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Resumé  
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Titel: Skrivsvårigheter. Hur lärare arbetar med skrivundervisningen för elever med 

skrivsvårigheter. 
Sidantal: 40 

Författare: Johanna Krancher 

Handledare: Annelie Andersén 

Datum: 8 januari 2013 

 

Nyckelord: Skrivsvårigheter, skrivutveckling, miljö, verktyg och redskap. 

 

Skrivsvårigheter uppmärksammas alltmer i skolans värld i dagens samhälle, och kan 

uppfattas som ett stort problem bland lärare. Forskare menar att det skrivna språket är 

en viktig förutsättning för att kunna kommunicera med omvärlden. Därför är det viktigt 

att lärarna hjälper de elever som har skrivsvårigheter för att kunna utvecklas till 

skickliga skribenter. Dock är detta inget enkelt fenomen eftersom elever med 

skrivsvårigheter oftast kan uppfattas som ”lata”, då eleverna oftast inte vill skriva 

någonting, då de anser det skrivna fult och oläsligt. Därför är syftet med denna studie att 

undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med skrivundervisningen för elever med 

skrivsvårigheter. 

 

Fyra intervjuade lärare ligger till grund för min kvalitativa studie. Intervjuerna har 

analyserats utifrån den sociokulturella ansatsen, då jag är ute efter att ta reda på vilka 

redskap och verktyg som används av lärare i undervisningen för elever med 

skrivsvårigheter. Jag har analyserat materialet utifrån undervisning som innehåller 

underrubrikerna – skrivutveckling och skrivsvårigheter, miljö som innehåller 

underrubrikerna skrivutveckling och skrivsvårigheter, samt rubrikerna betydelse, 

upplevelser och metoder för att utgå ifrån syftet för att sedan kunna finna relevanta 

kategorier av kunskaper och information så som lustfyllt lärande för att tillfredsställa 

elevens behov, lärarens accepterande för elevers skrivsvårigheter, utvecklande 

undervisningssituation och resurskapande undervisningssituation. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

 
Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp. University of 
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Title: Writing difficulties. How teachers work with writing instruction for students with 

writing difficulties. 
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Writing difficulties are receiving increasingly attention in the world of the school in 

today's society, and can be perceived as a big problem among teachers. There, 

researchers argue that the written language is essential in order to communicate with the 

outside world. Therefore it is important that teachers help the students who have 

problems in writing in order to become proficient writers. However, this is not an easy 

phenomenon because students with writing difficulties are often perceived as "lazy". 

They usually do not want to write anything, because they consider the written ugly and 

unreadable. Therefore, the purpose of this study was to investigate how four teachers in 

second grade work with writing instructions and teaching students with writing 

difficulties. 

 

The foundation in my qualitative study is interviews that I performed with four teachers. 

These interviews were then analyzed based on the socio-cultural approach. My aim is to 

find out how/what tools and instruments are used by teachers in the teaching of students 

with writing difficulties. I have analyzed the material by teaching that includes 

subheadings - writing development and writing difficulties, environment that includes 

subheadings writing development and writing difficulties, and headlines meaning, 

experiences and method to assume the purpose to be able to find relevant categories of 

knowledge and information as pleasurable learning to satisfy student needs, teacher's 

acceptance of students' writing, developing teaching situation and resource-saving 

teaching situation. 
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1 Bakgrund 
Att kunna skriva är ingen självklarhet i dagens samhälle, det har blivit allt mer 

uppmärksammat i skolans värld att det blir allt fler elever som har skrivsvårigheter. Men 

även att det ställs högre krav på lärarna till att få eleverna till att bli skickliga skribenter. 

Stadler (1998) menar att i dagens samhälle är skrivspråket en viktig funktion för att 

kunna ha kontakt med omvärlden. Stadler (1998) menar även att det är en förmåga som 

alla människor använder sig av, då vi ständigt använder oss av skriftspråket i vår 

vardag. Har en människa skrivsvårigheter som vuxen kan detta påverka både det sociala 

som nu förtiden allt mer sker via teknologi, men det kan även påverka ens arbete till att 

kunna finna något jobb som passar ens livsstil. Att kunna ge alla elever förutsättningar 

till att utveckla sin förmåga och tillit att våga uttrycka sig samt att utvecklas i sitt 

skriftspråk, är en viktig faktor för elevernas självförtroende till att lyckas. Vilket leder 

till att de som vuxna kommer få det lättare att kommunicera med omvärlden. 

 

Taube (1987) skriver om hur viktigt det är att kunna skriva i dagens samhälle:  

 

Ett av de mest avgörande stegen i unga människors utveckling är när de lär sig att läsa 

och skriva. I ett modernt samhäller är en god skrivförmåga inte bara en förutsättning för 

fortsatta studier och förmåga i arbetslivet.  Ett tekniskt avancerat samhälle kräver en läs- 

och skrivkunnig befolkning. Att inte kunna läsa och skriva gör en människa 

handikappad (Taube, 1987, s. 46). 

 

1.1 Inledning 
Hur ska jag som lärare bemöta elever med skrivsvårigheter? Hur ska jag fånga elevernas 

intresse när det gäller skrivutveckling? Vilka metoder ska jag använda mig av? Spelar 

miljön in i elevernas skrivutveckling? 

 

Detta är några frågor som jag ställer mig och som blev en grund för att vilja arbeta 

vidare med att undersöka elever som har skrivsvårigheter. Undervisningen i svenska ska 

stimulera ett intresse hos eleverna till sin egna läs- och skrivutveckling. Eleverna ska 

även få möjlighet att utveckla ett skapande samt kunna bearbeta olika texter, både på 

egen hand och tillsammans med andra (Skolverket, 2011). Jag har tidigare genomfört en 

studie som handlade om elevernas uppfattning om sin egen skrivutveckling. Under tiden 

som studien genomfördes, upptäcktes en stor brist i skolan bland elever när de gäller 

skrivsvårigheter. De flesta eleverna hade tappat intresset för skrivning då de ändå kände 

att de inte utvecklades till en bättre skribent. Detta fick mig att intressera mig för hur 

lärare ska arbeta med elever som har skrivsvårigheter, hur ska lärare få eleverna att 

utvecklas till en fulländad skrivare? Jag hade dessa frågor i åtanke under tidens gång då 

jag genomförde min studie om elevers uppfattning om sin egen skrivutveckling, och jag 

visste redan då att nästa studie skulle innefatta elever med skrivsvårigheter. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv. 

 

Frågeställningar 
- Vilka skrivinlärningsmetoder uttrycker lärarna att de arbetar med när de 

undervisar elever med skrivsvårigheter? 

- Vad anser lärarna är en god miljö för skrivinlärningen? 

- Hur uttrycker lärarna att de går tillväga för att skapa en sådan miljö? 

- Hur uttrycker lärarna att de bemöter eleverna med skrivsvårigheter, gentemot 

elever som inte bedöms ha skrivsvårigheter? 

 

1.3 Definitioner  
Här nedan tas de centrala begrepp upp som studiens syfte dels innehåller: miljö och 

skrivsvårigheter. 

 

1.3.1 Miljö 
I min studie definieras begreppen miljö där skolmiljö och hemmiljö ingår. Med 

skolmiljö menas i denna studie den miljö där eleverna undervisas/arbetar. Lesnick 

(2012) menar att skolmiljön är den miljö där eleverna arbetar och kan utvecklas med 

hjälp av undervisning från läraren. Där eleverna både behöver skicklighet och viljan till 

att utvecklas som duktiga skribenter, läraren måste därför skapa en stödjande skolmiljö, 

där eleverna får det stöd och de material som de behöver för att kunna utvecklas. 

Definitionen av hemmiljö är den miljö som eleverna befinner sig i hemma där de bor. 

Hur de lever och hur deras vardag ser ut.  

 

1.3.2 Skrivsvårigheter 
I min studie definieras begreppet skrivsvårigheter, som enligt Asmervik, Ogden och 

Rygvold (2011) innefattar elever som har svårt med sitt skrivande, de har inte utvecklats 

tillräckligt mycket för att kunna använda sig av skriftspråket. De kan ha svårt att forma 

bokstäverna, saknar motorik, eller svårt att koppla tanke till skrivandet. Läs- och 

skrivsvårigheter används som en benämning på att en elev inte har de färdigheter som 

krävs för att kunna använda sig av skriftspråket, som förväntas av elevens ålder. Detta 

kan bero på flera olika orsaker, oftast har eleven svårigheter inom andra ämnen 

(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2011).  
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1.4 Tidigare forskning 
Denna del kommer att lyfta fram tidigare forskning som hänger samman med det 

problem som studien berör, där syftet med min studie som är att undersöka hur fyra 

lärare i årskurs 2 arbetar med skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett 

lärarperspektiv. Där jag vill befästa både läraren, undervisningssituationen samt hur 

lärare tolkar att elever uppfattar och befäster kunskap, det vill säga elevens behov.  

 

Jag har strukturerat upp denna del med elevens språkliga vetskap, lärares arbete med 

skrivutveckling, lärares arbete med skrivsvårigheter, miljön, undervisning och metoder.  

 

1.4.1 Elevens språkliga vetskap  
Enligt Skolverket (2011) behöver eleven kunna uppfatta och lokalisera ljuden i sin 

skrivutveckling, läraren behöver ta reda på vad det är eleven har svårigheter med. Det är 

mycket lättare att klara av att skriva om eleven förstår sig på var i ordet ljudet finns för 

att kunna dela upp ord i enskilda ljud. Barn ritar och skriver gärna egna sagor i 

praktiken, genom detta utforskar eleverna skrivandets möjligheter. Tillsammans med 

den ortografiska avkodningsstrategin i läsning skapar sig eleven en grund för hur 

vanliga ord ska stavas. Att man tydligt kan se att läsningen och skrivningen samarbetar i 

elevers utveckling (Skolverket, 2011).  

 

För att kunna undersöka ett barns språkliga förmåga är det viktigt att läraren kan urskilja 

vad det är i språket som brister hos barnet. Men det är viktigt att läraren inte bara håller 

sig kritisk utan även kan se vad som fungerar bra hos barnet (Fridolfsson, 2008). 
Svensson (1998) menar att när barnet medvetet börjar fundera över sitt språk, både det 

talade språket och skrivna språket, har eleven benägenhet till att kunna utvecklas inom 

det skrivna språket. Svensson har delat upp de två viktigaste språkliga medvetenheterna 

i två olika former: 
- Fonologiska 

- Morfologiska 

Fridolfsson (2008) menar att ontologi är läran om språkljuden, även förmågan att kunna 

uppfatta olika ljud – vokaler och konsonanter. För att barn ska kunna utveckla sin 

språkliga förmåga måste eleven ha den fonologiska förmågan, detta för att kunna ljuda 

de olika bokstäverna samt förstå att det går att bryta ner orden i enskilda ljuddelar. 

Fridolfsson (2008) menar att om barnet har den morfologiska medvetenheten så ska 

barnet kunna känner till att ord kan vara uppbyggda av förstavelser, stam och ändelser. 

Att eleverna kan härleda ord till dess grundform. För att kunna bli en god stavare inom 

skriftspråket krävs det att barnet har en morfologisk medvetenhet.  

 

För att kunna skapa sig en god läs- och skrivutveckling måste barnet kunna utveckla sig 

en god fonologisk medvetenhet. En elev som har skrivsvårigheter saknar ofta den 

fonologiska medvetenheten som krävs, oftast utelämnar barnet den bokstav som den 

inte kan uttala, vilket då oftast ersättas med en bokstav som barnet kan uttala 
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(Fridolfsson, 2008). Fridolfsson (2008) menar att Läs – och skrivutveckling går hand i 

hand med varandra så har barnet svårt att uttala ord har den oftast svårigheter med att 

skriva ordet, då den inte finner rätt bokstav. Svensson (1998) menar att för att eleverna 

ska kunna skapa sig en fonologisk medvetenhet är det viktigt att läraren gör lärandet 

lustfyllt och lekfullt, att barnen får göra språklekar, identifiera olika ljud och räkna ljud i 

ord. Svensson (1998) menar att när barnet har skapat sig den fonologiska 

medvetenheten börjar barnet träna på den morfologiska, där barnen får lära sig hur ord 

är uppbyggda. Dock kan inte barn klara av den morfologiska skrivningen förrän de 

klarar av den fonologiska, då barnen inte klarar av att härleda ord till dess grundform. 

Barnen kan därför inte dra nytta av den morfologiska kunskapen då de skriver. 

Svensson menar även att om barnet saknar den morfologiska förmågan så kommer detta 

även påverka dess läsning, den har betydelse för avkodningen i språket. Ett bra sätt att 

öva upp den morfologiska medvetenheten är språklekar där barnet får identifiera ord i 

satser eller sätta samman två ord till ett ord.  

 

Det är först när barnet börjar bli medveten om språkregler som barnet visar en 

medvetenhet i skriftspråket, där barnet kan rätta sig själv i både tal och skrift (Svensson, 

1998).  För att kunna blir språkligt medveten måste barnet lära sig att bortse från ordens 

betydelse och budskap, istället måste barnet lära sig att befästa hur språket är uppbyggt. 

Den språkliga medvetenheten skiljer sig från att vara språkligt uppmärksam, att vara 

språkligt uppmärksam innebär att barnet enbart kan ge exempel på ord som rimmar eller 

kan ge förslag på ord som har ett visst språkljud (Fridolfsson, 2008). Att kunna utföra 

olika språkliga uppgifter innebär att människan är språkligt kompetent, där människan 

kan lyssna, skriva, tala och läsa. Men saknar eleven kunskap och intresse om varför de 

måste skriva, så saknar eleven den språkliga medvetenheten. Det är först när eleven 

finner en mening med att kunna skriva som detta har skapats hos eleven (Dahlgren, 

Gustafsson, Mellgren, & Olsson, 1999).  

 

Gustafsson och Mellgren (2005) menar att det är när barnen väl har förstått vad de ska 

använda skriftspråket till, som de blir intresserade av att lära sig skriva.  

Vi kramar dem, vi behandlar dem väl och ger dem bra mat; vi försöker att lära 

dem att vara hela och rena; ärliga och rättvisa. Vi gör allt detta för att vi vet att vi 

då ger dem de bästa förutsättningarna för att de ska leva ett lyckligt och 

hälsosamt liv. Vi måste göra likadant med skrivning. I vårt samhälle är deras 

livsöde beroende av det (Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 91). 
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1.4.2 Lärares arbete med skrivutveckling 
Enligt Skolverket (2011) behöver eleverna ges möjlighet att få skriva om sådant som 

engagerar dem men även att de får tillgång till de material som behövs för att kunna 

utveckla sin skrivförmåga. En av de enklare teknikerna som kan vara bra att använda sig 

av är att barnet får skriva/kopiera av ord eller uttryck, läraren kan även skriva ord som 

helhet utan att eleven behöver ljuda sig fram. När eleven använder sig av ljudstrategi i 

sin skrivundervisning kan det anses vara avancerad metod om eleven inte lärt sig att 

ljuda bokstäverna fullt ut, men däremot får eleven en koppling till ljud och tecken. 

Lundberg (2008) menar att om eleven inte lärt sig att använda sig av själva verktyget i 

skrivning så kommer det bli svårt för eleven att kunna utvecklas. Verktyget i 

skrivningen är att kunna stava, meningsbyggnad och konstruktion. 

