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Vårt syfte med studien är att ta reda på hur dagens verksamma lärare arbetar för att 
inkludera barn med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. Vi valde att fokusera på 
hur lärare i skolans tidigare år väljer att arbeta samt vilket arbetssätt de anser gynnar 
barn med läs- och skrivsvårigheter. För att nå vårt syfte har vi först tagit del av tidigare 
forskning och offentliga handlingar. Vidare valde vi att genomföra tio intervjuer med 
verksamma lärare. På så sätt kunde vi jämföra forskningen med hur verkligheten ser 
ut. 
 
Vi kom fram till att många lärare har kunskap om vad barn med läs- och 
skrivsvårigheter behöver för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Trots det var det få 
lärare som nämnde arbetssätt som gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter enligt 
forskning. Vi kom också fram till att en del lärare känner sig otillräckliga med att finnas 
där som stöd för varje enskilt barn då de uttryckte att barngrupperna är för stora. Efter 
att vi utfört denna studie har vi kommit till insikt med hur viktigt det är att erbjuda ett 
mångsidigt arbetssätt för nå ut till barn samt hur viktigt det är att ge barn med läs- och 
skrivsvårigheter stöd tidigt i åldrarna. 

 
Nyckelord: 
Inkludering, läs- och skrivsvårigheter, motivation, individanpassning och 
multimodalt lärande  
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1. Inledning 
 
Läs- och skrivsvårigheter är för oss ett intressant och viktigt ämne som vi ville fördjupa 
oss i. Att kunna läsa och skriva är i dagens samhälle en grundläggande kunskap för att 
kunna ta del av utbildning och vårt informationssamhälle. Vi var dessutom 
intresserade av att se hur verksamma lärare arbetar i de tre första skolåren och hur de 
gör för att gynna barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi båda har egna erfarenheter 
kring läs- och skrivsvårigheter och känner att det i vår kommande yrkesroll är viktigt 
att kunna hjälpa de barn som har dessa svårigheter. Vi ville sätta oss in i hur vi på bästa 
sätt kan stötta dessa barn då vi förstår att det kommer vara en stor utmaning för oss 
att tillgodose allas behov.  
 
Efter en föreläsning med Fia Serrander, universitetsadjunkt i specialpedagogik och 
matematikdidaktik (personlig kommunikation, 10 november, 2013) ändrades vår syn 
på barn med svårigheter. Hon menade att det var avgörande hur man bemöter barnen 
om man som lärare ser barnen i svårighet eller barn med svårighet. Har man synsättet 
att barn är i svårigheter innebär det att man har en tro på att de kan övervinna dem. 
Därför kommer vi härmed att använda oss utav benämningen barn i svårigheter istället 
för barn med svårigheter. Vi kommer att skriva barn med läs- och skrivsvårigheter men 
att de befinner sig i svårigheter. 
 
1.1 Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga hur lärare i skolans tidigare år möjliggör 
inkludering i undervisningen för barn med läs- och skrivsvårigheter.  
 
1.2 Forskningsfrågor 

 Vilket arbetssätt väljer lärare i klassrummet för att gynna barn med läs- och 
skrivsvårigheter? 

 Hur anser lärare att barn med läs- och skrivsvårigheter inkluderas i 
undervisningen?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Inkludering; Begreppet inkludering används främst för barn med särskilda behov 
skriver Nilholm (2006). En inkludering innebär att helheten i verksamheten anpassas 
för att alla barn ska passa in. Olikheter hos barn i klassrummet bör ses som en tillgång. 
I Skolverket (2012) poängterar Nilholm och Göransson det avgörande huruvida ett 
barn är inkluderat eller inte är helt beroende av barnets egen upplevelse av situationen.  
 
Vidare tar Nilholm (2006) upp faktorer som kan vara avgörande om lärandemiljön blir 
inkluderande eller inte. Författaren delar upp faktorerna i tre steg; läraren, skolan och 
yttre förutsättningar. En faktor som kan bidra till en inkluderande miljö är lärarens 
attityder till olikheter samt hur läraren anpassar undervisningen efter dem. 
 
