Kursplanen beskriver även ett socialt samspel. 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 
texter, enskilt och tillsammans med andra. (Skolverket, 2018, ämnets syfte)  
 

När det gäller skrivning ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang samt kunna urskilja språkliga strukturer och följa språkliga 

normer. Skrivande och skrivundervisning lyfts även fram i alla övriga ämnen i läroplanen. 

Det står uttryckligen att: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. (Skolverket, 2018, kap 2.2.) 

Att en relativt stor andel elever inte når kravnivåerna för nationella proven i årskurs tre 

frambringade en förstärkning i skollagen från och med den 1 juli 2019. Förstärkningen 

består av en läs-, skriv- och räknagaranti och innebär att det ska sättas in tidiga 

stödinsatser för att eleverna ska nå kunskapskraven i årskurs 1 och 3 (Skolverket, 2019). 

För skrivundervisning finns inga kunskapskrav i årskurs 1 utan dessa finns först i årskurs 

3.  

I relation till skolans mellanår där den här studien genomförs står det i läroplanens 

kunskapskrav (Skolverket, 2018) för årskurs 3 att eleven ska kunna skriva enkla 

berättelser och faktatexter. I texterna ska eleven använda stor bokstav, punkt och 

frågetecken samt kunna stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt 

förekommande i elevnära texter. De berättande texterna ska ha en tydlig inledning, 

handling och avslutning och faktatexter ska innehålla grundläggande ämnesspecifika ord 

och begrepp, dessa ska användas så att innehållet blir tydligt. Eleven ska också kunna ge 
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enkla omdömen om sina egna och andras texter med hjälp av givna frågor samt kunna 

bearbeta och förtydliga sina texter utifrån den respons som ges.  

I kunskapskraven för årskurs 6 nämns inte vilka typer av texter eleven ska kunna 

skriva som det görs i kunskapskraven för årskurs 3. Eleven ska i årskurs 6 kunna:  
 
Skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande 
struktur samt viss språklig variation (Skolverket, 2018, kunskapskrav åk 6) 

 
För de berättande texterna nämns krav på gestaltande beskrivningar och handling. Eleven 

ska också kunna sammanställa information med enkla beskrivningar, egna formuleringar 

och använda ämnesspecifika ord och begrepp.  Det nämns även att eleven ska använda:  
 
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss 
säkerhet (Skolverket, 2018, kunskapskrav åk 6) 

 
Även i kunskapskraven för årskurs 6 nämns att eleven ska kunna ge enkla omdömen, men 

med den skillnaden att det står uttryckligen att det ska vara omdömen om texters innehåll. 

Eleverna ska på samma sätt som i årskurs 3 kunna bearbeta texter med det tillägget att 

bearbetningen ska ämna att öka texternas tydlighet och kvalitet.  

2.4 Aktionsforskning 
Sedan 1990-talet har aktionsforskning inom skolutveckling blivit en form för samverkan 

mellan högskola och samhälle och används ofta i skolutvecklingssammanhang 

(Rönnerman, 2012). Rönnerman  menar att i och med den nya skollagen som trädde i 

kraft den 1 juli 2011 (SFS 2010:800) och som föreskrev att utbildning ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet föll det sig naturligt att utveckla 

aktionsforskning eftersom en gemensam forskning av praktiker och forskare kan utveckla 

en verksamhet på vetenskaplig grund. Aktionsforskning som metod har funnits länge, 

men har använts mer inom andra områden än utbildning. Kurt Lewin, socialpsykolog i 

USA, undersökte redan på 1940-talet människors förändringsprocesser i social handling 

och kallade denna forskning för aktionsforskning. Rönnerman (2012) skriver precis som 

Langelotz (2014) att Lewin intresserade sig för studier av gruppers handlingar och såg 

dem som en mängd relationer mellan deltagarna i gruppen. I Lewins studier framkom 

också att sociala förändringar är lättare att genomföra när hela gruppen är engagerad och 

han belyste därmed tidigt hur ett engagemang eller aktivt deltagande från deltagarna i 

förändringsprocessen gav bättre förutsättningar för förändring.   
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Aktionsforskning bygger epistemologiskt på antaganden om att ny kunskap skapas 

genom sociala processer och samverkan mellan människor. Det vill säga att den syftar till 

att utveckla ny kunskap och insikt genom deltagande och påverkan av en social praktik. 

Den centrala idén med aktionsforskning är också att kunskap skapas inifrån den egna 

verksamheten och att den är praktiknära (Rönnerman, 2012; McNiff, 2013). Rönnerman 

(2018a) menar att aktionsforskning är en väg för att driva och hålla den professionella 

utvecklingen levande det vill säga att öka deltagares lärande och samtidigt göra 

förändringar i verksamheten. Genom aktionsforskningsprocessen förväntas ett kollektivt 

lärande ske genom olika handlingar. Processen beskrivs oftast som en spiral (se fig. 2)  

där ett problem identifieras och utifrån den kunskap och erfarenheter som finns i 

praktiken planeras för en handling eller aktion som sedan genomförs, observeras, 

reflekteras över och utvärderas för vidare planering (McNiff, 2013; Rönnerman, 2012).  

Kemmis (2009) beskriver aktionsforskning som en process som uppmanar till 

förändring av praktiken. Precis som Rönnerman (2012) anser Kemmis (2009) att 

kunskaper och lärande förändrar det vi gör. Utifrån praktikteori som ansats förändras vad 

vi gör, våra görande vid förändring och utveckling av praktiken. Förändring av hur vi 

förstår vår praktik utvecklar hur och vad vi tänker om och hur vi talar om praktiken och 

därmed våra sägande. När villkoren för praktiken förändras så förändras också hur vi 

relaterar till andra praktiker, vårt relaterande. Olika praktikerna är således beroende av 

varandra och hänger ihop, men relationerna eller bindningarna dem emellan är inte alltid 

självklara (Kemmis, 2009). 

Under hela aktionsforskningsprocessen sker en kollektiv reflektion och utvärdering 

i samtal som sedan ligger till grund för nya frågor och planering av ny handling. Kemmis, 

McTaggart och Nixon (2014) och McNiff (2013) betonar vikten av gemensamma 

reflektioner i samtal eftersom dessa kan skapa ett kommunikativt utrymme i den cykliska 

forskningsprocessen och bidrar till fördjupad kunskap. Dessa samtal möjliggör också nya 

kommunikativa mönster och skapar engagemang. I aktionsforskning sker dokumentation 

på olika sätt men ändå fortlöpande under hela forskningsprocessen. Det kan till exempel 

innebära att utrymme skapas så att deltagare får reflektera både själva och tillsammans 

med andra i samtal, att möjlighet ges för att skriva dagboksanteckningar, eller för forskare 

att använda sig av observationer. Det praktiska arbetet dokumenteras sedan utifrån de 

förutsättningar, den process, det resultat och den reflektion som har gjorts (Rönnerman, 

2012). Enligt Kemmis m. fl. behöver det inte vara frågor eller problem som inleder 
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aktionsforskningsprocessen utan de menar att processen kan börja med en kritisk 

reflektion över en handling. I vår studie har vi undersökt hur reflektioner uttrycks i 

kvalificerade samtal för lärande och utvecklande av skrivundervisning. Kemmis m. fl. 

(2014) menar att det genom aktionsforskningsspiralen inte finns en tydlig början eller 

slut.  

 

 

  



	

15 

 

3. Tidigare forskning och litteratur 
I detta kapitel redovisar vi ett urval av nationell och internationell forskning som är 

relevant för vår aktionsforskningsstudie. För att beskriva speciallärarens uppdrag som 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare belyser vi forskning om handledning i 

pedagogisk praktik. Innehållet i de kvalificerade samtalen har fokus på skrivundervisning 

därför belyser vi också forskning inom detta forskningsfält.  

3.1 Handledning i pedagogiskt arbete 
Ahlberg (1999) belyser i en fallstudie en specialpedagogs handledningssamtal med en 

lärare. I studien framkommer att handledningen har påverkat lärarens dagliga arbete. 

Läraren menar att få möjlighet till att diskutera sitt dagliga arbete i skolan i relation till 

forskning har haft betydelse för hennes arbete. Hon uttrycker att de reflekterande 

samtalen hjälper henne att kritiskt granska den egna undervisningen. Ahlberg drar i 

studien slutsatsen att reflekterande samtal om skolans vardag kan skapa kunskap och 

bidra till utveckling av skolans verksamhet. 

Ett samarbete mellan två lärare och en specialpedagog belyser också Ahlberg, 

Klasson och Nordevall (2002) i en rapport om ett aktionsforskningsprojekt. Studiens 

utgångspunkt var att undersöka specialpedagogens handledningssamtal med kollegor 

samt konsekvenser i undervisningen för elevers lärande. Eftersom det var svårt att hitta 

tid för handledningssamtal för lärare och specialpedagoger blev de pedagogiska samtal 

där forskarna deltog, de handledningssamtal som undersöktes. Resultatet visar att det 

reflekterande samtalet, som handledning, gav lärarna möjlighet att reflektera över sin 

undervisning och göra mer medvetna val för att möta eleverna i undervisningen. 

Författarna drar slutsatsen att reflekterande samtal är ett verktyg för en skolas utveckling 

och menar att sådana samtal bör vara en naturlig del av lärarnas pedagogiska arbete.   

En studie med syfte att utveckla kunskap om handledda lärargruppsamtal är Åbergs 

enkät- och intervjustudie (2009) där skolledares erfarenheter och förståelse för 

handledning i skolan undersöks. I undersökningen identifierades tre huvudtyper utifrån 

vilken funktion handledningen har. Handledning kan vara ett medel för lärande och 

utveckling det vill säga en form av kompetensutveckling eller ett medel för anpassning 

eller vara som ett stöd. Grupphandledning för lärare har, enligt Åberg, blivit mer vanligt, 

men trots det menar hon att det fortfarande är osäkert hur denna påverkar skolans praktik 



	

16 

 

och i vilken omfattning samt vad denna handledning syftar till. Resultatet pekar på att 

skolledare ser ett behov av olika sorters handledning av lärargrupper och också att 

skolledarna själva upplever ett behov av grupphandledning. Det har också visat att 

skolledare upplever att grupphandledning kan ge positiva förändringar såsom bättre 

samarbete, ökad förmåga att hantera problem, mer reflekterande och en större säkerhet i 

yrkesrollen. Åberg (2009) betonar också att rektorn spelar stor roll för handledningens 

implementering i skolans värld.  

Kollegial grupphandledning undersöker också Langelotz (2014). Hon har i en 

studie studerat kompetensutveckling genom grupphandledning av ett arbetslag. Det är en 

aktionsforskningsstudie där lärarnas tal om praktik och yrke, handlingar och relationer i 

handledningspraktiken har studerats. Lärarna uttryckte att de genom grupphandledning 

hade blivit bättre på att samarbeta kring pedagogiska frågor och deras olika sägande gav 

uttryck för att samarbete också är något de önskar. I handledningen utvecklades också en 

kollegialitet vilket ledde till att de tillsammans, genom att dela med sig av sina 

undervisningserfarenheter, skapade bättre förutsättningar för att möta elever i 

undervisningen. Rektor godkände och organiserade så att arbetslaget fick tid, 

vilket  signalerade att handledningen hade ett värde. Flera av lärarna hade tänkt att genom 

att skriva ner funderingar kring undervisning reflektera mer inför handledningsträffarna, 

men de uttryckte att det var svårt att göra det kontinuerligt. Studiens resultat visar att 

handledning främjar samarbete och skapar bättre förutsättningar för elevers lärande.  

Ytterligare forskning om handledning i pedagogiskt arbete är Sundqvists studie 

(2012). Hon har i en intervjustudie undersökt speciallärares och klasslärares tankar om 

och erfarenheter av specialpedagogisk handledning. Studiens fokus var att hitta en metod 

för implementering av handledning i specialpedagogisk verksamhet och att beskriva ett 

teoretiskt ramverk för denna typ av aktivitet. Studien visade att specialpedagogisk 

handledning kan vara olika typer av handledning och tre modeller framträdde: 

konsultativa handledningssamtal, reflekterande handledningssamtal och samarbetande 

handledningssamtal. Sundqvist beskriver de olika modellerna av specialpedagogisk 

handledning och gör jämförelser dem emellan. I konsultativa handledningssamtal finns 

risk för ett individfokus då samtalets innehåll fokuseras kring eleven. Klasslärarna 

uppskattade att få råd, men Sundqvist kunde också se att speciallärarna ibland uttryckte 

att det var svårt att leva upp till de förväntningar som klasslärarna hade på dem och deras 

expertkunskaper. Hon beskriver också problematiken med att ge råd som fungerar 
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eftersom specialläraren inte är lika bekant med klassrumssituationen som klassläraren 

samt att klassläraren inte alltid tar till sig de råd och tips som specialläraren ger eller att 

stödet bara blir kortsiktigt. De reflekterande samtalen däremot hade inte riktigt samma 

individfokus. Utgångspunkten i de reflekterande samtalen kunde vara en eller flera 

elever, men genom att specialläraren använde en medveten samtalsteknik med frågor för 

reflektion flyttades innehållet till att även röra andra områden som exempelvis 

specialpedagogik. Sundqvist (2012) menar att samtalen fick en professionsutvecklande 

funktion, men att reflektionen som sker under dessa handledningssamtal handlar om 

handling, relationer och praktiska aspekter snarare än reflektion kring klasslärarens eget 

tänkande. I lärarnas beskrivningar kan det skönjas att de upplever det som att 

specialläraren som reflektionsstödjande samtalsledare ifrågasätter deras kompetens. I den 

tredje modellen som Sundqvist beskriver tolkade hon lärarnas utsagor som att de ville ha 

en handledning där båda parter reflekterar tillsammans och utbyter tankar och idéer 

istället för att specialläraren är en reflekterande samtalspartner. Detta menar Sundqvist är 

ett samarbetande handledningssamtal som har ett kollaborativt perspektiv vilket hon 

framhåller som ett möjligt nytt perspektiv på handledande samtal i Norden. I detta samtal 

utbyts reflektioner och kunskap mellan parterna och båda bidrar med sina olika 

kompetenser och synsätt. Sundqvist menar att denna utväxling av kunskap kan leda till 

nya arbetssätt och en utveckling av skolans verksamhet. I alla tre typer av handledning 

ligger fokus på eleven konstaterar Sundqvist. Följaktligen är det ett individperspektiv på 

svårigheter. Eftersom lärarna uttrycker att de råd de får av specialläraren inte alltid 

fungerar i klassen så måste fokus flyttas från eleven till lärmiljön. Väsentliga faktorer för 

genomförandet av handledningen som lärarna lyfter fram är tid, schematekniska 

lösningar, rektors stöd, lärares kunskap och intresse samt den kollegiala stämningen. För 

att skolan ska kunna följa nationella och internationella forskningsresultat och 

styrdokument och möta alla elevers olika behov menar Sundqvist (2012) att det behövs 

ett starkare samarbete mellan de olika professionerna som rör sig runt eleverna. 

Specialpedagogisk handledning är ett sätt då olika professioner kan mötas och samarbeta 

i syfte att främja individualiserad och differentierad undervisning inom klassens ram. 

Sundqvist påpekar dock att det behövs mer forskning och kunskap kring 

specialpedagogisk handledning. 
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En annan studie har gjorts av Pettersson och Ström (2019) där de genom intervjuer 

och handledningssamtal med lärare och specialpedagog på små skolor i glesbygden 

undersöker betydelsen av om handledning kunde öka lärares kunskap och därmed 

förmåga att möta elever i särskilda behov. Resultatet av studien visar att 

specialpedagogisk handledning kan vara ett sätt att stötta och utveckla lärares kunskaper. 

Samtalen byggde på ett samarbete mellan lärare och specialpedagog och möjliggjorde ett 

utbyte av yrkesexpertis, vilket visade sig vara en metod som gav bra effekt för att stötta 

elever i behov av särskilt stöd. Även Idol (1995) beskriver vikten av samarbete mellan 

olika professioner för att stötta elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt för 

att utveckla tillgängliga lärmiljöer. När olika kompetenser arbetar tillsammans leder det 

till det bästa resultat för eleverna. En gemensam problemlösningsprocess sker när 

deltagare interagerar kollegialt, jämlikt och i samförstånd.  

Sammantaget har vi belyst ett urval av forskning som rör specialpedagogisk 

handledning. Resultat i den forskning vi funnit visar att samtal som reflektion skapar 

bättre förutsättningar för elevers lärande. När vi sökt efter forskning om speciallärare som 

kvalificerad samtalspartner har vi dock inte funnit mycket. Det kan bero på, som 

Sundqvist (2012) sammanfattar i sin undersökning, att konsensus kring speciallärarens 

samtalsuppdrag inte finns, men det kan också vara en kunskapslucka och att mer 

forskning behövs inom detta fält.  

