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Forfatterne har i en masteropgave 
undersøgt, hvorfor skriveproces-
ser er en særlig udfordring for unge 
med autismespektrumforstyrrelser. 
I artiklen forklares det, hvorfor det 
netop er skriveprocessen, der er 
vanskelig, og der beskrives fire stil-
ladserende metoder, der kan afhjæl-
pe vanskelighederne. Metoderne er 
interessante for alle elever, der er 
udfordret af skriveprocessen. 

Denne artikel bygger på en masterop-
gave, der søger dybere indsigt i lærer-

nes metoder til at hjælpe elever med 
autismespektrumforstyrrelser (ASF) i 
skriveprocesser. Det teoretiske grund-
lag for analysen er Hayes’ model over 
de kognitive processer, der udgør skri-
veprocessen. 

Elleve ungdomsuddannelser i Danmark 
tilbyder særligt tilrettelagte uddannel-
sesforløb til elever med ASF, og det er 
en undersøgelse af et af disse forløb, 
der i denne artikel danner grundlag for 
iagttagelser omhandlende ASF-ele-
vers udfordringer med skrivning. Elev-
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gruppen er særligt udfordret, når det 
gælder kommunikation, sociale evner 
og eksekutive funktioner, dvs. plan-
lægning og struktur. Endvidere er 
rigid og konkret tænkning, lav stres-
stærskel og perfektionisme udbredte 
kendetegn. For mange af eleverne på 
ASF-sporene på ungdomsuddannel-
serne er skrivning en yderst anstren-
gende opgave, hvilket hovedsageligt 
kan tilskrives diagnosens kendetegn. 
Lærerne på ASF-sporene støtter ele-
verne i skriveprocessen ved hjælp af 
forskellige metoder. Lærernes tilrette-

læggelse af skrivning er særligt rettet 
mod ASF-elevernes udfordringer, men 
der er mange genkendelige og overfør-
bare elementer til undervisning med en 
skriftlig dimension i gymnasiet. 

Den svære skriveproces
Skrivning er en kognitiv krævende ak-
tivitet for alle. Skriveprocessens kom-
pleksitet og kognitive udfordringer op-
lever ASF-elever på en anden måde 
end elever uden en ASF-diagnose, da 
diagnosen stiller dem i en position, hvor 
mening skabes og læring opstår ud fra 
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andre principper. De mange valgmulighe-
der, som en skriveproces afføder, udgør 
ofte en direkte trussel mod deres rigide 
tænkning. Det er især de akkomodative 
erkendelsesprocesser – altså processer, 
hvor der skal læres noget nyt, der kan ud-
fordre elever med ASF. For at facilitere og 
vejlede i skriveprocesser bruger lærerne i 
vid udstrækning skriveskabeloner. Nogle 
af disse er så udførlige i deres anvisnin-
ger, at metoden omtales som ekstremstil-
ladsering. Det kan konkretiseres ved, at 
skriveskabeloner bliver brugt som redska-
ber i den adaptive proces hos skriveren 
og hjælper i såvel assimilative som ak-
komodative processer. Skriveskabelonen 
kan i sit udtryk give eleven et konkret og 
mentalt (skrive)stillads, og i dette stillads 
eller skema kan eksisterende faglig viden 
inddrages, hvilket afføder en assimilativ 
erkendelsesproces. Skriveskabelonen 
hjælper dermed skriveren i mødet med 
en ukendt eller udfordrende skrivegenre. 
I arbejdet med den ukendte og udfordren-
de skrivning kan skriveskabelonen danne 
grundlag for en ny mental stilladsering, 
hvor der er tale om en akkomodativ er-
kendelsesproces. 

Elever med ASF er ofte særligt udfordret 
i de humanistiske fag, hvor forventningen 
om at anvende en kompliceret og varieren-
de syntaks, ofte med implicitte fagbegre-
ber og faglige metoder, er udtalt. Fokus er 
ikke på eksplicitte begrebsafklaringer, da 
forståelsen skal vises i brugen af disse, 
fx i tekstanalyse. Fagbegreber benyttes 
endvidere ikke ens i de forskellige huma-
nistiske fag, da deres betydning skal for-
stås ud fra konteksten og fagets diskurs. 
De humanistiske fags tekstnormer er der-
for svære at honorere for elevgruppen på 
grund af den rigide tænkning. En særlig 
udfordring synes at være konstruktionen 
af den komplicerede syntaks, der besvær-
liggøres af AFS-elevernes perfektionis-
me. Perfektionismen hæmmer de rekur-
sive processer, som er nødvendig for, at 
de knudrede og ufuldstændige sætninger 
bliver til færdige formuleringer. Endelig 
kan kravet om fortolkningsmuligheder vir-
ke for diffust for elevgruppen, hvilket kan 

give eleverne en oplevelse af at stå over 
for noget uoverkommeligt, og det kan re-
sultere i skriveblokeringer. På den måde 
mister eleverne også motivationen til 
overhovedet at gå i gang med at skrive.

