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1 Inledning  

Idag är det en förutsättning för människan att kunna läsa och skriva. Vi behöver dessa två 

byggstenar för att kunna delta i vårt samhälle och arbetsliv. Vi lever i en tid då läs – och 

skrivförmågan blir allt mer betydelsefull. Som yrkeskvalifikation är det förödande att ha brist-

fällig tilltro till sin egen läs- och skrivförmåga att klara fortsatt utbildning. Ett av skolans vik-

tigaste uppdrag är därför att förbereda elever för att kunna fungera i ett samhälle och arbetsliv 

där kraven på att kunna läsa och skriva blir allt större. Varje individ måste exempelvis kunna 

läsa och skriva instruktioner och meddelanden, kommunicera med hjälp av datorn samt kunna 

läsa böcker som är anpassade efter ålder, tidningar, faktaböcker, skönlitteratur och artiklar. 

Det är likaså viktigt att fungera socialt i samhället genom att kunna ta del av nyhetsflödet i 

media. 

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar stött på elever som visat någon form av 

läs – och skrivsvårigheter. I vårt kommande yrke som förskollärare och lärare för grundsko-

lans tidigare år kommer vi dagligen få möta elever med olika svårigheter varav läs- och skriv-

svårigheter är en del. Vi valde att rikta in oss på åtgärder inom läs – och skrivsvårigheter ef-

tersom vi som kommande lärare vill få en ökad kunskap om hur vi kan åtgärda elevers svårig-

heter inom läsning och skrivning. Idag är det inte bara speciallärare och specialpedagoger som 

måste ha kunskap om elevers svårigheter inom läsning och skrivning utan alla lärare. Det är 

likaså betydelsefullt att läraren dagligen arbetar med att stödja eleven och på så sätt åtgärda 

många av de svårigheter som eleven har.  

Det är av stor vikt att lärare har ökad kunskap om hur läs- och skrivsvårigheter kan stödjas 

samt den kompetens som krävs för att på bästa möjliga sätt hjälpa eleverna med deras svårig-

heter. Det är även viktigt att visa förståelse för problemen och kunna förklara varför eleven 

har svårigheter. I undervisningen är det viktigt att undervisningen är betydelsefull för eleven 

men samtidigt styrd av läraren.  

Alla elever är olika och lärares uppgift är att vara ett stöd för eleverna i deras lärande och ut-

veckling. ”Barn är olika och de har rätt att få vara olika” (Bjar & Frykholm, 2009, s.78).  

 

Vi hoppas att vår undersökning kan bidra till ökad kunskap om hur lärare kan arbeta för att 

åtgärda elevers läs – och skrivsvårigheter.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras först en beskrivning av läs- och skrivsvårigheter från ett historiskt 

till ett nutida perspektiv. Under rubriken åtgärder inom läs- och skrivsvårigheter redogörs de-

lar av styrdokumenten samt olika strategier för hur läs- och skrivsvårigheter kan åtgärdas, lä-

rarens kompetens och stöd samt ett kapitel om målinriktad undervisning. Bakgrunden ger 

även en beskrivning av datorn som hjälpmedel samt vilken betydelse motivation, uppmuntran 

och samarbete med hemmet har för att åtgärda läs- och skrivsvårigheter.  

Läs- och skrivsvårigheter då och nu 

Förr benämndes människors läs- och skrivsvårigheter enligt Hanö (1998) för dyslexi. Termen 

dyslexi härstammar från de grekiska orden dys och lexia vilket betyder ”svårigheter med ord”. 

Liberg, Hyltenstam, Myrberg, Frykholm, Hjort, Nordström, Wiklund & Persson (2007) tar 

upp att det som kännetecknar dyslexi är dåligt automatiserad, mödosam, långsam och hackig 

avkodning och att elever med dyslexi visar på brister i den fonologiska medvetenheten. 

Svensson (2009) förklarar att den fonologiska medvetenheten innebär kännedom om språk-

ljuden samt förståelse för språkljudens struktur. Fridolfsson (2008) hävdar att detta innebär att 

läsaren kan visa svårigheter inom både förståelse och avkodning av ord. Börjesson (1997)  

åsyftar i sin bok att när skolläkarna förr uppmärksammade elevers särskilda behov låg den 

fysiska ohälsan i fokus såsom ”ryggradskrökningar”, ”bleksot” och huvudvärk. Under 1920- 

och 30 talen ansågs det att elevers läs- och skrivsvårigheter berodde på att de var ”vanartade”, 

”efterblivna” och ”dumma i huvudet”. Geijer (2003) menar att sättet att beskriva läs – och 

skrivsvårigheter fått olika definitioner. Författaren talar istället om elever med ”relationssvå-

righeter”, ”koncentrationssvårigheter” och ”uppmärksamhetssvårigheter”. Detta anser även 

Bladini (1994) som nämner att vi idag benämner elever med allmänna ämnesanknutna inlär-

ningssvårigheter och/eller socio-emotionella problem istället för elever med dyslexi. Likaså 

Hanö (1998) menar att dyslexi inte får förväxlas med pedagogiska lässvårigheter, analfabe-

tism och sociokulturella svårigheter utan att dyslexi är ett medfött funktionshinder. Vidare 

hävdar Bladini (1994) att synsätten inom läs- och skrivsvårigheter har utvecklats och utveck-

las inom olika vetenskaper hos olika forskare. Liberg et al. (2007) menar att forskning inom 

läs- och skrivsvårigheter har fått flera betydelser där en av dessa är dyslexi. Viktigt att komma 

ihåg är att läs- och skrivsvårigheter idag är mycket mer än bara dyslexi.  

   När elever kommer till skolan förväntas de att lära sig läsa och skriva. Att kunna läsa och 

skriva är viktiga milstolpar i varje elevs liv. Kapaciteten att göra sig förstådd, läsa, skriva 
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samt förstå skapar redskapen som eleverna sedan kan använda sig av för att utveckla sitt språk 

samt för att införskaffa sig nya kunskaper (Bjar & Frylmark, 2009). Enligt Fridolfsson (2008) 

pekar en del studier på att var fjärde till femte barn kommer få svårigheter med att tillägna sig 

skriftspråket. Vidare menar Läs -och skrivkommittén (1997) att samhället ställer höga krav på 

att förskolan och skolan måste bli bättre på att anstränga sig när det gäller elevers möjligheter 

att utveckla sin kommunikationsförmåga – skriftligt så som muntligt. Druid Glentow (2006) 

tar upp vikten av kommunikationskompetensen hos lärare. I mötet med elever förmedlar lära-

ren alltid någon form av budskap och all undervisning bygger på kommunikation. Lärare mås-

te ha en god relationskompetens där all kommunikation bygger på en väl fungerande relation 

till sina elever. Det är likaså betydelsefullt att läraren framstår som en god förebild och stimu-

lerar kunskapsintresset som finns hos eleverna samt inspirerar elevernas personlighetsutveck-

ling. Allt lärande är beroende av sitt sammanhang, lärandesituationen, sättet elever lär sig på 

samt lärandet i samspel med andra elever.  

Åtgärder inom läs- och skrivsvårigheter 

Liberg (2006) menar att det är viktigt att komma ihåg att alla elever är olika samt befinner sig 

på skilda nivåer. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) står det att lärare måste ta 

hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar (Skolverket, 2010). Vidare tar Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) upp att skolan har ansvar för att 

varje enskild elev efter grundskolan ska behärska det svenska språket samt att varje individ 

kan lyssna och läsa aktivt och även uttrycka sina idéer i skrift och tal (Skolverket, 2011).  

Myrberg och Lange (2006) sammanfattar vad forskare menar är framgångsrika åtgärder för 

elever med läs- och skrivsvårigheter: 

 elevens kunskapsnivå som utgångspunkt 

 bevara motivation och intresse 

 metodanpassat beroende på elevens svårigheter 

 en strukturerad och kontinuerlig undervisning 

 sätta in insatser tidigt  

 kombinera datorprogram med lärarstöd  

 uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt 

 eleven ska stimuleras att utveckla egna effektiva strategier 

 samarbete med hemmet för att stödja läs- och skrivutveckling.  
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Olika strategier  

Liberg (2006) hävdar att det måste finnas olika sätt att arbeta på samt skilda resurser för att 

eleverna ska kunna lära sig. Chapman och Tunmers (1995) ser kritiskt på att förlita sig för 

mycket på böckers textinnehåll och menar istället att vikten borde läggas på att lära sig olika 

strategier för att avkoda ord. En strategi menar Fridolfsson (2008) är att eleven får sitta enskilt 

med klassläraren för att övningarna ska kunna gå bättre och för att avkodningen ska utvecklas.  