3.2 Skrivutvecklande undervisning  
I våra kvalificerade samtal har innehållet varit skrivundervisning och i detta avsnitt 

belyses forskning inom skrivutvecklande undervisning.  

Vetenskapsrådet (2015) lyfter det faktum att det inte finns lika mycket forskning 

kring skrivundervisning som läsundervisning. Trots att förmågan att skriva är lika viktig 

och betonas lika mycket i läroplanen är det oftast mer fokus på läsning än skrivning. 

Wengelin och Nilholm (2013) uttrycker också att läsforskning har en längre tradition än 

skrivforskning bland annat på grund av att det har varit lättare att göra undersökningar 

när det gäller läsning. De konstaterar att många barn lär sig läsa och skriva samtidigt och 

beskriver att läsande och skrivande hör ihop, men att de omfattar delvis skilda kognitiva 

processer. 

En nationell studie av Tjernberg (2013) handlar om framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. Resultatet i studien visar att muntlighet och skriftspråklighet är lika 
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viktigt för en framgångsrik läs- och skrivutveckling. Lärarna driver medvetet 

undervisningen framåt med ett klart syfte och ämnesinnehåll samt med tydlig yttre 

struktur och en struktur för lärande och förståelse. Tjernberg påpekar vikten av att läraren 

har en teoretisk förankring för att kunna se var eleverna befinner sig i 

kunskapsutvecklingen och för att därmed veta hur undervisningen ska bedrivas vidare. 

Olika metoder och arbetssätt används för att möta alla elevers förutsättningar och för att 

eleverna ska kunna lyckas. Det finns även tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. 

Studien visar att alla elever ges möjlighet till ett lustfyllt lärande i ett socialt sammanhang 

utifrån sina förutsättningar. Läraren sätter samman grupper där hänsyn tas till 

arbetsuppgift och elevernas närmaste utvecklingszon. Läraren visar tilltro till elevernas 

förmåga. Eleverna görs delaktiga i lärprocessen genom att lärarna synliggör denna för 

dem vilket skapar mer lust och motivation.   

En annan studie om skrivutvecklande undervisning är gjord av Alatalo (2011) och 

den beskriver också skicklig läs- och skrivundervisning. Studien handlar om årskurs 1-3 

och fokuserar främst på läs- och skrivundervisning, men delar av resultatet kan också 

kopplas till skrivundervisning för årskurs 4-6. Alatalo påpekar vikten av att 

nybörjarläsare och elever med läs- och skrivsvårigheter får en systematisk undervisning 

om hur talspråk och skriftspråk samverkar. Hon menar att lärarens förmåga att identifiera 

elevernas styrkor och svagheter är avgörande för att kunna anpassa undervisningen och 

därmed utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, detta är extra viktigt angående elever 

med svårigheter. Studie visar att lärare har svårt att förklara vilken betydelse grundord 

har för skriftspråket. Hon menar att detta pekar mot att lärarna inte systematiskt kan lära 

ut hur ljudstrukturer, ordens släktskap och ursprung inverkar på skriftspråket. Lärarna 

kunde inte heller den generella regeln för dubbelteckning utan de använde den förenklade 

beskrivningen. Alatalo menar att detta är anmärkningsvärt då detta är en vanlig 

stavningsform i det svenska språket och att många elever har svårigheter med just 

dubbelteckning. Många av lärarna kan inte heller förklara vilken nytta eleverna har av att 

kunna hårda och mjuka vokaler. Resultaten i studien indikerar att det finns en osäkerhet 

hos lärarna kring stavningsregler vilka därmed inte lärs ut systematiskt till eleverna, trots 

att det finns ett behov av detta. Alatalo menar att resultaten indikerar att många elever lär 

sig stava genom att de frekvent exponeras för ord och då lär sig stavningen utantill. Om 

läraren inte systematiskt lär ut stavningsregler och förståelse för språkets uppbyggnad får 

inte de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som kan behöva 
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stavningskonventioner och stavningsregler det stöd de behöver för sin 

skriftspråksutveckling. Lärarna i studien framhåller vikten av att få stöd av kollegor eller 

handledare när det gäller deras läs- och skrivundervisning. De lyfter även fram 

föräldrarna som en viktig resurs i elevernas skriftspråksutveckling och att 

föräldrakontakten därför är av stor betydelse.  

I en studie som undersöker hur elevers tal- och skrivfärdigheter utvecklas under 

skolåren, från 10-åringar upp till universitetsstudenter, har Johansson (2009) studerat 

processen bakom textproduktion och texter. Resultaten visar att de vuxnas texter var klart 

påverkade av strategier som de skaffat sig genom tidigare läsning och skrivning. 

Resultatet visar också att det sker en stor utveckling bland annat angående antal ord och 

satser för elever mellan 13 och 17 år. 13-åringarna kämpar med att lära sig nya genrer , 

vilket tar mycket kraft, därför orkar de inte producera några längre varierande texter. De 

ägnar dock mer tid än 10-åringarna till att redigera sina texter. Genrekunskap har 

inflytande på hur eleverna planerar sitt skrivande. Studien visar att för att underlätta den 

kognitiva belastning som uppgifter i tal och skrift innebär använder alla språkanvändare 

sig av tidigare kunskaper inom exempelvis ordförråd, genrekunskap eller lingvistisk 

struktur.  

Precis som Tjernberg (2013) gör även Johansson (2009) kopplingen mellan 

utvecklingen av talat språk och skrivning. Lundberg (2016) beskriver samtidigt att läraren 

måste ha kunskaper om relationen mellan talspråk och skriftspråk. Han beskriver att 

skriftspråket har utvecklats från talspråket men att de fungerar helt olika. Talspråket 

används vid interaktion och kan då varieras i hög grad medan det finns regler vid 

användning av skriftspråket. Det går inte att skriva som man talar.  

I en studie om skrivundervisning i gymnasiet har Winzell (2018) undersökt 

skrivdidaktisk kunskap. En del av hennes resultat kan ändock appliceras på undervisning 

för yngre elever. I studien framträder fyra olika undervisningsstrategier för 

skrivundervisning vilka Winzell övergripande beskriver som antingen teoretiskt eller 

praktiskt inriktad undervisning. Det hon menar med teoretiskt inriktad undervisning är 

att kunskap överförs till eleven genom att läraren till exempel visar textuella och språkliga 

mönster som eleven sedan använder i sitt eget skrivande. Vid den praktiska inriktningen 

leds eleven till kunskap genom att själv undersöka och upptäcka mönster i texter. De båda 

inriktningarna beskriver hur-frågan i skrivundervisningen och Winzell menar att en 

lärares undervisning rimligtvis innehåller båda former. Som nämnts tidigare framträdde 
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fyra olika undervisningsstrategier i studien. Den första är den förevisande strategin. I 

denna undervisning är det läraren som är mest aktiv och överför kunskap genom att visa 

och berätta om olika texttyper och dess karaktäristiska drag. Den andra 

undervisningsstrategin är den tillämpande strategin. Även i denna överförs kunskapen 

till eleven men med den skillnaden att eleven är mer aktiv. Eleven får träna sig i att skriva 

olika texttyper genom att följa textmönster. Stöttning som ges är att klassen till att börja 

med skriver en text tillsammans under lärarens ledning eller att de kan använda 

skrivmallar. Den kognitivt utmanande strategin är den tredje strategin för 

skrivundervisning. Fokus i denna undervisning är att eleverna aktivt ska analysera och 

reflektera över sina texter. Detta kan göras genom att läraren ställer utmanande frågor till 

elevernas texter. Den fjärde och sista undervisningsstrategin från Winzells studie (2018) 

är den explorativa strategin. I denna undervisning får eleverna, genom laborativa 

övningar, göra egna upptäckter av mönster i text, skrivande och språk. Eleverna kan 

antingen få skriva fritt och kreativt för att upptäcka och testa språkliga drag eller arbeta 

med riktade uppgifter.  

Vetenskapsrådet (2015) har sammanställt forskning om läs- och skrivundervisning 

i en kunskapsöversikt. I denna delas skrivundervisningen upp i komponenterna inkodning 

och budskapsförmedling. Inkodning innebär att kunna skriva enligt olika konventioner 

som grammatik, stavning och interpunktion. Budskapsförmedling innebär att kunna 

förmedla ett budskap så att läsaren förstår. Dessa båda delar har lika stor vikt för att kunna 

skriva, vilket Hagtvet (2009) beskriver med modellen:  

skrivning = inkodning x budskapsförmedling. 

När det gäller undervisning om budskapsförmedling fann Vetenskapsrådet (2015) fem 

viktiga aspekter för hur skrivundervisningen ska organiseras. 

1. Eleverna ska använda en skrivprocess för att planera, skriva utkast, 
redigera och ändra i sitt skrivande.    

2. Tydliga förklaringar om vad eleverna ska lära sig. 
3. Sätta upp egna mål för att öka motivationen.  
4. Det ska finnas träning av kognitivt resonerande. 
5. Använda kamratsamarbete för att i dialog utveckla sitt eget tänkande.  

  Sammanfattningsvis visar översikten att skrivandet har en positiv effekt på läsning och 

lärande i andra ämnen och att undervisning som lär eleverna skrivstrategier som att 

planera, revidera och redigera sina texter är den mest effektiva undervisningen. 
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I skrivundervisningen är det viktigt med en dialog mellan lärare och elev för att 

eleven ska utveckla sin förmåga att skriva. Vid en sammanställning av nationell och 

internationell forskning av Skolforskningsinstitutet (2018) angående feedback i 

skrivundervisning är slutsatsen att denna ska ges under skrivprocessen för att eleven ska 

kunna använda sig av återkopplingen. Feedbacken ska inte bara avse formella brister utan 

ska också behandla exempelvis innehåll, disposition eller genre. Feedbacken måste också 

anpassas efter elevens behov. En elev som inte kommit så långt i sin skrivutveckling 

behöver tydliga ändringsförslag medan en elev som redan är en god skribent kan få 

feedback med syfte att fördjupa sin reflektion kring texten. Det finns några dilemman att 

ta ställning till när det gäller att ge feedback. Det första är att balansera mellan att skapa 

motivation för skrivande men samtidigt att ge återkoppling mot ämnets mål. Det andra 

dilemmat är att inte bli övertydlig i de förbättringsförslag som ges för då kan eleverna bli 

passiva och bara försöka anpassa sina texter efter vad de tror att läraren vill se.  

Sammantaget har vi här belyst olika studier som tar upp skrivundervisning ur olika 

perspektiv såsom strategier för undervisning, bedömning och elevers skrivutveckling 

under skoltiden. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter. Vi utgår i studien från 

ett praktikteoretiskt ramverk och beskriver därför först begreppet praktik och hur 

praktikteori förstås. Sedan presenteras Kemmis och Grootenboers (2008) teori om 

praktikarkitekturer och Ivaničs (2004) teori om skrivdiskurser. Utöver vårt teoretiska 

ramverk belyser vi också sist i kapitlet Hoel Løkengards (2001) nivåer för skrivning.  

4.1 Praktikteori som ansats 
Inom aktionsforskning används ofta begreppet praktik för att beskriva en verksamhet. 

Kemmis och Grootenboer (2008) och Rönnerman (2012) menar att praktik är både en del 

av en verksamhet och en egen verksamhet. En praktik ska förstå och förklara sociala 

fenomen och handlar om sociala interaktioner. Praktiken både påverkar och påverkas på 

så sätt av det som finns och händer runt praktiken det vill säga av andra praktiker. 

Samtidigt som praktiken också i sig själv påverkar andra externa strukturer (Kemmis & 

Grootenboer, 2008). Schatski (2002) beskriver praktik som en mängd aktiviteter som 

hänger samman i tid och rum och måste förstås utifrån sin kontext. Han menar att i en 

praktik möts, agerar och interagerar människor med varandra och praktiken skapas av det 

som sägs och görs. Kemmis m. fl. (2014) utvidgar denna definition och menar att även 

relationer ska inkluderas. I vår studie utgör kvalificerade samtal, men också 

skrivundervisning olika praktiker. Dessa praktiker är en del av den större praktik som 

skolan som utbildningspraktik utgör.   

Praktikteorier utgår från att människor lär genom samspel och en förutsättning 

för lärande är därmed att alla som deltar i en samtalspraktik delar med sig av sina 

erfarenheter. Praktikteorier gör det möjligt att zooma in, så att som Nicolini (2012) 

uttrycker det, samtal, handlingar och relationer kan studeras men också för att följa om 

det över tid uppstår ny kunskap som förändrar praktiker. Det är med praktikteori också 

möjligt att zooma ut och se hur och vad som påverkar praktiken, det vill säga vilka villkor 

och förutsättningar som finns för praktiken. I vår studie är det de kvalificerade samtalen 

den samtalspraktik där lärarna genom möte delar med sig och lär som vi zoomar in och 

ut ifrån. 
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4.1.1 Teorin om praktikarkitekturer 

Teorin om praktikarkitekturer är en av många praktikteorier som används för att förstå 

och analysera en praktik samt hur denna förändras. I teorin urskiljer Kemmis och 

Grootenboer (2008) tre olika strukturer eller förutsättningar som de benämner 

arrangemang. Dessa tre olika arrangemang: kulturella-diskursiva arrangemang, 

materiella-ekonomiska arrangemang och sociala-politiska arrangemang, vävs ihop och 

går in och ut ur varandra, bildar praktikens arkitekturer och konstituerar praktiken. De 

skapar både möjligheter, hinder och villkor för praktiken och kommer till uttryck i det 

som människor säger, sägande, det som människor gör, görande och det som människor 

relaterar till, relaterande i en bestämd praktik med ett specifikt syfte. Arrangemangen har 

enligt Kemmis m. fl. (2014) lagrats som mer eller mindre synliga villkor för praktiken 

och arkitekturen blir till ett mönster för människor att förstå vad som är det “rätta” sättet 

att tala, agera och relatera till varandra inom praktiken. Teorin utgår också från att andra, 

både inre och yttre, faktorer påverkar villkoren för hur deltagarna agerar, vilket betyder 

att nya arkitekturer kan uppstå och omforma praktiken med nya villkor. En praktik 

existerar inte i ett tomrum utan en praktik är sammanbunden med andra praktiker och 

Kemmis m. fl. (2014) lyfter fram betydelsen av att se just sambanden mellan dessa olika 

praktiker och beskriver det som praktikekologier, en väv av samband mellan praktiker. 

Också McNiff (2013) menar att de olika praktikerna interagerar och påverkar varandra 

och gör det viktigt att också uppmärksamma de olika relationer och samband som finns 

och gör spår i praktiken. I skolan kan fem praktiker urskiljas: skolledning och 

administration, lärares professionella lärande, undervisning, elevers utveckling och 

lärande samt utvärdering och forskning (Kemmis m. fl., 2014, Rönnerman, 2018a). 

Exempel på praktiker som är sammanbundna och påverkar samtalspraktiken i vår 

studie är skrivundervisningspraktiken, elevernas lärandepraktik och ledningspraktiken. 

Teorins olika begrepp gör det möjligt för oss att beskriva och analysera samtalspraktiken, 

det sociala sammanhang, som studien undersöker. Denna teori har huvudsakligen använts 

i aktionsforskning och inom skol- och utbildningsområdet (Langelotz, 2014).  

 

4.2 Didaktisk teori om skrivutvecklande undervisning  
Ivanič (2004) har utvecklat ett ramverk som består av sex olika perspektiv på skrivande 

eller skrivdiskurser som Ivanič benämner dem. Ramverket kan användas vid analys av 
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olika typer av data som berör skrivundervisning exempelvis: läromedel, styrdokument, 

inspelningar från undervisning eller intervjuer med lärare eller elever. Synen på 

skrivundervisning grundar sig oftast i specifika synsätt kring skrivande och hur 

skrivinlärning går till. Kärnan till dessa synsätt baseras på tankar, värderingar och 

allmänna uppfattningar som vi bär med oss. Dessa synsätt leder i sin tur till specifika 

beslut, val och undervisningsmetoder och påverkar även sättet att tala om 

skrivundervisning. Med hjälp av Ivaničs ramverk går det att identifiera de underliggande 

synsätten. 