 

Enligt Björn och Liberg (1996) är det viktigt att läraren har som grundtanke att barn ska 

få lära sig skriva och läsa tillsammans med andra i sin omgivning, både med barn och 

med vuxna. Björk och Liber (1996) menar att det är den sociala samvaron och 

samspelet med mer utvecklade individer som stärker en svags individ utveckling.  

 

Det som ett barn klarar av tillsammans med andra idag, kan han klara på egen 

hand imorgon (Björk & Liberg, 1996, s. 13). 

 

Tal- och skriftspråket handlar främst om kommunikation med andra men även med sig 

själv, det är en aktiv och meningsskapande process där människan vill förstå andra men 

även att andra ska förstå en själv. Människan vill kunna uttrycka sina tankar och känslor 

men även kunna ta del av andras (Björk & Liber, 1996).  Genom att kunna skriva, och 

förstå andras skrivande, utvecklar människan också sin förmåga till att kunna tala och 

lyssna på andra. Människan utvecklar sin förmåga till att läsa genom att kunna skriva, 

och tvärt om (Björk & Liber, 1996). Elever ska genom undervisning ges möjligheter till 

att utveckla sitt språk för att kunna kommunicera och tänka, men även ges möjlighet att 

utveckla sitt skriftspråk för att kunna uttrycka sig men även förstå vad andra skriver och 

berättar (Skolverket, 2011). Björk och Liberg (1996) menar att när eleven har börjat 

utveckla sin förmåga till skrivandet, är det viktigt att läraren stöttar eleven och inte 

lägger all vikt vid att rätta eleven. Det är viktigt att eleven finner en glädje och skapar 

sig ett intresse för sitt skrivande, och genom att läraren rättstavar elevens texter kan det 

leda till att eleven tappar sitt intresse och viljan till att vilja skriva. 

 

Strömqvist (2007) menar att det viktigaste är att läraren låter eleven skriva mycket och i 

olika sammanhang, men att hela processen betraktas i undervisningen och att eleven får 

stöd och hjälp under vägens gång. Ostrosky, Gaffney och Thomas (2006) menar att de 

flesta elever går oftast in för skolan med en positiv inställning till att vilja utvecklas. 

Dock försvinner oftast denna motivation ju mer elever går av skolan, då elever inte blir 

tilldelade uppgifter/kunskaper som är anpassade till elevens utgångsläge, vilket leder till 

att de förlorar sitt intresse. För att vidmakthålla denna motivation hos eleven till att vilja 

utvecklas med sitt skrivande eller andra saker är det viktigt att läraren ser på elevens 

ursprungsläge och anpassar uppgifterna efter vad eleverna klarar av. Läraren kan 
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utveckla ångest, känslor och tålamod via de uppgifter som ges ut till eleverna. Ger 

läraren eleven uppgifter som är anpassade efter elevens behov och förutsättningar, kan 

eleven känna en kompetens till att lyckas och utvecklas i skolan, att eleverna inte 

behöver känna att de inte klarar av någonting. 

 

1.4.3 Lärares arbete med skrivsvårigheter 
Stadler (1998) menar att om ett barn inte förstår så är det inte alltid eleven berättar detta, 

därför kan det vara svårt ibland att upptäcka att ett barn har skrivsvårigheter. Stadler tar 

upp om några tydliga tecken som kan hjälpa en lärare att förstå om barnet har 

skrivsvårigheter: 

- Barnet vill inte skriva 

- Glömmer lätt bort hur bokstäverna ser ut eller låter 

- Kastar om bokstäverna 

- Låg självkänsla 

- Eleven kan ses som lat, ointresserad eller obegåvad 

- Finner en rädsla till att visa sina texter för andra 

 

Stadler (1998) menar att det kan finnas olika faktorer som spelar in hos en elev med 

skrivsvårigheter, den vanligaste orsaken till skrivsvårigheter är att eleven inte fått de 

grundläggande kunskaperna som behövs för att kunna utvecklas inom skriftspråket. Det 

kan även bero på att eleven saknar kognitiv och språklig mognad eller att 

undervisningssättet som läraren använt sig av kanske inte har tilltalat eleven. Eleven 

kanske har dyslexi, medicinsk bakgrund, nedsatt hörsel eller syn, eller emotionella 

bekymmer. Asmervik, Ogden och Rygvold (2011) menar att skrivsvårigheter hos elever 

kan förstärkas om eleven saknar intresse och motivation till att vilja utvecklas inom 

skriftspråket, detta kan sedan leda till att eleven saknar tillit till sitt eget skrivande.  

 

Enligt Asmervik, Ogden och Rygvold (2011) är dyslexi en specifik läs- och 

skrivsvårighet där eleven har en bristande funktion mellan skriftspråkets färdigheter och 

kognitiva funktioner. Det anses vara ett problem där eleven har språkligt problem med 

fonologiska svårigheter. Enligt Fridolfsson (2008) har eleven även svårigheter med att 

snabbt kunna avläsa ord, eleven har svårigheter med att lära sig relationer mellan skrift 

och ljud. Fridolfsson menar även att dyslexi däremot kan vara svårt att fastställa som 

diagnos hos eleven, då det inte finns någon stark gräns mellan att ha dyslexi och bara ha 

allmänt svårt för att skriva. 

 

Oftast kan det vara så att eleven undviker att skriva överhuvudtaget, då eleven finner det 

fult och oläsligt. Detta kan vara ett tecken på att eleven har svårigheter med 

finmotoriken, det kan även bero på att eleven har svårigheter med att få ner det tänkta 

på pappret. Eleven har då svårigheter att koppla tanke till skrivandet (Carlström, 2001). 

Elever som har skrivsvårigheter har oftast svårare att lagra information än andra, därför 

ställer det högre krav på de elever som har skrivsvårigheter att hålla koncentrationen 

uppe. Däremot kan en elev som har skrivsvårigheter ha svårigheter med sin 
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koncentration, just fört att eleven har svårt att lagra information i minnet under längre 

stund (Carlström, 2001). Kadesjö (2007) menar att barn som lider av 

koncentrationssvårigheter oftast har problem med sin motorik, språk och sin kognitiva 

förmåga. Koncentrationssvårigheterna hos ett barn kan oftast bero på hur de lever i sin 

hemmiljö, att de exempelvis händer mycket i hemmet som barnet ofta går och funderar 

över. Det går tydligt att märka om ett barn lider av koncentrationssvårigheter genom att 

barnet oftast sitter och dagdrömmer, då de fastnar i sina egna tankar (Kadesjö, 2007).  

 

Om en elev bedöms har skrivsvårigheter misstänker lärarna oftast att eleven lider av 

dyslexi (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2011). Fridolfsson (2008) menar att det kan vara 

svårt att fastställa om en elev lider av dyslexi eller om eleven har allmänna 

skrivsvårigheter. Oavsett hur mycket eller hur lite en elev kan skriva är det de viktigaste 

att lärarna utgår ifrån elevens utgångspunkt, detta för att bygga vidare och kunna hjälpa 

eleven att utvecklas. Björk och Liberg (1996) menar att det är först när läraren finner 

elevens bristfällande kunskap i skriftspråket som läraren kan lägga upp elevens 

undervisning. 

 

För att få de elever som har skrivsvårigheter att finna ett intresse för skrivningen är det 

viktigt att läraren försöker att skriva så lite som möjligt på tavlan inför eleverna. De 

elever som har svårt att skriva tappar lätt koncentrationen då det blir ansträngande för 

eleverna att blicka upp på tavlan samtidigt som de själva ska skriva det läraren skrivit på 

tavlan. Eleven gör oftast felstavningar och det blir lätt att eleven tappar bort sig i texten 

då eleven hela tiden måste blicka upp för att sedan se ner på sitt eget papper, samtidigt 

som eleven måste komma ihåg vad läraren skrev. Därför är det lättare att eleverna själva 

får bestämma vad de vill skriva om, eller att läraren skriver på ett papper som eleven 

sedan kan skriva av, då behöver inte eleven blicka upp hela tiden. Även att låta eleven 

använda sig av bilder som den kan skriva till, väcker ett intresse hos eleven. Det kan 

även underlätta för eleven att komma igång med skrivningen om eleven har något att 

finna inspiration hos (Stadler, 1998).  

 

1.4.4 Miljön  
Miljöns betydelse har en stor påverkan på barns utveckling, det gäller både den fysiska, 

psykiska och den sociala miljön, dock är det väldigt individuellt hur mycket miljön 

påverkar ett barns utveckling (Svensson, 1998). Björk och Liberg (1996) menar att när 

det gäller elevers utveckling är det viktigt att läraren kan skapa en god klassrumsmiljö åt 

eleverna, där det finns olika möjligheter och vägar. Att läraren utsmyckar klassrummet 

efter elevernas intressen och behov, men även att läraren skapar mindre ytor där elever 

kan sitta i lugn och ro. Oftast tycker barn att det är mysigt med små utrymmen, att i 

klassrummet kan man ha olika arbetsplatser, kanske lite kuddar någon färgglad matta 

och bilder på väggarna. Detta kan förvandla ett vanligt klassrum till en varm och 

inbjudande miljö där eleverna vill vara (Björk & Liberg, 1996). Det är även viktigt att 

det finns plats för allt material i ett klassrum som behövs för elevernas skivande, att det 

är synligt för eleverna. En skrivarverkstad där eleverna finner allt de behöver som 
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papper, saxar, färgpennor, lim med mera (Björk & Liberg, 1996). Enligt Skolverket 

(2011) ska skolan uppmärksamma och stödja elever som är i behov av stöd, men även 

arbeta för att utveckla skolan till en god miljö där eleverna kan lära och utvecklas. Björk 

och Liberg (1996) menar även att det ska finnas en plats i klassrummet för andra 

skapande aktiviteter, som att kunna leka. Att det finns en plats i klassrummet där 

eleverna kan ta till leken som en utvecklingsmetod, då leken är ett mycket effektivt sätt 

för barn att lära sig på, de handskas med sina erfarenheter  

 

Stensmo (2008) tar upp om olika ramfaktorer som spelar in i skolans miljö, där 

verksamhetens inre ramar är: budget, tid, rum, form, innehåll och personer. Stensmo 

definierar även vad de olika ramfaktorerna står för, där han menar att budget har stor 

betydelse för vad som kan köpas in till skolan, så som material, utrustning och 

studiebesök. Stensmo menar även att tid och rum har stor betydelse för elevernas 

undervisning där tiden påverkar hur mycket undervisning och hjälp läraren kan ge 

eleverna, men även hur rummet är utformat för undervisningen så som klassrummets 

planlösning sätter gränser för verksamheten. Stensmo nämner även att klassens storlek 

bestämmer vilka möjligheter som ges för undervisningen, ju fler elever desto svårare 

blir det för lärare att hinna med att hjälpa alla eleverna. Elevernas behov och 

förutsättningar påverkar även verksamheten i klassrummet. 

 

Asmervik, Ogden och Rygvold, (2011) menar att de olika faktorerna kan leda till att 

skrivsvårigheten hos eleven finns kvar genom: 

- Bristande förutsättning hos individen, som både beror på genetiska och 

miljömässiga faktorer. 

- Undervisningen är inte anpassad för eleven. 

- Ingen motivation till att utveckla skriftspråket. 

 

Vygotskij (1999) menar att miljön har en viktig betydelse för barns lärande och 

utveckling, eleverna tillbringar en stor del av sin tid i klassrummet. Ett mer omsorgsfullt 

och inrett klassrum kan förbättra det pedagogiska arbetet, där ett klassrum som inte 

känns trevligt eller harmoniskt kan försvåra det pedagogiska arbetet. Vygotskij menar 

även att ett klassrum som är inspirerande och lustfyllt påverkar elevernas tänkande, 

självförtroende, förhållanden och kreativitet mellan läraren och eleven. Det är viktigt att 

läraren reflekterar över hur klassrummet är utformat, att det ska finnas plats för 

diskussioner, samtal och aktiviteter. För det är genom samtal, diskussioner och 

aktiviteter som barn utvecklas. Hur bänkarna är placerade i klassrummet har även en 

stor betydelse för elevernas utveckling, bänkar som är uppradade en och en gör att 

eleverna tappar intresset för lärandet där de får arbeta själva, men även att själva 

klassrumsmiljön ser allmänt tråkig ut (Vygotskij, 1999).  

 

Både hemmiljön och skolmiljön spelar in i elevers utveckling och språkliga färdigheter, 

en dålig miljö kan medföra att skrivsvårigheter både uppstår eller kvarstår. Därför är det 

viktigt att eleverna får träna på att skriva både i hemmet och i skolan, elever som har 

föräldrar som inte kanske bryr sig så mycket om elevens skrivning påverkar elevens 
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utveckling. Detta skapar en negativ hemmiljö där föräldrarna anser att skrivning inte är 

viktigt och eleven förlorar sitt intresse (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2011). 

Miljöfaktorer kan även påverka elevernas koppling till skrivandet, där barns 

temperament, samspelet mellan föräldrar och barn, vänner och inlärningserfarenheter är 

faktorer som kan påverka barns inlärning som koncentrationsförmåga och motivation 

(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2011). Stellakis och Kondyli (2004) menar att ett viktigt 

och meningsfullt lärande även sker i hemmet där barnet får skriva mycket. Skrivning är 

en stor del av den aktiva vardagen. Om eleven är engagerad och kan hitta sig ett intresse 

för skrivandet och vågar experimentera med språket kan eleven finna olika mönster för 

skriftspråket. Detta är inte lika möjligt att finna i skolan som i hemmet, då hemmet är en 

stor del av vardagen. Gustafsson och Mellgren (2005) menar att det inte är i alla 

uppväxtmiljöer som föräldrarna vägleder sina barn till skriftspråket samt i lärandet. Det 

är viktigt att barn får utmaningar samt att föräldrarna är medvetna om barnens 

skrivutveckling, för om föräldrarna inte är medvetna om barnets skrivutveckling och 

heller inte motiverar sitt barn till att utvecklas så försöker heller inte barnet att 

utvecklas, vilket leder till att eleven förlorar sitt intresse för skrivningen. Barnets skriv- 

och läsaktiviteter begränsas. Gustafsson och Mellgren (2005) menar att det är viktigt att 

läraren får en insikt om hur det är för eleven att inte kunna skriva, detta är en viktig 

kompetens hos läraren för att kunna handleda eleven till att bli en skrivande person. 

Genom att läraren skapar sig förståelse, kan läraren även förstå vad eleven går igenom, 

att det är jobbigt, men då måste läraren förklara för eleven att det får vara jobbigt. Men 

även förklara för alla eleverna att alla är vi olika, vi är duktiga på olika saker, några kan 

vara bra på att springa medan andra inte är det. Men alla är vi bra på olika saker. Lärare 

i både förskola och skola behöver vara lyhörda för barn i deras lärande, och ha 

fördjupade lärarkompetenser. 

 

 

1.4.5 Undervisning och metoder 
Vygotskij (1999) berättar vikten av att barn måste tilldelas kunskap efter barnets egna 

behov och förutsättningar: 

Att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att 

lära barnet något som det redan kan göra på egen hand (Vygotskij, 1999, s. 338).  

 

Björk och Liberg (1996) menar att den effektivaste metoden i skrivundervisning är att 

uppmuntra eleverna till att skriva om det de finner intressant, det är genom det egna 

skrivandet som elever finner intresse till att vilja utvecklas. Även Skolverket (2011) 

menar att desto fler tillfällen som ges eleven till att skriva desto snabbare utvecklar 

eleven bokstavsformandet, genom denna utveckling behöver inte eleven lägga så 

mycket energi på hur bokstäverna ska formas.  