Denna metod kallas enligt Druid Glentow (2006) för On-to-one tutoring och är enligt förfat-

tarna den mest effektiva undervisningsformen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Fri-

dolfsson (2008) tar upp att en annan strategi är att dela upp eleverna i mindre grupper beroen-

de på deras kunskaper. Författaren anser att detta är viktigt för att övningarna ska fungera 

bättre och anpassas efter varje individs förmåga. Det räcker inte att berömma eleven och vara 

positiv utan berömmet måste kopplas till framgångsrika lässtrategier. Fridolfsson (2008) på-

står att en god lässtrategi är att samtala kring texters innehåll, för att utveckla elevers läsför-

ståelse.  

Lärarens kompetens och stöd  

Fridolfsson (2008) anser att lärarens stöd är särskilt viktigt i elevers inledande läs- och 

skrivinlärning. Bjar och Frylmark (2009) åsyftar att läraren måste se till att det finns en funk-

tionell klassrumsmiljö för att de elever som känner eventuella svårigheter ska accepteras och 

inte behöva dölja sina svårigheter. Fischbein och Österberg (2003) menar att forskning visar 

att det är viktigt med en stimulerande undervisning med en tydlig struktur.  Detta poängterar 

likaså Liberg et al. (2007) och Läs- och skrivkommitttén (1997) som menar att det är av sär-

skild stor betydelse att elever med läs-och skrivsvårigheter får vistas i en lugn och strukture-

rad skolmiljö. Myrberg och Lange (2006) tar upp att lärarens engagemang och stödjande på-

verkar elever på ett positivt sätt vilket leder till att de får en större tilltro för sina egna kunska-

per.  

För att kunna hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter hävdar Ericson (2010) att lärare be-

höver ökad kunskap om området. Likaså Fridolfsson (2008) menar att det är viktigt att lärare 

fortbildar sig inom läs- och skrivutvecklingen samt inom läs-och skrivsvårigheter för att ut-

ifrån bästa förmåga kunna stödja eleverna i deras svårigheter. Vidare menar Myberg och Lan-

ge (2006) att det är viktigt att ha en fortlöpande och förtroendefull relation till en engagerad 

och kunnig lärare. Belfrage och Fred (2007) poängterar att den höga lärarkompetensen är det 

viktigaste elementet för en bra framgång inom skolan. En kompetent lärare kan i sin under-
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visning använda sig av flera metoder och på så sätt anpassa undervisningen utifrån varje en-

skild elev. Föhrer och Magnusson (2003) hävdar att alla lärare behöver kunskaper om läs- och 

skrivmetodik och inte bara speciallärare och specialpedagoger, detta för att på bästa sätt kun-

na vara ett stöd samt undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Målinriktad undervisning  

Myrberg och Lange (2006) liksom Chapman och Tunmers (1995) menar att det är betydelse-

fullt med ett tidigt ingripande samt att låta eleverna arbeta med uppgifter som är stimulerande. 

Fischbein och Österberg (2003) syftar på att det är skolans ansvar att så tidigt som möjligt 

identifiera elevers eventuella svårigheter, sätta in pedagogiska åtgärder samt följa upp och ut-

värdera resultatet.  

I Lgr 11 står det att skolan ska klargöra för både elever och föräldrar de mål utbildningen har 

samt vilka krav skolan ställer och även vilka skyldigheter och rättigheter elever och vårdnad-

shavare har. Det är likaså viktigt att skolan är tydlig i fråga om innehåll, mål och arbetsformer 

(Skolverket, 2011). Lundberg och Herrlin (2005) tar upp att skolans viktigaste uppgift är att 

se till att varje elev lär sig läsa och kan använda och förstå texter. Varje lärare behöver red-

skap som gör det möjligt att kunna följa varje elevs läsutveckling samt för att kunna arbeta 

individuellt med elever som har svårigheter. Lärare måste använda sig av kartläggning för att 

visa hur eleven ligger till i utvecklingen. Genom Lundberg och Herrlins (2005) övningar i bo-

ken, får läraren inblick om hur eleven ligger till i den fonologiska medvetenheten, ordavkod-

ningen, flytet i läsningen, läsförståelsen samt läsintresset.  Kartläggningsmaterialets viktigaste 

uppgift är att vara ett instrument som visar läraren hur det går med elevens läsutveckling. En 

viktig funktion i kartläggningen är även att varje elev själv kan se den egna utvecklingen.  

Myrberg och Lange (2006) åsyftar att arbetsformerna ska ligga på elevens nivå för att eleven 

ska kunna arbeta självständigt, samtidigt som läraren ska finnas till hands hela tiden. För att 

inte elevers misslyckande ska påverka deras självförtroende och kompetens menar likaså Ha-

nich och Jordan (2004) att uppgifterna måste ligga på en lämplig nivå för eleven. Bjar och 

Frylmark (2009) pekar på att det är väsentligt att lärare hjälper sina elever att framställa posi-

tiva men realistiska upplevelser av den egna förmågan genom att anpassa undervisningen på 

en lagom nivå för att eleven ska kunna utvecklas. Vidare menar Belfrage och Fred (2007) att 

det är betydelsefullt att använda både utvecklingsscheman och standardiserade tester för att 
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kunna följa den enskilda eleven samt för att se om några elever ligger utanför gränsen för att 

klara målen i skolan.  

Datorn som hjälpmedel  

Datorer och datorbaserad teknik har mer och mer börjat användas i undervisningssyfte för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Den nya teknologin har tagits emot med entusiasm av 

många lärare och det har gjort att förväntningarna blivit stora på vad som skulle kunna åstad-

kommas för att stödja elever som visar svårigheter inom läsning och skrivning. Myrberg och 

Lange (2006) hävdar att i den grundläggande läs- och skrivinlärningen är datorn ett utmärkt 

verktyg. Författarna anser att det sociokulturella perspektivet som bygger på Vygotskijs kul-

turhistoriska teorier, där datorn kan användas som ett verktyg för att utveckla vårt tänkande, 

kan stödja vårt lärande. Fridolfsson (2008) är en av flera författare som förespråkar datorn 

som ett pedagogiskt hjälpmedel. I början användes datorn först och främst som ett pedago-

giskt hjälpmedel för att stödja elever att kunna träna upp bristfälliga färdigheter så som av-

kodning, stavning och fonologisk medvetenhet. Datorn har tillfört att elever har blivit mer 

motiverade, finner ro till att arbeta längre och resulterat till större självförtroende. Vidare an-

ser Föhrer och Magnusson (2003) att datorn ökar elevens förmåga att lära sig läsa och skriva 

samt använda ett tankesätt som gynnar elevens egen inlärningsprocess. Bjar och Frylmark 

(2009) liksom Myrberg och Lange (2006) menar att datorn som hjälpmedel kan underlätta 

läsutvecklingen och kunskapsinhämtningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, redan 

under första åren i skolan. Datorn som hjälpmedel är till för att ge eleven ett arbetssätt som 

kan kompensera det som inte fungerar. Författarna förespråkar att det som först behövs kring 

elevers svårigheter är kunskap samt vilka pedagogiska konsekvenser som kan framkomma. 