Skriveprocessen hos ASF-eleverne
Undersøgelsen, der danner grundlag for 
denne artikel, hviler på Flowers & Hayes’ 
kognitive teori om skriveprocesser, her-
under procesmodellen ”The Hayes-Flow-
er model” fra 1980 og ikke mindst Hayes’ 
videreudvikling af selvsamme fra 2001. 
Skrivning er ifølge Flowers & Hayes ikke 
en lineær proces, men skal i Flowers og 
Hayes’ optik forstås som en kognitiv pro-
ces, der er rekursiv, kompleks og foregår 
på flere niveauer på samme tid. 

Hayes’ model er inddelt i tre forskellige 
niveauer: kontrolniveauet (skriverens 
kompetence inden for planlægning og 
struktur), procesniveauet (den fysiske 
skrivning og herunder evnen til at idége-
nere) og ressourceniveauet (skriverens 
hukommelse og evne til fokusering). 
Disse niveauer udgøres af forskellige 
kognitive processer. På kontrolniveauet 
udfordres elever med ASF ofte på grund 
af manglende evne til at planlægge og 
strukturere, hvilket skyldes manglende 
eksekutive kompetencer. For at imøde-
komme de problemer, som ASF-elever-
ne har i forhold til selvstændigt at plan-
lægge og skabe struktur, bruger lærerne 
– som nævnt ovenfor – i vid udstrækning 
skriveskabeloner, da disse er en støtte til 
elevernes planlægning og fungerer som 
eksplicitering og strukturering af opgave-
genrerne. Skriveskabelonerne giver så-
ledes overblik over opgavens enkeltdele 
og peger på nogle centrale fokuspunkter 
i analysen og fortolkningen af en tekst. 

De giver desuden eleverne et redskab, 
der aktiverer skriveprocessens kontrol-
niveau, hvor planlægningen støttes, 
idet sprog og struktur for opgaven eks-
pliciteres, ligesom stilladserne med de-
res struktur skaber en foreløbig plan for 
opgaveløsningen. Skriveskabelonerne 
aktiverer også langtidshukommelsen, da 
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faglige begreber vejer tungt i disse ska-
beloner. De kan således være med til at 
aflaste eleverne på ressourceniveauet og 
dermed muliggøre fokus på en aktivering 
af selve skriveprocessen. Skriveskabe-
lonernes indhold aktiverer således fle-
re niveauer. Den egentlige skriveproces 
iværksættes og fører skriveren gennem 
opgavens forskellige dele.  

På procesniveauet, hvor der arbejdes 
med den svære overgang mellem talt, 
tænkt og skrevet sprog samt den fysiske 
skrivehandling, udfordres AFS-eleverne 
af den rigide tænkning. Samtidig udfor-
dres denne elevgruppe af en perfektionis-
me, som kan følge med diagnosen. Skri-
veblokeringer kan ofte tilskrives elevens 
evaluering af egen tekst, da den blokerer 
for forslag til ordvalg og sætningskon-
struktioner. Evalueringsprocessen er hos 
mange ASF-elever særligt kritisk i forhold 
til at godkende egen skrivning under skri-
veprocessen, hvilket gør, at skrivepro-
cessen ikke iværksættes.

Sådanne problemstillinger afhjælpes 
ikke umiddelbart af skriveskabeloner. I 

stedet inddrager lærerne ekstremstillad-
sering, hvor indholdssiden i langt høje-
re grad er udfoldet. Skriveskabelonerne 
inden for ekstremstilladsering indehol-
der tag-selv-sætninger, som eleven kan 
indsætte i opgaven og bygge videre på. 
Skriveprocessen igangsættes således 
ved hjælp af sætninger, og ekstremstil-
ladsering viser endvidere eleven, hvor og 
hvornår citater skal inddrages for at ska-
be den fornødne dokumentation af analy-
sens og fortolkningens konklusioner. Der 
er således en klar fokusering på proces-
niveauet, idet skriveprocessen aktiveres 
ved hjælp af tag-selv-sætninger. Disse 
sætninger fungerer derfor som allerede 
eksisterende tekst i opgaveskrivningen, 
og tanken bag ekstremstilladsering er, at 
tag-selv-sætningernes indhold er af en 
så valid karakter, at elevernes evalue-
ringsproces resulterer i godkendelse, så 
skriveprocessen kan sættes i gang eller 
fortsættes. 