 

Gustafsson och Mellgren (2005) menar även att en bra strategi att använda sig av för 

elever med skrivsvårigheter är att eleverna får läsa sina texter högt för sig själva eller 

för en kamrat. Detta för att kunna utveckla sin stavningsförmåga. Genom att eleven 
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läser sin text högt kan eleven höra hur det skrivna låter, och på så vis kunna utveckla sin 

skrivförmåga till sitt eget skrivande. Om läraren låter eleverna få växla mellan att skriva 

på datorn och skriva för hand, kan eleven vid ett senare skede ta bort hantverket för att 

istället kunna fokusera på stavningen och innehållet i texten, vilket kan anses gynna 

elevers skrivutveckling. Genom att eleven får sitta och skriva på datorn ges möjlighet 

för eleven att kunna bearbeta sina texter, läraren kan även lägga till bilder för att göra 

skivandet mer intressant. Björk och Liberg (1996) menar att datorn är ett viktigt redskap 

när det gäller elevers skrivutveckling, att eleverna har tillgång till att kunna sitta vid en 

dator i klassrummet i lugnt och ro. Eleverna kodar sitt egna muntliga språk via 

tangentbordet, vilket gör att budskapet blir lättare att läsa både för sig själv och för 

kamrater. Lusten ökar för att alla bokstäver blir identiska och lättlästa (Trageton, 2005). 

Om eleverna får läsa varandras texter skapas det en större motivation till att vilja stava 

rätt, då det har en stor betydelse för skrivutvecklingen och för elevens motivation att 

kunna stava så korrekt som möjligt. Att eleverna har en mottagare för sina arbeten, kan 

även leda till att eleverna vill försöka utveckla sin motorik till att vilja skriva tydligare 

för hand. Vilket många elever kan ha svårigheter med som har skrivsvårigheter 

(Gustafsson & Mellgren, 2005).  

 

Trageton (2005) menar att läraren kan använda sig av olika metoder när det gäller tal- 

och skrivutveckling, exempelvis kan läraren använda sig av LTG. Fridolfssons (2008) 

menar att LTG är en metod som kan användas i skolans undervisning. Där eleverna 

tillsammans med läraren får formulera sina egna texter. LTG metoden används i första 

hand för att utveckla elevernas läsförmåga men brukar även användas till elevernas 

skrivutveckling. De texter som eleverna läser och skriver utgår ifrån elevernas 

gemensamma upplevelser, verkliga händelser, och orden som eleverna använder kan 

vara av olika svårighetsgrader. LTG handlar främst om att eleverna ska kunna knäcka 

koden till skrivning och läsning. Björk och Liberg (1996) menar att genom att använda 

sig av LTG- metoden, får eleverna gemensamt uttrycka sina tankar och idéer 

tillsammans i en gruppdiskussion, där det är läraren som skriver ner berättelsen 

tillsammans med eleverna. Där eleverna kan följa med det som läraren skriver och kan 

då skapa sig ett samband mellan det som sägs och det som skrivs ner. Gustafsson och 

Mellgren (2005) menar att med hjälp av skriv- och läsuppgifter kan lärare lättare förstå 

hur barn uppfattar fenomenet skrivning, eleven kan till exempel skriva sagor eller 

återberättande texter. Utan kunskap om elevens kunskap är det svårt att hjälpa eleven att 

utvecklas till en bättre och självständig individ. Därför kan det vara bra att använda sig 

av någon form av kartläggning av elevens utveckling och kunskaper  

 

Björk och Liber (1996) menar att ett bra sätt för att hålla skrivintresset vid liv hos elever 

som har skrivsvårigheter kan vara att eleverna skriver gemensamma texter med en 

kompis, där eleverna kan hjälpas åt, både med skrivandet samt dela med sig av sina 

idéer och kunskaper. Strömqvist (2007) menar eleverna måste planera, strukturera och 

analysera sina egna texter, de måste få möjlighet att både tillsammans med andra och på 

egen hand få arbeta med sina texter. Men även att läraren ger eleverna respons på de 
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texter som eleverna skriver. Läraren ska inte ge eleven någon negativ respons utan 

läraren ska lyfta det som är bra och intressant i elevens text. Detta för att eleven inte ska 

och tappa intresset. Björk och Liber (1996) menar att skolan bör uppmuntra elever till 

att skriva om det som ligger dem nära tillhands, om egna erfarenheter eller saker som de 

tycker om. Detta för att elever kan tycka att det går lättare att skriva om de kommer från 

eget intresse.  

 

Enligt Utbildningsdepartementet (1998) ska undervisningen i skolan anpassas efter 

varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen ska utgå ifrån elevens bakgrund, 

språk, dess tidigare erfarenheter och genom detta kunna främja elevens fortsatta 

utveckling och lärande. Hellquist (1996) menar då att praxisalfabetet kan vara en bra 

metod att använda sig av, där eleverna kan koppla ihop ljud och bild, men även att de 

får ha det på sin bänk så att det finns lätt till hands. Enligt Hellquist (1996) är detta ett 

pedagogiskt material som lärare kan använda sig av i skolan. Där alfabetet är utformat 

med bilder och med hjälp av bilderna kan eleven bygga upp ord. Eleverna använder sig 

av ljudet för att symbolisera bilderna. Exempelvis bokstaven B innehåller en bild på ett 

spöke, eleven ska ljuda hur spöket låter, ”bbuuu” låter spöket. Praxis är anpassat till 

elever att utveckla den fonologiska medvetenheten samt ordmönster. Syftet med praxis 

är att barnet ska träna upp munrörelserna som behövs när människan talar. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Studien bygger på att ta reda på hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv, därför 

kommer studien att ta sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Den 

sociokulturella ansatsen bygger till viss del på att ta reda på vilket redskap och verktyg 

lärare använder sig av i sin undervisning. Säljö (2000) menar även att i ett 

sociokulturellt perspektiv intresserar sig människan för hur olika individer tar till sig 

och utnyttjar de olika resurser som man kan använda sig av i sin utveckling. Man lägger 

även stor viktigt vid samspelet mellan lärare och elev, elev och elev och hur man 

bemöter och arbetar tillsammans. Miljön har även en stor betydelse för hur lärande ska 

kunna utvecklas och skapas.           

 

Grundprincipen för det sociokulturella perspektivet är att man fokuserar på barns lek 

och lärandet i sampel med sin omgivning. Forskaren intresserar sig även för hur miljön, 

kulturen och språket påverkar individen i sin utveckling (Säljö, 2000). En viktig 

utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärandet är att alla människor lär sig 

olika, där behovet av kunskaper och färdigheter varierar. Men även att vi tillsammans 

lär med andra människor och att utvecklingen sker både inifrån och utifrån (Säljö, 

2000).  

 

Vygotskijs (1999) tolkning som sätter sina spår i nutidens så kallade sociokulturella 

perspektiv var att Fantasin, lek och kreativitet är viktiga nyckelord när det gäller 

lärandet hos barn. Där han anser att fantasin är grunden för allt skapande inom alla 
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områden. Men även att våra tankar, känslor och beteenden är redskap som vi kan 

förmedla oss med. När det gäller undervisning inom skriftspråket menar Vygotskij 

(1999) att det mest grundläggande för att kunna medvetengöra språket är skriftspråket. 

Det är viktigt att eleverna har en mottagare när det gäller språket, för oftast får de bara 

skriva på papper och där finns det ingen mottagare. Vygotskij menar att det krävs en 

samtalspartner för att kunna synliggöra skiftspråket. 

 

En av Vygotskijs (1999) största nyckel till utveckling är något som han själv arbetade 

fram vilket Vygotskij kallade ZPD eller ”the zone of proximal Development” – ”den 

närmaste utvecklingszonen”. ZPD förklarar hur samarbetsprocessen kan bidra till 

elevers kunskapsutveckling, Vygotskij menar att barns aktuella förmåga ökas genom 

vägledning och samarbete med lärare eller andra vuxna, men även att barnet får göra 

erfarenhetsutbyten med mer kompetenta barn, då det är genom samarbete och samspel 

som eleven kan ta sin utveckling till en högre nivå.  

 

Vygotskij (1999) lägger stor vikt vid att samspel med mer kompetenta personer är en 

avgörande betydelse för en persons utveckling, Vygotskijs definition av den närmaste 

utvecklingszonen:   

 

It is the distances between the actual development level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers (Vygotskij, 1978, s.86). 

Vygotskij (1999) menar även att det är genom elevens utveckling som ett lärande kan 

ske, men även att det är lärandet som styr elevens utveckling. Därför är det viktigt att 

läraren inte plockar material till eleverna från tomma intet, utan att det är viktigt att det 

som eleverna ska lära sig har en mening för att eleverna ska kunna utveckla sin 

kunskap. Vygotskij lägger även stor viktigt vid att lärandet ska vara lustfullt och 

inspirerande.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva metodval, urval, genomförande och analys av 

mitt insamlade material. Jag kommer även att diskutera studiens trovärdighet och 

forskningsetik.  

 

2.1 Metodval 
Då min studie syftar till att undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv, anser jag att 

den sociokulturell ansats var lämpligast för min studie. Där man till viss del utgår ifrån 

att ta reda på vilket redskap och verktyg lärare använder sig av i sin undervisning. För 

att ta reda på detta använde jag mig av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer 

som hjälpmedel. Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med att använda sig av en 

kvalitativ metod att forskaren vill upptäcka eller ta reda på saker hos andra, och detta 

kan ske via samtal med den person som bär på kunskapen/informationen. Säljö (2000) 

menar att sociokulturella medel skapas genom att människan kommunicerar men även 

att det också förs vidare genom kommunikationen. Den sociokulturella ansatsen bygger 

mycket på lärandet, vilket redskap ska användas, men även att det är genom 

kommunikation som individen kan bli delaktigt i kunskaper och färdigheter.  Men även 

hur kunskaper och färdigheter kan utvecklas och bevaras. 

 

I mina intervjuer valde jag att använda mig av öppna frågor (se bilaga), för att kunna få 

ut så mycket material som möjligt till min studie, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

menar ger respondenten mer utrymme för egna tankar och åsikter, om forskaren 

använder sig av intervjuer. När forskaren använder sig av öppna frågor kan forskaren 

använda sig av en bestämd ordning på frågorna, som Patel och Davidsson (2003) 

nämner är en så kallad hög grad av strukturering. Därför valde jag att använde mig av 

en bestämt ordning på intervjufrågorna, för att få en mer sammanhängande intervju, 

men även för att underlätta för respondenten att hålla mig inom samma samtalsområde. 

Men även att det underlättar för mig som intervjuare då jag kan se till att jag får svar på 

alla mina frågor. 

 

Genom att genomföra intervjuerna kunde jag skapa mig en helhetsbild utifrån 

respondenternas svar, hur de arbetar. Bell (2006) menar att det kan finnas både för- och 

nackdelar med att använda sig av en kvalitativ studie, intervjuerna kan påverka 

respondentens svar, genom kroppsspråk och mimik. Intervjuer skapar dock möjligheter 

till följdfrågor vilket inte kan ske via enkätundersökning. Dock menar Patel och 

Davidsson (2003) att om forskaren använder sig av ljudinspelade intervjuer kommer det 

att underlätta själva intervjun, då forskaren inte går miste om något viktigt material som 

nämns. Därför valde jag att spela in mina intervjuer, därför att jag inte ville gå miste om 

något viktigt material från intervjuerna. Dock menar Trost (2005) att om forskaren 

använder sig av att spela in sina intervjuer, går gester och mimik förlorat. Det är jag som 

intervjuare som leder hela samtalet med respondenterna, där jag även valde att använda 
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mig av följdfrågor om det behövdes för att fylla ut de frågor som uppstod under 

intervjuerna. 

 

 

2.2 Urval 
När forskaren ska ta ut ett urval personer att intervju ska forskaren utgå ifrån sitt syfte, 

hur många personer kan behövas för att besvara mitt syfte? Som forskare ska man även 

tänka på att inte ta fler intervjupersoner än vad tiden räcker till då forskaren även ska bli 

klar med sin studie (Trost, 2005). Därför valde jag att utföra fyra intervjuer, dels med 

tanke på den avsatta tiden för min studie, dels för att tydligare kunna reflektera över det 

insamlade materialet. Men även för att jag kände en mättnad, att efter fyra intervjuer 

varierade inte respondenternas svar allt för mycket och jag hade fått det material som 

jag var ute efter för att kunna besvara studiens syfte.   

 

I min studie vill jag avgränsa mitt syfte så tydligt som möjligt för att få ut ett mer 

specifikt resultat, därför valde jag att inrikta mina intervjuer till lärare som arbetar i en 

årskurs 2:a. Jag anser att det är i årskurs 2 som eleverna börjar få grepp om sin skrivning 

och läraren då tydligt kan se vilka elever som har skrivsvårigheter. För att kunna få ut 

mer variation i mitt insamlade material valde jag att genomföra intervjuerna på tre olika 

skolor i två olika kommuner, placerade i både tätort och landsbygd i Västra Götaland. 

Två av de lärare jag valde ut har jag sedan tidigare kännedom om, resterande valdes av 

tillfälligheten.  

 

Trost (2005) menar att när det gäller att finna intervjupersoner är det lättaste valet att 

använda sig av bekvämlighetsurvalet, där forskaren tar det som råkar finnas. Jag valde 

att åka ut personligen till de närliggande skolorna där jag bor, för att fråga om det fanns 

lärare som arbetar i årskurs 2 som var intresserade av att bli intervjuade. Trost (2005) 

menar då att det finns en nackdel med att använda sig av denna metod vilket är att 

forskaren kan få mer egenartade personer vilket forskaren inte kanske vill ha allt för 

många av. Dock var inte detta något som jag råkade ut för då de respondenter jag 

intervjuade kunde besvara mina frågor, vilket ledde till att jag fick ett tydligt resultat 

med utgångspunkt från mitt syfte. Hade jag dock känt i efterhand att personerna jag 

intervjuade var för egenartade så hade jag gjort om intervjuerna och valt ut andra 

respondenterna. Jag hade även med mig intervjufrågorna som skulle behandlas under 

intervjun, vilket respondenterna fick ta del av direkt för att kunna förbereda sig till 

intervjun. Jag ansåg att jag skulle få ut mer material om respondenterna kom förberedda 

då de kan ge mer utförliga svar. De fyra respondenterna är alla kvinnor, detta skedde 

inte medvetet utan uppstod på grund av urvalet lärare i årskurs 2. De fyra 

respondenterna har arbetat olika länge som lärare, men alla har en lärarutbildning i 

grunden (se tabell 1). 
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Tabell 1. Framställning av lärarna i studien.  

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Ålder 47 år 37 år 40 år 58 år 

Utbildning 1-7 

lärare  

1-3 

lärare 

1-7 

lärare  

1-7 

lärare 

Årskurs 2 2 2 2 

Antal 

arbetade år 

23 år 1 år och 

2 

månader 

17 år 16 år 

 

2.3 Genomförande 
När jag formade mina intervjufrågor (se bilaga) var jag noga med att ha syftet som 

utgångspunkt, då det är utifrån respondenternas svar som jag ska ta reda på hur lärare 

arbetar med elever som har skrivsvårigheter. Jag började med att läsa den litteratur jag 

funnit för att få tips om vilka intervjufrågor jag ska ställa för att få ut det material som 

behövs för att belysa mitt syfte. Jag valde att börja med uppvärmningsfrågor som 

handlar om respondentens bakgrund (se bilaga) för att kunna få igång ett avslappnat 

samtal, men även för att få lite information om vilka respondenterna är. Trost (2005) 

menar att genom att använda sig av uppvärmningsfrågor, skapar forskaren en lugn miljö 

för både sig själv och den intervjuade, då det kan vara svårt för den intervjuade att 

direkt gå på intervjufrågorna. 