Nästa steg är att tänka igenom hur arbetet ska fungera i praktiken, vilket handlar om att köpa 

in rätt programvaror som täcker elevens behov samt att läraren själv lär sig hur dessa olika 

datorprogram fungerar. Det är likaså viktigt att både lärare och elever har en grundläggande 

datorkunskap vilket medför att det blir lättare att komma igång och nå resultat. Föhrer och 

Magnusson (2003) hävdar att datorn ger besked och reagerar omedelbart om elevens arbete är 

rätt eller fel och eleverna kan arbeta i sin egen takt med de övningar som är anpassade för de-

ras nivå. Vidare resulterar det i att eleverna tar eget ansvar för sin inlärning. Bjar och Fryl-

mark (2009) menar att det idag finns många hjälpmedel på datorn för elevers olika svårigheter 

och behov. De anser att varje skola behöver programvaror för att tillgodose olika behov hos 

eleverna.  
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Programvaror 

Bjar och Frylmark (2009) menar att det finns olika programvaror på datorn för att kunna till-

godose de olika behoven hos eleverna. Tangentbordsträning handlar om att eleverna tidigt får 

skriva bokstäver och samtidigt höra dem. Vidare tar författarna upp programmet talsyntes som 

är ett viktigt bashjälpmedel som innebär att läsningen underlättas genom att eleverna får höra 

de skrivna orden. En annan metod är att använda sig av scanning, som används genom att tex-

ter från böcker skrivs in på datorn, vilket gör det lätt överskådligt för eleven.  För elever med 

dyslexi tar författarna upp rättstavningsprogram som ett bra hjälpmedel som ger möjlighet att 

i tidig ålder stava rätt redan från början och därmed få ett ökat självförtroende. Föhrer och 

Magnusson (2003) menar likaså att ordbehandlingsprogram kan erbjuda elever med läs- och 

skrivsvårigheter en möjlig utväg att förbättra sitt skrivande. På så sätt kommer elever undan 

de svårigheter som har med dålig handstil att göra. Damsby (2007) skriver:  

Att använda kompensatoriska datorprogram i läsning och skrivning för att gottgöra för sina läs- och 

skrivsvårigheter borde inte vara märkvärdigare än att den som har nedsatt syn gottgör med glasögon. 

(s.32) 

Föhrer och Magnusson (2003) hävdar att det har visat sig att det är mindre motoriskt mödo-

samt att skriva på datorn än att skriva för hand. Genom att använda kompenserande resurser 

skapar det en möjlighet för elever med läs- och skrivsvårigheter att genomföra sin skolgång, 

utbilda sig samt fungera i arbetslivet.  

Motivation och uppmuntran 

Det kan vara väldigt stressande för en elev att tidigt möta svårigheter inom läsning och skriv-

ning. Det är vanligt att elever jämför sig med övriga klasskamrater och upplever att vara den 

som ständigt inte förstår, inte hinner med och/eller inte kan. Vidare kan det leda till att ele-

vens motivation och förmåga till att prestera sjunker och därmed kan skolarbetet drabbas. 

Elever som visar stora svårigheter inom läsning och skrivning blir ofta passiva i skolan vilket 

resulterar i att eleven ger upp för lätt för att kunna lyckas med uppgiften. Elevens misslyckan-

den blir ständigt en påminnelse om svårigheterna vilket kan göra att eleven sedan undviker att 

läsa och skriva (Bjar & Frylmark, 2009). Enligt Föhrer och Magnusson (2003) är det viktigt 

att eleven motiveras för att kunna nå en lyckad inlärning. Fridolfsson (2008) hävdar i sin bok 

att det finns ett tydligt samband mellan en elevs läs- och skrivförmåga, motivation och själv-

bild. Bjar och Frylmark (2009) vidhåller att det är lärarens uppdrag att motivera sina elever 
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och hjälpa eleven att bygga upp en positiv bild av sin egen förmåga. Därför menar Föhrer och 

Magnusson (2003) att en viktig åtgärd för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, är 

att uppmuntra och motivera sina elever. 

Samverkan med hemmet 

För att elever ska kunna utveckla sin språkliga förmåga menar Liberg (2006) att både skola, 

förskola och hemmet spelar en stor och viktig roll. Enligt Druid Glentow (2006) är det bety-

delsefullt för eleven att det finns ett gott samarbete mellan hemmet och skolan. I Lgr 11 kan 

vi läsa att skolans och hemmets gemensamma ansvar för elevernas skolgång är att skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för elevers utveckling och lärande (Skolverket, 2011). Vidare 

står det i Lpfö 98 rev 2010 (Skolverket, 2010) att förskolan är till för att komplettera hemmet 

och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska utvecklas mångsidigt och 

rikt. För att finna dessa elever menar Belfrage och Fred (2007) att skolan kan ta hjälp av ele-

vernas föräldrar. Ger läraren bara föräldrarna rätt verktyg som är anpassade speciellt för deras 

barn kan föräldrarna tidigt se tecken som tyder på läs- och skrivsvårigheter. När läraren sedan 

vet vilka elever som visar tecken på svårigheter inom läsning och skrivning kan föräldrarna på 

flera sätt stödja sina barns skriv- och läsutveckling. Elever är beroende att de vuxna förstår, 

ser och agerar gemensamt. Genom att ha ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar skapar 

det ett stöd för eleven och ger den trygghet som behövs både i hemmet och i skolan. Det är 

först då ett kvalitativt arbete kan börja. Föräldrarna står sina barn närmast och med rätt insikt 

och information är de en bra resurs för sina barn både under kortare och längre perioder. För-

ståelse, insikt samt ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar blir avgörande för hur det 

ska gå för eleven.  
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka åtta lärares uppfattningar om hur läs- och skrivsvå-

righeter kan åtgärdas samt hur dessa lärare beskriver hur de ger stöd till elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Våra forskningsfrågor är: 

 Hur uppfattar åtta lärare att läs- och skrivsvårigheter kan åtgärdas?  

 På vilket/vilka sätt anser dessa lärare att de ger stöd till elever med läs - och skrivsvårighe-

ter? 
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4 Metod 

I metoddelen följer olika avsnitt om hur vi har gått tillväga för att ge svar på studiens syfte 

och forskningsfrågor. Under metoddelen presenteras vetenskapligt perspektiv, metod för data-

insamling, konstruktion av intervjuguide, urval, genomförande av studien, tillförlitlighet och 

analys  

Vetenskapligt perspektiv 

Vi valde att genomföra studien utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt eftersom vi ville ta 

del av informanternas personliga upplevelser samt förstå och tolka utifrån deras perspektiv. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) samt Bryman (2011) är det viktigt att visa omtanke om 

informanternas erfarenheter och kunskaper samtidigt som det är av stor betydelse att forska-

ren själv försöker bortse från de egna förkunskaperna. Som forskare för denna studie har vi 

därför haft detta i åtanke och istället fokuserat på informanternas erfarenheter och upplevelser.  

Fenomenologin handlar om att klargöra det som framträder och hur det framträder. Teorin 

studerar individens perspektiv, i vårt fall lärares perspektiv på sin värld och vi har på bästa 

sätt försökt beskriva detta genom ljudinspelning och transkribering. Vi har likaså försökt för-

stå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och gjort deras bemärkta mening tydlig. 

Vidare menar Bengtsson (2005) att fenomenologin bygger på förutsättningen att det ska fin-

nas ett beroende mellan subjekt och objekt, vilket innebär att det finns ett beroende mellan en 

person (subjektet) och det som undersöks (objektet). I denna studie undersöks informanternas 

uppfattningar samt deras beskrivningar av ett objekt, åtgärder inom läs- och skrivsvårigheter, 

och informanten, subjektet, är en del i detta. Informanternas uppfattningar och beskrivningar 

färgas av erfarenheter de själva bär med sig, vilket vidare leder till att objektet uppfattas olika. 

Studien undersöker således uppfattningar och beskrivningar av objektet, åtgärder inom läs- 

och skrivsvårigheter, utifrån att subjektet, informanterna, uppfattar objektet genom sina erfa-

renheter. Slutligen anser Kvale och Brinkmann (2009) att det fenomenologiska förhållnings-

sättet handlar om att göra det osynliga synligt.  

Metod för datainsamling 

Syftet med denna studie är att undersöka åtta lärares uppfattningar om hur läs- och skrivsvå-

righeter kan åtgärdas samt hur dessa lärare beskriver hur de ger stöd till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer för vår undersökning. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskningsintervjun är en specificerad form av samtal 
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som har en struktur och ett syfte. Ett samtal där ett gemensamt intresse står i centrum och 

synpunkter utbyts. Forskningsintervjun kan likna ett vardagligt samtal till sin struktur men 

påvisar ändå professionell nivå. Bryman (2011) anser vidare att den kvalitativa metoden först 

bygger på att studera praktiken för att därefter kunna få en förståelse. Precis som Bryman 

(2011) menar har vi genom kvalitativa metoder studerat värderingar, åsikter samt beteenden i 

informanternas naturliga miljö. Denna beskrivning om forskningsintervju som Kvale och 

Brinkmann (2009) ger kommer vi ha som grund inför våra kommande intervjuer. Enligt Kva-

le och Brinkmann (2009) har intervjuerna i avseende att försöka förstå ett problemområde 

från informantens synvinkel. Genom den fenomenologiska teorin har vi på så sätt undersökt 

lärarnas uppfattningar och beskrivningar. Fördelen med en kvalitativ undersökning med inter-

vjuer är att intervjuaren kan ställa följdfrågor och på så sätt få en fördjupning i intervjun. Vi-

dare menar Bell (2006) att det centralaste att ha i åtanke vid varje intervju är att intervjuaren 

ställer en fråga i taget. Bryman (2011) åsyftar vidare att en intervju oftast är anpassbar till sin 

natur, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för att följa upp intresseväckande tankegång-

ar.  