För att förstå vad som ligger bakom val av innehåll i skrivundervisningen beskriver 

Ivanič (2004) att språk består av fyra lager eller nivåer som är inbäddade i varandra: text, 

kognitiva processer, språkhändelse samt sociokulturell och politisk kontext (fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ett perspektiv på språk i flera lager (fritt efter Ivanič, 2004) 
 

Det innersta lagret innehåller enbart den lingvistiska aspekten på text. Ivanič (2004) 

beskriver att fokus ligger på språkets form som exempelvis grammatik, syntax och 

meningsbyggnad. Det andra lagret fokuserar på vilka kognitiva processer som används 

när eleven arbetar med en text, själva skapandet av text. Ivanič menar att även sociala 

aspekter inverkar på språkskapande och språkförståelse vilket synliggörs i lager tre och 

fyra. I det tredje lagret är språkhändelsen, skrivandet, i centrum. Skrivande kan ses som 

en kommunikativ handling. Detta lager rör den sociala kontexten då språket används, 

vilket kan inkludera syfte, deltagare, tid och plats. I det fjärde och sista lagret vidgas 

perspektivet på skrivandet. Fokus är på vilket sammanhang texten skrivs i och varför den 

skrivs. Yttre faktorer som kan påverka texten är omvärlden, sociala strukturer eller 

maktrelationer. Skrivande kan också vara ett sätt att uppnå förändring.  

   texten	
texten 

sociokulturella och politiska 
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Ivanič (2004) beskriver att de olika lagren samspelar, ju längre ut i modellen man 

är desto mer allsidig blir skrivundervisningen. En språksyn som innefattar alla lagren ger 

en bättre skrivundervisning än den som bara innefattar ett lager. Ivanič menar att om 

läraren har kunskap om de olika lagren kan språkliga fokusskiften göras som att växla 

mellan språkets form och dess funktion.  

Utifrån modellen som beskriver språkets fyra olika lager baserar Ivanič (2004) sina 

sex diskurser. De sex diskurserna är: färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, 

processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska 

diskursen. Ivanič definierar skrivdiskurser som olika sätt att se på skrivundervisning, 

skrivning, skrivinlärning, sätt att tala om skrift, samt olika bedömningsaspekter. De sex 

diskurserna relaterar till de fyra språklagren där några av diskurserna relaterar till fler än 

ett språklager. För att tydliggöra diskurserna har Ivanič gjort en matris (2004, s. 225) där 

det går att utläsa hur de olika diskurserna relateras till de olika språklagren, men också 

hur de relaterar till synen på skrivinlärning, skrivundervisning och bedömning. 

I färdighetsdiskursen beskriver Ivanič (2004) att eleverna ska lära sig mönster och 

regler som kan användas i alla typer av texter. Hon menar att det är elevens kunskaper 

om grammatiska regler, stavning, interpunktion och textstruktur som premieras, alltså 

textens formsida. Undervisningen är explicit med träning av att automatisera dessa 

lingvistiska färdigheter. Risken finns då att eleverna inte får stöd i att utveckla andra 

färdigheter av skrivande. Elevens förmåga att skriva bedöms utifrån stavning, handstil, 

interpunktion, meningsbyggnad och så vidare. Ivanič förklarar att textens innehåll är 

viktigare än formen i kreativitetsdiskursen. Det innebär att innehållet ses som en produkt 

av skrivarens kreativitet. Färdigheter lärs inte ut systematiskt utan elever antas lära sig att 

skriva genom att läsa och skriva om sådant som är intressant för dem. Hon menar att 

undervisningen därmed är implicit. Enligt detta synsätt lär sig eleven skriva genom att 

skriva mycket och genom att läsa goda exempel på texter. Bedömningen görs utifrån om 

texten kan vara intressant för läsaren och om den språkligt sett är kreativ och spännande 

att läsa och inte så mycket utifrån textens form. I processdiskursen är det eleven och 

språkhändelsen som är i centrum, det vill säga skrivandet. Fokus ligger på processen och 

inte på den färdiga produkten. Ivanič menar att skrivandet ses utifrån en sådan diskurs 

som en mental inre process samt en yttre process av att ingå i en språkpraktik och båda 

dessa sidor måste utvecklas genom undervisningen. I undervisningen utvecklas de inre 

processerna genom att eleverna får delta i ett yttre arbete med läs- och skrivprocessen 
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tillsammans med läraren, klasskamrater och på egen hand. Undervisningen är i huvudsak 

explicit, de färdigheter som lärs ut är de processer som behövs för skrivandet, som 

planering, skriva utkast, bedöma och revidera. Ivanič (2004) menar att det finns en 

tveksamhet hur bedömning görs inom denna diskurs då det är en fråga om det är 

processen eller produkten som ska bedömas. I genrediskursen är det fokus på att eleven 

ska förstå hur olika texter är formade och vilka syften de kan ha. Ivanič menar att 

undervisningen är explicit med ett innehåll av olika färdigheter samt ett fokus på en 

systematisk undervisning av hur olika genre är uppbyggda till form och innehåll. Genom 

att eleven får studera måltexter specifika för olika genre lär sig eleven de språkliga dragen 

i de olika texttyperna och kan därmed reproducera dessa. Hon menar att kriterier för bra 

skrivande bygger på om rätt språkliga drag för den specifika texten har använts. Det är 

skrivande som kommunikation i ett socialt sammanhang som är det centrala i diskursen 

om sociala praktiker. Ivanič beskriver att undervisningen är både implicit och explicit då 

eleven lär genom meningsfullt deltagande men behöver undervisning om texters 

uppbyggnad och formuleringar för att nå syftet. Inlärning görs med verkliga 

vardagssammanhang och texter som skrivs har ett faktiskt syfte vilket avgör hur 

skribenten formulerar sig. I denna diskurs finns aspekten med process och genre med men 

det är själva språkhändelsen som är i fokus, menar Ivanič. I undervisningen undersöks 

olika sociala sammanhang för läsande och skrivande och olika sätt att ingå i olika 

språkpraktiker åskådliggörs. Texten bedöms utifrån om den är skriven på ett sådant sätt 

att den når sitt syfte. Den sista diskursen som är den sociopolitiska diskursen har flera 

likheter med diskursen om sociala praktiker. Men nu att det är frågor om makt och 

identitet som är mer i fokus. Ivanič menar att skrivande är kopplat till identiteten genom 

att vi uttrycker oss på ett visst sätt utifrån vem vi vill vara. Skrivande och språk formas 

av sociala maktrelationer vilket ger konsekvenser för eleven. Hon förklarar att 

undervisningen ofta är explicit och har ett fokus på att eleverna ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt och medvetandegöra dem om de sociala, kulturella och historiska 

förhållanden som påverkar olika sätt att läsa och skriva. Ivaničs slutsats är att en allsidig 

skrivundervisning baseras på samtliga diskurser och språkliga lager. En förutsättning är 

dock att läraren är medveten om dessa olika sätt att se på språk och språkundervisning.  

Ett annat sätt att beskriva skrivandet är att liksom Hoel Løkensgard (2001) göra det 

i termer av en  lokal nivå, en mellanliggande nivå och en global nivå. Hon menar att 

kunskap om de olika nivåerna också är viktig för lärarens systematiska skrivundervisning 
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och beskriver hur olika kognitiva plan är inkopplade beroende på vilken nivå som 

bearbetas i texten. På den lokala nivån ligger fokus på detaljnivå som stavning och 

interpunktion medan på den mellanliggande nivån fokuseras det på hur innehållet i texten 

organiseras. Den globala nivån är mer övergripande och abstrakt och behandlar 

exempelvis syfte. Den lokala nivån och mellannivån kan kopplas till textens form medan 

den globala nivån relaterar till funktion. Hoel Løkensgard menar att nivåerna är kognitivt 

hierarkiska. Detta innebär att bearbetning av den lokala nivån, med exempelvis stavning 

och syntax, kräver minst tankekraft och bearbetning av den globala nivån när eleven 

behöver hålla reda på textens struktur, syfte, budskap eller anpassa till mottagare, kräver 

mer tankekraft. Elever som har svårigheter med stavning eller syntaktisk struktur eller 

elever som inte är vana skribenter måste lägga så mycket energi på den lokala nivån att 

energin inte räcker till för att fokusera på den globala nivån. Hon menar att det är svårt 

att hantera alla nivåer samtidigt och det är därför lätt att eleven fokuserar på den lokala 

nivån, detta benämner Hoel Løkensgard för nedglidning. Hon menar att nedglidning till 

lokal nivå ofta sker vid respons av texter och betonar att det är viktigt att lärare har 

kunskap om de olika nivåerna för att lättare uppmärksamma den globala nivån vid 

respons. En text som fungerar bra på global och mellanliggande nivå men som har massor 

av fel på den lokala nivån kommer att störa läsaren. Samma gäller för en text som är 

perfekt skriven till formen men inte alls fungerar i sin struktur eller för en text som inte 

är kontextanpassad. Det är också viktigt att eleverna är medvetna om de olika nivåerna 

och att de undervisas om dem för att kunna utvecklas som skribenter. 
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5. Metod 
I denna studie använder vi oss av aktionsforskning som ansats och i detta kapitel redovisar  

vi hur vår studie har utformats och aktionsforskningsprocessens genomförande. Vi 

beskriver också vår forskarroll. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vårt analysarbete 

och en problematisering av studiens trovärdighet samt de etiska övervägande vi har gjort.  

5.1 Aktionsforskning som ansats  
Genom kvalificerade samtal, som är en form handledningssamtal, med oss som 

speciallärare och lärare genomfördes aktioner det vill säga samtal. Vår studie omfattade 

tre varv i aktionsforskningsspiralen och har pågått under tre veckor (fig. 2). Efter och 

mellan varje samtal har både vi och lärarna reflekterat över samtalen. Därefter har vi som 

speciallärare planerat för nya samtal, som blev till nya aktioner och lärarna har reflekterat 

både kring sin skrivundervisning och kring de kvalificerade samtalens betydelse.  

  

 

Figur 2. Aktionsforskningsspiral (Hämtad från Rönnerman,  
Edwards-Groves & Grootenboer, 2018b, s. 72) 

 
Genom delaktighet och dialog med lärarna, ett dialektiskt samspel mellan aktion i form 

av samtal om skrivundervisning och forskning om detsamma gavs möjlighet till lärande 
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och skapande av ny kunskap. Den samtalspraktik som de kvalificerade samtalen utgör 

kan jämföras med det kommunikativa utrymme som skapas i den cykliska 

forskningsprocessen inom aktionsforskning. Vi har som speciallärare, praktiker och 

forskare reflekterat över diskussioner om skrivundervisning. Lärarna som praktiker 

uttryckte osäkerhet kring sin skrivundervisning och såg kvalificerade samtal som en 

möjlighet till ny kunskap för att öka elevernas måluppfyllelse.  

5.2 Forskarrollen 
Vi har i studien haft olika roller, både som speciallärare med uppdrag att vara 

kvalificerade samtalspartners och som processledare i aktionsforskningsprocessen. Vi har 

initierat de kvalificerade samtalen mot bakgrund av lärarnas tankegångar om hur 

skrivundervisningen kan utvecklas och förbättras.  

I vår roll som forskare har vi reflekterat för att skapa distans till praktikerna. Vi har 

strävat efter att växla mellan närheten till verksamheten i ett inifrån-perspektiv och ett 

utifrån-perspektiv som forskare. Det innebär att vi har klivit ur praktiken, tolkat och 

analyserat praktiken på andra vis än vad som vanligtvis görs vid förändring och 

utvecklingsarbete. Genom användandet av teorin om praktikarkitektur och skrivdidaktisk 

teori som verktyg har vi tydligare fått syn på våra roller som speciallärare, processledare 

och forskare samt hur samtalspraktiken samspelar med andra praktiker.  

Vi har, som deltagare och praktiker, tillsammans med deltagande lärare varit 

involverade i och haft ansvar för aktionsforskningens olika faser fram till den sista 

analysen som vi har genomfört, där vi har bearbetat, analyserat och skrivit fram det 

insamlade datamaterialet, transkriberingar och reflektionsanteckningar. 

5.3 Urval  
Deltagarna i studien är lärare på två skolor i två olika kommuner i södra Sverige. Den ena 

skolan är en kommunal skola och den andra är en friskola. Den kommunala skolan är en 

F-6 skola, som har ca 200 elever där upptagningsområdet till största delen är landsbygd. 

Friskolan är en F-9 skola med ungefär 400 elever där upptagningsområdet är både från 

tätort och landsbygd.  

De sex lärare som deltar i studien är utvalda utifrån sin lärarbehörighet i svenska 

och utifrån att de arbetar i ett arbetslag i årskurs 4-6. Lärarna valdes ut mot bakgrund av 
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studiens syfte att undersöka kvalificerade samtal och lärares reflektioner över sin 

skrivundervisning. Lärarna har olika lång yrkeserfarenhet i ett spann från 5 till 25 år.  

5.4 Genomförande och empiriskt material 
Lärarna tillfrågades först muntligt och missivbrev skickades därefter till dem (Bilaga 1). 

Studien omfattade tre samtal med tre lärare vardera på två skolor det vill säga sammanlagt 

sex samtal med totalt sex lärare. Samtalen genomfördes som gruppsamtal på grund av att 

tidsramen för vår studie var begränsad. Samtalsledare var vi i vår roll som speciallärare, 

men också som forskare. De sex lärarna fick börja med att skriftligt svara på frågan om 

vilka förväntningar de hade på de kvalificerade samtal som de skulle delta i (Bilaga 2). 

Frågan var öppen eftersom vi ville att de skulle kunna svara med sina egna ord och för 

att lämna utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar (Bryman, 2011). De tre samtalen 

tog omkring en timme vardera och spelades in genom dator och telefon. Lärarna hade 

inför det första samtalet förberett sig genom att ta med sig varsitt dilemma angående 

skrivutveckling eller skrivundervisning. Efter varje samtal fick lärarna reflektera kring 

frågor (Bilaga 3) om tankar som samtalet väckt rörande skrivundervisning och elevers 

skrivutveckling och om de tog något med sig från samtalet till sin undervisning samt 

markera på en skala från 0-10 i vilken utsträckning de skulle beskriva samtalet som ett 

lärande och utvecklande samtal. Lärarna fick under den kommande veckan skriva 

reflektioner (Bilaga 4) angående funderingar kring föregående samtal samt svårigheter 

eller möjligheter vad gäller elevernas skrivutveckling och om skrivundervisningen 

påverkats av detta. I dessa olika reflektionsanteckningar fanns både slutna, men också 

öppna frågor för att ge möjlighet till så uttömmande reflektioner som möjligt. Efter det 

sista samtalet fick lärarna slutligen fylla i en utvärdering (Bilaga 5) av samtalen. I 

utvärderingen skulle de reflektera över samtalen.  

Vår empiri består av sex transkriberingar av samtal och 36 övriga dokument som 

lärarna har skrivit utifrån våra frågeställningar om skrivundervisning och kvalificerade 

samtal (Tabell 1). Dokumenten har lärarna fått skriva vid olika tillfällen; före första 

samtalet, efter varje samtal, mellan varje samtal och till sist en utvärdering efter det sista 

samtalet. Dessa dokument var anonyma för att lärarna skulle känna sig fria att skriva vad 

de ville. I resultatet redovisas därför inte några namn vid citat från dokumenten medan 

det i redovisningen av samtalscitat anges med fingerade namn. Efter varje citat står 
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noterat varifrån citatet kommer: S1 är samtal 1 och så vidare och om det är reflektioner 

efter eller mellan samtal till exempel efter S1. 
 

Tabell 1. Studiens insamlade empiri 
Empiriskt material 
Aktion  Antal dokument 

Förväntan på samtal 6 

Samtal/transkribering  6  

Reflektion efter samtal 12 

Reflektion mellan samtal 12 

Utvärdering 6 
 

    

5.5 Bearbetning och analys av data 
Bearbetning och analys har syftat till att förstå deltagarnas ord och handlingar och att ge 

en bild av den kommunikativa arena som de kvalificerade samtalen och deltagarnas 

reflektioner om skrivundervisning utgör i aktionsforskningsprocessen. Vi har valt att 

bearbeta och analysera data från de två skolorna tillsammans. Detta har vi gjort eftersom 

syftet med vår studie inte har handlat om att jämföra resultaten utan om att skildra lärares 

reflektioner. Vår bearbetning och analys av data har gjorts i flera steg och har skett 

fortlöpande under hela processen. Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver en 

forskningsprocess som alternerar mellan tidigare teori och empiri och som omtolkas med 

hjälp av varandra i en abduktiv process. I vår studie har en abduktiv ansats inneburit att 

vi har pendlat mellan datainsamling, teori och att reflektera över samtal, tolka och 

analysera transkriberingar och reflektionsanteckningar.  

Vi lyssnade igenom varje samtal direkt efteråt och gjorde en första analys för att 

kunna gå vidare i aktionsforskningscykeln och förbereda oss inför nästa samtal. Vi 

upptäckte efter andra samtalet att de båda samtalen gick in i varandra. Vid nästa samtal 

låg de första dilemman som lärarna lyfte som grund för fortsatt reflektion och utvecklades 

till fler frågor att diskutera. Vi bestämde oss därför för att analysera alla samtalen som en 

helhet. 
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När alla samtalen var klara och reflektionsanteckningar insamlade började vi med 

att analysera förväntansdokumenten. Vi gjorde en tematisk innehållsanalys (Bryman, 

2011). Detta innebär att vi letade tema genom att läsa igenom dokumenten flera gånger. 