Läs- och skrivsvårigheter; Fridolfsson (2008) skriver att barn med läs- och 
skrivsvårigheter har svårt att läsa och skriva och att de kan ha ett livslångt handikapp. 
Träning av den fonologiska medvetenheten som ligger i grund för läsning och skrivning 
kan påverka barns läs- och skrivutveckling skriver Häggström (2010).  Läs- och 
skrivsvårigheter innefattar också dyslexi men eftersom vi har valt att hålla oss till 
begreppet läs- och skrivsvårigheter har vi valt att inte begreppsdefiniera dyslexi.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
För att kunna komma in på läs- och skrivsvårigheter valde vi att kort förklara varför 
det är viktigt att kunna läsa och skriva samt klargöra lite om läs- och skrivinlärnings 
olika faser.  
 

2.1 Varför är det viktigt att kunna skriva och läsa? 
Statens offentliga utredning (SOU 2013:58) skriver att det är närmare en halv miljon 
svenskar som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Söderbom (1999) menar att 
det tyvärr finns ett stort mörkertal då det är ett dolt problem. Det är synd att inte alla 
vågar samtala om sina svårigheter eftersom det är viktigt att kunna läsa och skriva då 
hela skolgången bygger på att man har dessa färdigheter (Häggström, 2010). 
Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr11) framhåller att barn i skolan ska utvecklas i 
skrift och talspråket som en förberedelse för den samhälleliga gemenskapen. I dagens 
samhälle behöver vi även kunna läsa och skriva för att vara en del av det, skriver 
Wallenkrans (1993) och Liberg (2010). Vidare menar Liberg att vi genom läskunnighet 
blir medskapare i den värld vi lever i. Ett samhälle där alla kan läsa är mer ekonomiskt 
hållbart då det innebära att man på egen hand kan ta till sig information (Elbro, 2004). 
Trots stora insatser för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter är det tyvärr ofta 
några barn i varje barngrupp som kommer ha det svårt att erövra normal läs- och 
skrivförmåga skriver Häggström (2010).  
 
2.2 Läs- och skrivinlärning  
Barn som har kommit i kontakt med läs- och skriftspråket tidigt i livet har ett försprång 
när de kommer till skolan anser Liberg (2010). Den kommande läs- och 
skrivinlärningen gynnas av en uppväxt där det förekommer ömsesidig kommunikation 
(Fridolfsson, 2008). Barn som växer upp i en miljö där läsning och skrivning är vanligt 
förstår tidigt att det är viktigt och att man kan förmedla något genom text (Wagner, 
2004). Genom tidiga läsvanor blir texten därför inget främmande för barnet och det 
blir även lättare när barnet själv börjar läsa. För att skapa ett tidigt möte med texter 
krävs det att ha närvarande vuxna som förebilder enligt Längsjö och Nilsson (2005). 
 
Liberg (2010) skriver om kontextualiserad- och dekontextualiserad läsning. 
Kontextualiserad läsning görs med fördel i tidig ålder tillsammans med en vuxen. Här 
läser man böcker som är förankrat till sådant som finns runt om barnet, till exempel 
pekböcker. Barn som är kontextberoende har svårt att förstå sådant som finns utanför 
den direkta verkligheten och behöver därför samtalsstöd kring bokens innehåll. Då 
barnet är kontexoberoende kan det läsa och förstå texter som inte finns i den direkta 
miljön, så kallad dekontextualiserad läsning. Den sortens läsning innebär också att 
barnet kan reflektera och diskutera både bakåt och framåt i texten. De barn som är 
uppväxta med föräldrar som samtalar kring den lästa texten har enligt forskning bättre 
förutsättningar i sin kommande läs- och skrivinlärning (a.a.).  
 
Det är vanligt att barn först lär sig de bokstäver som finns i deras namn skriver Elbro 
(2004). Redan i förskolan och i förskoleklass går det att tillsammans med barnen öva 
den fonologiska medvetenheten (Calkins, White & Hartman 2010). Rim och ramsor är 
enligt Elbro (2004) och Fridolfsson (2008) ett bra verktyg för att leka med olika 
språkljud. Vidare skriver Fridolfsson (2008) och Calkins, White och Hartman (2010) 
att man med fördel kan börja med att öva de första ljuden i orden då det är lättare för 
barn att känna igen dessa ljud. Stöd i språkträningen kan vara att titta närmare på hur 