Konstruerande av intervjuguide 

Inför våra intervjuer valde vi att utarbeta en intervjuguide (se bilaga 1) som enligt Bryman 

(2011) kan ses som en lista över de intervjufrågor som ska ställas under intervjun. Intervju-

guiden gav oss en trygghet eftersom vi kunde stödja oss mot denna och vidare fokusera oss 

bättre på intervjun. Vi använde oss för vad Bryman (2011) kallar för en semistrukturerad in-

tervju, vilket innebär att vi hade fastställda frågor men utan krav på en strukturerad ordning. 

Bell (2006) kallar detta för en ostrukturerad intervju där det finns möjlighet för informanten 

att svara fritt på frågorna, men att det finns en struktur att hålla sig till. Den ostrukturerade 

intervjun ger även möjlighet till att ställa följdfrågor.  

Urval 

Vårt urval består av åtta lärare varav tre är förskollärare och fem är grundskollärare. Två av 

lärarna intervjuades under VFU utomlands. De resterande sex intervjuerna utfördes hemma i 

Sverige i två olika kommuner. Vi valde att göra ett urval som enligt Bryman (2011) kallas för 

bekvämlighetsval, vilket menas att urvalet skedde på grund av informanternas tillgänglighet 

för vår undersökning. Vi använde oss även utav en metod som kallas snöbollsurval (Polit & 

Beck, 2008), vi tog kontakt med våra tidigare handledare från tidigare VFU:er och de i sin tur 

vidarebefordrade kontaktuppgifter till andra tänkbara informanter.  
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Forskningsestetiska aspekter 

Vår studie utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav. Principerna är till 

för att skydda de informanter som ingår i någon form av forskning. De forskningsetiska kra-

ven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. In-

formationskravet innebär att informanterna i undersökningen fick reda på undersökningens 

syfte. Vi gjorde även informanterna väl medvetna om att de när som helst under studiens gång 

har rätt att tacka nej till medverkan samt rätt till att dra sig ur studien. Därav uppfylldes sam-

tyckeskravet. Informanterna ska heller inte kunna identifieras av någon utomstående och där-

med uppfyllde vi konfidentialitetskravet. Vi uppfyllde likaså nyttjandekravet genom att upp-

lysa informanterna om de uppgifter som berörde ämnet samt att de uppgifter som lämnats av 

informanterna endast är till för att användas i studien. Vi anser att Vetenskapsrådets (2002) 

fyra etiska krav har uppfyllts utifrån informationen till informanterna.   

Genomförande 

Inför våra intervjuer valde vi att inte lämna ut frågorna innan och detta för att få ta del infor-

manternas spontana svar. Vi informerade informanterna om att vi kommer att spela in inter-

vjuerna för att få ut så mycket som möjligt till vår undersökning samt för att kunna lyssna på 

materialet flera gånger. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en ljudinspelning av intervjun 

ger ett stöd för intervjuaren att koncentrera sig på dialogen. Bryman (2011) påperkar likaså att 

en inspelning av intervjun främjar intervjuaren genom att rikta fokus mot vad som sägs samt 

hur det sägs. Ljudinspelningen som utfördes var ett betydande stöd för oss vid transkribering-

en. Precis som Bjørndal (2005) menar har vi fått uppleva att ljudinspelningen var till en fördel 

eftersom vi lyckats återge informanternas uppfattningar och beskrivningar utifrån de inspela-

de intervjuerna. 

Vår avsikt vid genomförandet av intervjuerna var att intervjusituationen skulle vara avslapp-

nad och behaglig för informanten. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans där en 

utav oss var huvudintervjuare medan den andra förde anteckningar samt hade möjlighet att 

ställa följdfrågor under intervjuns gång.  

En svårighet med intervjuer enligt Bell (2006) kan vara att finna en balans mellan objektivite-

ten hos informanterna och tryggheten för informanten. Genom att erbjuda informanterna möj-

lighet att själva bestämma vilken tid intervjun skulle genomföras försökte vi skapa denna ba-
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lans. För att vidare ge dem en större trygghet utfördes alla intervjuer på förskollärarnas och 

grundskollärarnas arbetsplatser där de fick vara i en välkänd miljö.  

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) delas tillförlitligheten upp i fyra delkriterier. Dessa kriterier är trovär-

dighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjligheter till att styrka och konfirmera. Bryman 

(2011) förklarar att trovärdighet handlar om att undersökningen som genomförs är gjord på 

ett sådant sätt att den i andra människors ögon är trovärdig. I undersökningen beskrivs därför 

informanternas uppfattningar ur ett så verkligt perspektiv som möjligt och alla informanter 

har lyfts fram. Genom att hela forskningsresultatet kan redovisas, kan det säkerställas att stu-

dien är pålitlig. Överförbarhet innebär att det material som finns i undersökningen är beskri-

vet på ett tillräckligt bra sätt för att det ska kunna vara överfarbart till andra kulturer, till ex-

empel andra skolor. Denna del uppnås genom att tydligt förklara hur informanternas uppfatt-

ningar om hur läs- och skrivsvårigheter kan åtgärdas samt hur informanterna beskriver hur de 

själva ger stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den sista punkten i kriterierna om 

möjlighet om styrka och konfirmera omfattar att vi som forskare inte låtit våra egna värde-

ringar påverka det resultat som undersökningen visat, alltså att vi agerat enligt god tro. 

Analys  

Redan under våra första intervjuer uppstod det tankar kring vår analys genom att vi kunde ur-

skilja vissa meningsbärande enheter som vi sedan lyfte och samtalade om under intervjuerna. 

Därefter fortsatte vi med analysen genom att enskilt transkribera ljudupptagningarna som ge-

nomförts under intervjun. När transkriberingarna var klara satte vi oss tillsammans med vårt 

material för att finna lämpliga kategorier. Kategorierna kom fram genom noggrann läsning av 

de transkriberade intervjuerna där vi då kunde finna betydelsefulla inslag som återkom i flera 

av intervjuerna och som vi kunde koppla samman med våra forskningsfrågor. För att kunna 

urskilja kategorierna använde vi olika färgpennor och på så sätt fick vi en större överblick och 

kunde enkelt finna olika delar som kopplades samman eller avskildes från varandra. Utifrån 

detta blev våra kategorier: 

Åtgärder inom läs- och skrivsvårigheter, datorn som hjälpmedel, motivation, uppmuntran och 

intresse samt samverkan med hemmet.  

Våra kategorier klipptes sedan isär med hjälp av datorn och sattes in i enskilda dokument med 

lika och olika uttalanden inom samma kategori. Precis som Egidius (2003) och Bengtsson 
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(2005) menar, har vi hela tiden haft i åtanke att koppla ihop det vetenskapliga perspektivet, i 

detta fall fenomenologin, med analysen för att kunna beskriva ett fenomen utifrån någon an-

nans perspektiv.  

Informanterna benämns i resultatet med konfidentiella namn och kallas här för: Frida, Lisa, 

Stina, Malin, Johan, Emma och Ida. Vi har valt att fingera namnen istället för att exempelvis 

skriva informant A, detta för att göra läsningen enklare och mer personlig.  

Vi är medvetna om att det förekommer likheter och olikheter bland informanternas svar. Ge-

nom citat väljer vi på så sätt att förstärka de olikheter och likheter som finns. Vid citat an-

vänds följande tecken: …// och […]. Det förstnämnda tecknet som presenteras betyder att ci-

tatet är taget mitt i en mening och det andra tecknet innebär att en eller flera meningar inte 

skrivits med i citatet eftersom informanternas svar inte varit relevanta för undersökningen.  
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5 Resultat 

I resultatet presenterar vi fem grundskollärare i årkurs 1-3 samt tre förskollärares uppfattning-

ar av hur läs- och skrivsvårigheter kan åtgärdas samt deras personliga beskrivningar på hur de 

arbetar för att stödja elevers läs- och skrivsvårigheter.  