I förväntansdokumenten var det två teman som framträdde: metoder i skrivundervisning 

och reflektion. Vi sammanställde dem och ett övergripande tema utkristalliserade sig 

genom att lärarna vill utveckla sin skrivundervisning det vill säga reflektera över metoder 

för att utveckla sin skrivundervisning. Efter detta lyssnade vi tillsammans igenom 

inspelningarna från samtalen. Därefter transkriberade vi samtalen var för sig. Vi använde 

oss av en gemensam transkriberingskod för att vara konsekventa vid transkriberingarna 

eftersom vi är två personer som har genomfört samtal och transkriberingar. Vi markerade 

exempelvis pauser, betoningar och skratt. Pauser markerades med tre punkter för kort 

paus och sex punkter för längre paus, betonade ord skrevs med versaler och skratt skrevs 

inom parentes. Vi markerade också vem som sade vad med fingerade namn. Vid ett 

tillfälle nämns ett elevnamn som även det är fingerat. Samtalen transkriberades så gott 

som ordagrant för att få med alla detaljer av både vad som sades och hur det sades. Vi 

skrev ut transkriberingarna och läste igenom dem en första gång. I likhet med vad Fejes 

och Thornberg (2015) beskriver eftersträvade vi ett öppet sinne för tolkning av innehållet. 

Transkriberingarna lästes sedan igenom flera gånger. Markeringar har gjorts i texten och 

anteckningar skrivits i kanten. Samtidigt som vi läste transkriberingarna har vi växlat 

mellan att återigen lyssna på inspelningarna. Mönster och teman i samtalen kunde knytas 

till vårt syfte och våra frågeställningar. Anteckningarna vi gjorde sammanställdes på en 

whiteboard för att få en överblick över de olika teman vi hittat. Då fördjupades vår 

förståelse och ytterligare teman framträdde i form av reflektion, metoder, motivation, 

bedömning och förutsättningar. En del av dessa teman går in i varandra och är ibland 

svåra att skilja åt.  

Reflektionsanteckningar som gjordes efter och mellan samtalen lästes igenom flera 

gånger och vi gjorde sedan på samma sätt som vid bearbetning och analys av 

förväntansdokumenten det vill säga att vi letade tema. Även dessa anteckningar 

sammanställdes på en whiteboard för att få överblick på mönster och tema. Eftersom 

reflektionerna var en del av samtalen och utgick från det innehåll som vi tidigare 

diskuterat och reflekterat över bestämde vi oss för att analysera data från dessa 

tillsammans med samtalen. Till sist analyserades den utvärdering som lärarna gjort. Även 

denna lästes igenom ett flertal gånger för att hitta tema. I lärarnas utvärderingar framkom 
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ett övergripande tema om reflektion, men här uttryckte de samtalets betydelse för 

reflektion tillsammans. 

För att ytterligare beskriva och tolka samtalspraktiken, som de kvalificerade 

samtalen utgör, har vi också använt oss av teorin om praktikarkitekturer. Vi har genom 

de olika arrangemangen kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska och sociala-

politiska, vilka konstituerar en praktik, kategoriserat de möjligheter och begränsningar 

som finns. På så sätt har vi försökt perspektivisera den sociala värld som samtalspraktiken 

utgör. Det innebär att vi har försökt identifiera det som lärarna genom sägande, görande 

och relaterande uttrycker i förväntansdokument, samtal, reflektionsanteckningar och 

utvärdering som rör samtalspraktiken för att denna ska ses som kunskap som kan vara 

användbar i framtiden. Vi kunde tidigt i processen utläsa olika teman som lärarna 

fokuserade på när de talade om skrivundervisning. För att förklara och beskriva dessa 

teman har vi i analysen också relaterat dem till Ivanič (2004) olika diskurser för 

skrivundervisning; färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, 

genrediskursen, diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen.  

Sammantaget kan vår bearbetning och analys av data beskrivas i följande steg:  

 

• Bearbetning och analys av förväntansdokument  

• Bearbetning och analys av samtal 

• Bearbetning och analys reflektionsanteckningar  

• Analys av samtal och reflektionsanteckningar  

• Bearbetning och analys av utvärdering 

• Teoretisk analys av resultat utifrån praktikarktitekturer och skrivdidaktisk teori 

5.6 Trovärdighet  
Trovärdigheten i en studie inom kvalitativ forskning avgörs enligt Bryman (2011) genom 

hur studien är genomförd och hur den presenteras. Vår studie har en kvalitativ 

metodansats och genom vårt aktiva deltagande och påverkan av samtalspraktiken i 

aktionsforskningsprocessen är vi medvetna om att tillförlitligheten kan bli ifrågasatt. För 

att skapa trovärdighet har vi därför under hela aktionsforskningsprocessen arbetat 

noggrant och systematiskt. Vi har varit transparenta genom att ge en tät och innehållsrik 

beskrivning av metod och teoretiska utgångspunkter. Med både samtal och 

reflektionsanteckningar som metoder för datainsamling har en bredare bild av 
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samtalspraktiken synliggjorts (Svensson & Ahrne, 2015). Det innebär, som Bryman 

(2011) uttrycker det, en triangulering och genom detta ökar trovärdigheten. Resultatet 

redovisas i kronologisk ordning för att läsaren lättare ska kunna följa studiens gång. Vi 

har i vårt analysarbete reflekterat och varit kritiska över vår egen roll som speciallärare, 

samtalsledare, forskare och processledare. Vi är medvetna om att eftersom vi tolkar 

empirin är vi genom våra antaganden medskapare till vad som syns i resultatet (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

5.7 Etiska överväganden  
Studien har bedrivits enligt god forskningssed och följt de fyra allmänna huvudkraven för 

forskning som individskyddskravet är indelat i, vilket beskrivs av Stukát (2011). 

Informationskravet innebär att respondenten utförligt ska informeras om studiens syfte, 

vilka villkor som gäller för deras deltagande och att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas om de vill. Samtyckeskravet betyder att respondenten ska samtycka till att 

medverka i studien. Enligt konfidentialitetskravet ska hänsyn tas till de medverkandes 

anonymitet, det ska inte kunna gå att utläsa i studien vilka personerna är och det ska inte 

vara möjligt för utomstående att komma åt uppgifter angående deltagarna, lärarna i 

studien har därför fått fingerade namn. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att 

det empiriska material som samlas in endast får användas för forskningsändamål. Det får 

heller inte utnyttjas eller lånas ut i icke-vetenskapligt syfte.  

När lärarna tillfrågades beskrev vi i korthet studiens syfte och att den skulle 

användas till vårt examensarbete. De har sedan fått ett missivbrev tillsammans med en 

samtyckesblankett (Bilaga 1). Missivbrevet presenterade studiens syfte och upplägg, men 

även en förklaring av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Blanketten har alla deltagarna 

skrivit under och därigenom bekräftat att de tagit del av information kring studien och 

samtyckt till att delta. Vi har även förtydligat att deras namn och skolans namn kommer 

att vara konfidentiella och inte kommer att nämnas i uppsatsen. 

Vi har tagit hänsyn till de regler som gäller enligt GDPR (Datainspektionen, 2019). 

De enda uppgifter som skulle kunna kopplas till personer och eventuellt anses som 

personuppgifter är de inspelade samtalen, alla andra uppgifter är avidentifierade. Vår 

behandling har skett öppet och lagligt. Lärarna har samtyckt till att delta och 

inspelningarna raderas efter examination så inspelningarna förvaras inte längre än vad 

som krävs för behandlingen.  
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Ett annat etiskt övervägande har varit vem eller vilka som är deltagare i vår studie. 

Eftersom studien har haft en aktionsforskningsansats, där vi har deltagit som speciallärare 

har vi diskuterat frågan om vem som har tolkningsföreträde och äganderätt till 

forskningen (Denscombe, 2018). Då studien har gjorts som examensuppsats och endast 

delvis har följt aktionsforskningsprocessen har vi haft ansvaret för tolkning och analys av 

empirin.  
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys. Resultatet redovisas i kronologisk 

ordning utifrån studiens olika faser. Dessa är i sin tur uppdelade i de teman som vi har 

funnit genom vår tematiska innehållsanalys. De olika avsnitten inleds med en kort 

narrativ för att skapa en känsla av sammanhanget för de kvalificerade samtalen. Varje 

avsnitt avslutas med en teoretisk analys med begrepp från teorin om praktikarkitekturer 

och Ivaničs teori om skrivdiskurser (2004). Till sist görs en sammanfattning av resultatet. 

6.1 Förväntan på samtal 

 

 

 

 

 

 

 

I förväntansdokumenten framkommer tydligt ett övergripande tema där samtliga lärare 

uttrycker att de vill utveckla sin skrivundervisning. De uttrycker att de vill lära för att 

förändra undervisningen, men anger liksom i följande citat inte vad:  

Att tillsammans med kollegor få reflektera över min undervisning i just skrivandet. I 
diskussionerna komma fram till vad jag kan utveckla och hur jag kan utveckla 
undervisningen. 

Några av lärarna anger att de tänker på metoder för alla elever:  

Det ska bli spännande att testa olika metoder (som jag misstänker kommer i samband 
med våra samtal). 

...Jag hoppas också få en möjlighet att räta ut de frågetecken jag har kring strategier för 
skrivutveckling. Det gör mig förhoppningsvis lite lugnare och säkrare i min 
arbetssituation. 

 

Vi känner oss förväntansfulla när studien ska påbörjas och ser fram 
emot att ha kvalificerade samtal med lärare för att tillsammans 
reflektera kring skrivundervisning. Lärarna har fått information om 
syftet med studien och också om våra tankar som speciallärare om 
kvalificerade samtal både under tidigare samtal och i missivbrev. De har 
samtyckt till att delta i studien och har fått svara på en fråga om 
förväntningar på samtalen rörande skrivundervisning. Här tänker vi att 
de ska få möjlighet att efter egen tanketid och reflektion skriva vad de 
tänker, tror och förväntar sig av samtalen. Har lärarna samma 
förväntningar som vi? 
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Två av lärarna uttrycker mer specifikt vad de vill få stöd med i samtalen: 

Att få mer tips och råd kring min undervisning i svenska om elevernas skrivande. Om 
elevers skrivande och hur man hjälper elever med SvA vidare. 

Dramaturgiska kurvan. Få nya idéer hur man kan lära ut att skriva olika texter. Lära ut 
skrivande/läsande till dyslektiker. Förslag/idéer. 

Lärarna skriver om stöd till undervisning för elever i språklig sårbarhet såsom “SvA-

elever” och dyslektiker. Fyra av lärarna skriver att de vill lära tillsammans med kollegor:  

Få aktivt ta del av kollegornas reflektioner och prövade erfarenheter...Ofta blir det 
ännu mer reflekterande och tydligt när man uttrycker något muntligt och inte bara 
inom sig själv.  

En av lärarna beskriver också betydelsen av att få synliggöra sina egna tankegångar: 

Jag hoppas att samtalen ska bli givande såtillvida att vi kommer att kunna lära av 
varandra och att vi med hjälp av dessa samtal kommer att bli mer medvetna om hur och 
vad vi reflekterar över så att vår undervisning blir bättre.  

 

Sammantaget har lärarna förväntningar på att tillsammans i samtalen reflektera och 

diskutera för att lära och utvecklas. De hoppas att få tips, råd och idéer, vilket är metoder 

för att förändra och utveckla sin skrivundervisning. Två av dem uttrycker specifikt en 

förväntan om att lära metoder för att möta elever i språklig sårbarhet.  

6.1.1 Teoretisk analys utifrån praktikarkitekturer 

I förväntansdokumenten uttrycker alla lärare att de vill använda samtalet för att lära och 

utvecklas. Några av dem beskriver att de vill reflektera över sin skrivundervisning. Dessa 

lärare verkar alltså medvetna om betydelsen av och har förståelse för samtalspraktiken. 

En lärare går även ett steg längre när hon uttrycker att hon vill bli mer medveten om hur 

och vad hon reflekterar över. Vi tolkar det som att hon menar att samtalspraktiken kan 

vara och skapa tillfälle till en meta-reflektion. Några av lärarna beskriver också att 

samtalspraktiken kan vara ett sätt att lära tillsammans med kollegor, alltså en form av 

kollegialt lärande. En av lärarna nämner även att hon hoppas att samtalen ska leda till att 

hon blir lugnare och säkrare i sin arbetssituation. De här olika sägande som framträder 

om reflektion, tips, idéer och råd kan ses som att lärarna tror att samtalspraktiken kan leda 

till lärande och förändring. Det kan ses som att de kulturella-diskursiva arrangemangen 

visar att förväntningar på samtalen är olika då några ser det som reflekterande samtal 

medan andra ser det som ett rådgivande samtal. Detta trots tidigare beskrivning av de 
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kvalificerade samtalen som reflekterande samtal. Det kan bero på att kvalificerade samtal 

inte är vanliga utan dessa lärare är mer vana vid rådgivande samtal. Det kan, som 

Sundqvist (2012, s. 162) uttrycker det, ses som mer konsultativ handledning. 

Lärarna uttrycker också att de vill utveckla sin skrivundervisning och har 

förväntningar om att samtalet i sig kan leda till ny kunskap och förändring. Två av lärarna 

uttrycker i sina förväntningar ett elevfokus då de skriver att de vill ha stöd med hur just 

skrivundervisning för en “SvA-elev” och några elever med dyslexi kan se ut. 

Förväntningarna kan relateras till de sociala-politiska arrangemangen för 

samtalspraktiken i och med att dessa förväntningar relaterar till andra praktiker såsom 

lärares skrivundervisning och elevers lärande. Samtalspraktiken kan därmed sägas både 

påverka och blir påverkad av dessa praktiker.  

6.1.2 Teoretisk analys utifrån skrivdidaktisk teori 

I förväntansdokumenten uttrycker de flesta lärarna att de vill utveckla sin 

skrivundervisning mer allmänt och generellt under de kvalificerade samtalen. Av deras 

beskrivningar verkar lärarna vilja lära sig nya metoder som de kan använda i sin 

skrivundervisning. En lärare uttrycker en förväntan om att lära mer om att undervisa i att 

skriva olika texter och den “dramaturgiska kurvan” samt ge stöd till dyslektiker. Hon 

uttrycker därmed ett lärande både vad gäller form och funktion. Den förväntan som 

framträder om att lära sig metoder för undervisning med fokus på texters uppbyggnad 

och genrespecifika textmönster kan relateras till den diskurs som Ivanič (2004) benämner 

som genrediskurs. På liknande sätt kan den dramaturgiska kurvan som läraren talar om 

ses som en genrediskurs. Läraren ger uttryck för att eleverna behöver kunna bygga upp 

en text med en röd tråd och veta hur olika genrer är uppbyggda till form och innehåll  samt 

vilka syften de kan ha. När läraren nämner att hon vill ha stöd för elever med dyslexi 

tolkar vi att hon menar stöd med metoder för att undervisa om språkets form det vill säga 

undervisning enligt färdighetsdiskursen. Även undervisning till den “SvA-elev” som en 

annan lärare nämner kan relateras till denna diskurs då formen är viktig för att kunna 

uttrycka sig förståeligt i skrift. Formen är även viktig i genrediskursen men i denna 

diskurs är kunskapen om att kunna skriva texter inom olika genre viktigare. I 

färdighetsdiskursen behöver inte eleven arbeta med hela texter för att träna på formen. 
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6.2 Kvalificerade samtal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det övergripande temat som framträder i samtalen är skrivundervisningens hur det vill 

säga vilka metoder som kan användas i undervisningen och hur de används. Andra tema 

som framträder är reflektion, motivation, bedömning på olika sätt och olika 

förutsättningar. Alla dilemman i samtalen utgår från början från ett individfokus. Det är 

först i den följande diskussionen och genom reflekterande frågor som de olika dilemman 

efterhand utvecklas och lyfts till samtal om lärmiljö, undervisning på gruppnivå och till 

ett mer vidgat perspektiv på innehållet i undervisningen. Under samtalet framträder hur 

lärarna alltmer reflekterar över förslag och modeller för hur undervisning kan bedrivas 

och diskuterar också hur undervisning kan anpassas efter elevers olika behov och 

förutsättningar. 