Andre tilgange til at aktivere skrivepro-
cessen
Med baggrund i de tre processer, der 
knytter sig til skriveprocessen, findes der 
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12 yderligere to metoder, der kan støtte ele-
vernes skrivning: fælles analyse, herun-
der fælles noter, og en særlig fokusering 
på overgangen fra det indre til det ydre 
sprog.  Disse metoder afstedkommes 
af, at lærerne erfarer, at brugen af skri-
veskabeloner har nogle faldgruber. Eks-
tremstilladsering udleveres således kun 
til de elever, der oplever markante udfor-
dringer ved skrivning, bl.a. udtrykt ved 
skriveblokeringer, da faren for, at ele-
ven skriver i et mekanisk sprog, er stor. 
Samtidig oplever mange lærerne også 
udfordringer ved tag-selv-sætninger, da 
skabelonerne ikke er tilpasset det enkel-
te analyseobjekt, hvorfor skabelonernes 
forslag kan vildlede eleverne til at god-
kende tag-selv-sætninger, som ikke fun-
gerer hensigtsmæssigt i konteksten.

Som konsekvens heraf har lærerne på 
den undersøgte skole udviklet en prak-
sis, hvor de støtter elevernes ressource-
niveau ved at analysere teksten i fælles-
skab, udpege og fortolke centrale citater 
og lave fælles noter, der udgør delele-
menter af opgaven. Ved i fællesskab at 
skrive kommentarer til citaterne skabes 
et grundlag for selve opgaven, og skri-
veprocessen iværksættes hos alle ele-
ver. Dette er også med til at understøtte 
eleverne som selvstændige skrivere, da 
de efterfølgende skriver opgaven uden 
tydelig lærerstøtte og skriveskabeloner.  

Fokusering på overgangen fra det indre 
sprog til skriftsprog er en anden metode 
til at åbne skriveprocessen. Flere lære-
re har gode erfaringer med at lade ele-
verne klare overgangen fra indre sprog 
til skriftsprog ved at lave en lydoptagel-
se af deres mundtlige formuleringer af 
analytiske pointer. Elever har nemlig ofte 
tilstrækkelig faglig viden til at komme 
med mundtlige forslag til formuleringer. 
Vygotskys forsøg har vist, hvor kompli-
ceret det er at oversætte det indre sprog 
og den indre tale til skriftsprog (Vygotsky, 
1971: 274). Når eleverne optager deres 
mundtlige formuleringer af pointer, støt-
tes en overgang fra det tænkte sprog til 
det skrevne sprog. Det er samtidig en 
metode, der kan afhjælpe udfordringer 
på procesniveauet. Eleverne får ved 
denne metode lavet en ”bank” med for-

slag til formuleringer, som de kan arbej-
de videre med.

Ved hjælp af forskellige metoder, der ta-
ger udgangspunkt i elevgruppens særli-
ge udfordringer inden for rigid tænkning 
om manglende kompetencer inden for 
eksekutive funktioner, kan disse udfor-
dringer i mange tilfælde afhjælpes. Et 
indblik i de forskellige skriveniveauer 
gennem Flower og Hayes’ model giver 
undervisere et værktøj til at forstå skriv-
ning og stilladsering på et niveau, hvor 
hjælp er nødvendig. Ved brug af de skri-
vedidaktiske tiltag som skriveskabeloner, 
tag-selv-sætninger, fælles formulering 
af analytiske pointer og fastholdelse af 
mundtlige pointer gennem lydoptagelser 
er det muligt at støtte og træne ASF-ele-
vernes skriveudvikling. Men en gradvis 
afstilladsering er også vigtig, for at en 
tilfredsstillende faglig internalisering fin-
der sted, herunder evnen til selvstændigt 
at formulere sig inden for fagdiskursen. 
Det kræver en målrettet indsats, der stil-
ler store krav til lærernes strukturering 
af skriveundervisningen, og det kræver 
desuden, at den enkelte lærer er bevidst 
om, hvilke udfordringer den enkelte elev 
har ved skrivningen.
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