Åtgärder inom läs- och skrivsvårigheter 

I mötet med informanterna framgår det att de använder sig av olika arbetssätt för att stödja 

elevers läs- och skrivsvårigheter. Emma, Stina och Ida poängterar att en mycket viktig faktor 

för att kunna åtgärda elevers läs- och skrivsvårigheter är att kartlägga vad eleven har för slags 

svårigheter. De menar att en tidig avstämning är nödvändig för att se vad eleverna kan, inte 

kan och för att kunna sätta in åtgärder snabbt. Emma berättar att: 

Det är oerhört viktigt att man vet vad man håller på med när det gäller läs- 

och skrivsvårigheter. Att man identifierar vad är det som är svårt. Nu har jag 

sagt det hundra gånger men jag tycker det är så oerhört viktigt annars är vi 

och ”flurrar” överallt. Så kartläggning är ju extremt viktigt tycker jag!                                

 

Lässvårigheter 

Emma och Ida anser att lässvårigheter handlar om antingen avkodningssvårigheter eller svå-

righeter med läsförståelse, eller båda delarna. Ida menar att det finns två olika sorters proble-

matik när det gäller avkodning. Eleven är antingen en ”tragglare” vilket betyder att eleven har 

en långsam avkodning eller en ”gissare” vilket innebär att eleven gissar för mycket. För att 

stödja elever som tragglar anser Ida att en bra metod är upprepad läsning. Visar det sig att 

eleven är en så kallad ”gissare” menar hon att det kan vara bättre att eleven får sitta enskilt 

med läraren och läsa olika texter och fokusera på att det ska bli rätt.  

Ida och Johan menar att stor vikt bör läggas på att gå igenom bokstäver hela tiden och kon-

stant prata om bokstäver på samlingar och låta eleverna få leka med ljuden och bokstäverna. 

Ida anser att det likaså handlar om att försöka hitta bra texter för eleverna att läsa, som inte är 

för svåra. Emma nämner även den proximala utvecklingszonen, att välja lagom svåra böcker 

till eleverna men ändå lite för svåra så att eleverna hela tiden ”kittlas” med det som är lite svå-

rare.  

Stina pratar om att det är viktigt att prova nya metoder som exempelvis samspelet mellan ord 

och bild, där bilden får vara utgångspunkt och sedan tillsammans leta efter ord i bilden. Hon 
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beskriver sedan att eleverna får arbeta med att upprepa och stava ord för att kunna befästa or-

det. Stina berättar även att de arbetar med ordförståelse, att koppla ihop och prata om innehål-

let samt ge eleverna redskap för hur de ska angripa en text. Hon menar att det är viktigt att 

titta på innehållsförteckningen, bilder och skapa förförståelse. Stina påpekar att bilder är sär-

skilt viktigt i början då det ger en stöttning i innehållet. Vidare berättar Stina att eleverna får 

fortsätta med enskild läsning, hon menar att förförståelsen gör det enklare att koda texten.  Ida 

och Malin menar likaså att det är betydelsefullt att arbeta med både ordbilder och ljudning. 

Malin anser att det först och främst är bilder som gäller för den visuella delen och att det är 

den del som först är utvecklad hos eleverna. Stina anser dessutom att det måste läggas tid på 

att utveckla ordförrådet. Anna hävdar att det är viktigt att läsa mycket böcker tillsammans 

med eleverna och samtala om böckerna. Handlar det om svårigheter med läsförståelsen anser 

Emma att det är viktigt att arbeta med läsförståelsestrategier, hur en god läsare gör för att för-

stå det hon/han läser.  

Både Stina, Johan och Lisa arbetar utifrån Bornholmmodellen för att åtgärda elevers lässvå-

righeter. Stina menar att Bornholmmodellen handlar om att arbeta mycket med att skapa fono-

logisk medvetenhet och att lyssna på ord. Hon berättar att eleverna på så sätt uppmärksammar 

och förstår hur ord är uppbyggda med både fonem och enstaka ljud, vilket Stina förespråkar 

som en viktig del i läsutvecklingen. Johan liksom Frida använder sig av Lundberg och Herr-

lins ”God läsutveckling” och nämner att det finns övningar i boken för att träna på det eleven 

har svårt med. Johan menar att det är viktigt för eleven att känna att de inte blir efter utan att 

läraren håller koll på de elever som har lässvårigheter. Frida menar att det är ett bra hjälpme-

del för att följa upp hur långt eleverna har kommit med sin läsning samt om någon visar svå-

righeter. 

Johan hävdar att lästräning och att läsa varje dag är väldigt viktigt, både enskilt läsa, tillsam-

mans med läraren, parläsning, gruppläsning samt läsläxa. Lisa och Johan berättar att de arbe-

tar mycket med högläsning och hävdar att det är en viktig del. Stina anser även att intensiv 

läsning är bra för att åtgärda elevers lässvårigheter. Frida menar att det är viktigt att eleverna 

läser mycket, cirka två böcker varje dag och säger att: 

Man lär sig simma genom att simma, rida genom att rida och läsa genom att 

läsa.  
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Stina och Malin anser att det framförallt är viktigt att ge elever som har svårigheter enskild tid 

med läraren. De beskriver att läraren sitter ensam med eleven och pratar om texten, arbetar 

tillsammans och tränar kontinuerligt. Malin påpekar även att lärare måste ge rätt text till rätt 

elev, för att skapa ett intresse. Hon menar att det är viktigt att eleven känner att det är intres-

sant att läsa och att läraren bör anpassa texten både kvalitativt och kvantitativt för elevens 

skull och för att undvika misslyckanden. Frida berättar att det är viktigt att lyssna på eleverna 

när de läser och att hennes elever alltid får läsläxor. Hon hävdar att de som behöver träna sin 

läsning får lika mycket läsläxa som de övriga i klassen eftersom det är de eleverna som inte 

kan läsa som verkligen behöver det. Emma menar vidare att ett effektivt arbetssätt för att åt-

gärda elevers lässvårigheter är att arbeta både en och en och i grupp. Johan anser dock att ele-

verna bör få vara i mindre grupper där de kan bli peppade och där de märker att de gör fram-

steg. Frida berättar att hon lägger mycket vikt på att ”pusha” de lässvaga eleverna och arbeta 

med dessa elever i en så kallad ”restgrupp”.  

Anna förespråkar att arbeta med rim, ramsor, flanosagor, härma ljud och sjunga sånger. Hon 

berättar att de leker mycket med eleverna och på så sätt finner de elever som har svårigheter 

med att läsa och skriva. Likaså Malin nämner, när det gäller fonemiskt, att de arbetar mycket 

med rim och ramsor samtidigt som eleverna får använda orden i andra sammanhang, beroende 

på hur gamla eleverna är. Malin berättar att hon även använder lässtickan som ett hjälpmedel 

vid lässvårigheter.  

Skrivsvårigheter 

Ida, Malin och Anna menar att de elever som har svårigheter med att forma bokstäver måste 

träna på finmotoriken, hur eleven håller i pennan. Anna nämner att de har gymnastik varje 

vecka för att öva finmotoriken. Håller eleverna pennan i fel grepp menar Malin att bokstäver-

na blir svåra att styra och att det blir svårare att se själva formen på bokstäverna. Malin menar 

att: 

…// man måste öka medvetenheten på den korrekta hållningen på pennan för 

att kunna göra det lätt för barnet att förstå att bokstäverna ska kunna avläsas 

och det står ju i kunskapskraven i trean också.  

Emma påpekar att lärare måste synliggöra kraven och målen för eleven samt se efter vad det 

står i styrdokumenten. Emma lägger stor vikt på att tillsammans med eleven sätta upp korta, 

tydliga och mätbara mål. Hon menar att en viktig faktor är att eleven ser sin förbättring för att 
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inte tappa motivationen. Stina poängterar att en viktig del för att åtgärda elevers skrivsvårig-

heter är att arbeta medvetet och att eleverna får veta vad de tränar på. Stina hävdar likaså att 

det är viktigt att följa upp eleverna.  

Ida berättar att ett sätt för att åtgärda elevers skrivsvårigheter är att de får skriva korta texter, 

korta ord samt undvika komplicerade ord. Ida menar att eleverna bör skriva på ett enkelt språk 

så de får en chans att klara av att läsa det egna skrivna ordet. Emma hävdar vidare att ett sätt 

för att stödja elever som har svårigheter med inkodningen är att låta eleverna skriva av texter 

fem minuter varje dag för att öka skrivflytet.  