6 
 

 
 

munnen formas vid uttalande av de olika ljuden men även att betona de viktiga delarna 
man vill träna på. Genom den typen av träning menar Calkins, White och Hartman 
(2010) att barn blir säkrare och mer medvetna om ljudning av ord. Om man redan här 
kan upptäcka barnets svårigheter kan det enligt Fridolfsson (2008) hjälpa barnet till 
en positiv utveckling och därmed också stärka barnets självbild. Det är vanligt att barn 
erövrar skriftspråket innan läsningen, barn skriver ofta i olika syften och vill förmedla 
något till andra enligt Längsjö och Nilsson (2005). Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) 
menar att barn inte har i åtanken att förmedla när de skriver. Barn i den tidiga 
träningen skriver osammanhängande och är inte medvetna om att andra kan läsa deras 
texter 
 

Att kunna skilja på begrepp 
I början kan det vara svårt för barn att skilja på vanliga begrepp skriver Fridolfsson 
(2008). De blandar ofta ihop de olika begreppen. Som till exempel bokstav, ord, 
mening och siffra det är därför viktigt att som lärare klargöra de olika begreppen. 
Alfabetets bokstäver består av både gemener och versaler, för ett barn som nyligen har 
börjat läsa och skriva kan det vara svårt att förstår att språkljuden är densamma för till 
exempel A och a. Ett delmål i svenska i årskurs 1-3 är att barn ska kunna förstå 
samband mellan ljud och bokstav (Lgr11). De flesta barn kommer att erövra kunskapen 
att läsa och skriva om de erbjuds den tid och stöd som de behöver (Fridolfsson, 2008). 
 
2.3 Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig på olika sätt och det är bra att vara uppmärksam 
på språksvaga barn redan i förskolan skriver Fridolfsson (2008). Språket har en stark 
sammankoppling med läsutvecklingen. Ett bättre ordförråd gör det självklart lättare 
för barnet att hänga med senare i skolans undervisning, speciellt under de första åren 
då mycket fokus ligger på just läsning. Även Häggström (2010) poängterar att barn 
som får bristfällig stimulans med att utveckla den fonologiska medvetenheten i 
förskolan kan få en långsam och komplicerad läs- och skrivinlärning. Elbro (2004) 
menar att det dessutom finns ett tydligt samband mellan familjens sociala status och 
läs- och skrivsvårigheter samt att den sociala statusen oftast går i arv. Elbro (2004) och 
Wagner (2004) skriver vidare att barn påverkas av hur viktigt föräldrarna tycker att 
det är med läsning och skrivning. Det är därför bra som lärare att få föräldrarna att 
förstå hur deras syn och inställning till läsning och skrivning påverkar barnet och dess 
utveckling. 
 
Försprång i läsningen ger även försprång i undervisningen enligt Elbro (2004). Barn 
med läs- och skrivsvårigheter halkar lätt efter och har svårt att komma ikapp sina 
klasskamrater (Elbro, 2004; Fridolfsson, 2008). När barn märker att det inte längre 
kan hålla samma takt som sina kamrater tappar de även motivationen anser Liberg 
(2010). För lärare kan det ibland vara svårt att upptäcka barn med läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt Fridolfsson (2008) och Strömbom (1999) hittar barn med läs- 
och skrivsvårigheter ofta strategier för att smälta in då de skäms över att inte hänga 
med i den takt de övriga barnen lär sig. Barnen kan till exempel undvika situationer 
där de behöver läsa. En del börjar låtsas läsa medan andra lär sig texter utantill eller 
till och med gissar sig till vad som kan stå skrivet utifrån bilder. Det blir lättare att hitta 
barn med läs- och skrivsvårigheter ju högre upp i åldrarna de kommer eftersom 
barnens brister blir mer synliga ju högre krav som ställs skriver Söderbom. Barn som 
är svaga med att läsa och skriva får ofta ett dåligt självförtroende och sätter lägre krav 
på sig än övriga barn. Idag är det mer uppmärksammat att det finns barn med läs- och 
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skrivsvårigheter och att det även är fler som har det i dagens samhälle än vad man 
märkt tidigare skriver författarna.  