 

Därefter började själva intervjun med de frågor som ska illustrera mitt syfte. 

Intervjufrågorna var öppna för att låta respondenten kunna tala fritt kring frågan, vilket 

underlättade då de tidigare fått ut intervjufrågorna för att utförligt kunna besvara mina 

frågor. Jag informerade respondenterna några dagar innan intervjun ägde rum om att de 

själva fick bestämma vart de ville bli intervjuade så länge vi kunde vara ostörda. Det är 

viktigt att den som blir intervjuad själv får bestämma vart intervjun ska äga rum. Det 

kan vara i hemmiljö eller i klassrumsmiljö eller på annan plats, bara den intervjuade 

känner sig trygg och lugn (Stukát, 2011). Platserna för intervjuerna varierade från 

klassrum, personalrum till hemmamiljö, då två av lärarna ville bli intervjuade i hemmet. 

De intervjuer som ägde rum i skolans miljö skedde under dagtid och de två lärarna som 

ville bli intervjuade i hemmet ägde rum på kvällstid. Båda respondenterna var 

ensamstående och hade småbarn så de hade svårt att få ihop någon tid i skolans miljö till 

att bli intervjuade, därför träffades vi hemma hos respondenterna på kvällstid då deras 

barn hade lagt sig. Jag finner både för- och nackdelar med att intervjua respondenterna i 

sitt egna hem. De respondenter som blev intervjuade i sitt hem kan finna ett lugn då det 
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är en trygg miljö de befinner sig i, vilket kan leda till att de kan formulera mer material 

som kan vara användbart. Nackdel med att bli intervjuad i sitt hem kan vara att 

respondenten kan bli mer störd exempelvis kan telefonen ringa, det kan knacka på 

dörren eller liknande. Respondenterna hade ingen tid att passa, de talade om för mig att 

intervjun fick pågå så länge den behövde. 

 

Jag spelade in alla intervjuerna med min dator, vilket alla respondenterna gett sitt 

godkännande till. Jag berättade för respondenterna varför jag spelade in intervjuerna, att 

det är lättare för mig som intervjuar att få med allt material som nämns, men även att jag 

ska kunna ha all fokus på respondenten och inte behöva anteckna något. Genom att jag 

valde att spela in mina intervjuer kunde jag vid transkriberingen lyssna om på materialet 

för att se så jag inte missat någon viktig detalj som respondenterna nämnt. Trost (2005) 

menar att använda sig av inspelade intervjuer underlättar till analysarbetet, där forskaren 

ordagrant kan få med allt personen säger och inte säger. Intervjuerna skedde olika 

dagar, vilket gjorde att jag emellan varje intervju kunde transkribera det material som 

var färdigt. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter vardera.  

 

 

2.4 Analys 
I den sociokulturella aspekten finns det ingen specifik analysmodell som Säljö (2000) 

nämner att man bör följa som forskare, däremot tar Säljö (2000) upp några förslag som 

kan vara bra att försöka se på när forskaren ska analysera sitt material. Det första som 

Säljö (2000) nämner är att som forskare ska man se på helheten hur kunskap och 

färdigheter utvecklas. Säljö menar att forskaren inte kommer att få ett exakt svar på 

detta utan att det kommer att krävas olika metoder för att utveckla en viss kunskap hos 

varje individ. En annan viktig aspekt som forskare kan försöka leta efter är miljöns 

påverkan på en individs utveckling och lärande. När jag har analyserat mitt material har 

jag försökt att se på helheten, på hela arbetet och elevens utveckling, och därigenom har 

jag följt den sociokulturella aspekten, men även att analysen inte kommer att innehålla 

ett svar, utan analysen kommer innehålla olika svar och lösningar. 

 

Efter genomförandet av varje intervju transkriberade jag inspelningen, detta för att ha 

varje intervju färskt i minnet. En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv är att 

människan har en begränsad förmåga att hålla information i minnet under längre tid, 

därför kan det vara bra att ta tag i saker direkt istället för att dra ut på det, då man har 

det färskt i minnet (Säljö, 2000). Jag valde att inte transkribera intervjuerna ordagrant, 

då jag inte finner det relevant i min studie. Jag är ute efter att ta reda på vilket verktyget 

som lärare använder i sin undervisning till elever med skrivsvårigheter, därför blir inte 

min studie påverkad av att jag gjorde på detta sätt. Det transkriberade materialet 

resulterade i 18 A4-sidor. 

 

Via analysen som handlar om att söka efter lärandet som kommer till uttryck i mina 

intervjusvar, skrev jag ut allt material på papper för att lättare kunna analysera. Därefter 
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gick jag igenom materialet mer detaljerat för att få en bättre överblick över resultatet, 

jag försökte se kopplingar och likheter mellan respondenternas svar. Enligt Bell (2006) 

kan det vara bra att gå igenom det material som man inskaffat sig, med koppling till 

studiens syfte så att jag lättare kan välja ut de material som är relevant för studiens 

syfte. När jag hade fått en uppfattning av respondenternas svar tog jag hjälp av olika 

färger på överstrykningspennor för att lättare kunna markera respondenternas svar som 

jag ansåg hade en koppling till varandra. Det kunde vara material som hade samma 

innebörd eller material som sa emot varandra. Därefter klippte jag ut dessa svar, som 

sedan sorterades upp i olika högar för att ännu tydligare kunna se likheter och 

skillnader. Jag började med att analysera utifrån lärarnas uppfattningar kring elevens 

behov, läraren och undervisningssituationen och fick fram kategorierna: Lustfyllt 

lärande för att tillfredsställa elevens behov och Lärarens accepterande för elevers 

skrivsvårigheter. Därefter började jag uppmärksamma vilket verktyg som lärarna 

använder sig av i sin undervisning och identifierade två kategorier: utvecklande 

undervisningssituation och resursskapande undervisningssituation. Dessa kategorier 

utsåg jag när jag transkriberat mitt insamlade material, då dessa ord nämndes ett flertal 

gånger under intervjuerna, därför kom jag att se dessa ord lämpliga för min studie. Jag 

ansåg att genom att dessa ord nämndes ett flertal gånger vid intervjuerna så kunde jag se 

ett mönster att detta är något som respondenterna anser är en viktig del i elevers 

utveckling i sitt skrivande. Säljö (2000)  menar att för att människan ska kunna ta till sig 

kunskap men även kunna bevara kunskapen är det viktigt att människan har rätt 

kategorier och begrepp att ordna upplevelser och information i. 

 

2.5 Trovärdighet 
För att kunna göra studien så trovärdig som möjligt menar Stukát (2011) att alla 

undersökningar har brister och det är då viktigt att forskaren är medveten om detta och 

att forskaren kritiskt granskar det insamlade materialet. Där jag tydligt granskat mina 

egna tolkningar för att kunna få ett så trovärdig resultat som möjligt. Bell (2006) menar 

att oavsett vilken metod som forskaren använder sig av för det insamlade materialet 

måste forskaren alltid kritiskt granska materialet för att kunna avgöra hur tillförlitlig och 

giltig informationen är som forskaren fått fram. Patel och Davidsson (2003) menar att 

det är viktigt att jag som forskare är medveten om vad det är jag vill undersöka. Där vi 

måste ha insikt i att jag verkligen undersöker det som jag har tänkt mig att undersöka, 

det vill säga att jag måste vara medveten om att jag har en god validitet. Men jag måste 

även se till att ha en god reliabilitet där jag måste veta att jag gör det på ett tillförlitligt 

sätt. 

 

Vi kan då inte bara koncentrera oss på den ena, utan validitet och reliabilitet förhåller 

sig till varandra. När det gäller kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att prata om 

reliabilitet och validitet. Respondenterna kan under själva intervjun bli påverkade av 

den som intervjuar, det kan även vara så att respondenten tidigare sett en dokumentär på 

tv eller läst en artikel som handlar om just mitt forskningsämne, vilket kan påverka 
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respondenternas svar. Därför är det viktigt att forskaren vid kvalitativa studier är 

observant och inte själv lägger fram sina tankar och åsikter under intervjun. Trost 

(2005) menar att det är viktigt att intervjuaren är lyhörd och uppmärksam på 

respondentens tonfall, ansiktsuttryck och kroppsrörelser.  

 

2.6 Forskningsetik 
Innan jag genomförde mina intervjuer var jag noga med att gå igenom de etiska 

aspekterna där jag har utgått från Vetenskapsrådets (2002) publikation Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Detta för att kunna 

uppträda etiskt korrekt. Innan intervjun var jag noga med att informera respondenterna 

om vad syftet med min studie var, samt varför jag gjorde denna studie. Vetenskapsrådet 

menar att om forskaren använder sig av intervjuer i sin forskning är det viktigt att som 

forskare informerar respondenterna om studiens syfte, men även att den information 

som de utlämnar endast kommer att användas i denna studie. Respondenterna var även 

informerade om att de när som helst under intervjun fick dra sig ur, samt att de inte 

behövde besvara en fråga om de själva inte ville. Om respondenterna väljer att avbryta 

är det upp till dem att bestämma om jag får använda mig av materialet eller inte. 

Vetenskapsrådet utgår från fyra allmänna huvudkrav som kallas: allmänna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

allmänna informationskravet innebär att forskaren informerar respondenterna om 

studiens syfte, vilket jag tydligt informerade om innan intervjun ägde rum, 

samtyckeskravet innebär att respondenterna har egen vilja till om de vill ställa upp på en 

intervju samt att de när som helst kan avbryta intervjun. Detta tydliggjorde jag för 

respondenterna innan intervjun samt att de även fick bestämma om jag fick använda 

mig av materialet om de valde att avsluta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att 

respondenternas uppgifter ska vara anonyma så att ingen kan känna igen dem.  

 

För att uppfylla dessa krav använder jag mig inte av respondenternas namn i denna 

studies resultatredovisning utan betecknar dem med LI,L2,L3 och L4, detta för att 

respondenterna ska bli anonyma i min studie för omvärlden, detta för att respondenterna 

inte ska komma till skada på något vis. Jag har inte heller valt att nämna i vilken 

kommun som respondenterna arbetar i, detta för att det ska bli svårare att leta reda på 

personerna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som respondenterna ger ut endast 

får användas som forskningsmaterial till min studie. För att kunna uppfylla detta krav 

har jag endast sett till att det material jag fått ta del av endast kommer finnas i min 

studie, och när studien är färdig kommer jag att ta bort de inspelade intervjuerna. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är det mitt ansvar att noga tänka igenom innan intervjuerna 

vilka konsekvenser min studie skulle få för respondenterna. Forskarens ansvar kan 

aldrig korrigeras bort, vilket jag har tänkt på innan jag började intervjua, men genom att 

jag uppfyllt Vetenskapsrådets allmänna krav, har jag gjort så gott jag kunnat. 



19 
 

3 Resultat 
I detta avsnitt redovisar jag analysen av mitt insamlade material, som jag har valt att 

dela in i tre delar. I den första delen är det en sammanfattning av mitt insamlade 

material, i den andra delen har jag gjort en analys där jag tar stöd i den sociokulturella 

ansatsen och i den tredje delen en kort sammanfattning av analysen.  

 

3.1 Resultatsammandrag 
Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av det insamlade materialet som grundar 

sig utifrån intervjusvaren som jag har valt att dela in under följande rubriker: 

Undervisning som innehåller underrubrikerna – skrivutveckling och skrivsvårigheter, 

miljö som innehåller underrubrikerna skrivutveckling och skrivsvårigheter, samt 

rubrikerna betydelse, upplevelser och metoder. Dessa rubriker valde jag att använda mig 

av då respondenterna berättar mycket kring dessa, de pratar mycket om hur 

undervisningen ska vara utformad, hur miljön ska se ut. Rubriken betydelse tog jag fram 

genom att lärarna berättar om vad skrivsvårigheter innebär för dem. Även upplevelser 

handlar om hur lärarna upplever att elever känner inför att ha skrivsvårigheter. Rubriken 

metoder var för mig en självklar rubrik att använda mig av då lärarna berättar mycket 

om olika metoder man kan använda sig av i undersviningen för att utveckla elevers 

skrivning.  

 

3.1.1 Undervisning 
Under denna kategori har jag valt att sammanställa hur lärare arbetar både med elevers 

skrivutveckling men även med elever som har skrivsvårigheter, vilket beskrivs här 

nedan.  

 

3.1.1.1 Skrivutveckling 

L1 berättar att hon arbetar med elevers skrivutveckling genom olika skrivuppgifter, det 

kan exempelvis vara att eleverna får skriva brev eller olika berättelser. Även L2 nämner 

att hon försöker hitta olika sätt att arbeta med elevers skrivutveckling, hon försöker hitta 

saker som intresserar eleverna till att vilja skriva, detta kan vara att eleverna får skriva 

brev, kort eller olika sorters texter. L3 nämner att hon brukar gå igenom hur bokstäverna 

ser ut och hur de låter men även hur eleven ska forma dem. Men även att eleverna ska få 

skriva mycket, att skrivuppgifterna ska vara varierande. L4 berättar att datorn kan vara 

ett bra redskap att använda sig av i undervisningen, eleverna kan skriva på datorn, där 

eleven kan använda sig av talsynteser via datorn, men även att eleven kan höra det 

skrivna på datorn. Detta gör att eleven även får med sig olika sinnen. L4 påpekar att 

lärare ska vara vakna för språket och att lärare inte ska stoppa någon elev från att vilja 

skriva, detta kan sätta stopp för elevens intresse till att skriva. L4 berättar att när elever 

skriver texter är det viktigt att lärare inte petar för mycket i texten, då det gäller stavning 
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och meningsbyggnad. Utan det viktigaste är att eleverna skapar sig ett flyt för 

skrivningen samt finner intresse. Detta intresse kan förloras om läraren petar för mycket 

i stavningen. L1 nämner att eleverna ibland får arbeta enskilt och ibland får de arbeta 

två och två med sina texter, där eleverna kan hjälpa varandra att utveckla sina texter. 

Ibland arbetar eleverna även i helklass där de arbetar med gemensamma texter utefter 

kanske lästa böcker. L3 berättar att hon oftast tänker på hur hon placerar eleverna om de 

ska arbeta i par, så att hon inte sätter två stycken elever som har skrivsvårigheter ihop, 

hon menar att eleverna oftast inte gör någonting.  L3 nämner att hon ibland kan para 

ihop elever med samma kunskapsnivå om hon har någon extra lärare som kan hjälpa till. 

L4 menar att klassen oftast inte arbetar i par eller grupper, då det lätt kan hända att det 

bara är en elev som gör allt arbete medans den andra bara sitter och ser på. Men att de 

har börjat lite smått med att eleverna får arbeta i par, men då försöker hon att placera 

eleverna med en kamrat som har samma kunskapsnivå. 