6.2.1 Samtal som reflektionstillfälle  

Lärarna är engagerade i samtalen. De har mycket att uttrycka, pratar i mun på varandra 

och föreslår i början ganska snabbt lösningar dels genom att ge tips från egen praktik eller 

förslag som de läst eller hört om. Vi uppfattar det som att de uppskattar att få diskutera 

skrivundervisning och elevers lärande. Sabina reflekterar över de kvalificerade samtalen:  
 
Det är skönt att få sitta så här och spåna. (S2) 

 

 

Samtalspraktiken är ny, vi är nervösa noviser som i vårt uppdrag som 
kvalificerade samtalspartners ska leda professionella samtal med lärare 
där olika dilemma om skrivundervisning ska lyftas och dryftas. Samtalen 
blir tre, men i tankarna känns det mer som ett enda långt samtal. För att 
försöka få lärarna att stanna upp och tänka, reflektera både över 
samtalen i sig och över sin skrivundervisning får de efter varje samtal 
frågor att fundera kort kring. Denna korta reflektion ingår så att säga i 
samtalet. Vi vill fånga upp deras tankar direkt efter samtalet. Samtidigt 
vill vi att de ska fortsätta att reflektera över det som har diskuterats 
utifrån deras dilemma så mellan samtalen får de fortsätta reflektera 
genom att svara på några frågor. Nya krafter, nya ingångar... de dilemma 
som lyftes första gången fördjupas och utvecklas och leder oss 
tillsammans till nya tankar, insikter, perspektivbyte görs och ny kunskap 
skapas.  
 
 



	

41 

 

I reflektionsanteckningar framkommer att lärarna menar att kvalificerade samtal är 

lärande och utvecklande samtal och ett bra sätt samarbeta på. De menar alla att tankar 

väcks under samtalen. En förståelse för egen och andras undervisning skapas samtidigt 

som en förståelse för elevernas lärande ökar och hur undervisningen kan anpassas för 

dem. En lärare uttrycker det på följande sätt i reflektionsanteckningarna: 

 

Jag tycker att detta är helt fantastisk att få prata om olika metoder för skrivandet med 

mina kollegor. (efter S1) 

 

En annan av dem skriver:  
 

När man utbyter idéer och erfarenhet med andra lärare så blir man själv sugen på att 

testa nya saker. (efter S1) 

 

Lärarna uttrycker att samtalspraktiken är ett bra tillfälle för reflektion, att få nya 

perspektiv och genom att diskutera tillsammans med kollegor kommer nya tankar på 

metoder och lösningar fram. När vi som speciallärare tolkar samtalen upplever vi att 

lärarna reflekterar mer ju längre tiden går. I början berättar de gärna vad de redan gör, 

men när samtalen fortlöper reflekterar de mer över hur de gör och tänker. De uttrycker att 

det är bra med en samtalsledare, men inte specifikt att en speciallärare behöver vara det. 

Sabina säger följande om kvalificerade samtalspartners:  

 
...men just de här pedagogiska samtalen det trodde jag först att pedagogiskt café var till 
för, men man behöver ju en typ moderator som dig [pekar på speciallärare] som styr 
upp samtalet för grejen är den att även om man kanske inte bidrar med något direkt så 
kan man höra på andra - det där känner jag igen varför har jag inte gjort det på länge 
och så får man lite bekräftelse att ja det funkade bra, då tror jag ..jag provar det en gång 
till… (S2) 

 

Vi upplever att i samtal två och tre lyssnar lärarna mer aktivt på varandra. De ger varandra 

tid att prata klart, tid till att tänka och de ställer mer frågor till varandra. Jane uttrycker 

följande om hur det upplevs med reflekterande frågor: 
 
Vi verkar vara på rätt spår. Vi delar med oss utav våra tankar och erfarenheter. Man får 
verkligen lite tips av varandra också. Vi reflekterar tillsammans, i alla fall jag. Du ställer 
frågor [nickar mot speciallärare]...(S3) 
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I reflektionsanteckningar efter samtal två reflekterar en annan lärare över att 

hon blir inspirerad av frågorna som ställs: 
 
Jag blir inspirerad av kollegornas frågor och när de berättar om hur de jobbar…(efter 
S2) 

 

Therese beskriver att hon har reflekterat över sin undervisning redan efter det första 

samtalet. Hon har kommit fram till att det kan vara lätt att tappa elever på grund av att de 

förlorar intresset om skrivprojektet är för långt samt att det kan vara svårt, som hon 

uttrycker det, för elever som har olika svårigheter. Hon har gjort anpassningar för några 

elever i det projektet hon håller på med just nu genom att korta ner uppgifterna och göra 

dem mer tydliga. En annan lärare uttrycker att skrivundervisning och skrivutveckling är 

komplext och säger: 

 
Komplext, alla elever har olika förutsättningar. Vi lärare måste vara flexibla och kunna 
anpassa undervisningen. (efter S1) 

 

Johanna beskriver ett dilemma om en elev som inte vill skriva. Efter öppna och 

perspektivvidgande frågor reflekterar hon och kommer själv fram till att det hade fungerat 

bra för honom när han fick skriva med en kompis och hon bestämmer sig för att han ska 

få göra det oftare för att hjälpa honom att komma igång. En annan lärare uttrycker också 

ett perspektivbyte i sina reflektionsanteckningar: 
 
...Att fråga mig själv “om detta var du, vad hade du då behövt?” (efter S1) 

 

Lärarna uttrycker också att de har reflekterat över och blivit påminda om att lärande och 

framsteg ska ses över tid.  

6.2.2 Metoder i skrivundervisning 

Samtalen handlar till stor del om metoder för hur skrivundervisningen kan bedrivas. 

Lärarna pratar om tips och idéer för att hjälpa varandra till att förändra och utveckla 

undervisning. Therese och Sabina berättar om sina längre skrivprojekt och hur de genom 

dessa lär eleverna att bygga texter och skriva i olika genre. Johanna pratar också om genre 

och att använda cirkelmodellen samt hur hon låter eleverna upptäcka hur texter kan ändras 
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för att göra dem spännande, sorgliga, roliga och så vidare. Pia arbetar med att skriva 

tidningsartiklar med eleverna och berättar om sitt stöd för att visa hur texten ska byggas:  

 
Vi hade en checklista innan, där stödorden stod. Sen stod det tänk dig artikeln som en 
glasstrut. Där var en bild på en glasstrut. På toppen är det rubriken, den ska vara 
lockande. Sen kommer ingressen, den ska innehålla eller svara på frågorna när, var och 
vad. Sen ska brödtexten komma. Så det är en form av checklista, vad den ska innehålla, 
texten..eller så inför. Sen efteråt, den [checklistan] de ska använda då eller jag ska inte 
säga efteråt utan den använder de under tiden och när de egentligen känner sig klara så 
upptäcker de ofta..ojdå...jag är inte klar. Jag har inte skrivit någon brödtext alls…(S2) 

 

Just att skriva texter tillsammans nämns flera gånger, Therese berättar att klassen brukar 

starta med att göra en tankekarta tillsammans och sen skriver de en text på smartboarden 

utifrån den. 

Lärarna lägger inte mycket fokus på att tala om hur de arbetar med planering, 

revidering och redigering, alltså processen i skrivandet. Genom att vi som samtalsledare 

ställer frågor kom vi dock in på detta område men vi förstår att det var ingen som använde 

detta arbetssätt genomgående i sin undervisning. De uttrycker att det är svårt att arbeta 

med hela skrivprocessen och att det kräver förberedelse. 

När de berättar om hur de lär eleverna bygga innehållet i texter har de många 

förslag. Några lärare berättar att de ställer frågor till eleverna för att få dem att utveckla 

innehållet i sina texter. De diskuterar att dela upp innehållet i mindre delar för att 

underlätta genomgång och arbete. Eleverna kan till exempel arbeta med 

personbeskrivningar och miljöbeskrivningar separat. En lärare skriver i 

reflektionsanteckningar:  
 
Jag ska testa att “bryta ner” skrivandet i mindre delar för dem som har svårt att skriva 
en hel berättande text. (efter S1) 

 
Susanne beskriver hur hon lär eleverna kronologisk ordning, tidsord och röd tråd: 

 
Vi håller ju på med återberättande text och så hade jag ju färdigkopierat där det var rutor 
och så gick den här röda tråden mellan [rutorna]. Så var det inledning, sen så kom 
då...Nej, rubrik, inledning, händelse 1, händelse 2, händelse 3 och sen var det avslut och 
så var det då bara,... för det handlade om tidsord. Först var det tidsord…-Vad skulle vi 
skriva, vad skulle det vara för tidsord och sen vad som hände.. snubblade på soffan, 
vaknade för sent...Då utgick vi från en [text] som redan fanns och så plockade vi in 
tidsord. Jag ritade upp den på tavlan så fyllde vi i den tillsammans. Sen har de efter det, 
så hade de en tom sån [med rutor] där vi jobbade från andra hållet. Nu skulle de komma 
på något, något som de varit med om . Vad hände sen? (S2) 

 

Sabina nämner att hon brukar prata med sina elever om fördelen med att skriva på dator 



	

44 

 

genom att de då har möjlighet att kunna redigera och organisera om i texten mycket 

enklare än när de skriver för hand. Pia berättar om en elev som upptäckte att han gjorde 

på olika sätt när han skrev för hand eller på dator: 

 
..Jag hade en av eleverna som skrev något för hand häromdan. Jag tror det var när han 
jobbade med sina mål och så har han ju inte världens bästa handstil så han ville träna 
lite på det. Så sa han själv när han satt där - Titta, här sätter jag ut punkt och stor bokstav. 
Jag är nog bättre på det när jag skriver för hand. Samtidigt så när han skriver texter så 
behöver han gå tillbaka och göra ändringar och förbättringar. Då gör han ju det enklare 
på datorn. Men han såg det själv liksom…(S2) 

 
Lärarna uttrycker att de elever som har svårt att skriva behöver andra metoder och nämner 

i reflektionsanteckningar att de vill arbeta mer med förförståelse och nämner som förslag 

att elever får berätta innan de skriver samt att ge stöd i form av bilder eller skriva till 

bilder. I reflektionsanteckningarna uttrycker de också nyttan med samtalet som en 

möjlighet till att utbyta tips och idéer för att möta alla elever. 

6.2.3 Elevers motivation 

Flera av lärarnas dilemma rör elever som inte vill skriva några texter och de upplever det 

som svårt att förstå orsaken. Olika orsaker till detta diskuteras som svårighet att forma 

bokstäver, osäkerhet, rädsla att misslyckas, självkänsla, självförtroende samt språkliga 

svårigheter som eleverna kanske har. Susanne beskriver sitt dilemma som hon inte riktigt 

vet vad det beror på. Eleven kan skriva både för hand och på dator, men kommer inte 

igång:   
 
… pojke med tvåspråkiga föräldrar, stor ovilja till att skriva, svårt att välja vid flerval, 
kommer inte igång, vill inte skriva för hand, svårt med stavning, kommer inte igång 
med iPad heller, jag har försökt på olika sätt att få igång skrivningen. Ehm..Ja, det är ett 
dilemma. (S1) 

 

En annan lärare berättar att hon låter eleven först berätta vad hon har gjort för att motivera 

till skrivande:  

 
...Låta eleverna som har svårt att komma igång, berätta om vad de har gjort under dagen. 
(efter S1) 

 

Genom att vi som samtalsledare ställer frågor om att motivera och engagera kommer vi 

in på processen i skrivandet. Vi talar om vikten av planeringen inför skrivandet, visar en 

schematisk bild över hur stor del planeringsstadiet är av skrivprocessen och lärarna 
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reflekterar sedan över detta.  Lärarna säger att de lägger tid på planering, men en 

diskussion uppstår huruvida de elever de tar upp i sina dilemman behöver ännu mer tid 

eller en annan typ av planering för att känna att de klarar av uppgiften och blir motiverade 

att börja skriva.  

Här går de olika teman in i varandra då lärarna pratar om metoder för att motivera 

till ökat skrivande. När det gäller de elever som har svårt att komma igång pratar de om 

stöd för att öka elevernas säkerhet och i förlängningen motivation såsom till exempel 

checklistor, “börjor”, sagotärningar och bildkort. Lärarna diskuterar också 

självförtroende och självkänsla i relation till motivation och Johanna berättar: 
 
Vi tog upp på utvecklingssamtalet... för han är så här att han inte tycker att han räcker 
till och så där och han är rädd att han ska göra bort sig och så men jag sa att jag är 
övertygad om att det bor en superAlbin i dig också. Plocka fram honom när du känner 
den där osäkerheten... Nu brukar jag bara säga det till honom när han bara totalvägrar 
men ska vi plocka fram honom nu, ska vi plocka fram SuperAlbin så gör vi ett försök. 
För superAlbin försöker alltid. (S2) 

 

I dessa diskussioner lyfts vikten av att motivera och inspirera eleverna som till exempel 

att hitta uppgifter med ämnen som intresserar och som kan få eleverna att vilja skriva. Pia 

berättar hur hon genom att låta eleverna associera får dem intresserade för ämnen att 

skriva om: 
...Jag skriver ett ord på tavlan och säger att de [eleverna] ska skriva av det och sen skriva 
punkter på sånt som ni kommer att tänka på när ni hör det här ordet... de fick berätta om 
sina förslag och jag sa att det ni gjort nu är att ni har associerat och det är ett jättebra 
sätt för att komma igång med idéer till skrivandet. Det finns ju berättelser här [elevernas 
svar]...och som ni märker har vi väldigt olika förslag...det som var bra var att det 
funkade verkligen…[berättar om elevernas förslag som idéer till berättelser] en elev 
säger “Oj, har vi lyckats komma på så här många bra titlar och idéer.” (S2)  

 

I reflektion efter samtal två nämner en lärare att hon ska arbeta mer med att fånga 

elevernas intresse inför ett skrivprojekt. Hon menar att uppstarten är jätteviktig för att få 

med sig eleverna och att det kräver förberedelse. Lärarna pratar också om vikten av 

mottagare till texter för att öka elevernas motivation. Jane säger att de skriver texter för 

olika mottagare. Lärarna ger exempel på att eleverna dramatiserar sina berättelser och 

spelar upp det för yngre elever. En lärare berättar att hennes elever skriver en deckare 

som de inte skriver namn på, dessa får alla eleverna i klassen läsa. Samma lärare nämner 

att hennes klass också får hänga upp sina berättelser i biblioteket så andra kan läsa dem.  
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6.2.4 Bedömning, feedback och respons på skrivuppgifter 

Diskussion om feedback, respons och bedömning handlar om när den ska ske och hur den 

ska ske och önskemål lyfts om att gemensamma strategier för detta ska utformas. Lärarna 

pratar om respons både under arbetet och efter. Pia uttrycker att hon inte rättar allt för att 

hon ser det som elevernas arbetsmaterial. Hon går istället igenom uppgiften på tavlan och 

eleverna får rätta under tiden. Arbetet som bedöms är det slutliga arbetet som eleverna 

lämnar in för bedömning. Jane berättar hur hon har provat att göra vid bedömning: 

 
…Idag hade jag en uppgift där de skulle arbeta med de eller dem. Så fick de ett papper 
där de skulle fylla i vilket det är. Sen ville de lämna in, men då sa jag att jag vill inte ha 
det... För jag vill att de själva ska kunna jämföra, i början och sen efter. “-Hur mycket 
har jag faktiskt lärt mig.. Såhär trodde jag att man använder det i början.” Sen på slutet 
så får de samma [papper], bara för att jag vill se liksom. Så jag rättade inte det idag, men 
det var lite...eh..ja, de ger det till mig och jag sa -Nej jag vill inte ha det. Ni ska ha det 
själv, spara det…. det är inte för MIG utan för er EGEN skull. (S3) 

 
Johanna berättar att hon brukar fokusera på att rätta ett område varje lektion, en gång tar 

hon punkt och stor bokstav och nästa gång rättar de stavning. I samtalet berättar Therese 

och Sabina att de ger feedback i slutet av större projekt istället för under processen, vilket 

de själva reflekterar över som negativt. Lärarna pratar oftast om bedömning av textens 

form som stavning, punkt och stor bokstav samt meningsbyggnad. Therese berättar: 

 
Alltså de svenska barnen är lättare att rätta liksom, ja men här var det dubbelteckning 
eller här ska det vara stor bokstav och hela den biten….men när det då kommer till 
eleverna som har SvA-undervisning... och dom har skrivit och jag har uppmuntrat 
dem…bara skriv…. när jag ska börja rätta deras texter så har de fel i ordföljd, 
meningsbyggnad det är inte bara stavfel… (S1) 

 
Eleven som Therese berättar om är det dilemmat som hon lyft i samtalet. Hennes dilemma 

är att hon har uppmuntrat eleven att bara skriva för hon vill få fram kreativiteten, men när 

hon skulle rätta såg hon att meningsbyggnaden var fel i nästan varje mening. Hon vet då 

inte hur hon ska göra, hon vill inte “såga honom” som hon säger. Genom samtalet 

reflekterar Therese och kommer fram till att hon ska försöka samarbeta med läraren i SvA 

för att ge extra stöd till eleverna med annat modersmål än svenska. Lärarna pratar också 

om kamratbedömning. Det ingår i kunskapskraven, men för de elever som är svagare, 

som en lärare uttrycker det, är det känsligt. Johanna berättar att hon lät sin förra klass 

träna mycket på detta: 
 
…jag kan också uppleva att de [eleverna] har svårt att följa upp det [rättning] ibland. 
Men jag gjorde så förra året att de var tvungna att efter varje del,…då körde vi också 



	

47 

 

efter den här ”Fånga förmågan” och då var det just att nu ska vi fokusera på detta …och 
då satt de och läste tillsammans med en kompis. Man läste varandras och så fick man 
sitta och fylla i liksom tillsammans. Och sen fick man gå igenom sin text igen. Och det 
upplevde jag att när man verkligen gjorde det och dom fick in det att de skulle göra det 
gång på gång, på gång att det satte sig till slut….men enstaka gånger så är det bara så 
här “ja men det är bra, det är bra du kan tänka på att du glömde att ha punkt där” och 
sen tycker de att de är färdiga men tillslut så insåg de att ”jag kan faktiskt får hjälp av 
någon här”... (S2). 