 
Jämförelse mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.  
Vanligt förekommande är att man blandar ihop läs- och skrivsvårigheter med dyslexi 
enligt Strömbom (1999). Fridolfsson (2008) anser att likheterna mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är att i båda fallen har barnet svårt att läsa och skriva men 
barn med dyslexi kommer ha ett livslångt handikapp. Strömbom (1999) fortsätter att 
genom träning av den fonologiska medvetenheten kan barn med läs- och 
skrivsvårigheter träna upp avkodningen och lära sig se sina felskrivningar. Detta kan 
vara svårare för ett barn med dyslexi. Strömbom (1999) kategoriserar in dyslexi i två 
grupper, auditiva och visuella. Wallenkrans (1993) skriver även hon om barn som 
antingen är svaga auditivt eller visuellt och att en lärare därför bör tänka på att använda 
sig utav ett multimodalt lärande för tillgodose allas behov.  
 
Enligt Strömbom (1999) har de barn som har svårt att läsa och skriva ofta väldigt lätt 
för sig inom andra områden, till exempel matematik om någon annan läser lästalen för 
barnen men även i de kreativa ämnena som bild, musik och idrott. För att tillgodose 
olika inlärningsstilar är ett multimodalt arbetssätt att föredra skriver även Liberg 
(2010). Vidare poängterar Liberg att det multimodala arbetssättet innebär att man 
använder flera sinnen i undervisningen. Genom att till exempel dramatisera texter blir 
de även tillgängliga för fler barn. Wallenkrans (1993) menar att det dessutom är bra 
för barn med läs- och skrivsvårigheter att få laborera med bokstäver med olika material 
för att fysiskt känna bokstävernas former. 
 
2.4 Lärarens roll 
När barn kommer till skolan har de olika förkunskaper från både hem och förskola 
skriver Liberg (2010) och Stensmo (2008). Då vissa barn har mer erfarenheter än 
andra och därmed ett försprång i läs- och skrivutvecklingen, blir det lärarens ansvar 
att planera för att undervisningen blir individanpassad där alla barn kan utvecklas efter 
sina egna förutsättningar skriver Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997), Stensmo (2008) 
samt Längsjö och Nilsson (2005). Vidare menar författarna att det är till barns fördel 
om de får delta i planeringen för att tydliggöra deras egen lärprocess. Genom 
delaktighet i planeringen kan barnen känna ansvar över sitt egna lärande. Det är 
lärarens uppgift att skapa en trygghet inom barnet genom att finnas där som hjälp vid 
planeringen och utförande av en uppgift. Stensmo (2008) betonar att det är 
grundläggande att låta barnen vara delaktiga i planeringen då det kan lugna barn med 
läs- och skrivsvårigheter att veta exakt vad som ska göras och hur lång tid det ska ta. I 
Lgr11 står det att både barn och föräldrar har rätt till inflytande av hur mål, innehåll 
och skolans arbetsformer struktureras. Stensmo (2008) skriver även att när lärare har 
en god relation till varje individ och tillgodoser deras intressen skapas det även mer 
motivation och engagemang hos barnen. Det är vanligt att barn med läs- och 
skrivsvårigheter är oroliga och har svårt att koncentrera sig men om de själva får välja 
material och lärstil kan motivationen öka och de blir lugnare i sig själva.  
 

Lärarens barnsyn 
Det är avgörande för barns utveckling hur läraren ser på barnet enligt Fia Serrander 
som är universitetsadjunkt i specialpedagogik och matematikdidaktik (personlig 
kommunikation, 10 november, 2013). Är det ett barn med svårigheter eller ett barn i 
svårigheter? Ett barn med läs- och skrivsvårigheter kan utefter andras förväntningar 
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och attityder tappa modet och tron på sig själv då de märker av de höga 
förväntningarna och jämför sig med andra (Fridolfsson, 2008; Jonsson, 1997 & 
Längsjö & Nilsson, 2005). Grunden för barns självkänsla skapas i hemmet men i barns 
vidare utveckling har skolan en viktig roll att stärka självkänslan hos barnen (Lgr11). 
Oftast kan det räcka med att läraren ger barnet en liten knuff för att dess självbild och 
motivation ska stärkas skriver Fridolfsson (2008). Det är enligt Längsjö och Nilsson 
(2005) viktigt med krav men att de måste vara rimliga utifrån barnets kunskapsnivå. 
Barnet kan genom rimliga krav få en känsla av att man är duktig vilket skapar ett bättre 
självförtroende skriver Fridolfsson (2008). Blir kraven för höga kan barnet lätt bli 
stressat vilket gör att de istället kan stanna upp i utvecklingen. 
 