 

3.1.1.2 Skrivsvårigheter 

L2 säger att hon försöker hitta saker som intresserar eleven till att vilja skriva, för 

skriver eleven om något som är tråkigt så skriver oftast eleven ingenting. Även L2 

nämner att det är viktigt att ta reda på vad som intresserar eleven men även att läraren 

vet hur långt eleven har kommit i sin skrivutveckling. Att läraren lägger nivån så att de 

lyckas skriva, samt att läraren inte rättar för mycket hos de elever som har 

skrivsvårigheter. L4 säger att läraren ska arbeta långsamt framåt, att först ta reda på vad 

eleven kan för att sedan arbeta framåt. L3 nämner att hon försöker anpassa 

undervisningen efter vad eleven klarar av. Har eleven svårt med det motoriska får 

eleven sitta mycket och skriva på datorn, men även att variera elevernas skrivuppgifter 

så att de inte förlorar intresset. Även L1 nämner att det är viktigt att variera elevernas 

uppgifter men även att läraren inte ska rätta deras texter allt för mycket utan läraren ska 

låta eleven finna ett flöde i sitt skrivande utan att förlora intresset. Alla lärarna var 

överens om att de kan se en betydlig skillnad hos elever med skrivsvårigheter om de 

själva får bestämma vad de ska skriva om. Alla lärarna nämner även att skriva brev är 

något som intresserar elever med skrivsvårigheter, samt att de får en mottagare. Lärarna 

nämner även att datorn är ett viktigt hjälpmedel för elever med skrivsvårigheter, då 

eleverna lättare ser vad de skriver, om eleven exempelvis har svårigheter med sin 

motorik. Men även att eleven kan lyssna på det skrivna. Det kan även hända att lärarna 

skriver åt eleven. L1 och L2 säger att de ibland kan para ihop två elever med 

skrivsvårigheter för att arbeta med varandra. Detta för att de ska kunna stärka sig själva 

i sitt arbete. L3 och L4 nämner att de oftast inte para ihop två elever med 

skrivsvårigheter men det kan hända, det beror på om det finns någon extra lärare som 

kan hjälpa till. De menar att det finns en risk att eleverna inte gör något alls annars.  
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3.1.2 Miljöns betydelse 
Under denna kategori har jag valt att lägga in underkategorierna skrivutveckling och 

skrivsvårigheter, där jag kommer att ta upp om hur en miljö ska vara för att ett 

utvecklande ska ske både när det gäller elevers skrivutveckling men även när det gäller 

elever som har skrivsvårigheter, vilket beskrivs här nedan.  

 

3.1.2.1 Skrivutveckling 

L2 tycker att det ska vara en inspirerande och lugn miljö, men hon menar att det är olika 

för varje elevs behov och förutsättningar. L1 anser att det ska vara en miljö som är 

inspirerande till att få lust att skriva men att det finns en trygghet i klassrummet som gör 

att eleverna vågar slappna av och vågar ta hjälp av varandra. Men även att det råder en 

god arbetsstämning så att det kan vara en lugn och harmonisk miljö. Även L4 nämner 

att det ska vara en tillåtande miljö, att eleverna vågar skriva, att eleverna vågar visa vad 

de har skrivit, men även att det får bli fel och på så vis menar hon att det är tillåtet. L3 

menar att det är viktigt att eleverna får ha en mottagare för det de skriver, att läraren 

exempelvis sätter upp elevernas arbeten på väggarna, att eleverna kan känna att deras 

arbeten har betydelse, men även att andra kan läsa och titta på dem. L1 nämner även att 

en del elever ibland kan få sitta i ett lugnt rum där de blir ostörda, att de kan tänka och 

fokusera bättre på sitt arbete. Men även att miljön kan ha olika rum eller skrivhörnor där 

eleverna kan få sitta i lugn och ro, kanske en liten hörna där eleverna kan få leka in sitt 

lärande. Även L4 berättar att det är bra att ha olika platser för eleverna att arbeta på. 

Men även att det finns datorer i klassrummet som eleverna kan sitta och arbeta vid. L3 

nämner även att datorer är ett bra redskap som skapar en god miljö, då eleverna kan sitta 

i lugn och ro vid en dator där de inte behöver använda det motoriska så mycket som vid 

handskrivning.  

 

3.1.2.2 Skrivsvårigheter 

L2 nämner att en god miljö ska vara inspirerande med olika texter och bilder, som 

inspirerar eleverna till att vilja skriva. L1 säger även att det ska vara inspirerande och 

lustfyllt, alfabetet ska sitta synligt, brev och sagor ska sitta uppe som eleverna kan läsa. 

De ska finnas mycket böcker samt en skrivhörna där eleverna kan sitta i lugn och ro. L3 

nämner att eleverna inte ska behöva känna sig tvingade att visa upp sina berättelser eller 

sagor om de inte vill. L4 säger att läraren ska ge eleverna den stöttning de behöver för 

att känna sig trygga i skolan miljön. L2 säger att det ska finnas olika platser där eleverna 

kan sitta och skriva i lugn och ro. L1 säger att brevlåda kan vara bra att använda sig av, 

där eleverna kan skriva brev eller tankar. L4 säger även att klassens storlek spelar in 

samt klassrummets storlek, hon menar att större klasser och mindre klassrum gör det 

svårt att forma klassrummet efter elevernas olika behov. 
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3.1.3 Betydelse 
L1, L2 och L3 säger att skrivsvårigheter är när eleven inte kan koppla tanke till 

skrivandet, eleven får alltså inte ner något på pappret. De nämner att eleven kan veta 

vad den ska skriva men får helt enkelt inte ner något, varken på papper eller på dator. 

L3 säger att skrivsvårigheter även kan bero på att eleven saknar den fonologiska eller 

morfologiska medvetenheten, där eleven helt enkelt inte hör eller ser koppling till vilken 

bokstav det ska vara i ordet. L4 säger att skrivsvårigheter är när eleven har svårt att 

komma ihåg vilken bokstav det är, samt hur den ser ut. Hon menar även att det kan vara 

minnet som inte riktigt hänger med i utvecklingen. L2 menar att skrivsvårigheter kan 

vara medfött, men även att eleverna saknar lusten till att vilja lära sig. Även L4 menar 

att det kan vara medfött, eller att föräldrarna inte pratat så mycket bokstäver hemma 

med sina barn. L1 säger även att läsningen har stor betydelse för elever med 

skrivsvårigheter, då det kan vara att eleverna kanske inte läser så mycket hemma. 

Genom att läsa menar hon att det ger eleverna en förståelse för hur bokstäverna ser ut 

samt hur de låter. Alla lärarna nämner att skrivsvårigheter kan bero på förlorat intresse, 

inte lärt sig bokstäverna, koncentrationssvårigheter, saknar fantasi, eller saknar den 

fonologiska medvetenheten eller har dåligt självförtroende. L2 och L3 nämner även att 

de har märkt att elever med skrivsvårigheter oftast har svårast för att få ner någonting på 

pappret, oftast blir det ingenting alls skrivet.  

 

3.1.4 Upplevelser  
L4 nämner att alla har rätt att vara olika, att kunna accepterar att människor har svårt 

med olika saker. L1 påpekar att elever med skrivsvårigheter tycker att det är jobbigt, 

och de bestämmer redan innan att de inte kan skriva, eleverna tappar lätt 

självförtroendet. Elever får därför svårt att hitta lusten därför är det viktigt att läraren 

påpekar att alla har svårigheter med olika saker. L2 nämner att det är viktigt att läraren 

har förståelse för att eleverna tycker att det är jobbigt att inte kunna skriva. L3 säger att 

de flesta elever är medvetna om att de har skrivsvårigheter men att de tycker det är 

jobbigt. Men att hon försöker prata mycket med dem om att alla är bra på olika saker. 

L1 påpekar att eleverna tycker det är jobbigt att visa sina texter för andra, då de kanske 

inte har så läslig handstil så att den är läsbar, därför kan det hända att de väljer att inte 

skriva någonting alls. L2 nämner att det kan vara bra att låta de elever som har dålig 

motorik att få skriva sina texter på datorn så att de vill visa upp dem och känna sig stolta 

över sitt arbete. Alla lärarna nämner även att de kan känna att de elever som inte har 

skrivsvårigheter ibland kan hamna utanför, men de påpekar även att det är de elever 

som har skrivsvårigheter som drabbas mest. L1 menar att hon försöker variera 

uppgifterna så att de elever som inte har svårt för att skriva kanske får skriva 10 

meningar medan en elev med skrivsvårigheter kanske bara behöver skriva 4 meningar. 
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3.1.5 Metoder  
L2 säger att hon inte direkt använder sig av någon metod för skrivutvecklingen eller till 

elever som har skrivsvårigheter. Hon kan inte sätta ord på vad hon använder utan hon 

försöker hitta olika saker för att det ska bli lättare för eleverna. Även L1 nämner att hon 

inte använder sig av någon direkt metod i undervisningen, däremot kan hon ibland 

plocka ut material från LTG metoden om det behövs vid specifika svårigheter. L3 

försöker leta reda på vad problemet är, för att sedan kunna hitta hjälpmedel som passar 

in på elevens behov och förutsättningar. Hon nämner även att hon brukar använda sig av 

praxis alfabetet till de elever som har skrivsvårigheter, då detta får sitta på elevernas 

bänkar så att de lättare kan se det framför sig. Hon menar även att lärare kan använda 

sig av alfabetet men oftast sitter detta på väggen och det göra att eleven tappar skriv 

tråden om eleven måste blicka upp på väggen hela tiden. Även L4 säger att hon inte 

använder någon speciell metod, utan att läraren får se lite vad eleven har svårigheter 

med. Hon menar att om en elev har svårt med bokstäverna så kan läraren sätta upp 

bokstäver på elevens bänk så att den lättare ser. L2 nämner att det kommer en 

specialpedagog till klassen några tillfällen i veckan som använder sig av sina metoder 

för att hjälpa elever med skrivsvårigheter. L4 säger att de kan ta hjälp av en 

specialpedagog om det behövs. Även L1 nämner att de har en specialpedagog som går 

in och hjälper till och sitter med de elever som har skrivsvårigheter. L3 berättar att då de 

är en liten skola är det svårt att hitta någon specialpedagog eller extra lärare, men att de 

försöker så gott de kan, att läraren kanske inte alltid räcker till så mycket som läraren 

vill. Lärarna tror även att eleverna känner en press att lyckas och att alltid skriva klart 

sist påverkar eleverna negativt. L1 och L3 säger att tid och pengar har stor betydelse för 

att kunna hjälpa elever med skrivsvårigheter på bästa sätt. 

 

3.2 Resultatanalys 
Detta avsnitt innehåller en sociokulturell analys av mitt insamlade material, där jag har 

utgått ifrån mitt syfte - att undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv. Jag har 

analyserat materialet utifrån lärarnas uppfattningar kring elevens behov, läraren och 

undervisningssituationen.  När det gäller miljöns betydelse för elevens utveckling med 

skrivsvårigheter, har jag i det empiriska materialet identifierat ett sätt för att kunna 

uppfatta miljöns betydelse i undervisningen för elever med skrivsvårigheter. Detta har 

jag valt att benämna som Lustfyllt lärande för att tillfredsställa elevens behov. Jag har 

även identifierat ett sätt att skapa sig förståelse för hur lärarna tolkar att de upplever att 

eleverna känner för att ha skrivsvårigheter. Vilket jag benämner som lärarens 

accepterande för elevers skrivsvårigheter. Jag identifierat även två skilda sätt för att 

urskilja hur lärare arbetar med elevers olika behov i skrivundervisningen, vilket jag har 

valt att benämna som utvecklande undervisningssituation och resursskapande 

undervisningssituation. Dessa kategorier valde jag att använda mig av därför att lärarna 

jag intervjuat ger uttryck för att ett lustfyllt lärande är nyckeln till elevers utveckling.  
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3.2.1 Lustfyllt lärande för att tillfredsställa elevens behov 
Under rubriken lustfyllt har jag fört uttalanden som handlar om hur lärare arbetar för att 

få eleverna till att vilja lära/utveckla sin kunskap inom skrivning, hur läraren ska kunna 

hjälpa de elever som har skrivsvårigheter. Jag finner utifrån lärarnas uttalande i mitt 

resultat att lärarna uppfattar att elever med skrivsvårigheter har oftast svårigheter med 

att finna ett intresse för skrivandet, de finner det skrivna som fult och oläsligt. Att 

lärarna måste vara öppna och lyhörda för att kunna få eleverna att skapa sig detta 

intresse för sitt skrivna, vilket jag kan uppfatta att lärarna anser kan vara en svårighet. 

Alla elever är olika och har olika intressen att man måste finna denna nyckel till 

skrivandet kan krävas många olika vägar. Lärarna menar därför att miljön kan ha stor 

påverkan på barns lärande, hur den är utformad samt innehållet. Följande citat från L1 

illustrerar hur hon finner att lärare ska gå tillväga för att skapa detta intresse hos 

eleven/eleverna: 

 

Det ska vara lustfyllt, inspirerande till att skriva, alfabetet ska sitta synligt, 

ska sitta uppe inspiration till att skriva eller kunna läsa andras sagor och att 

man kan läsa varandras. /…/ att det ska finnas mycket böcker och sagor. 

(L1) 

Samtidigt som lärarna uttrycker en positiv känsla för att det är bra att elevernas sagor 

och berättelser ska sitta synligt i klassrummet att andra kan läsa dem, så kan även detta 

var en nyckel till att få eleverna till att finna sitt intresse för skrivandet. Genom att man 

kan samarbeta med andra där man kan ta del av andras tankar och idéer, lyfts även 

individen själv till att vilja skapa något liknande. Jag kan även uppfatta att lärarna 

samtidigt känner att tvinga elever till något leder oftast inte till något bra, utan att 

läraren istället försöker hitta andra lösningar, där L3 lyfter: 

 

/…/ Är de nått som ska upp på väggen och den känner att jag vill inte sätta 

upp det här de känns inte bra /…/ men då kan eleven skriva de på datorn att 

läraren kan hitta andra sätt så att de blir fint /…/ också och bra. (L3) 

Om klassrumsmiljön gör så att eleverna inte kan känna sig trygga i sig själva så skapar 

det oro och koncentrationssvårigheter hos eleverna, vilket leder till en negativeffekt. Att 

lägga stor viktigt och ambitioner på att skapa en trygg och inspirerande miljö till 

eleverna kan leda till ett bra arbete i klassen. Det ska finnas möjligheter till att kunna 

anpassa klassrummet efter varje elevs behov och förutsättningar. Lärarna lyfter att en 

lugn och trygg miljö gynnar eleverna på bästa sätt. Där de i lugn och ro kan koncentrera 

sig på att skriva. L2 lyfter även att alla elever har olika inlärningsförmågor: 

Alla lär vi olika, man måste därför anpassa klassrummet efter allas behov 

/…/ en del elever vill ha tyst och lugnt omkring sig, medan vissa vill ha lite 

ljud /…/ därför kan de vara bra att ha lite lugna rum där de elever som inte 

vill bli störta kan få sitta. (L2)  
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Å andra sidan lyfter lärarna fram att det inte alltid är så lätt att skapa denna trygga och 

inspirerande miljö som krävs för elevernas individuella utveckling. Där tid, rum och 

pengar har stor betydelse i skolans värd. Att de elever som har skrivsvårigheter kanske 

behöver ett tyst och lugnt rum, eller annat arbetsmaterial om då skola inte kan köpa 

detta så är det eleven som drabbas. Lärarna uttrycker att de inte alltid kan utforma 

klassrummet efter varje enskild elevs behov efter vad läraren finner relevant för 

elevernas skrivutveckling men främst för att skapa lust hos de elever som har 

skrivsvårigheter. L4 menar att: 

Man måste försöka bemöta alla elevers olika behov /…/ så att de kan bevara 

sin lust till att vilja utvecklas /…/ men klassrummets storlek spelar in /…/ ju 

större klass och mindre klassrum /…/ gör det svårt för mig att kunna 

organisera det som jag vill så att det passar eleverna. 