 
Pia berättar också hur de tränar kamratrespons tillsammans: 

 
...sen har vi ju ofta också kamratrespons och då har vi ju en annan checklista som de ska 
kika på lite så,… det tycker jag har gett mycket…att jag har kopierat några texter. Då 
vet de ju inte vems den är. Men som de tittar på tillsammans och frågar sig: Hur är 
rubriken? Hur är ingressen? Svarar de på frågorna? Hur är texten? Och så pratar vi om 
hur hade ni bedömt en sån här text. Och där är de duktiga och ser det. Sen är det svårare 
att göra det själv. Där är de här [de elever som vi pratar om] också med och kan se vad 
som är bra och pratar om det till exempel...Hur skulle vi kunna utveckla denna för att 
den ska bli bättre? (S2) 

 

Med checklistor, mallar och samarbete upplever Pia att eleven i hennes dilemma får fler 

möjligheter till att ta till sig respons från kamrater, men att det är något som måste tränas 

mycket. Susanne berättar också om kamratbedömning:  
 
Vi har inte kommit så långt, vi har lite “two stars and a wish” muntligt efter 
redovisningar. Det är ju nu vi har börjat med skrivandet. Det [two stars and a wish]gör 
vi annars på det mesta för vi tycker det är bra. (S2) 

 
I reflektionsanteckningar skriver en lärare: 
 

..Jag har trattat av de mål som eleven förväntas uppnå. Försökt att göra det ännu mer 
tydligt och tillsammans med eleven gå igenom om han uppnått det vid uppgiftens slut 
eller ej. (mellan S2 och S3) 

 

Samtliga lärare brukar på ett mer eller mindre strukturerat sätt visa för eleverna vilka 

kunskapskrav som finns och vad de behöver göra för att uppnå dessa. I samtalet 

framkommer dock att lärarna sällan pratar med eleverna om deras eventuella svårigheter 

eller hur de ska hitta lösningar tillsammans för att eleven ska lära på bästa sätt. 

6.2.5 Förutsättningar för olika praktiker 

I de kvalificerade samtalen framkommer också aspekter som rör förutsättningar. En lärare 

menar att de behöver uppdatera sitt läromedel och en annan uttrycker frustration över att 

de inte kan få böckerna upplästa. De pratar också om att de önskar att de kunde få tid 
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tillsammans för att planera när de ska ha olika skrivprojekt och bygga upp en bank av 

resursmaterial till detta. 

Vid diskussion om anpassningar med hjälp av arbetsschema för en elev uttrycker 

exempelvis Johanna sin frustration över att hon inte hinner med: 

 
... problemet är att när jag är själv här och har 24 elever och åtta stycken av dem behöver 
jag gå till för att de ska få en egen uppstart. När jag väl har tagit mig igenom dessa åtta 
då är de andra som är självgående färdiga, då ska de ha extra och sen måste jag gå 
tillbaka till de andra och sen har vi de som är mer på en mellannivå… jag hinner inte 
hjälpa honom med ett arbetsschema…(S2) 

 

Johanna verkar frustrerad över att inte hinna med att stödja olika elever. Detsamma gäller 

för Sabina som säger att hon inte vet hur hon ska lyckas hjälpa 24 elever när en av hennes 

elever inte kommer igång med att skriva eftersom han som hon säger “saknar fantasi”. 

Lärarna beskriver att tiden är en viktig faktor och förutsättning för att de ska hinna 

med att reflektera över sin skrivundervisning. Att kunna planera utifrån elevers behov, 

planera för hur undervisning ska genomföras och hur utvärdering ska ske för fortsatt 

planering, kräver tid. De uttrycker alla att samtal tillsammans med kollegor kan underlätta 

för att i förlängningen ge en tidsvinst. Therese säger: 
 
...sådana här samtal (pedagogiska samtal) brukar vi ha, men vi har alltid dem...på 
språng, när vi hinner… (S2) 

 

Therese ger uttryck för att det sällan skapas utrymme för specifika samtal om 

undervisningen. I reflektionsanteckningar framkommer också att tid till reflektion är 

viktigt:  
Jag skulle önska att vi hade tid till sådana här samtal i vart fall en gång i månaden…(efter 
S2) 

 
Att få chansen och tillfället att kunna sitta med kollegor och prata om olika sätt att arbeta 
med skrivundervisning är något vi borde göra ofta. (efter S1) 

 
Lärarna uttrycker att både egen tid och tid tillsammans med kollegor är avgörande för att 

hinna reflektera över skrivundervisning. Flera lärare skriver i reflektionsanteckningar att 

de inte har hunnit att reflektera mellan samtalen, då inte avsatt tid finns till detta. De 

reflektionsanteckningar som lärarna skrev i samband med samtalen är mer utförliga 

eftersom tid skapades av oss som samtalsledare. I dessa reflektioner har lärarna reflekterat 

mer över innehåll i samtal men också över samtalet som ett verktyg för att utveckla 

skrivundervisning och möta alla elever. 
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6.2.6 Teoretisk analys utifrån praktikarkitekturer 

Lärarna uttrycker i samtal och reflektionsanteckningar att de vill skapa goda lärmiljöer 

och stödja alla elever. De deltar med engagemang och diskuterar både samtalspraktiken 

och egen praktik och de delar gärna med sig av sina erfarenheter kring skrivning. Genom 

samtalen som reflektionstillfälle framkommer reflektionens roll för att skapa tillfälle för 

lärarna både att lära sig och förändra sin skrivundervisning. De frågor som ställs av oss 

som samtalsledare verkar öppna upp och vidga perspektiv. Eftersom detta är en ny praktik 

kan lärarna ses som medskapare till något nytt genom de kvalificerade samtalen. Det finns 

från början inte några vedertagna sätt att tala eftersom samtalspraktiken är ny. Vi märker 

under aktionsprocessens gång en skillnad i hur lärarna i de senare samtalen alltmer ställer 

frågor och reflekterar mer än att bara söka lösningar direkt. Lärarnas förståelse för både 

samtalspraktiken och den egna praktikens, det vill säga skrivundervisningens, betydelse 

och hur de spelar roll för varandra synliggörs därmed i samtalen. Genom vad som 

framträder i samtalen om metoder verkar lärarna också få syn på möjligheter att förändra 

och utveckla sin undervisning som när läraren Therese efter samtalet anpassar uppgifter 

till elever. De olika sägande som framkommer kan således relateras till de kulturella-

diskursiva arrangemangen som finns för och i praktiken. Det vill säga de olika sägande 

skapar och formar det språk som används i praktiken samtidigt som det också blir till 

villkor för samtalspraktiken. 

I relation till vad lärarna uttrycker om bedömning framkommer att lärarna tycker 

att det är bra att tillsammans kunna diskutera undervisning och bedömning. De skulle 

vilja göra det mer, men de uttrycker att det saknas tid avsatt till detta. Lärarna uttrycker 

också att tiden till planering för undervisning inte alltid räcker till, särskilt inte när de ska 

planera för elevernas olika behov. Tidsaspekten blir även synlig när lärarna uttrycker att 

de inte har haft tid till reflektion. Detta framträder också genom den skillnad av reflektion 

som syns i reflektionsanteckningarna. De har inte reflekterat lika mycket i anteckningarna 

mellan samtalen som i anteckningarna efter varje samtal. I samtalen diskuteras också 

tillgång till olika läromedel och i samband med skrivande också de digitala hjälpmedel 

som finns. Lärarnas önskningar om avsatt tid till reflektion i samtal, samtal för samarbete 

både om undervisningspraktik och bedömningspraktik och deras reflektioner kring 

samtalsledarens roll kan relateras till materiella-ekonomiska arrangemangen som finns. 

För att kvalificerade samtal med speciallärare ska äga rum krävs att förutsättningar för 

dessa finns och organiseras för. Samtalspraktiken kan således skapa en möjlighet till att 
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utveckla undervisningen om de rätta förutsättningarna finns. Samtalspraktiken kan å 

andra sidan vara en förutsättning för att detta ska uppmärksammas i andra praktiker. 

Genom praktiken kan till exempel villkor och krav om tid, schema, läromedel och andra 

resurser ställas till skolans ledning. Samtalspraktiken kan således behövas som en 

påverkansfaktor för de materiella-ekonomiska arrangemangen som finns. 

I samtalen och i reflektionsanteckningarna framkommer att lärarna är medvetna om 

att samtalspraktiken på olika sätt är beroende av andra praktiker samtidigt som den också 

har möjlighet att påverka dem. De sociala-politiska arrangemangen kommer således till 

uttryck i och med att lärarna i samtalen relaterar samtalspraktiken till andra praktiker. När 

lärarna pratar om samtal och samarbete med kollegor pratar de också om metoder i 

undervisning, hur elever lär och hur bedömning ska ske och de relaterar dem till andra 

praktiker såsom en generell undervisningspraktik, skrivundervisningspraktik, elevers 

lärandepraktik, “SvA-praktik”, bedömningspraktik, samarbetspraktik, lärares 

lärandepraktik och ledningspraktik. Resultatet visar således hur de olika praktikerna 

påverkar och blir påverkade av varandra. Vi tolkar det som att lärarna känner sig uppgivna 

och de uttrycker en viss maktlöshet då de menar att de inte har möjlighet att bestämma 

över vad som påverkar de olika praktikerna till exempel inköp, schematekniska lösningar, 

tid till planering eller tid till samtal. Deras undervisningspraktik och samtalspraktiken är 

delar av ett större sammanhang eller som en väv, vilket Kemmis m. fl. (2014) formulerar 

som praktikekologier. 

6.2.7 Teoretisk analys utifrån skrivdidaktisk teori 

Lärarna reflekterar över metoder för skrivundervisning. Johanna nämner att hon använder 

sig av genremodellen och Pia berättar om sitt arbete att skriva artiklar. Therese och Sabina 

pratar om skrivprojekt med fokus på genre. Alla diskuterar betydelsen av att kunna bygga 

texter och att förstå texters struktur. Genrekunskap har uppenbarligen inflytande på hur 

eleverna planerar sitt skrivande och bygger en text. Dessa reflektioner kan kopplas till 

Ivaničs (2004) föreställning om en genrediskurs. När lärarna talar om skrivprocessen, 

som kan kopplas till processdiskursen, framkommer att de inte använder detta arbetssätt 

genomgående i sin skrivundervisning. 

När det gäller feedback och bedömning pratar lärarna oftast om stavning eller 

interpunktion, vid något tillfälle pratar de också om meningsbyggnad. Några lärare 

diskuterar att de skulle vilja ha en gemensam strategi för bedömning. I detta sammanhang 
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talar de fortfarande om stavning, meningsbyggnad, interpunktion men de lägger till arbete 

med disposition av text. I samtalen framkommer också att feedback på texter ofta ges i 

slutet av ett skrivprojekt. Lärarna talar också om kamratbedömning. Här lyfter en lärare 

att det är viktigt att eleverna får träna på detta. Dessa uttalanden handlar alltså om textens 

form och kan kopplas till Ivaničs färdighetsdiskurs.  

Flera dilemman i våra samtal gäller elever som inte vill skriva och elevers 

motivation. När vi i samtalet pratar vidare om dessa dilemman kommer det fram att det 

kanske finns olika orsaker till detta som till exempel intresse eller att eleverna har någon 

form av svårighet. Lärarna diskuterar hur de ska väcka elevernas lust att skriva. De flesta 

menar att om intresse för ämnet finns och kraven inte är för höga så kan det motivera 

eleverna till att skriva. Lärarnas tankegångar om elevernas engagemang kan relateras till 

Ivaničs (2004) beskrivning av en kreativitetsdiskurs. Ivanič uttrycker att textens innehåll 

är viktigare än formen och att eleverna lär sig skrivande genom att skriva om sådant som 

intresserar dem. Samma diskurs kan också kopplas till Therese citat när hon säger till sin 

elev att han bara ska skriva. 

6.3 Utvärdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I utvärderingen framträder ett övergripande tema som rör betydelsen av reflektion 

tillsammans. Lärarna uttrycker att förväntningarna på de kvalificerade samtalen har 

infriats genom att de har fått möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans och att 

tankar kring hur skrivundervisning kan planeras har delats. De beskriver till exempel detta 

på följande vis:  
 
Det hade varit väldigt lärorikt att regelbundet ha sådana träffar där man får tillfälle att 
ge varandra tips och råd. 
 
Jag förväntade mig givande samtal och diskussioner kring skrivundervisningen - och 
det har jag fått!  

När samtalen är över känns det tomt. Vad ska hända nu? Vi hoppas att 
lärarna ska fråga efter fler kvalificerade samtal. I utvärderingen som 
lärarna ska fylla i ska de motivera om samtalen infriade deras 
förväntningar,  beskriva om hur samtalen påverkat skrivundervisning 
och hur kvalificerade samtal kan bidra till kommande skrivundervisning. 
Vi ser med spänning fram emot svaren… 
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Flera av lärarna beskriver också att de har hunnit prova andra metoder som de fått tips 

om. Några lärare uttrycker:  
 
Jag har blivit mer motiverad att prova nya saker i min undervisning. 

 
Jag upplever att allas våra kunskaper kan ge upphov till bättre och roligare upplägg i 
klassrummet.  
 
Om vi samtalar mer så kan våra olika erfarenheter, tips och råd bara berika 
undervisningen mer. 

 

De kvalificerade samtalen verkar således ha påverkat skrivundervisningen genom att 

lärarna uttrycker att de reflekterar mer och har en ökad medvetenhet om hur de ska planera 

och konkretisera mer för att möta alla elevers behov. En lärare skriver i utvärderingen att 

samtalspraktiken har spelat roll för andra typer av pedagogiska samtal:  
 
Jag har tagit med mig mycket som vi pratat om och upplever att vi pratar mer/frågar 
mer varandra i personalrummet. 

 

Lärarna lyfter vikten av att mötas och samtala för att reflektera över hur de ska möta 

elever med olika behov. 
 
Jag tror det [kvalificerade samtal] kan hjälpa mig att förstå bättre hur jag kan bemöta 
och hjälpa elever med olika behov om jag får ta del av andra lärares erfarenheter och 
kunskaper. Att dela med sig är att höja varandra. 
 
...tillsammans med mina kollegor. Samt att få ta del av hur de arbetar med detta 
[skrivundervisning och skrivutveckling]. 
 
Vi har reflekterat tillsammans och gett varandra tips. 

 

Sammantaget går det att utläsa att samtliga lärare är positiva till kvalificerade samtal och 

gärna ser en fortsättning. De menar att samtalen har varit givande och lärorika.. Genom 

diskussioner med kollegor blir de motiverade att prova nya metoder för att anpassa och 

berika undervisningen.  

6.3.1 Teoretisk analys utifrån praktikarkitekturer 

I utvärderingarna uttrycker alla lärare att samtalen har varit givande och infriat 

förväntningarna. Det kan förstås som att lärarna ser sin del och roll i samtalspraktiken där 

de deltar och bidrar med sin erfarenhet för att reflektera tillsammans. Genom 
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utvärderingarna framkommer också att lärarna har fått en ökad medvetenhet om hur de 

ska planera och konkretisera för att möta alla elevers behov. En lärare skriver att genom 

att hon fått ta del av andras lärares erfarenheter och kunskaper har hon fått mer kunskap 

om nya sätt att bemöta elever med olika behov. På detta sätt framträder de kulturella-

diskursiva arrangemangen eftersom lärarnas uttryck om medvetenhet om både egen och 

gemensam reflektion synliggör hur de själva kan förändra sin skrivundervisning.  

Det framkommer också att lärarna är medvetna om att förutsättningarna för 

samtalen beror på hur tid prioriteras av dem själva. Lärarnas svar kan tolkas som att 

reflektion över skrivundervisning tar tid och att de menar att samtalspraktiken är ett sätt 

att utnyttja tiden mer effektivt till lärande och utveckling av undervisning genom 

reflektion och diskussion. Samtalspraktiken som pedagogiskt verktyg med speciallärare 

som samtalsledare är en del av de materiella-ekonomiska arrangemangen. 

Samtalspraktiken bidrar till förändring av undervisningspraktik och i förlängningen 

lärandepraktik för alla elever, särskilt för de elever som är i språklig sårbarhet.  