Lärarens förhållningssätt har stor inverkan då barnet kan sluta tro på sig själv och sin 
förmåga om det inte finns stöd ifrån omgivningen skriver Carlsson (2009). Vidare 
nämner författaren hur viktigt det är att bemöta barnet utefter de svårigheter den har. 
En lärare kan med fördel ägna barnet omsorg istället för att se barnet som ett problem 
som måste lösas. Omsorg skapar tillit och blir därför avgörande för barnets lärande. 
Lärare bör aldrig visa sitt missnöje inför barnet då de hämmar barnets motivation 
skriver Fridolfsson (2008).  
 
2.5 Arbeta för att gynna barn med läs- och skrivsvårigheter  
Elbro (2004) och Fridolfsson (2008) anser att läs- och skrivtester bör göras i första 
klass för att kunna kartlägga varje barns utveckling. Detta för att kunna erbjuda den 
hjälp barnet behöver i början av sin skolgång. För att inte döma barnens kunskaper fel 
bör det därför göras många olika tester. Men det räcker inte med att enbart göra tester, 
en lärare måste enligt Fridolfsson (2008) och Jonsson (1997) också skapa så många 
lästillfällen som möjligt i klassrummet då alla behöver öva sig på att läsa. Vidare menar 
författarna att det dessutom är viktigt att ge varje enskilt barn den tid det behöver och 
inte stressa barnet. Sätter man press på barnet kan det hämma läslusten då barnet 
kanske aldrig hinner läsa klart den tilldelade texten skriver Häggström (2010). Barn 
med läs- och skrivsvårigheter behöver utöver den vanliga läsningen i skolan även 
strukturerade övningar som de kan utföra tillsammans med en speciallärare 
(Fridolfsson, 2008).  
 
Carlsson (2009) skriver att för barn med läs- och skrivsvårigheter krävs ett dubbelt 
arbete för att läsa och förstå en för dem okänd text. Barn som har svårigheter behöver 
nämligen avkoda bokstäverna och orden, fokusera på innehållet för att sedan förstå 
det. För barn som inte har dessa svagheter sker denna process per automatik. Elbro 
(2004) betonar hur viktigt det är att ge barnen någon form av förförståelse eller egna 
erfarenheter till texten de ska läsa. Innehållet blir på så sätt mer lättillgängligt för 
barnet. Calkins, White och Hartman (2010) menar att det finns en fördel med att låta 
barn skriva texter i helkass som utgår från en gemensam aktivitet då alla har varit med 
och kunnat skapa en upplevelse kring den. Här har alla fått samma erfarenhet och vet 
på så sett i vilken ordning allt bör komma i texten. Det går att arbete med texter med 
hjälp av bilder vilket gynnar lässvaga barn att komma ihåg och förstå textens innehåll. 
En lärare kan dessutom uppmuntra barnen att skapa inre bilder från aktiviteten och 
för att lättare minnas texten (a.a.)  
 
Alternativa hjälpmedel 
Carlsson (2009) menar att alternativa inlärningsmetoder är viktigt då alla individer 
har olika sätt att ta tills sig kunskap på samt olika sätt att förstå kunskap. Statens 
offentliga utredning (SOU 2013:58) skriver att barn som inte utvecklar flyt i läsningen 
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och har risk att halka efter i undervisningen bör få någon form av hjälpmedel för att 
klara studietakten i skolan. Hjälpmedel som finns idag är till exempel ljudböcker, 
lättlästa böcker, datorer men även ett aktivt stöd från läraren är en viktig aspekt. 
Genom datorer kan barn med läs- och skrivsvårigheter fungera i samhället trots sitt 
handikapp skriver Häggström (2010). Med hjälp av datorer går det att få texter 
rättstavade samt få texter dikterade vilket gör innehållet i det egna dokumentet, pdf:er, 
ljudböcker, tidskrifter och annat tillgängligt för barn i svårigheter. Carlsson (2009) 
betonar att det krävs mycket övning för att kunna behärska datorer, men när man väl 
har satt sig in i datorns funktioner anser även hon att datorn är ett verktyg som kan 
underlätta. 
 