 

3.2.2 Lärarens accepterande för elevers skrivsvårigheter  
Kategorin accepterande handlar främst om att det ska vara accepterande att ha 

svårigheter och i detta fall är det svårigheter med skrivningen. Genom att ha 

skrivsvårigheter kan de skapas frustrationer och ledsamhet hos dessa elever. Att kunna 

sätta sig i hur eleverna känner för detta är en viktig egenskap hos en lärare. Lärarna 

uttrycker att de kan uppfatta att eleverna tycker det är jobbigt att ha skrivsvårigheter, 

men att detta är något som människan måste acceptera. L4 nämner att läraren ska vara 

införstådd i detta så att läraren kan hjälpa de elever med skrivsvårigheter på bästa sätt.  

 

Alla får vara olika /…/ det är accepterat, jag hoppas att man bemöter /…/ 

bemöter dem på olika sätt. (L4) 

 

Lärarna uttrycker att människan måste acceptera att alla är vi olika, vi är bra på olika 

saker, detta kan antingen vara medfött, kan vara ärftligt eller så kanske eleven helt enkel 

inte har intresset för att vilja lära sig något då eleven inte finner det roligt eller 

intressant. De flesta elever som har skrivsvårigheter är oftast medvetna om detta, dock 

finner de det jobbigt vilket oftast leder till att det drabbar elevens självförtroende då 

eleven känner att det kanske inte blir fint eller att texten inte blir läslig. L1 menar då att 

detta är något som läraren måste försöka få eleven att arbeta med att stärka sitt 

självförtroende. 

 

Jag som lärare måste försöka stimulera eleverna /…/ att de tar bort den där 

jag kan inte /…/ eller det blir inte bra eller inte snyggt eller att de inte vet 

vad de ska skriva. (L1) 

 

Utifrån lärarnas uttalanden tolkar jag det som att lärarna försöker att inte rätta elevernas 

texter allt för mycket, vilket lärarna menar kan leda till att eleverna förlorar både lusten 

och intresset till de skrivna om läraren är i och rättar för mycket. Istället ska läraren 
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försöka att stärka elevens självförtroende till att vilja skriva, detta kan exempelvis göras 

genom att eleverna får skriva på datorn för att sedan visa upp sitt arbete. Lärare 4 

uttrycker sig att eleverna måste få känna sig stolta över det som de gjort och våga visa 

upp sin saga eller berättelse. Men det lärarna lägger störst vikt vid är ändå att det ska 

vara accepterat ingen elev ska vara rädd för att visa upp något de är stolta över. Därför 

kan det vara bra att informera eleverna om att alla är olika. Citat från L4: 

 

Att man accepterar att man har svårt en del människor har svårt /…/ dels så 

får man ju jämföra med idrott /…/ en del har lätt att hoppa högt medan vissa 

inte kommer någonstans /…/ alla är vi olika /…/ och accepterar dem för det. 

(L4) 

 

Elevers självförtroende kan ha påverkats negativt hos de elever som har 

skrivsvårigheter, eleverna kan ha svårt att vilja visa sina arbeten för andra, men även att 

de alltid jämför sig med andra. Lärarna uttrycker det som att de uppfattar att eleverna 

ser det som en tävling, att de känner att de alltid kommer sist. Lärarna kan då se att detta 

stressar upp elevernas samt att de skapar sig koncentrationssvårigheter hos eleverna, att 

hela tiden ha kontroll över hur långt de andra har kommit så att de inte hamnar sist igen. 

L2 uttrycker hur hon uppfattar att eleverna känner för att hela tiden vara sist: 

Man ser ah ne nu är ja sist igen /…/ och då blir de en frustation och då tar de 

nästan stopp då kanske de inte skriver alla. (L2) 

För att då blir den här pressen så att /…/ jag tror att de påverkas negativt 

såklart av det. (L2) 

 

3.2.3 Utvecklande undervisningssituation  
Under rubriken skrivutveckling tar jag upp om lärares uttalanden om hur de arbetar/ 

anser att man ska arbeta med elevers skrivutveckling. Där lärarna menar att när det 

gäller elevers skrivutveckling är det viktigt att eleverna får tillfälle att skriva så mycket 

som möjligt, det kan vara att eleverna får skriva olika brev eller berättelser. L2 menar 

att lärare även ska försöker hitta saker som intresserar eleverna att vilja skriva om, då 

detta väcker ett intresse hos eleverna:  

 

Jag försöker hitta /…/ olika sätt som /…/ intresserar dem att skriva brev 

skriva kort /…/ skriva olika texter /…/ ja olika saker så att de liksom ska 

/…/ att sporra dem. Att de ska tycka det är kul, och försöker att de ska göra 

olika saker. (L2) 

 

Lärarna påpekar även att en bra grund att använda sig av kan vara att man går igenom 

med eleverna hur bokstäverna ser ut, hur de skrivs, men även hur de låter. För kan de 

inte bokstäverna så får de sedan svårigheter med att kunna utveckla sitt skrivande. Där 

L3 berättar att: Först brukar läraren rent allmänt gå igenom hur bokstäverna ser ut och 
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hur de låter och hur de ska formas. Även att eleverna får med sig läsningen till 

skrivandet där L3 även nämner hur hon uppfattar skrivning och läsning: 

 

Jag upplever också att läs och skriv hänger så tätt ihop /…/ en del lär 

sig ju att läsa genom att skriva och tvärt om /…/ att de hänger så tätt 

ihop /…/ så jag försöker få dem att lyssna och försöka att få till lite 

bokstäver och så. (L3) 

 

Samtidigt som lärarna säger att läsningen ska försökas få med i elevernas 

skrivutveckling, är det samtidigt viktigt att läraren inte stoppar någon elev till att vilja 

skriva mycket. Då detta kan skapa ett förlorat intresse hos eleven. Lärarna uttrycker 

även att de brukar variera arbetsätten i skrivundervisningen, där eleverna ibland kan få 

arbeta i par, ensamma eller i helklass. Men även att en stark elev kan få arbeta med en 

elev som är lite svagare i skrivning. L1 menar att det kan vara bra att försöker hitta sätt 

som passar båda eleverna om de ska arbeta i par: 

 

De kanske får ett gosedjur framför sig där de ska komma på vad den heter 

/…/ vad den gillar /…/ de gör att de får samarbeta och båda är delaktiga /…/ 

lika viktigt att man sätter ihop två med skrivsvårigheter men då måste man 

ha en personal som kan hjälpa till hela tiden. (L1) 

 

3.2.4 Resursskapande undervisningssituation  
Under kategorin resursskapande tar jag upp uttalanden från lärarna gällande hur de 

arbetar med elever med skrivsvårigheter, men även vilka metoder de anses vara 

lämpliga för att underlätta elevernas utveckling. Att inte kunna få ner de tänka på 

pappret kan uppfattas som frustrerande hos eleverna, detta uttrycker lärarna är ett tecken 

på att en elev har skrivsvårigheter. lärarna uttrycker även att det kan bero på att eleven 

saknar den fonologiska eller den morfologiska medvetenheten till skrivandet, men att 

det även kan bero på elevens minne att eleven hinner tappa sin tanke innan eleven 

hinner skriva ner den. Citat från L1: 

 

Man /…/ har ibland dålig självkänsla eller för lite tillit till sitt eget lärande 

/…/ de kan bero på att man har koncentrationssvårigheter, att man är för 

impulsiv så att man inte får ro i kroppen, för att det tar för mycket energi. 

(L1) 

 

Sen ibland kan det också vara tror jag att man misslyckas för mycket att /…/ 

att de är för svårt ibland för eleven /…/ vilket gör att misslyckas man får 

många gånger så utvecklar man tillslut en svårighet för sig själv. (L1)  

 

Utifrån lärarnas uttalanden uppfattar jag det som att lärarna försöker finna saker som 

intresserar eleverna till att vilja skriva. L 2 menar att oftast om eleven finner ett intresse 

i det som ska göras kan eleven hitta ett flyt i sin skrivning: 
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Så fort de har någonting med att de har intresset de kanske är hockey ja då 

kanske de är väldigt roligt att kunna skriva just om hockey. Men det är inte 

lika roligt att skriva om blommor till exempel. (L2) 

 

Lärarna påpekar att det de försöker att anpassa undervisningen efter varje elevs behov, 

att när eleverna lyckas skriva någonting så uppfattar lärarna att elever känner en glädje. 

Om eleverna inte får uppleva någon glädje för sina arbeten är risken stor att de förlorar 

både intresset och sitt självförtroende om de misslyckas allt för mycket. Lärare 4 menar 

att datorn kan vara ett bra verktyg att låta elever med skrivsvårigheter får använda sig 

av: 

 

Ja är det rent motoriska svårigheter så försöker jag ju att de ganska ofta får 

skiva och sitta vid datorn, där de även kan lyssna på det skrivna /…/ Men 

även att texterna blir läsliga så att de vågar visa upp dem för de övriga. (L4) 

 

Lärarna lägger stor vikt vid att det är viktigt att eleverna har en mottagare i allt de gör, 

där eleverna få visa upp sina arbeten, få respons men även få känna sig stolta över det 

de har gjort. Utifrån resultatet kan jag tolka det som att en bra metod kan vara att 

använder sig av att skriva brev där eleverna få en mottagare. Att ha en mottagare skapar 

inte bara glädje utan även en nyfikenhet och ett intresse till att vilja skriva mer. Lärarna 

påpekar att de uppfattar att eleverna finner att stort intresse i att skriva brev, där lärarna 

kan se deras glädje och nyfikenhet nå fram. Citat från L3: 

 

Brev brukar sätta fart på väldigt många /…/ vi har gjort så att vi har skaffat 

brev kompisar i en annan klass /…/ de fick skriva brev och det var ingen 

som inte kom till skott /…/ utan alla åååå och sen ska vi få svar, det var 

verkligen det här med mottagare och att det fanns en mening med skrivandet 

det var roligt. (L3) 

 

Lärarna påpekar även att det får vara ett stort stöd för de elever som är i behov av det, 

där lärarna menar att det ibland kan det hända att lärarna får skriva åt eleverna, eller att 

lärarna skriver först så kan eleven sedan skriva av, detta för att eleven ska skriva något 

överhuvudtaget för annars kan det lätt bli så att eleven inte skriver någonting alls. L4 

menar att om eleverna får skriva om sådant som de finner intressant och roligt så brukar 

elevernas skrivande flyta på bra 

 

Man får försöka hitta något som lockar eleven till att vilja skriva /…/ 

exempelvis en traktor om det intresserar eleven. (L4) 

 

Lärarna påpekar att det vi några/ något tillfälle i veckan får hjälp av en specialpedagog 

som kan hjälpa de elever med skrivsvårigheter. Utifrån lärarna uttalanden tolkar jag att 

de känner positivt för att specialpedagogen som då använder sig av speciella metoder 

för att kunna hjälpa eleverna att utvecklas. Lärarna menar även att specialpedagogen 
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kan bära på mer kunskap om hur man ska gå tillväga för att hjälpa elever med 

skrivsvårigheter än vad de själva kanske kan. Lärarna uttrycker att de inte använder sig 

inte av någon direkt metod i undervisningen, utan de försöker istället hitta vad det är 

eleven har svårigheter med för att sedan kunna hitta en lösning/metod som eleven kan 

arbeta med. Men alfabetet är alltid bra att ha synligt som eleverna kan ta stöd hos om de 

exempelvis glömmer bort hur bokstäverna ser ut. Citat från L3: 

 

Jag försöker väll å leta reda på vad problemet är för det är ju olika vad det är 

/…/ Är det rent de här att komma ihåg hur de ser ut /…/ så kan man sätta 

praxis alfabetet på elevens bänk. (L3)  

 

3.3 Sammanfattning 
För att knyta ihop säcken, kommer jag här nedan att presenteras en kort sammanfattning 

av analysen. Där jag tydliggör lärarnas svar med även en tydligare koppling till mitt 

syfte som är att undersöka hur 4 lärare i årskurs 2 arbetar med skrivundervisningen för 

elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv.  

 

Lärarna använder sig inte av någon direkt metod i sin undervisning för elevers med 

skrivsvårigheter, utan de försöker istället hitta vad det är eleven har svårigheter med i 

skrivning, för att sedan kunna finna material som passar elevens behov och 

förutsättningar. Däremot nämner lärarna att alfabetet i olika former är en bra metod att 

använda sig av till de elever som har skrivsvårigheter. Där de kan ta stöd i hur 

bokstäverna ser ut men även hur de låter med hjälp av praxis alfabetet. Även att lärarna 

utnyttjar och använder sig av läsning för att utveckla elevers skrivande.  

 

Lärarna lägger stor vikt vid att miljön har stort inflytande för elevers utveckling, både 

för de elever som har skrivsvårigheter med även för de elever som inte har 

skrivsvårigheter. Lärarna menar att det är viktigt att det är inspirerande och lustfyllt till 

att vilja lära sig skriva, men även att det ska sitta mycket sagor och brev på väggarna. 

Det ska även finnas tillgängligt olika platser där eleverna kan sitta, antingen vid en 

dator, eller i ett lugnt rum eller hörn där de kan arbeta i lugn och ro om de behövs. För 

att kunna skapa en god miljö menar lärarna att lärarna måste skapa ett accepterande 

klimat, där det är accepterat att ha svårigheter i olika saker. Även att lärarna tillger de 

material och formar klassrummet efter elevernas behov och intresse, 

 

Det är viktigt att lärarna skapar en förståelse för de elever som har skrivsvårigheter att 

det är jobbigt men även att det får vara jobbigt menar lärarna. Att läraren förklarar för 

de övriga eleverna hur det ligger till så att de inte ska känna sig bortglömda. Lärarna 

menar även att anpassa uppgifterna efter vad eleverna klarar av, kan vara en bra metod, 

att alla inte behöver göra samma. I arbetet med elever som har skrivsvårigheter är det 

viktigt att lärarna låter eleverna skriva mycket menar lärarna, då det är viktigt att 
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eleverna skapar sig ett intresse för skrivandet. Men även att läraren finns till hands och 

stöttar de elever som behöver hjälp. Att läraren inte är i och rättar för mycket i elevens 

texter, men även att läraren försöker hitta saker som intresserar eleven till att skriva. 

Lärarna menar även att datorn är ett bra verktyg att använda sig av där de elever som 

har skrivsvårigheter kan få sitta och skriva just för att känna att de kan få ner en läslig 

text och kan känna sig stolta och vågar visa upp sina texter.  

 

Lärarna menar att det största svårigheten elever med skrivsvårigheter har är att kunna få 

ner något på pappret. Men även att de kan ha svårigheter med att forma bokstäverna, 

många elever som har skrivsvårigheter oftast har svårigheter med motoriken. Lärarna 

menar även att elevernas självförtroende är ett problem till att de inte utvecklas i sin 

skrivning. Men även att skrivsvårigheter kan bero på många olika faktorer. 
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4 Diskussion 
I detta kapitel som följer här nedan presenteras en metoddiskussioner som innehåller val 

av metod samt tillvägagångssätt vid studiens genomförande. En resultatdiskussion 

kommer även presenteras där resultatet kopplas ihop med studiens syfte och tidigare 

forskning.   

 

4.1 Metoddiskussion 
Här diskuterar jag om den metod jag valt att använda mig av och dess konsekvenser 

utifrån val av urval, genomförande och trovärdighet.  