I utvärderingarna kommer också fram att samtalspraktiken relaterar till 

skrivundervisning genom att samtalen ger möjlighet att reflektera kring svårigheter och 

möjligheter. En av lärarna i vår studie uttrycker att hon upplever att sen de kvalificerade 

samtalen började har lärarna pratat mer med varandra för att utveckla sin undervisning. 

Detta leder enligt lärarna till förändring och utveckling av skrivundervisning. Lärarna 

uttrycker att de önskar fortsätta med samtalen för att få möjlighet att lyfta dilemma och 

fortsätta att lära av varandra. Genom utvärderingarna blir de olika sociala-politiska 

arrangemangen tydliga. Lärarna relaterar samtalspraktikens betydelse till andra praktiker 

som till exempel sin egen undervisning och till elevers lärande.  

6.3.2 Teoretisk analys utifrån skrivdidaktisk teori 
I utvärderingen talar lärarna om skrivundervisningen i mer generella termer och 
undervisningen i sin helhet. Därför kan inga kopplingar göras till de skrivdidaktiska 
diskurserna.  

6.4 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis uttrycker lärarna förväntningar på att de i de kvalificerade samtalen 

ska få möjlighet till att reflektera och diskutera tillsammans med kollegor för att förändra 

och utveckla sin skrivundervisning för att möta alla elever. I samtalen framträder ett 

övergripande tema, vilket är skrivundervisningens hur, det vill säga vilka metoder som 
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kan användas i undervisningen. Med hjälp av speciallärarnas perspektivvidgande frågor 

reflekterar lärarna och diskuterar idéer och metoder för att lära av varandra, en samverkan 

sker. Diskussionen handlar både om motivation till skrivning, anpassning av uppgifter 

och skrivundervisning. Lärarna reflekterar över förslag och modeller för hur undervisning 

kan bedrivas. Vid diskussioner om bedömning tas olika arbetssätt upp och också när 

bedömning sker. När de reflekterar över skrivundervisningen lyfts både form och 

funktion, men fokus är på språkets form framför allt när det gäller bedömning. De 

kvalificerade samtalen skapar enligt lärarna möjlighet till reflektion över egen 

undervisningspraktik och samtalen är betydelsefulla. Det framkommer också att tid avsatt 

till samtal eller reflektion saknas. Resultatet visar också att samtalspraktiken har 

betydelse för skrivundervisningen och att lärarna genom reflektion förändrar och 

utvecklar sin skrivundervisning.  
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7. Diskussion  
Följande kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion och 

kapitlet avslutas med ett avsnitt om specialpedagogiska implikationer och förslag 

på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra vår studie med aktionsforskning som metodansats. Vi såg en möjlighet 

att utveckla ny kunskap och vi ville prova en för oss ny forskningsmetod. Då 

samtalspraktiken kan relateras till och jämföras med de reflekterande samtal som ingår i 

aktionsforskningsprocessen var metoden ett bra alternativ. Rönnerman (2012) menar att 

metoden har blivit vanligare och vanligare i skolvärlden, även om den också får kritik. 

Den kan anses vara partisk i och med att forskaren deltar och inte alltid antas följa samma 

strikta regler och villkor som andra forskningsmetoder (Bryman, 2011). Vi som forskare, 

men också deltagare har tagit ansvaret för tolkning och analys av empirin. Detta kan 

diskuteras då alla som deltar i en aktionsforskningsstudie är ansvariga för arbetet, men då 

vi menar att studien har gjorts som examensuppsats och aktionsforskningsprocessen i vår 

studie var ett forskningsarbete, inte ett förändringsarbete var detta vårt ansvar 

(Denscombe, 2018). Vanligtvis genomförs aktionsforskning under längre tid, men vi har 

sett resultat av samtalspraktiken trots att tidsramen för vår studie var begränsad. 

Förhoppningen är att resultatet från vår aktionsforskningsstudie kan användas kumulativt 

med andra liknande studier för att utveckla den kunskap som redan finns.  

Vi valde i studien att ha gruppsamtal istället för att ha enskilda samtal. Innehållet i 

samtalen hade förmodligen blivit annorlunda om de hade varit enskilda, men vi ville få 

till en samverkan mellan lärarna och oss för att ta tillvara allas olika kompetenser. Vi hade 

dock svårt att få till gemensamma tider  och vi blev medvetna om betydelsen av avsatt tid 

för samtal och reflektion. Detta hade varit ett mindre problem om samtalen hade varit 

enskilda. Framåt tänker vi oss ett samarbete mellan speciallärare och ledning där frågor 

om tid till reflektion och samtal kan lyftas. Istället för att vi som speciallärare och forskare 

själva var samtalsledare, kunde vi ha gjort observationer av samtal mellan andra 

speciallärare och lärare tillsammans med efterföljande intervjuer. Vi trodde dock att det 

kunde vara svårt att hitta deltagare, dels eftersom kvalificerade samtal är vad vi erfar 

ovanligt och dels beroende på den tid som var avsatt till undersökningen.  
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I undersökningen framkommer att betydelsen av begreppet reflektion antingen 

betyder olika eller används olika av lärarna. De pratar både om reflektion för eget lärande 

och reflektion över skrivundervisning med tips och idéer. Vi blir medvetna om att vi före 

samtalen skulle ha haft en diskussion med lärarna för att förtydliga begreppet. I efterhand 

har vi också reflekterat över att de skriftliga reflektionsanteckningarna i vår studie kunde 

ha haft någon fråga till. För att avgöra om frågorna uppfattades på rätt sätt kunde vi ha 

gjort en mindre pilotstudie så att dessa kunde provats på andra lärare (Bryman, 2011). De 

frågor som ställdes för att inspirera till reflektion var öppna. Bryman menar att det kan 

var en nackdel med öppna frågor då dessa kräver mer skrivande av deltagarna och kan 

därmed verka avskräckande. Lärarna reflekterade mindre i anteckningar mellan samtal 

på grund av att de, som de uttryckte, inte hade tid. Om vi hade gjort intervjuer kunde vi 

ha ställt följdfrågor. 

Studien har genomförts av oss två speciallärare på två skilda skolor, men för att 

bearbetning och analys ska vara likvärdig gjorde vi detta arbete  tillsammans, vilket är en 

styrka. Vi har använt oss av triangulering genom att vi har två olika insamlingsmetoder 

(Bryman, 2011). Detta har tillsammans med den gemensamma bearbetningen ökat 

studiens trovärdighet. De olika arrangemangen i teorin om praktikarkitektur (Kemmis & 

Grootenboer, 2008) och de sex diskurserna (Ivanič, 2004) var begrepp som gjorde det 

enklare att identifiera och kategorisera vår empiri. Dessa verktyg gjorde också det enklare 

att förstå och få syn på vilka didaktiska val lärare talar om i sin skrivundervisning och 

vilken roll samtalspraktiken har för skrivundervisning för att möta elevers olika 

förutsättningar.  

7.2 Resultatdiskussion 
För att besvara studiens frågeställningar har vi valt att diskutera våra slutsatser under 

rubriker som motsvarar studiens frågeställningar om samtalspraktik och 

skrivundervisning.  

7.2.1 Reflektioner avseende skrivundervisningens didaktik 

När lärarna i vår studie diskuterar och reflekterar över skrivundervisning har de många 

goda förslag på metoder. I lärarnas samtal eller reflektioner kan vi inte på dessa få 

samtalstillfälle upptäcka någon tydlig plan för skrivundervisningen. Enligt Tjernberg 

(2013) är en tydlig plan en framgångsfaktor. Hon menar att läs- och skrivundervisningen 
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ska ha ett klart syfte och ämnesinnehåll. Lärarna i hennes studie använde också olika 

metoder och arbetssätt för att eleverna skulle få uppleva känslan av att lyckas utföra 

uppgifterna i undervisningen. Också lärarna i vår studie pratar om olika metoder och 

arbetssätt för elevernas skull. De menar att de väljer metod för att anpassa eller motivera. 

Ivanič (2004) förklarar hur lärares syn på skrivutveckling påverkar både hur lärare pratar 

om skrivundervisning och de val av metoder de använder i skrivundervisningen. I vår 

studie blir inte alltid lärarnas syfte synliggjort. 

I våra samtal framkommer hur lärarna lär eleverna bygga texter genom exempelvis 

cirkelmodellen, checklistor och isolerad träning i att skriva miljö- och platsbeskrivningar. 

Detta är exempel på en av Winzells (2018) undervisningsstrategier, den hon kallar den 

tillämpande strategin. Stöttning i den tillämpande strategin ges genom att använda 

skrivmallar. Detta berättar en lärare att hon gör genom att använda en glasstrut som 

modell när eleverna ska skriva tidningsartiklar. Glassen skulle symbolisera rubrik och 

ingress. Den skulle locka och vara god. I struten skulle texten komma för att till sist 

sammanfattas kort med en slutkläm. Trots detta stöd hade hon elever i sin klass som inte 

alls förstod hur de skulle göra. Elever i språklig sårbarhet kan ha svårt att förstå 

symboliken. En annan stödstruktur som Winzell pratar om i den tillämpande strategin är 

att undervisningen börjar med att klassen, under lärarens ledning, skriver en text 

tillsammans. Detta beskriver en lärare i vår studie att hon gör, klassen gör en tankekarta 

tillsammans och sedan skriver hon klassens text på smartboarden. Några av lärarna 

nämner i samtalen att de ställer frågor till eleverna för att de ska upptäcka vad och hur de 

ska utveckla i sina texter. Undervisningen bygger då på Winzells kognitivt utmanande 

strategi vilket innebär att eleverna aktivt ska analysera och reflektera över sina texter 

genom att läraren ställer utmanande frågor till texten. En lärare berättar om hur hon låter 

eleverna upptäcka hur en text kan ändras för att göra den spännande, sorglig, rolig och så 

vidare. Detta kan kopplas till den explorativa undervisningsstrategin från Winzells studie 

(2018). 

I våra samtal framkommer att lärarna inte arbetar aktivt med skrivprocessen enligt 

Ivanič (2004) processdiskurs, vilket enligt en sammanställning av forskning om 

skrivundervisning är den undervisning som är den mest effektiva (Vetenskapsrådet, 

2015). Vi menar att kvalificerade samtal hade kunnat var en bra utgångspunkt för att 

medvetandegöra lärarna om vikten av att systematiskt arbeta med skrivprocessen. 
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Lärarna i vår studie talar också om stavning, grammatik, bedömning, att göra 

anpassningar, hur de inspirerar eleverna till att skriva och hur de gör för att lära eleverna 

att skriva olika typer av texter. De reflekterar kring både form och funktion. 

Vetenskapsrådet (2015) gör en liknande uppdelning av skrivundervisning, men kallar 

dem då inkodning och budskapsförmedling. Inkodning innebär att kunna skriva enligt 

olika konventioner som grammatik, stavning och interpunktion, alltså form. 

Budskapsförmedling innebär att kunna förmedla ett budskap så att läsaren förstår, som 

skrivundervisningens funktion. Hagtvet (2009) menar att båda delar är lika viktiga för att 

kunna skriva och visar detta genom sin modell för skrivning.  

Det som framkommer i vår studie är att lärarna lägger mycket fokus på texters form 

vid skrivundervisning eller den lokala och mellanliggande nivån som Hoel Løkengard 

(2001) benämner dem. I vår studie pratar lärarna sällan om den globala nivån. Lärare 

behöver ha kunskap om de olika nivåerna för att kunna planera för en systematisk 

skrivundervisning. Vid nivåerna används olika kognitiva plan, där den lokala är enklast 

att arbeta med medan den globala är kognitivt svårast. När eleverna skriver är det svårare 

för dem att hantera alla nivåer samtidigt, vilket kan leda till att de lägger mest fokus på 

den lokala nivån en nedglidning sker. För att detta inte ska ske behöver eleverna 

undervisas om och vara medvetna om de olika nivåerna. I våra kvalificerade samtal 

diskuterades olika metoder för att undvika att bara ha fokus på texters form. Vi menar att 

denna reflektion och diskussion är viktig för att få kunskap om de olika nivåerna. 

När lärarna i studien talar om bedömning handlar det mest om språkets form och 

gäller den lokala nivån. Hoel Løkengard (2001) menar också att respons oftast ges på 

lokal nivå, därför behöver lärarna även vid bedömning ha kunskap om de olika nivåerna. 

När lärarna däremot talar om kamratbedömning lyfts vikten av att responsen inte bara ska 

handla om punkt och stor bokstav. I sammanställning av nationell och internationell 

forskning gjord av Skolforskningsinstitutet (2018) framkom vikten av att feedback inte 

bara avser formella brister som språklig korrekthet utan också ska behandla exempelvis 

innehåll, disposition och genre. Vår tolkning är att lärarna menade att eleverna genom 

kamratrespons skulle utveckla sina texter på lokal- och mellannivå men inte att de skulle 

behandla den globala nivån. Det som också visade sig i studien var att lärarna ibland gav 

respons i slutet av ett skrivprojekt. För att eleverna ska få användning av feedback ska 

den enligt forskning ges under skrivprocessen (Skolforskningsinstitutet, 2018). Det 

framkom genom lärarnas reflektioner att de började tänka på detta faktum då de sa att det 
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var lätt att tappa elever på vägen eftersom de inte visste hur det gick för dem förrän i 

slutet av projektet.  

Många elever som lärarna nämner vill inte skriva och lärarna upplever det som svårt 

att motivera dem till att skriva. Det framkommer i diskussionen att det förmodligen finns 

andra orsaker som till exempel låg självkänsla, svårighet att forma bokstäver, stavning 

eller annan språklig sårbarhet som gör att lust och motivation saknas. Hoel Løkensgard 

(2001) menar att om eleverna inte är vana skribenter måste de lägga så mycket energi på 

den lokala nivån att energin inte räcker till för att fokusera på den globala nivån för att få 

ihop en text. I samtalet förs diskussioner att använda sig av metoder för att väcka 

elevernas intresse att skriva. Lärarna delar med sig och samtalets betydelse för att möta 

alla elever syns. Lärarna uttrycker också vikten av att tillsammans med kollegor diskutera 

hur motivation skapas. De menar att om ett intresse för ett innehåll finns och 

förväntningar på elever är på rätt nivå så kan det motivera till att skriva. Tjernberg 

(2013) lyfter också vikten av att lärande ska vara lustfyllt och utgå från elevernas 

förutsättningar och menar att om eleverna görs delaktiga i lärprocessen skapar det mer 

lust och motivation. 

7.2.2 Samtalspraktikens betydelse  

Vår studie synliggör hur viktigt lärarna på skolorna tycker att samtalet är. De både skriver 

i reflektionsanteckningar och diskuterar i samtal vad  de tror och tycker om samtalet och 

reflektionens betydelse för undervisningen. De menar att det genom samtalen har väckts 

tankar som i olika utsträckning har påverkat deras didaktiska kompetens till exempel 

genom anpassningar av uppgifter och testning av nya metoder. Ahlberg m. fl. (2002) 

lyfter också vikten av reflekterande samtal för att möta alla elevers olikheter i skolan. I 

deras studie framkommer att genom reflekterande samtal blev lärarna mer medvetna både 

om värderingar och förhållningssätt för utveckling av undervisning. Författarna föreslår 

att reflekterande samtal borde ingå i lärarnas pedagogiska arbete. Lärarna i vår studie 

uttrycker detsamma. I forskning framkommer att samtal förändrar och utvecklar 

undervisning trots detta sker inte mycket i praktiken (Ahlberg, 1999; Ahlberg m. fl., 2002; 

Åberg, 2009; Langelotz, 2014; Sundqvist, 2012; Idol, 1995; Pettersson & Ström, 2019). 

Frågan är varför så lite händer vad gäller reflekterande kvalificerade samtal i skolans 

värld.  
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I utvärderingarna framkommer att lärarna gärna vill fortsätta med samtal. De blir 

under studiens gång mer medvetna om speciallärarens roll att leda och ta ansvar för 

samtalets utveckling, vilket två av dem uttrycker “du, som moderator” och “du ställer 

frågor”. De blir genom samtalen också mer medvetna om sin egen kunskap och 

kompetens och vi upplever att de genom våra frågor reflekterar mer. Att speciallärare har 

haft uppdraget som kvalificerad samtalspartner sedan år 2007 (SFS 2007:638) 

framkommer inte i samtalen, men genom detta uppdrag kan specialläraren både vara 

samtalsledare med kunskaper inom sin specialisering och handleda genom reflekterande 

samtal. Samtidigt finns också möjlighet till mer rådgivande och konsultativa samtal. 

Åberg (2007) beskriver handledning utifrån funktion och menar att den kan vara både ett 

medel för lärande och utveckling, ett medel för anpassning och vara som stöd för lärare. 