Frida syftar att eleven blir bra på att skriva om den får skriva. Frida tar upp att det är viktigt 

att inte berömma eleven hela tiden utan att läraren även korrigerar eleven. Frida liksom Ida 

poängterar att det är av stor vikt att läraren ”petar” och påpekar felen i elevens arbeten, i pre-

cis allt de gör. Det är dock viktigt att läraren gör det tillsammans med eleven och inte ”pekar 

ut fel”. Johan däremot anser att det är viktigt att inte gå in och ”peta” i elevernas texter. Han 

anser att läraren då kan förstöra elevens skrivglädje. Johan säger: 

…// och sen då inte om igen gå in och peka, att du kan ju inte, du gör bara fel 

hela tiden. (Johan) 

Johan menar dock att det är viktigt att läraren sätter sig ner med eleven om det är något som 

behöver rättas för att skapa en direkt kontakt mellan lärare och elev. Han nämner att ögonkon-

takt är en viktig del eftersom att eleven själv får se resultatet direkt. Enligt Johan borde inte 

lärare sätta streck och bockar i elevernas texter eftersom eleverna ofta inte vet vad det bety-

der, utan eleverna behöver få återkoppling direkt.  

Stina hävdar att en viktig del för att åtgärda elevers skrivsvårigheter är att prata om vad skriv-

ningen har för avsikt. Hon menar att skrivandet i första hand inte blir att forma bokstäver utan 

istället fokusera på innehållet i texten. Har eleven svårigheter med att planera sin berättelse 

anser Emma och Stina att eleven behöver hjälp med att strukturera hur en berättelse är upp-

byggd, med inledning, handling och avslut.  

Lisa, Malin och Anna anser att det är viktigt att göra eleverna medvetna om hur bokstäverna 

ser ut. Lisa och Malin anser att en viktig metod för att åtgärda elevers skrivsvårigheter är att 

kopiera ord från tavlan. På så vis poängterar Malin att eleverna får ett tillfälle att träna och 

hålla i pennan, träna på att hålla en rad, skriva på raden och träna på att forma bokstäverna. 
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Eftersom eleverna samtidigt tittar på texten och kopierar blir orden lika både på den som en 

vuxen skrivit och den som eleven själv skrivit. Malin menar att detta är en bra metod för ele-

ver som känner sig sorgsna på grund av de inte riktigt uppnår de krav som de själva vill. Lisa 

hävdar att den bästa metoden för att åtgärda elevers skrivsvårigheter är att använda skriften 

hela tiden i vardagen, skriva på tavlan och att eleverna på så sätt ser hur det ser ut. Hon berät-

tar dessutom att de skriver mycket tillsammans.  

Gemensamt för alla lärare i undersökningen är att de anser både inom läs- och skrivsvårighe-

ter, att det är betydelsefullt att ta fram en metod utefter elevens svårigheter. Lärarna menar att 

det är viktigt att kunna mixa, blanda och kombinera olika arbetssätt. Johan hävdar även att en 

viktig åtgärd för elever med läs- och skrivsvårigheter, är att koppla in speciallärare och speci-

alpedagoger. Frida menar vidare att det är synd att de längre inte har lika mycket tillgång till 

speciallärare och specialpedagoger. Hon berättar att det då hade funnit mer tid för att sitta in-

dividuellt med varje elev och på så sätt vara ett större stöd för eleven. Lisa hävdar dock att 

hon önskar att hon själv hade mer kompetens om hur hon kan stödja elever med deras läs- och 

skrivsvårigheter.  

Datorn som hjälpmedel 

För att åtgärda elevers skrivsvårigheter förespråkar Ida att använda datorn och rättstavnings-

program. Ida hävdar att det inte behövs något dyrt datorprogram, utan att Word kan vara ett 

bra hjälpmedel. Vidare påpekar Ida att det är bra att utnyttja all IT, dator såsom ipads, efter-

som vi lever i ett IT-samhälle. Emma anser dessutom att det idag finns väldigt många ”appar” 

på ipads och telefoner för lärare att använda som hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvå-

righeter. Hon påpekar även att det är viktigt att välja datorprogram utefter elevens svårigheter. 

Johan menar att datorn är ett väldigt bra hjälpmedel, som han använder sig av mycket. Emma 

och Frida påpekar att de använder datorn mer som ett kompensatoriskt hjälpmedel än trä-

ningsmedel och hävdar att datorprogram inte är anpassat på bästa sätt till de svårigheterna 

som elever har. Stina menar däremot att hon använder datorn som ett arbetsredskap i all un-

dervisning. 

Stina tar upp att hon har gjort anmärkningar på att elever som sitter vid datorn har mindre be-

kymmer att komma över hindret med svårigheter. Ida lägger stor vikt på att datorn kan ta bort 

ångest hos elever. Emma anser dessutom att datorn är ett så kallat "motivations höjande in-

strument" för många elever. Malin förespråkar att använda både datorn och pennan för att åt-
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gärda elevers skrivsvårigheter. Stina menar att eleverna lättare kan formulera ord och texter 

på datorn än med pennan. Stina säger: 

Ett barn som har svårt att skriva med pennan kan skriva mycket längre texter 

på datorn och känna sig mycket mer tillfredsställd med det också och blir 

stimulerad att få göra det.   

Ida anser att elever kan påverkas på ett positivt sätt när de själva kan se felen i deras text i 

Word-dokumentet. Vidare menar Johan att datorn gör att det inte blir lika lätt för eleverna att 

bli utpekade. Lisa tar upp att det kan förekomma att det är rött över hela dokumentet, men att 

eleven tar åt sig mer om det är rött över sin egna skrivna text på pappret än på datorn. Hon 

menar att eleverna påverkas mer personligt om texten är skriven förhand, vilket kan resultera i 

att elever tar illa upp vid röda streck på handskrivet papper.  

Frida tar upp en norsk expert som förespråkar att lära sig skriva genom datorn. Frida hävdar 

att detta är något hon inte håller med om alls. Frida påpekar att det är ljudinlärning och allt 

runt omkring som ska fokuseras på i första hand och att det handlar om att få en grund och att 

i sådana fall bygga på med datorn. Johan däremot anser att eleverna blir bättre och snabbare 

på att hitta och lära sig bokstäverna på datorn.  

Motivation, uppmuntran och intresse  

Lisa berättar att hennes elever lär sig läsa och skriva på ett lekfullt sätt, vilket resulterar i att 

eleverna inte tänker på att de lär sig. Både Lisa och Anna menar att elever får ökad lust till att 

läsa och skriva om läraren utgår från elevens intressen. Anna anser att ett väckt intresse kan 

leda till att eleverna lyssnar mer och att de börjar tänka på ett nytt sätt. Något som Emma även 

tar upp är att kartlägga elevens intresse och på så sätt planera undervisningen på en lagom 

svårighetsgrad för att locka eleven till att vilja läsa och skriva samt för att kunna stimulera 

motivationen. Lisa menar att: 

…//barn kommer med olika bagage till oss om man säger med olika ryggsäckar […] vi 

försöker ”pusha” och att dem försöker utveckla sin läsning då på olika sätt, stimulera det.  

Emma menar att lässvårigheter kan bero på att eleven läst för lite och att det då är motivatio-

nen som behöver stimuleras. Emma påpekar att läraren ständigt måste stimulera motivationen 

för att eleven ska kunna komma igång med sin läsning och skrivning. Lisa menar att det är 

läraren som vet vad som krävs för att eleverna ska få den rätta stimulansen. Emma samtycker 
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som Lisa att det är väldigt viktigt som lärare att se till att eleven ser sin egen förbättring för att 

inte tappa motivationen.  

För att eleverna ska tycka det är kul att läsa och skriva anser Ida att det ska vara enkelt för 

eleverna. Dessutom hävdar Ida att lärare inte ska utsätta sina elever för svårigheter utan istäl-

let använda enkla ord så de kan lära sig. Något som Johan och Anna trycker mycket på är att 

uppmuntra eleverna hela tiden för att behålla skrivglädjen. Frida hävdar att elever som läser 

upp sina egna skrivna texter och sedan efteråt får applåder uppmuntras att fortsätta skriva. 