Ett barn med läs- och skrivsvårigheter och framförallt de med dyslexi bör enligt 
Carlsson (2009) få reda på det. Genom att barnet är medveten om sin svårighet kan 
det också få en annan förståelse för de motgångar det kan tänkas stöta på under sina 
studier och även bli medveten om alternativa hjälpmedel som är till fördel för barnet. 
Lgr11 samt Statens offentliga utredning (SOU 2013:58) framhåller skolans plikt att 
anpassa undervisningen efter varje individs förutsättningar och behov. Paradoxalt nog 
står det i Statens offentliga utredning (SOU 2013:58) att skolinspektionen konstaterat 
att många skolor brister när de kommer till att anpassa undervisningen för barn med 
läs- och skrivsvårigheter. Skolverket (2013-11) kom i våras ut med nya bestämmelser 
om hur proven ska anpassas till barn med läs- och skrivsvårigheter. Där står det att 
läraren ska avgöra om det ens är rimligt att barnet utför vissa delprov. Samtidigt står 
det att man genom proven kan få reda på barnets svårigheter då resultatet visar barnets 
kunskaper utan hjälpmedel. Barnet kan känna sig exkluderat om det inte får samma 
upplägg av prov som andra. Vidare skriver Skolverket (2013-11) att det inte går att 
räkna med resultatet i ett prov där barnet fått stöd för att genomföra det, då det inte 
visar på barnets verkliga kunskaper. Lärare har dock möjlighet enligt Skolverket (2013-
09) att räkna bort vissa delar av kunskapskraven då eleven av särskilda skäl inte kan 
uppnå målen. Genom att räkna bort delar menar Skolverket (2013-09) att man på så 
sätt skapar lika förutsättningar för barn i svårigheter. Bergöö, Jönsson och Nilsson 
(1997) betonar att alla barn vill lära sig läsa och skriva. Läraren måste därför skapa 
villkor och förutsättningar som hjälper barnen att uppnå målen.  Häggström (2010) 
menar att en lärare måste individanpassa för att underlätta för de barn som befinner 
sig i svårigheter. 
 
Den pedagogiska miljön i klassrummet 
Som lärare är det viktigt att ha i åtanken att det finns mer än ett sätt att lära sig på 
(Carlsson, 2009). Den pedagogiska miljön kan både förbättra och förvärra barns 
inlärningssvårigheter, därför är det betydelsefullt att se över miljön som barnet 
befinner sig i anser Stensmo (2008). Jonsson (1997) skriver även hon om att den 
pedagogiska miljön måste vara genomtänk både med material och klassrummets 
möblering. I miljön där barnen befinner sig i bör det finnas synliga mål som barnen 
kan se för att ha koll på sitt egna lärande.  
 
Att miljön i klassrummet påverkar barns inlärning skriver även Fridolfsson (2008) och 
Elbro (2004). Det är lärarens uppgift att skapa och erbjuda en lugn och trygg 
inlärningsmiljö (Fridolfsson, 2008; Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997). Även Längsjö 
och Nilsson (2005) lyfter fram att det är de vuxna i verksamheten som har ansvar att 
skapa en lugn miljö där barnen vågar mer och deras utveckling får goda 
förutsättningar. Det underlättar för en lärare att skapa en tydlig bild över varje barns 
utveckling om klassrumsmiljön utmanar dem efter deras förmåga samt är av ett öppet 
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klimat där barnen vågar ta för sig, skriver Jonsson (1997). Bergöö, Jönsson och Nilsson 
(1997) uttrycker att om en lärare skapar en miljö där frågor är tillåtna hjälper läraren 
barnen att våga undra och fundera mer än i klassrumssituationer där läraren har en 
auktoritär ledarroll. Häggström (2010) menar däremot att förmedlingspedagogiken 
där läraren berättar och förklarar för barnen, passar barn med läs- och skrivsvårigheter 
då det inte behöver läsa till sig kunskapen. Läraren kan med hjälp av samtal vägleda 
barnen i deras utveckling (Calkins, White & Hartman, 2010). I dessa samtal kan barn 
få den hjälp de behöver för att fortsätta med en uppgift, läraren kan samtidigt se var 
barnet befinner sig och hjälpa utefter det. Genom att använda sig utav samtal vid 
läsning och skrivning kan barn med läs- och skrivsvårigheter lättare förstå innehållet 
och kunna arbeta med uppgifter lättare (Elbro, 2004).  
 