I studien (Åberg, 2007) beskrivs skolledares erfarenheter av handledning. Studien visar 

att skolledarna menar att grupphandledning av lärare är positivt för bland annat reflektion, 

samarbete och problemhantering. Enligt Åberg har grupphandledning blivit mer vanligt, 

men att det är osäkert hur denna påverkar skolans praktik. På skolorna är handledning 

inte vanligt varken enskilt eller i grupp. Den implementering av kvalificerade samtal som 

startades redan 2007 genom förändringar i examensordning för speciallärare syns inte 

enligt oss. Samtalspraktiken i sig relaterar till andra praktiker och kan leda till att alla 

olika yrkeskategorier i skolan och även rektorer blir mer medvetna om samtalens 

betydelse för lärande, kunskap och utveckling. Vi menar precis som Åberg (2007) att en 

implementering av själva samtalet är viktigt. Det krävs att rektorer är införstådda med 

detta pedagogiska verktygs betydelse för att en sådan implementering ska ske. 

I samtalen utgår alla lärares dilemman först från ett individfokus. De ser svårigheten 

att möta eleverna som elevens svårighet, ett kategoriskt perspektiv märks då ingen talar 

om lärmiljöns betydelse. Eftersom samtalspraktiken är ny och lärarna inte har någon 

erfarenhet av denna, tolkar vi det som att lärarna utgår från att de ska reflektera över 

enskilda elevers problem för att få råd till lösning. De tänker sig samtalet mer som 

konsultativt än som ett reflekterande samtal. Sundqvist (2012) skriver att hon i sin studie 

kunde se en risk för ett individfokus i konsultativa handledningssamtal, där samtal oftare 

handlar om enskilda elever. I våra samtal vill lärarna snabbt ge varandra tips och råd. De 

berättar vad de gör när en kollega beskriver sitt dilemma. Sundqvist diskuterar i sin studie 

problematiken kring att ge och få råd och tips och menar att det inte alltid fungerar, även 

om lärarna i hennes studie uppskattade att få råd. I våra samtal är det först genom de 
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reflekterande frågorna som vi ställer och i den följande diskussionen som de olika 

dilemman utvecklas och lyfts till samtal om lärmiljö, om specialpedagogik och 

undervisning på gruppnivå och också leder till ett vidgat perspektiv på innehållet i 

skrivundervisningen. När vi som speciallärare ställer frågor känner vi i början att våra 

frågor ibland tolkas fel, även om det är öppna och perspektivvidgande frågor. Lärarna 

svarar snabbt genom att berätta om allt de redan gör och fyller i varandras berättelser. De 

reflekterar i början mer över handling och mer praktiska aspekter än hur de gör och tänker. 

Genom att de svarar snabbt och berättar vad de gör tolkar vi det som att de känner sig lite 

ifrågasatta av oss som speciallärare. Sundqvist (2012) har liknande tolkning i sin studie 

där lärarna mer reflekterade över handling, relationer och praktiska aspekter än sitt eget 

tänkande i det reflekterande samtalet och de beskriver där att det känns som om 

specialläraren ifrågasätter deras kompetens. I vår studie har vi inte frågat lärarna om detta 

utan det är vår tolkning. Vi menar att om lärarna känner sig ifrågasatta kan det spela roll 

för hur samtalen tolkas av lärare och hur de ser på samtalspraktikens betydelse. Vår roll 

som samtalsledare är viktig så att lärarna i samtal känner trygghet. Vår intention för de 

kvalificerade samtalen var att ha en modell som kan jämföras med Sundqvists 

reflekterande handledningssamtal. I vår roll som speciallärare och forskare är vi en 

utomstående och våra reflektioner och vår kunskap tillsammans med lärarnas reflektioner 

och kunskap skulle kunna bidra till lösningar för förändring och  utveckling. Lärarna har 

i utvärderingarna uttryckt att samtalspraktiken är bra. De hoppas att förutsättningar ges 

för fortsatta reflekterande samtal.  

De olika dilemman speglar lärarnas behov av kunskap och en önskan och förväntan 

om utveckling av undervisning framkommer. Timperley (2013) diskuterar lärares lärande 

och lärande i relation till en kunskapsbildande cykel. Hon menar att för att ett lärande och 

en vilja till förändring ska ske måste läraren vara motiverad och ett behov finnas. Lärarna 

behöver veta vad de behöver utveckla och lära för att möta elevernas behov. Med de 

kvalificerade samtalen som handledning kan detta bli tydligt för läraren. Petterson och 

Ström (2019) diskuterar specialpedagogisk handledning i sin studie och menar också att 

detta kan vara ett sätt att utveckla lärares kunskaper för att kunna stötta elever. 

Samverkan och samarbete är något som lärarna lyfter fram som viktigt både i samtal 

och reflektionsanteckningar. De är medvetna om samtalspraktikens roll när de talar om 

gemensamma strategier för till exempel bedömning och utbyte av erfarenheter. De menar 

att det kvalificerade samtalet är en möjlighet att tillsammans mer organiserat reflektera 
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över detta. Vi uppfattar det som att de tror att det kan vara en tidsvinst och att det blir 

bättre kvalitet på undervisningen om de drar nytta av varandras olika kunskaper och 

erfarenheter genom reflektion i samtal. I Ahlbergs (1999) studie lyfter handledaren, som 

är speciallärare, diskussionen i handledningssamtal så att de handlar om både teorier kring 

undervisning och lärande och hur eleverna kan stödjas. Lärarna i studien uttrycker att de 

är positivt inställda till samtalen och menar att deras lärarroll stärks genom samverkan i 

grupphandledning. De känner sig inte så ensamma i sin lärarroll. De pratar precis som 

lärarna i vår studie om att man ger och tar av varandra och får nya infallsvinklar och 

perspektiv. Ahlberg menar, precis som vi, att grupphandledning tycks vara en väg som 

leder till kunskapsutveckling. Frågan är återigen hur tid ska skapas till samtal för 

reflektion samtidigt som också frågan om hur implementering går till är viktig. 

7.2.3 Samtalspraktikens roll för skrivundervisning 

Lärarna i vår studie uttrycker att de kvalificerade samtalen var givande och gav dem 

verktyg för sin skrivundervisning. Samtalen var ett tillfälle då vi som speciallärare kunde 

samverka med lärarna och de kunde samverka med varandra. Lärarna kunde dela med sig 

av sina erfarenheter om olika metoder för mer skrivande. Också lärarna i Alatalos (2011) 

studie uttrycker att det är viktigt att få stöd av kollegor eller handledare när det gäller 

deras läs- och skrivundervisning. Socialstyrelsen (2016) menar att med hjälp av 

samverkan är det lättare att i ett tidigt skede upptäcka elever som behöver stöd. Lärare 

kan, enligt Bruce (2016), vara pedagogiskt sårbara eftersom de inte alltid har kunskap om 

hur de ska göra anpassningar för elever i språklig sårbarhet. Vi menar precis som Kragh 

och Plantin Ewe (2018) att specialläraren med kunskaper i språk-, skriv- och 

läsutveckling kan medvetandegöra lärare genom reflektion i kvalificerade samtal så att 

förändringar eller utveckling sker och på så sätt utföra vårt uppdrag att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111).  

Lärarna har en kunskap om klassen och eleverna, vad gäller skrivundervisning, som 

behövs för att möta deras behov medan vi som speciallärare med inriktning språk- skriv- 

och läsutveckling har en fördjupad kunskap inom dessa områden (SFS 2017:1111). 

Denna gemensamma kunskap kan användas för att anpassa skrivundervisningen efter 

elevers olika förutsättningar. Kvalificerade samtal kan vara ett tillfälle för oss att dela 

denna kunskap mellan oss. Både Säljö (2015) och Timperley (2013) menar att lärare 

måste fortsätta att lära nytt för att kunna möta elevers olika behov samt vara beredd på att 
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förändra sin undervisning för att göra den tillgänglig för alla elever. Trots att vi i studien 

endast haft tre samtal per skola på kort tid så kan vi ändå se effekter av dem. Vi som 

speciallärare har gett ett indirekt stöd till eleverna genom att lärarnas reflektioner i 

samtalet har lett till förändringar i deras skrivundervisning, både på individnivå men även 

på gruppnivå. De har lett till anpassningar för elever i språklig sårbarhet men även 

förändringar som påverkar hela klassens skrivundervisning då lärarna reflekterat över att 

de behöver göra ändringar i upplägg av framtida skrivprojekt. 

7.3 Specialpedagogiska implikationer 
De kvalificerade samtalen kan ge speciallärare möjlighet att arbeta för att utveckla 

tillgängliga lärmiljöer. Genom att diskutera och reflektera över olika dilemma kring 

skrivundervisning tillsammans med oss som speciallärare och kollegor nyttjas allas olika 

kompetenser. De diskussioner kring metoder, bedömningsfrågor och motivation som 

förts i samtalen i vår studie kan relateras till speciallärarens uppdrag. I examensordningen 

(SFS 2017:1111) står att specialläraren med vår inriktning ska ha fördjupad kunskap 

inom språk-, skriv- och läsutveckling och i de samtal som ingått i studien har 

skrivundervisning varit i fokus. Lärarna var motiverade och när det finns ett eget behov 

av kunskap är det mer motiverande att lära och då blir det lättare att göra kunskapen till 

sin egen. Genom kvalificerade samtal kan lärare ta till sig kunskap, anpassa och förändra  

sin undervisning och samtalen blir då också ett indirekt stöd till eleverna. I förlängningen 

kan detta innebära att kvalificerade samtal är ett förebyggande arbete för att undanröja 

hinder och svårigheter i lärmiljön och möta behov hos alla elever, vilket enligt 

examensordningen är ett av speciallärarens uppdrag. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie är genomförd under kort tid. Det hade varit intressant att följa kvalificerade 

samtal under en längre tid för att se hur lärares lärande och undervisning kan förändras. 

Det finns forskning som visar att handledning ger resultat, men lite forskning vad gäller 

specialpedagogisk handledning i form av kvalificerade samtal. Det hade också varit 

intressant att undersöka hur och vad som krävs för en implementering av sådana 

reflekterande samtal som kan användas som pedagogiska redskap för lärares och 

verksamhetens utveckling, vilket i förlängningen också leder till ökad måluppfyllelse för 

elever. 
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7.5 Slutord 
Den övergripande frågan för vår studie var hur lärare kan möta elevers olika 

förutsättningar. Vi inledde med att hänvisa till att det i skollagen står skrivet att hänsyn 

ska tas till elevers olika behov och att alla elever ska ges den ledning och stimulans de 

behöver för att utvecklas. I studiens kvalificerade samtal har reflektioner och 

diskussioner handlat om hur hänsyn ska tas till elevers olika behov och hur lärarna ska 

arbeta med ledning och stimulans. Samtalen förväntades bidra till en gemensam 

kunskapsutveckling för att möta alla elevers behov samtidigt som det var lärarnas 

reflektioner över skrivundervisningens didaktik och kvalificerade samtal som var central 

och i fokus. Samtalen har också varit en del av en aktionsforskningsprocess. Lärarna i 

studien menar att de kvalificerade samtalen har haft betydelse både för eget lärande och 

för elevers lärande och vi ser samtalen som en möjlig väg till att undvika pedagogisk 

sårbarhet. De uttrycker betydelsen av samtalen för sin egen skrivundervisning och vi har 

genom studien sett att det kvalificerade samtalet är ett redskap för att utveckla tillgängliga 

lärmiljöer och nå alla elever särskilt de i språklig sårbarhet. Genom studien har det blivit 

klart för oss att kvalificerade samtal är ett sätt för oss som speciallärare att ge indirekt 

stöd till elever. I studien såg vi också vikten av att lärarna får samarbeta kring dilemman 

de har i sin skrivundervisning. Genom att få reflektera tillsammans väcktes nya tankar. 

Detta ledde till att lärarna utvecklade och förändrade metoder i sin skrivundervisning, 

vilket ledde till nya anpassningar. Om lärare och speciallärare får möjlighet att mötas i 

samtal för reflektion sker en utveckling av verksamheten men för att göra detta måste det 

finnas avsatt tid, vilket sällan finns. Att genom samtal reflektera och med små steg 

förändra sina tankar och sitt handlande kan göra stor skillnad för elevers lärande.  

Kvalificerade samtal kan vara ett steg på vägen….. 

 

When you improve a little each day,  

eventually big things occur… 

Not tomorrow, not the next day, but eventually 

a big gain is made.  

Don´t look for the big, quick improvement.  

Seek the small improvement one day at a time.  

That´s the only way it happens - and when it happens, it lasts.  
   (John Wooden, 1997, s. 143)  
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Bilaga 1 

              
Fakulteten för lärarutbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-10-25 

 
Missivbrev 
 
 
 
Hej, 
 
Vi som skriver här heter Cecilia Andersen och Cecilia Gustafsson. Vi studerar den sista 
terminen på speciallärarprogrammet och under denna termin ska vi tillsammans skriva ett 
självständigt arbete där en vetenskaplig studie ingår. Vår studie ska undersöka hur och 
om kvalificerade samtal påverkar lärares reflektioner kring skrivundervisning. Det som 
är i fokus är kvalificerade samtal dvs samtal mellan lärare och speciallärare i syfte att 
utveckla undervisningen.  
 
Du som lärare inbjuds här att delta i studien. Din medverkan innebär att du vid tre tillfälle 
i samtal diskuterar skrivutveckling och skrivundervisning tillsammans med speciallärare 
och två andra lärare. Samtalen spelas in med ljudupptagning.  
 
Inför samtalen får du svara på en fråga om vilka förväntningar du har. Du kommer efter 
varje samtal att få svara på några frågor samt skriva en kort reflektion om själva samtalet. 
Mellan samtalen ska du kort skriftligt reflektera över din skrivundervisning och samtalen. 
Denna anteckning tar du med till nästa samtal. En utvärdering görs allra sist. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 
att engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 
observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det 
självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 
När detta har blivit godkänt publiceras det i 
databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 



	

  

Dokumentationen i studien består alltså av reflektionsanteckningar och inspelade samtal 
som analyseras vad gäller frågor kring kvalificerade samtal och skrivundervisning.  
I studien utgår vi från Vetenskapsrådet etiska riktlinjer, vilket innebär att  
 

- Du som deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

-  Du som deltagare tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

- Du som deltagare, liksom din verksamhet kommer att avidentifieras i det färdiga 

arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras 

när denna är examinerad 

Vi hoppas att du vill delta i studien och ber dig att fylla i och lämna 
samtyckesblanketten som bifogas. 
Vid eventuella frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 
 
Vänligen, 
Cecilia Andersen och Cecilia Gustafsson 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Underskrifter 
 
Kontaktuppgifter:  Cecilia Andersen  Cecilia Gustafsson 
Telefonnummer:  xxxx-xxxx   xxxx-xxxx 
E-mailadress:  xxxx@xxxx   xxxx@xxxx 
 
Ansvarig lärare/handledare: Maria Rubin 
Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 
www.hkr.se  
044-2503000 

 
  



	

  

Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 
 
Ja O 
Nej  O 
 
Ort:………………………….      Datum:………………….. 
 
Namn:  …………………………………………………… 
 
Namnförtydligande ……………………………………….. 
 
Återlämnas till Cecilia Andersen / Cecilia Gustafsson senast den 4/11-19. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

  

            Bilaga 2 

 

Vilka förväntningar har du på de kvalificerade samtal, rörande 
skrivutveckling, som du kommer att delta i?  
 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

  

            Bilaga 3 

Reflektionsfrågor efter samtal 

1. Vilka tankar har samtalet väckt om skrivundervisning och elevernas 
skrivutveckling? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Tar du med dig något från samtalet till din egen skrivundervisning?  

Om Ja, beskriv vad du tar med dig från samtalet till din egen 
skrivundervisning?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Om Nej, motivera varför  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
3. På en skala mellan 0-10, i vilken utsträckning skulle du idag beskriva 
kvalificerade samtal som lärande och utvecklande samtal?  
Motivera kort. 

0 --------------------------------- 5 --------------------------------- 10 
 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________  



	

  

            Bilaga 4 

Reflektionsfrågor mellan samtal 

Har du reflekterat över förra samtalet?  

     Ja 

      Nej 

     Vet ej 

Om ja, beskriv kort vad du har reflekterat över? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Har du reflekterat över några svårigheter eller möjligheter vad gäller 
elevernas skrivutveckling?  

     Ja 

      Nej 

     Vet ej 

Om ja, motivera hur din reflektion har påverkat din skrivundervisning 
under veckan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  



	

  

            Bilaga 5 

Utvärdering 

Infriade samtalen dina förväntningar?  

     Ja 

      Nej 

Försök beskriva på vilket sätt de infriade eller inte infriade dina förväntningar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

Beskriv om och hur de kvalificerade samtalen påverkat din skrivundervisning? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Hur tror du att kvalificerade samtal kan bidra till att du som lärare kan möta 
elever med olika behov i deras skrivutveckling? 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 