Genom att de får respons och uppmuntran menar hon att det kan förebygga svårigheter inom 

skrivning och läsning. Lisa säger: 

För har de inte knäckt koden då [...]. Alltså man tappar  

självförtroendet och det är ju väldigt viktigt i dem här bitarna. Tappar man 

självförtroendet så, då blir man ju stressad också att alla andra kan och jag 

kan inte. 

Anna påpekar att läraren bör arbeta med att lyfta de elever i klassen som har svårigheter. Hon 

menar att lärare borde undgå att lägga fokus på svårigheterna och istället lyfta elevens 

positiva egenskaper.  

Samverkan med hemmet 

För att ge föräldrarna en bild om sina barns uppgifter och om undervisningen i skolan påpekar 

Johan starkt att det är viktigt att så tidigt som möjligt skapa en samverkan mellan skola och 

hem. Johan liksom Frida, Malin och Lisa påstår att samverkan mellan hem och skola skapar 

aktiva föräldrar som engagerar sig i sina barns arbeten. Dessutom hävdar Johan att detta leder 

till ökad medvetenhet hos eleverna inom läsning och skrivning. Lisa menar att föräldrar måste 

stödja sina barn hemma så mycket som möjligt för att uppnå en bra stimulans för eleven.  

Malin och Lisa tar upp att de tillsammans med föräldrar kommit överens om att det ska vara 

någon i hemmet som lyssnar på barnet när den läser. Malin anser att föräldrarna på så sätt kan 

stödja och hjälpa sina barn i läsningen. Dessutom menar Lisa att det är av stor betydelse att 

föräldrar visar sina barn att de själva läser och att de på så sätt framställs som förebilder. 

Malin hävdar att det är viktigt med en bra kommunikation med hemmet och att gemensamt 

komma fram till olika steg i arbetet med elevens utveckling för att nå kunskapsmålen i både 

läsning och skrivning. Malin säger: 
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Bra kontakt med hemmet och en bra överenskommelse. Tät kontakt, rak 

kontakt och kommunikation och känna att man gör ett gemensamt arbete.       

 

Sammanfattning av resultatet  

Resultatet av studien visar att samtliga lärare använder olika arbetssätt för att åtgärda läs- och 

skrivsvårigheter, exempelvis läsning varje dag och rim/ramsor. Vidare anser många av lärarna 

att det är av stor betydelse att kunna blanda, mixa och kombinera metoder för att på bästa sätt 

kunna stödja eleven. Exempelvis att eleverna får arbeta både enskilt och i grupp. Flera lärare 

använder datorn som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och samtliga lärare menar 

att samverkan mellan hem och skola har en stor betydelse för elevernas läs- och skrivutveck-

ling. Lärarna poängterar även att motivation, uppmuntran och intresse är viktiga byggstenar 

för en lyckad framgång inom läsning och skrivning.  
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6 Diskussion 

I diskussionen kommer vi börja med att presentera en metoddiskussion där vi diskuterar våra 

tankar om den valda metoden. Därefter kommer en diskussion om studiens resultat blandat 

med kopplingar till tidigare forskning samt våra personliga tankar och slutord kring under-

sökningen.  

Metoddiskussion  

I vår studie använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod, för att på bästa sätt få reda 

på hur några lärare arbetar för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Vi hade från början planerat att provintervjua en lärare under vår VFU utomlands. Vi kunde 

inte genomföra någon provintervju på grund av missförstånd mellan student och lärare samt 

stor tidsbrist. Vi valde att påbörja våra intervjuer utomlands ändå för att kunna hålla vår tids-

plan. Angående intervjufrågorna valde vi att inte skicka ut frågorna innan. Dock fick de in-

blandade reda på vilket ämne vi valt för vår undersökning. Vi gjorde detta val på grund av att 

vi ville få fram informanternas spontana svar. Likaså ville vi inte att informanterna skulle 

kunna samtala med andra kollegor innan intervjun. Vårt val av att göra på detta sätt har visat 

både positiva och negativa följder. Vi upplevde att den negativa delen var att några av infor-

manterna visade nervositet. Nervositeten framkom vid själva genomförandet av intervjun 

samt att några av informanterna ibland upplevde att våra intervjufrågor var för breda. Vi var 

väl medvetna om att valet av frågor var öppna. Den positiva delen var att vi fick den bredd på 

de svar som vi var intresserad av. Informanterna gav oss även spontana svar samt på vil-

ket/vilka sätt de arbetar för att stödja eleverna i deras läs- och skrivsvårigheter.  

Urvalet bestod av fem grundskollärare i årkurs 1-3 och tre förskollärare. Från början var det 

tänkt att vi skulle intervjua fyra lärare av varje men på grund av tidsbrist hos förskollärarna 

fick vi istället välja fler grundskollärare för att komma upp i de åtta intervjuer vi planerat från 

början. Det var likaså tänkt att vi skulle intervjua fyra lärare under vår VFU utomlands. Det 

blev dock inte som vi tänkt oss på grund av tidsbrist hos lärare på VFU:n.  

Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Det skapade en bekvämlighet 

och trygghet för varje informant. Vi upplevde dock att ett störande moment under flera inter-

vjuer var att informanterna var väldigt rörliga i klassrummet på grund av att de ville visa olika 

material under inspelningen. Vi uppskattade att få ta del av deras material men vi menar att 

det hade varit enklare om detta hade skett efter intervjun. Inför varje intervju hade vi även i 
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åtanke att vi som intervjuare var placerade vid sidan av informanten. Vi valde att tänka på vår 

placering för att undvika ögonkontakt, undfly känslan av ett förhör samt för att skapa en av-

slappnad intervjusituation.  

Med tanke på de fyra etiska kraven inom tillförlitlighet som Bryman (2011) tar upp anser vi 

att vår studie är gjord utefter de bestämmelser som finns. Genom den förkunskap vi fått om 

vår vetenskapliga aspekt, fenomenologi, har vi fått en medvetenhet om vår roll i intervjun. 

Under intervjuerna har vi försökt bortse från våra egna förkunskaper kring elevers läs- och 

skrivsvårigheter, för att inte påverka informanternas svar. Meningen med fenomenologi enligt 

Egidius (2003) och Bengtsson (2005) är att det är informantens perspektiv som ska syn-

liggöras.  

Resultatdiskussion 

Belfrage och Fred (2007) menar att hög lärarkompetens är en viktig del för att elever ska nå 

framgång i skolan. En kompetent lärare kan använda sig av flera metoder i sin undervisning 

vilket resulterar i en anpassad undervisning utifrån den enskilda eleven. Föhrer och Magnus-

son (2003) anser även att det inte bara är speciallärare och specialpedagoger som behöver 

kunskap inom detta område utan att alla lärare behöver ökad kunskap om elevers läs- och 

skrivsvårigheter. I vårt resultat framgår det att lärare önskar att de hade mer kunskap om hur 

de kan stödja elevers läs- och skrivsvårigheter. Precis som Ericson (2010) menar, så anser vi 

att lärare måste ha ökad kunskap om området för att kunna hjälpa sina elever. Vi hävdar att 

lärare måste få den kunskap som behövs för att kunna stödja elevers svårigheter inom läsning 

och skrivning. Vi anser att om lärare inte får den kompetens som de är i behov av samt att 

tillgång till speciallärare/specialpedagog saknas, kan det leda till att elever inte får det stöd 

som de behöver. Fridolfsson (2008) menar att det är viktigt att lärare fortbildar sig inom läs- 

och skrivutvecklingen samt inom läs-och skrivsvårigheter för att utifrån bästa förmåga kunna 

stödja eleverna i deras utveckling och med deras svårigheter. Kanske det är skolan samt rek-

torns uppgift att se till att lärare på skolan får chans att fortbilda sig inom ämnet, för hur ska 

lärare annars kunna vara ett tillräckligt bra stöd för sina elever? 