 

Min studie utgår ifrån en sociokulturell ansats, eftersom mitt syfte med studien var att 

undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med skrivundervisningen för elever med 

skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv. Den sociokulturella ansatsen är lämplig att 

använda sig av när forskare vill undersöka olika arbetssätt, men även för att få ta del av 

olika kunskaper och erfarenheter enligt Säljö (2000). Jag skulle givetvis kunnat använda 

mig av en annan teoretisk ansat som exempelvis fenomenografisk ansats, där jag kunde 

ta reda på olika uppfattningar, vilket jag då kunde sett ur elevernas perspektiv. För 

denna studies syfte anser jag att den sociokulturella ansatsen var lämpligast. 

 

Genom att jag valde att använda mig av en kvalitativ metod med en hög grad av 

strukturerade frågor, det vill säga öppna frågor fast med en bestämd ordning, anser jag 

att jag samlade in ett innehållsrikt material till min studie. Om jag inte hade använd mig 

av denna metod, tror jag inte att jag hade fått ut lika mycket bra material som jag fick, 

då frågorna hade varit mer bestämda och respondenterna hade inte kunnat tala lika fritt 

som de gjorde. Men då jag är ovan när det gäller intervjuer, anser jag det passande att 

jag ändå till viss del använde mig av strukturerade frågor, vilket gjorde mig säkrare 

under intervjun då jag redan innan viste vad jag skulle ställa för frågor till 

respondenterna.  

 

Jag anser att jag gjorde ett bra val genom att använda mig av fyra respondenter i min 

studie och inte fler, dels för att tiden skulle räcka till att genomföra min studie, vilket 

den gjorde för att kunna bli klar i tid, dels att jag anser att jag fick ut ett bra och 

innehållsrikt material för att kunna besvara mitt syfte. Att jag använde mig av ett 

bekvämlighetsval till att välja respondenter till min studie, anser jag har både för- och 

nackdelar. Jag var inte ute efter att intervjua respondenter med en viss bakgrund, det vill 

säga att ålder, erfarenhet, antal år i yrket inte har någon betydelse för min studie. Där 

jag anser att det inte har någon betydelse för hur lärare arbetar med skrivundervisningen 

med elevers skrivsvårigheter. Vilket jag då kan se som en fördel med att använda sig av 

bekvämlighetsvalet, nackdelen kan vara att man kanske inte får ut de material som man 

söker efter, då respondenterna har för lite kunskap inom ämnet.  
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Då jag tidigare hade kännedom om två av respondenterna, vilka jag började intervjua, 

mynnade detta ut till en säkerhet hos mig under de övriga intervjuerna där jag inte hade 

någon kännedom om respondenterna. Vilket underlättade sedan när jag genomförde de 

övriga intervjuerna där jag inte kände till respondenterna. Enligt Stukát (2011)  har det 

ingen betydelse hur stort urval forskaren valt att använda sig av i en kvalitativ studie, 

utan huvudsaken är att forskaren införskaffar sig den information forskaren är ute efter. 

Hade jag valt att använda mig av ett större urval, är jag medveten om att min studie 

förmodligen hade sett annorlunda ut, dock är jag säker på att det inte hade påverkat mitt 

resultat så mycket, då jag tydligt kunde se i mitt insamlade material att det inte var allt 

för stora skillnader. Däremot kan mitt resultat ha varierat lite om jag tagit med 

respondenter från större städer, där både skolan och klasserna är större. Där det kan 

finnas fler elever med skrivsvårigheter, och det kanske inte finns de resurser som krävs 

då de blir större klasser med färre lärare. Eller så kan de vara tvärt om att de finns fler 

resurser på större skolor och kan då ge eleverna mer hjälp och stöd.  

 

Jag ser fördelar med att jag gav ut intervjufrågorna innan intervjun ägde rum, för att 

respondenterna skulle kunna vara förberedda på de frågor som de skulle besvara. Vilket 

jag tror ledde till att jag fick ett bra och användbart material. Dock kan jag även se en 

nackdel med att göra på detta sätt, då respondenterna kanske innan intervjun blivit 

påverkade av andra, via att de fick se intervjufrågorna. Detta är dock inget jag kan veta 

nu i efterhand, utan jag får lita på att det är deras åsikter. Enligt Stukát (2011) är det till 

en fördel att ge respondenterna stor spelutrymme, då detta oftast leder till att forskaren 

får ut ett mer spännande och innehållsrikt material. Stukát menar att en nackdel med 

denna metod är att jämförbarheten kan försvåras.  

 

Genom att jag spelade in samtliga intervjuer så underlättade det själva transkriberingen, 

jag kunde lyssna om och om igen på det insamlade materialet. Hade jag inte spelat in 

intervjuerna hade jag förmodligen gått mist om mycket användbar information, då jag 

inte skulle kunna hålla allt i minnet. Jag skulle heller inte hinna skriva ner allt som 

respondenterna sa. Det skulle även finnas risk för att jag misstolkade respondenternas 

svar och gav ett felaktigt resultat. Detta gjorde det även lättare för mig att hålla mig till 

trovärdighet av min studie. En nackdel med att använda sig av inspelningar är att gester 

och mimik går förlorat, detta var något som jag hade i åtanke då jag valde att använda 

mig av inspelningar. Men att spela in ”vägde tyngre” än att inte spela in, jag ansåg de 

lättare att hålla sig till trovärdigheten av studien om jag kunde lyssna på det inspelade 

materialet för att få ut ett korrekt resultat.  

 

Genom att jag markerade och klippte ut de transkriberade material kunde jag lättare 

urskilja likheter men även de olikheter som materialet innehöll. Det underlättade även 

för mig när jag skulle dela in materialet i olika kategorier, där jag sorterade upp 

materialet i olika kategorier efter färg. Det var dock inte lätt att dela in och välja ut de 

olika kategorierna, men jag försökte att förhålla mig till de olika begrepp som används 

inom den sociokulturella aspekten, vilka var miljö, verktyg. Vilket underlättade för mig.  
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4.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer jag att diskutera de delar från resultatet som jag finner 

relevant för min studie och koppla ihop med den litteratur studien innehåller. För att 

underlätta har jag valt att strukturerar diskussionen utifrån tidigare kategorier men även 

i samma ordning som i analysen. Dessa kategorier är: Lustfyllt lärande för att 

tillfredsställa elevens behov, Lärarens accepterande för elevers skrivsvårigheter, 

utvecklande undervisningssituation och resursskapande undervisningssituation.  

 

4.2.1 Lustfyllt lärande för att tillfredsställa elevens behov 
Mitt syfte med studien var att undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv. Jag ville ta 

reda på vilka skrivinlärningsmetoder som lärarna uttrycker att de använder när de 

undervisar elever med skrivsvårigheter. Vad lärarna anser är en god miljö för 

skrivinlärningen. Hur lärarna uttrycker att de går tillväga för att skapa en sådan miljö. 

Hur lärarna uttrycker att de bemöter eleverna med skrivsvårigheter, gentemot elever 

som inte bedöms ha skrivsvårigheter. Att skolan ska stimulera och utveckla ett intresse 

hos elever inom skrivutvecklingen står tydligt i Skolverket (2011).  I dagens samhälle är 

det viktigt att kunna skriva så att andra människor förstår, då mycket av vår 

kommunikation sker via skriftspråket. För att utveckla denna skrivförmåga hos elever är 

det viktigt att läraren gör lärandet roligt och intressant enligt Stadler (1998). 

 

Det empiriska materialet visar att lärarna i studien uttrycker att de lägger stor vikt vid 

begreppet lustfyllt, där Svensson (1998) menar att för elever med skrivsvårigheter är det 

viktigt att läraren gör lärandet lusfyllt och lekfullt. Utifrån lärarnas svar tolkar jag 

begreppet lustfyllt som att det dels har med undervisningen att göra, att läraren ska hitta 

olika arbetsätt som intresserar eleverna till att vilja utvecklas exempelvis att de får 

skriva om sådant som intresserar dem, dels för att kunna göra lärandet lustfyllt fullt ut. 

Lärarna menar att miljön har stor påverkan i elevernas kunskapsutveckling. Svensson 

(1998) menar att miljön har stor betydelse för elevers utveckling, men det är individuellt 

hur mycket miljön påverkar ett barns utveckling. Men jag finner i mitt empiriska 

material att lärarna uttrycker att de försöker att forma klassrumsmiljön utefter allas 

behov, där eleverna inte måste sätta upp något på väggen om de inte vill. Jag tolkar det 

som att lärarna tycker att det är viktigt med små arbetsplatser där de elever som vill sitta 

i lugn och ro kan få arbeta. Jag kan tolka att lärarna precis som Björk och Liberg (1996) 

anser att en god klassrumsmiljö är viktigt, men att det då ska finnas olika val och 

möjligheter. Att eleverna får vara med och bestämma hur utsmyckningen av 

klassrummet ska se ut, ska finnas mindre ytor där elever kan sitta i lugn och ro. Lärarna 

påpekar att det viktigast är att läraren kan bemöta alla olika behov som förekommer i 

klassrummet. Det underlättar för elever som har skrivsvårigheter om alfabetet sitter 

uppe, att det finns mycket sagor och berättelser i klassrummet som inspirerar eleverna 

till att vilja utveckla sitt skrivande. Genom att eleverna känner att det finns den hjälp de 

behöver för att kunna utvecklas så leder det till att eleverna trivs och vill utvecklas. 
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Vygotskij (1999) menar att då eleverna tillbringar en stor del av sin tid i att vara i ett 

klassrum, är det viktigt att det är inrett efter elevers behov och förutsättningar. Eleverna 

ska känna sig trygga och harmoniska till att vilja utvecklas. Lärarnas synsätt anknyter 

till Lesnick (2012) där de anser att skolmiljön är den miljö där eleverna arbetar och kan 

utvecklas med hjälp av undervisning från läraren. Viktigt att skapa en stödjande 

skolmiljö, där eleverna får de stöd och de material som de behöver för att kunna 

utvecklas. 

 

Jag tolkar att lärarna menar att det även finns en negativ effekt när det gäller 

klassrumsmiljöns påverkan, de menar pengar, tid och rum. Där Stensmo (2008) menar 

att de beror på hur mycket undervisning och hjälp som kan ges eleverna, men även hur 

klassrummets planlösning ser ut, då lärarna kanske inte kan möblera hur de vill eller ha 

olika arbetsplatser. När lärarna nämner att pengar kan påverka klassrumsmiljön så 

uppfattar jag det som att om skolan inte har några pengar går det inte att köpa in de 

material eller de hjälpmedel som elevernas behöver. Detta menar då lärarna främst 

påverkar de elever i skrivsvårigheter som behöver extra mycket hjälp. Jag kan urskilja 

att lärarna i studien anser elever med skrivsvårigheter oftast ser skrivandet som en 

tävling, där eleverna jämt hamnar sist, vilket leder till att eleverna får 

koncentrationssvårigheter, då eleverna ständigt kontrollerar hur långt de andra eleverna 

hunnit skriva. Kadesjö (2007) menar att de tydligt kan se om en elev har 

koncentrationssvårigheter, genom att eleven oftast inte skriver, utan har fullt upp med 

att ”koll” på alla andra. 

 

4.2.2 Lärarens accepterande för elevers skrivsvårigheter 
Resultatet av intervjuerna visar på att lärarna anser att de är införstådda med att elever 

med skrivsvårigheter har det jobbigt. Lärarnas kunskap knyts samman med Gustafsson 

och Mellgren (2005), där de menar att ha insikt i elever med skrivsvårigheters känslor är 

en viktig aspekt för att kunna utveckla elevernas skrivande. Men även att läraren kan 

förklara för eleverna att alla är vi olika, att vi får vara olika och bra på olika saker. I 

lärarnas uttalanden kan jag urskilja att lärarna är noga med att förklara detta för 

eleverna. Lärarna uttrycker att de brukar göra jämförelser genom att vissa är bra på att 

springa, medan andra är bra på att simma. Detta för att tydligt förklara för eleverna att 

det är ”okej” att ha skrivsvårigheter, att det är något som eleven får öva upp. I mitt 

empiriska material kan jag se likheter mellan lärarnas och Björks och Libergs (1996) 

synpunkter på hur hård läraren ska vara i rättningen av texter hos elever med 

skrivsvårigheter. Björk och Liberg (1996) menar att om läraren vill stärka en elevs 

självförtroende till sitt eget skrivande, är det viktigt att läraren låter elevens skrivande 

flöda. Att läraren inte är i och rättstavar elevens texter allt för mycket, vilket kan leda 

till att eleven förlorar intresset helt för sitt skrivande. Att läraren måste acceptera att 

elevens texter får innehålla felstavningar.  

 

Utifrån resultatet kan jag tolka att lärarna anser det viktigt att eleverna få känna att de 

lyckas med sina arbeten. Ostrosky, Gaffney och Thomas (2006) menar att det är lätt för 
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en lärare att skapa ångest och panik hos en elev, genom att ge eleven svårare uppgifter 

än vad eleven klarar av. Här har läraren inte accepterat att eleven har skrivsvårigheter, 

och läraren saknar förståelse för eleven. Dock om läraren anpassar uppgifterna efter 

varje individ har eleven en chans att lyckas och även känna detta själv. Detta göra att 

eleven kommer våga visa upp sitt arbeta för andra.  

 

4.2.3 Utvecklande undervisningssituation 
Lärarna i min studie påpekar att det är viktigt att läraren låter eleverna få skriva mycket, 

mycket om olika saker. Här stärks lärarnas syn med Strömqvist (2007) som menar att 

det viktigast verktyget när det gäller elevers skrivutveckling är att de får tillfälle att 

skriva mycket, att de får skriva i olika sammanhang. Jag ställer mig då frågan hur 

läraren ska få eleverna till att vilja skriva? Där jag har uppfattat utifrån lärarna att det 

inte alltid är det lättaste, då en del elever bara sitter och gör ingenting. Jag uppfattar att 

lärarna i min studie uttrycker en ambition att motivera eleverna till att skriva, där 

eleverna ibland får skriva om sådant som de finner ett intresse av. Enligt Skolverket 

(2011) behöver eleverna ges möjlighet att få skriva om sådant som engagerar dem, detta 

kan skapa en lust hos eleverna att få skriva och berätta om sådant som intresserar dem. 

 

När det gäller elevers skrivutveckling antyder lärarna att det är viktigt att läraren är noga 

med att gå igenom grunderna för eleverna, hur bokstäverna ser ut, hur de låter, för att 

eleven ska kunna utvecklas vidare som en skribent. Lundberg (2008) stärker lärarnas 

antydande, där Lundberg menar att om inte eleverna får med sig de verktyg som krävs 

för att kunna utvecklas i sitt skrivande, så kommer eleven att få svårigheter att 

utvecklas. Lundberg menar att det viktigaste verktyget är att kunna stava, 

meningsbyggnad och konstruktion. 

 

Björk och Liberg (1996) menar att det skrivna språket handlar om kommunikation, att 

människan både kan skriva och läsa så andra förstår. Lärarna i min studie menar att 

skrivning och läsning hänger samman. Kan människan inte skriva får de svårigheter 

med att läsa och tvärt om. Samtidigt är det viktigt att läraren inte stoppar eleverna till att 

vilja skriva, det kan räcka med att de får läsa upp sina sagor för andra elever. Björn och 

Liberg (1996) menar att det kan vara bra för eleverna att få skriva eller läsa ihop med 

andra, för att det är den sociala samvaron och det sociala samspelet mellan individer 

som stärker en svag individs utveckling.  