Viktigt att komma ihåg enligt Liberg (2006) är att alla elever är olika och befinner sig på skil-

da nivåer. Av Lpfö 98 rev 2010 (Skolverket, 2010) framgår det att lärare måste ta hänsyn till 

elevers olika behov och förutsättningar. Dessutom anser Liberg (2006) att det måste finnas 

varierande sätt att arbeta på samt skilda resurser för att lära. I studiens resultat nämner flera 
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lärare att ett effektivt arbetssätt för att stödja elevers läs- och skrivsvårigheter är att arbeta 

både individuellt, i mindre grupp samt i hela klassen. Lärarna trycker även på att en betydelse-

full metod är att läraren arbetar enskilt med eleven. Vi menar som samtliga lärare i resultatet, 

att det är betydelsefullt att använda varierande arbetsformer för att på bästa sätt kunna stödja 

eleverna i deras svårigheter. Eftersom alla elever är olika samt har skilda eventuella svårighe-

ter menar vi att läraren måste kunna anpassa undervisningen och metoder utefter elevens be-

hov och förutsättningar.  

I resultatet kan vi läsa att flera lärare förespråkar att tidigt kartlägga om eleven visar svårighe-

ter inom läsning och skrivning. En lärare påpekar vikten av att tydligt visa kraven och målen 

för eleven. Läraren menar att hon tillsammans med eleven sätter upp korta, tydliga och mätba-

ra mål. Detta för att eleven själv ska bli medveten om vad hon/han tränar. Flera lärare menar 

även att det har stor betydelse att ge eleven direkt återkoppling samt följa upp elevens utveck-

ling. I Lgr 11 står det att skolan ska klargöra för både elever och föräldrar de mål utbildningen 

har samt vilka krav skolan ställer och även vilka skyldigheter och rättigheter elever och vård-

nadshavare har. Det är likaså viktigt att skolan är tydlig i fråga om innehåll, mål och arbets-

former (Skolverket, 2011). I bakgrunden kan vi läsa att lärare måste använda sig av kartlägg-

ning för att se var eleven befinner sig i sin utveckling Vi anser att den viktigaste delen för att 

kunna åtgärda elevers läs- och skrivsvårigheter är att kartlägga det som eleven visar svårighe-

ter med. Vi anser att det är svårt som lärare att kunna vara ett bra stöd för eleven om läraren 

inte kartlagt vad det är som behöver åtgärdas. Genom att läraren kartlägger vad eleven 

kan/inte kan läraren på så vis vara ett bra stöd i elevens utveckling i skolan. Vi anser att 

Lundberg och Herrlins (2005) material är ett bra stöd för lärare att på bästa sätt kunna hjälpa 

elever med deras skilda svårigheter. Vi menar att det är viktigt att lärare har ett bra material 

att ta hjälp av samt ett material som ger tips och information om hur arbetet med elevers svå-

righeter inom läsning och skrivning kan åtgärdas. Vi anser att det är viktigt att eleven kan se 

den egna utvecklingen. Vi hävdar att det är av stor vikt att läraren tillsammans med eleven 

skapar tydliga mål i arbetet med elevens eventuella läs- och skrivsvårigheter samt gör eleven 

väl medveten om de mål som ska uppfyllas. Vi anser att ett gemensamt arbete och en bra 

kommunikation skapar motivation för eleven att vilja åtgärda sina svårigheter. Det är viktigt 

att eleven är med under hela processen, det vill säga, är med och skapar målet, ser målet under 

resans gång och slutligen når målet.  
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Vi kan inte undgå att vi lever i ett IT-samhälle och att tekniken, framförallt datorn, oftast finns 

med i skolans undervisning. I resultatet hävdar en lärare att vi måste utnyttja IT-samhället på 

bästa sätt i skolan. Det något vi håller med om. Eftersom elever är vana att använda olika 

former av teknik, så som dator och ipads, anser vi att det är ett bra hjälpmedel att använda ef-

tersom det är nära förknippat till elevernas egna liv. Föhrer och Magnusson (2003) menar att 

datorn kan medföra att eleverna blir mer motiverade till att vilja lära sig och att de finner ro 

att arbeta längre och att det vidare kan leda till ökat självförtroende. Vi kan läsa om detta i 

resultatet där en lärare menar att datorn kan ses som ett "motivationshöjande" - instrument 

och ytterligare en lärare menar att datorn kan minska ångest. Vidare anser en annan lärare att 

elever på ett enklare sätt kan komma över olika hinder som uppfattas svåra genom att använda 

datorn. Bjar och Frylmark (2009) hävdar att det är viktigt att kompensera det som inte funge-

rar i skolan och vi anser att datorn är ett bra medel att använda för att stödja elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Vi menar dock att lärare behöver ökad kunskap om olika datorprogram, ex-

empelvis Word, innan de kan användas eftersom det är av ytterst stor vikt att lärare verkligen 

vet vad de ”håller på med” när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Det kommer alltid att fin-

nas kollegor och föräldrar som ifrågasätter din undervisning samt val av metod och pedago-

giska hjälpmedel. Vi anser därför att lärare även borde ta stöd från aktuell forskning inom da-

torn som ett pedagogiskt hjälpmedel inom läs- och skrivsvårigheter, för att på bästa sätt stödja 

eleverna.   

Föhrer och Magnusson (2003) hävdar att en viktig åtgärd för att stödja elever med läs- och 

skrivsvårigheter är att motivera och uppmuntra sina elever. Bjar och Frylmark (2009) vidhål-

ler att det är lärarens uppdrag att motivera sina elever och stödja eleven att bygga upp en posi-

tiv bild av den egna förmågan. I resultatet kan vi läsa att flera lärare lägger stor vikt på att mo-

tivera och uppmuntra sina elever. Lärarna menar att det är lärarens uppgift att stimulera moti-

vationen för att eleverna ska kunna komma igång med sin läsning och skrivning. Vidare näm-

ner en lärare att hon arbetar med att lyfta de elever i klassen som har svårigheter. Läraren på-

pekar att lärare borde undgå att lägga fokus på svårigheterna och istället lyfta elevens positiva 

anlag. Vidare hävdar Myrberg och Lange (2006) att en framgångsrik arbetsform för elever 

med läs- och skrivsvårigheter är att bevara motivationen och intresset hos eleven. I resultatet 

nämner flera lärare att elever får ökad lust till att läsa och skriva om läraren utgår från elevens 

intressen. Lärarna menar att ett väckande intresse kan leda till att eleverna börjar tänka på ett 

nytt sätt och lyssnar mer. Det viktigaste vi vill lyfta fram och betona är betydelsen av att lära-
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re ständigt utgår från elevens erfarenheter och intressen. Vi menar att det är viktigt alla elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan relatera till det de möter i skolan. Vi anser därför att det är 

betydelsefullt att varje lärare lägger tid på att lära känna sina elever för att på bästa sätt kunna 

utforma och genomföra undervisningen med elevernas intressen i centrum. Lärare måste för-

söka hitta det som eleverna finner intressant för att kunna stödja dem i deras läs- och skrivsvå-

righeter. Vi menar likaså att motivation, uppmuntran och intresse är nära sammankopplade, 

att elever blir motiverade om läraren uppmuntrar och utgår från elevens intressen.  

 

7 Vidare forskning/slutord 

Läs- och skrivsvårigheter är ett stort och brett område och det finns mycket forskning som 

visar på hur svårigheterna kan förebyggas. Vi som forskare för denna studie ville istället 

undersöka vilka metoder och hjälpmedel som kan underlätta lärsituationen för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att gå in mer på 

djupet inom de olika kategorierna som vi fått genom resultatet. Exempelvis fördjupade och 

konkreta förslag på hur datorn kan användas som stöd för elever med läs- och skrivsvårighe-

ter. Hur ser samverkan mellan hemmet och skolan ut? hur skapar man en lärandemiljö som 

har utgångspunkt i elevens intressen? Hur motiverar och uppmuntrar man eleven på bästa 

sätt?  

Avslutningsvis vill vi understryka att vår studie ger en allomfattande bild av hur några lärare 

arbetar för att stödja elevers läs- och skrivsvårigheter. Vår förhoppning med denna studie är 

att kunna ge ökad kunskap om åtgärder inom läs- och skrivsvårigheter. Vidare vidhåller vi att 

det är viktigt att ha mer kunskap och en ökad medvetenhet kring ämnet för att kunna vara ett 

bra stöd för elever med svårigheter inom läsning och skrivning.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 Vad anser du kan göras för att åtgärda elevers lässvårigheter? 

 Vad anser du kan göras för att åtgärda elevers skrivsvårigheter? 

 Kan du beskriva på vilket/vilka sätt som du arbetar för att åtgärda elevers lässvårighe-

ter? 

 Kan du beskriva på vilket/vilka sätt som du arbetar för att åtgärda elevers skrivsvårig-

heter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