 

4.2.4 Resursskapande undervisningssituation 
I mitt empiriska material kan jag se likheter mellan respondenternas svar utifrån 

intervjuerna med Carlström (2001) syn på vad skrivsvårigheter innebär. Carlström 

menar att elever som har skrivsvårigheter har oftast svårigheter med att koppla ihop 

tanke till skrivandet, då elever med skrivsvårigheter oftast har svårigheter med att lagra 

information. Lärarna i min studie menar på att de tydligt kan se tendens för detta hos de 

elever med skrivsvårigheter, där eleverna kan berätta vad de vill skriva ner men när de 
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ska skriva ner det de tänkte har det tänkta gått förlorat. Där Carlström (2001) menar att 

det kan ha att göra med att eleven har koncentrationssvårigheter. Det kan även vara så 

att eleverna saknar den fonologiska och morfologiska medvetenhet som krävs för att 

kunna skriva. Jag uppfattar det som att lärarna finner en tendens till att eleverna saknar 

självförtroende till sitt skrivande, där det kan kopplas ihop med vad Stadler (1998) 

antyder är en brist hos elever med skrivsvårigheter, att dessa elever oftast har dåligt 

självförtroende. Lärarna menar att detta beror på att eleverna finner sina texter fula och 

oläsliga.  

 

Utifrån lärarnas svar, uppfattar jag det som att lärarna försöker anpassa sin 

undervisning. Enligt Stadler (1998) kan det vara bra om eleverna får vara med och 

planera undervisningen, att eleverna får skriva om sådant som de finner intressant, då 

detta kan leda till ett intresse. Lärarna mer även att de försöker låta eleverna få skriva 

om sådant de finner intressant, där lärarna menar att det är bättre att eleverna skriver 

nått än ingenting alls. Jag ställer mig då frågan hur det kommer sig att elever med 

skrivsvårigheter oftast bara vill skriva om sådant de finner intressant? Björk och Liberg 

(1996) antyder då att det är genom det egna skrivandet som elever finner intresse till att 

vilja utvecklas. Lärarna menar även att datorn kan vara ett bra hjälpmedel för de elever 

som har skrivsvårigheter och inte vill skriva för hand. Björk och Liberg (1996) menar 

att datorn är ett viktigt redskap att använda sig av i skolans undervisning. Jag tolkar det 

som att lärarna i min studie menar på att eleverna skapar en större lust för skrivandet om 

de får sitt och skriva vid en dator. Jag ställer mig då frågan om det är så att eleverna 

finner det bekvämligt att skriva vid en dator, eller om de bara tycker det är roligare att 

skriva på en dator? Här menar Trageton (2005) att elevernas dator intresse bero mesta 

dels på att eleverna finner alla bokstäver blir identiska och lättlästa. Att de sedan vågar 

visa upp sina texter, vilket betyder att eleverna får en mottagare är en viktig nyckel i 

elevers skrivutveckling. Utifrån mitt empiriska material från lärarna kan jag uppfatta att 

de uttrycker att de försöker lägga stor vikt vid att eleverna ska få en mottagare till sina 

arbeten. Lärarna använder sig bland annat av en brevlåda, de sätter upp elevernas 

arbeten på väggarna, de kan högläsa för andra elever. Jag uppfattar det utifrån lärarna att 

detta skapar ett intresse hos eleverna. 

 

Lärarna i min studie menar på att det är viktigt att de hjälper de elever som har svårt att 

skriva, att lärarna till och med kan skriva åt dem eller att de får skriva av. Detta menar 

Fridolfsson (2008) är en bra metod att använda sig av, för oavsett hur mycket eller hur 

lite en elev kan skriva är det de viktigaste att lärarna utgår ifrån elevens utgångspunkt. 

Jag uppfattar blandade känslor bland respondenterna när det gäller par eller 

grupparbeten där elever med skrivsvårigheter är inblandade. Några lärare anser det bra 

att eleverna får arbeta i par eller grupper där de kan blanda elever med skrivsvårigheter 

och elever som inte har skrivsvårigheter, medan någon lärare anser det svårt och onödigt 

att arbeta på detta sätt. Björk och Liber (1996) anser att det är en bra metod att använda 

sig av, där eleverna kan hjälpas och men även stärka varandras kunskaper. 
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Jag uppfattar även att lärarna inte, enligt deras utsagor, använder sig av någon metod, 

utan de försöker främst leta reda på elevens svårigheter för att hitta lämpligt material. 

Säljö (2000) kunskaps syn kopplas här ihop med lärarnas, där han menar att det inte går 

att finna en specifik metod till elever med skrivsvårigheter, oftast kan eleven ha 

varierande problem. Däremot nämner en lärare att hon kan använda sig av LTG 

metoden där hon plockar ut visst material som kan passa elevens behov och 

förutsättningar. Trageton (2005) finner detta är en bra metod att använda sig av för 

elever med skrivsvårigheter.  

 

Enligt Utbildningsdepartementet (1998) ska undervisningen i skolan anpassas efter 

varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen ska utgå ifrån elevens bakgrund, 

språk, dess tidigare erfarenheter och genom detta kunna främja elevens fortsatta 

utveckling och lärande. Någon lärare i min studie nämner att praxisalfabetet är bra att 

använda sig av för de elever som har detta behov. Lärarens kunskap knyts ihop med 

Hellquist (1996) som menar att praxisalfabetet är en bra metod att använda sig av, där 

eleverna kan koppla ihop ljud och bild, men även att de får ha det på sin bänk så att det 

finns lätt till hands. En annan viktig resurs som jag uppmärksammar utifrån lärarnas 

intervjuer är att de har tillgång till en specialpedagog, som kommer och hjälper de 

elever som behöver hjälp. Här får även eleverna den träning som de behöver för att 

kunna utvecklas. 

 

 

4.3 Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv. De 

frågeställningar jag har sökt svar på vad: Vilka skrivinlärningsmetoder uttrycker lärarna 

att de arbetar med när de undervisar elever med skrivsvårigheter? Vad anser lärarna 

är en god miljö för skrivinlärningen? Hur uttrycker lärarna att de går tillväga för att 

skapa en sådan miljö? Hur uttrycker lärarna att de bemöter eleverna med 

skrivsvårigheter, jämfört med de elever som inte bedöms ha skrivsvårigheter? Jag anser 

att jag fått dessa frågor besvarade genom de intervjuer som genomförts, hur lärarna 

uttrycker att de arbetar med skrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter. Här 

nedan redovisas de pedagogiska implikationerna av min studie, för att tydliggöra och 

knyta ihop studien med utgångspunkt från dess syfte.  

 

Jag uppfattar att lärarna anser det svårt att arbeta med elever som har skrivsvårigheter, 

vilket jag kan förstå. Det gäller att hitta metoder/ arbetsätt som är anpassade efter 

elevens behov och förutsättningar, men även att hitta metoder och lösningar som gör att 

eleven vill skriva och utveckla sitt skrivande. Ska man använda sig av någon metod till 

elever med skrivsvårigheter och i sådana fall vilken? Utifrån mitt resultat kan jag se att 

lärarna inte, enligt deras utsagor, använder sig av någon metod utan lärarna försöker 

istället se vad eleven har svårigheter med, och därifrån plocka ut delar ur olika metoder 
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som kan passa till elevens behov och förutsättningar.  Samtidigt anser jag att allt ansvar 

inte ligger på skolan, att få en elev med skrivsvårigheter att vilja utvecklas till en duktig 

skribent, då även hemmet har stort inflytande hos eleverna. Där familj och omgivning 

lätt kan påverka eleven när det gäller skrivning. Jag anser därför att det är viktigt att 

hemmet har en positiv inställning till elevens skrivutveckling, för att kanske underlätta 

skrivprocessen i skolan. Denna studie har fått mig att förstå vilken utmaning som kan 

uppstå i en klass som innehåller elever med skrivsvårigheter, hur läraren ska forma 

eleverna till dugliga skribenter fast eleven inte ens vill skriva någonting. Att finna något 

som intresserar eleverna till att skriva är en viktig utgångspunkt att ha i åtanke som 

lärare, det är bättre att eleverna skriver något än ingenting alls. Detta är något som 

lärarna i min studie trycker mycket på, där lärarna anser att det är nyckeln till ett 

lustfyllt skrivande. Men även att eleverna ska försöka att skriva så mycket som möjligt.  

 

Även vilken stor betydelse miljön har för elevers skrivutveckling, hur klassrummet är 

utformat, hur många elever det finns i klassen, hur många elever har skrivsvårigheter, 

vad finns det för resurser, finns det olika arbetsplatser? Detta är många frågor som 

lärarna uttrycker sig om i min studie, att det är en utmaning att utforma klassrumsmiljön 

så att den ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Här menar lärarna i 

min studie att det kan vara bra att låta eleverna få vara med och utforma/utsmycka 

klassrummet efter vad de känner passar bäst. Att eleverna får sätta upp sina arbeten på 

väggarna, då detta ses som ett inspirerande moment till att vilja skriva. Datorn är ett 

redskap som lärarna anser har en stor betydelse hos elever med skrivsvårigheter där de 

tydligt kan se det skrivna samt att de kan lyssna på det skrivna. Det stärker även deras 

självförtroende genom att texten blir läslig och att eleverna vågar visa upp sina arbeten 

för andra.  

 

Bemötande är något som lärarna lyfter fram tydligt i min studie, att bemötandet till 

elever med skrivsvårigheter är en viktig aspekt för att få eleverna till att vilja utvecklas. 

Lärarna framför att de bemöter eleverna olika beroende på varje individs behov och 

förutsättningar. Däremot nervärderar lärarna ingen elev utan de ser alla elevernas starka 

sidor och ger mycket beröm och visar att de är intresserade av elevernas arbeten, enligt 

dras uttalanden.  

 

Studiens visar på att när det gäller elever med skrivsvårigheter tycker eleverna, enligt 

lärarna, att det är jobbigt att ha skrivsvårigheter speciellt om eleven saknar den motorik 

som krävs för att kunna skriva läsliga texter så att andra kan förstå. Även att jag kan 

uppfatta det utifrån respondenterna intervjuer att eleverna inte alltid vågar visa sina 

arbeten, att de kan skapa frustrationer och koncentrationssvårigheter hos eleverna, då de 

ständigt kämpar med att kunna skriva, att inte alltid hamna sist, eller att jämt skriva fult 

och oläsligt. Detta är något som lärarna uttrycker, att eleverna måste förstå att alla är 

olika och alla arbetar i olika tempon. Alla är unika på sitt sätt och behöver inte skämmas 

för något som man gjort. Detta är något som jag fastnade för i min studie hur elever med 

skrivsvårigheter verkligen känner för att ha skrivsvårigheter. Jag har nog aldrig riktigt 

förstått hur detta problem kan påverka en elev med dess självkänsla och självförtroende.  
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4.4 Studiens kunskapsbidrag 
Syftet med studien har varit att undersöka hur fyra lärare i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv. Fokus med 

studien har varit hur läraren uppfattar elevens behov, läraren och 

undervisningssituationen. Jag avgränsade studien till lärare i skolår 2 och valde att 

intervjua fyra respondenter med stöd av Trost (2005). Sociokulturella ansatsen har varit 

studiens teoretiska utgångspunkt, vad gäller att ta reda på vilket verktyg lärare använder 

sig av i skrivundervisningen för elever med skrivsårigheter. För att kunna fånga lärarnas 

erfarenheter och arbetsätt krävs det att de har en viss erfarenhet med 

skrivundervisningen i skolan.  

Resultatet pekar på att miljön har en stor betydelse för skrivundervisning för elever med 

skrivsvårigheter, det måste vara en inbjudande miljö till att vilja skriva och utvecklas. 

Vygotskij (1999) menar att en inbjudande miljö har stor potential till att skapa lust och 

ett intresse till att vilja utveckla sig själv som individ. Att kunna skapa en sådan miljö 

menar lärarna i min studie att de ska sitta mycket bilder och sagor på väggarna, ska vara 

mycket färger samt att allt material som eleverna behöver till att utvecklas ska ligga 

synligt så att de lätt kan komma åt de material de behöver för att kunna arbeta. I 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter är det viktigt att det är ett 

accepterande klimat i klassrummet. Ordet accepterande har blivit ett ord som lärarna i 

min studie nämnt vid ett fler tal gånger. Man måste kunna acceptera att alla är vi olika 

och att man får ha svårt för vissa saker. Även att alla eleverna bemöts på samma sätt, 

det är viktigt att se till att ingen glöms bort utan alla är lika viktiga och har rätt till att 

utvecklas som en duktig skribent.  

Resultatet pekar även på att lärare inte behöver använda sig av någon speciell metod i 

undervisningen, utan lärarna i min studie försöker först att finna vad eleven har 

svårigheter med i skrivning för att sedan kunna hitta lämpligt material som är anpassat 

efter elevens behov och förutsättningar. Men en bra metod att använda sig av är att 

läraren låter eleverna själva få bestämma vad de vill skriva om där Björk och Liber 

(1996) menar att skolan bör uppmuntra elever till att skriva om det som ligger dem nära 

tillhands. Detta för att de ska skapa sig ett intresse till att vilja skriva. Min slutsats 

utifrån studiens resultat av hur lärare uttrycker att de i årskurs 2 arbetar med 

skrivundervisningen för elever med skrivsvårigheter är att skrivsvårigheter är en del av 

lärarnas vardag, att det är ett vanligt och allt mer uppmärksammat problem i skolans 

värld. 

4.5 Förslag till vidare forskning 
Studiens resultat pekar på att lärarna försöker att lägga undervisningen efter varje elevs 

behov och förutsättningar, att de har tillgång till en resurslärare som hjälper de elever 

som har skrivsvårigheter och de elever som har skrivsvårigheter anser att det är jobbigt 

att ha skrivsvårigheter. Jag anser att det hade varit intressant att utföra studien med fler 

respondenter i olika kommuner i Västra Götalands län, då kanske resultatet sett 
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annorlunda ut hur lärare beskriver att de arbetar med skrivundervisningen för elever 

med skrivsvårigheter. Ett annat perspektiv skulle vara att utgå ifrån elevernas synvinkel, 

där jag kan använda mig av observationer och intervjuer för att undersöka hur elever 

med skrivsvårigheter känner och reagerar över skrivundervisningen i skolan. Exempel 

på forskningsfrågor kan då vara: hur upplever eleven sin egen skrivförmåga, hur 

reagerar eleven vid misslyckanden vid skrivning och hur skulle eleven vilja bli hjälpt.  
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Bilaga  
 

Inledande frågor (bakgrundsfrågor) 
Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad har du för utbildning? 

Vad lockade dig till att vilja bli lärare? 

Har du arbetat på andra skolor? 

 

Intervjufrågor  

1. Hur arbetar du med elevers skrivutveckling? 

2. Vad anser du är en god miljö för skrivutveckling? 

3.  Hur går du tillväga för att skapa en god skrivutvecklings miljö för eleverna? 

4. Vad innebär begreppet skrivsvårigheter för dig? 

5. Varför tror du att vissa elever har skrivsvårigheter? 

6. Vad anser du att elever med skrivsvårigheter har svårast för i sin skrivning? 

7. Hur arbetar du med elever som har skrivsvårigheter? 

8. Vad finns det för resurser på din skola som elever med skrivsvårigheter kan ta 

hjälp av? 

9. Hur upplever du att elever med skrivsvårigheter känner för att ha svårigheter i 

skrivning? 

10. Hur bemöter du elever med skrivsvårigheter gentemot elever som inte har 

skrivsvårigheter? 

11. Hur anser du att en god miljö ska vara för att hjälpa elever med skrivsvårigheter? 

 