I en miljö där barn blir uppmärksammade och får beröm har de oftast en stark inre 
motivation i sitt egna lärande anser Calkins, White och Hartman, 2010. I en 
klassrumsmiljö där barnen får stöd, uppmuntran och vägledning bidrar det till ett 
positivt lärandeklimat (Jonsson, 1997). Som tidigare nämnts kan barn ärva läs- och 
skrivsvårigheter från sina föräldrar men genom en miljö där barnets behov tillgodoses 
spelar arvet mindre roll skriver Elbro (2004). Genom kommuners besparingar på 
skolan samt vid lärarbrist går det inte att upprätthålla ett för barnen anpassat 
lärandeklimat och det är främst de med läs- och skrivsvårigheter som drabbas 
(Fridolfsson, 2008). 
 

3. Metod 
 
3.1 Forskningsansats  
Det finns två typer av forskning som man kan använda sig utav för att samla in data i 
vetenskapliga arbeten, skriver Denscombe (2009), kvantitativ- och 
kvalitativforskning. Vi har valt att utföra en kvalitativ forskning. En sådan 
forskningsansats innebär att man berör djupet av ett ämne och är ute efter människors 
tankar och upplevelser vilket passar vårt arbete bäst.  
 
Denscombe (2009) skriver att metoden syftar till att bilda en förståelse för idéer och 
attityder och hur de påverkar beslutsfattningar och handlingar. Fördelen med en 
kvalitativ forskning är att du har möjlighet till att få en personlig kontakt samt att du 
kan få förklaringar till svaren. En annan fördel är att forskaren är aktiv i hela processen. 
Nackdelar med att göra en kvalitativ forskning är att forskarens erfarenhet spelar in i 
hur tolkningen av svaren blir.  
 
3.2 Forskningsstrategi och Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda intervjustudie som strategi. Vi valde intervjuer som 
datainsamlingsmetod då det enligt Denscombe (2009) är den mest lämpliga metoden 
om man som forskare vill få insikt i andras åsikter, känslor, erfarenheter och 
uppfattningar.  
 
Vi har valt att utföra personliga intervjuer där intervjuaren sitter enskilt med 
respondenten (Denscombe, 2009). Vi har valt att utföra personliga intervjuer då vi inte 
ville att svaren skulle påverkas av andra. Det finns fördelar och nackdelar med att 
utföra intervjuer skriver Bjørndal (2005). Fördelar med en intervju är att du får ta del 
av respondentens perspektiv på saker och ting som kanske skulle missats vid en 
observation. Under en intervju kan du även få uttalanden förklarade för dig och lösa 
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eventuella missförstånd. Det negativa med intervjuer är att det är tidskrävande och 
därför begränsas antalet respondenter (a.a.).   
 
Vi riktade in oss på semistrukturerade intervjuer. Det innebär enligt Denscombe 
(2009) att det redan finns uttänkta frågor som är öppna och ger möjlighet för 
respondenten att delge sina synpunkter och idéer. Semistrukturerade intervjuer 
lämpade sig bäst som forskningsmetod. Då vi ville få svar på specifika frågor. Fördelen 
med att utföra semistrukturerade intervjuer är att det är lättare att jämföra svaren som 
respondenterna gav skriver Bjørndal (2005).  
 

3.3 Urval 
I vår studie deltog tio verksamma lärare som arbetar i årskurs 1-3, skolorna ligger i en 
medelstor kommun i Mellansverige. Vi valde att intervjua verksamma lärare då vi ville 
få en god inblick i den dagliga verksamheten och deras uppfattning kring frågorna. 
Valet av lärarna var ett bekvämlighetsurval då vi visste att det fanns tillräckligt många 
lärare på vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har inte lagt någon vikt vid lärarnas 
ålder, kön, ursprung eller erfarenhet då vi ansåg att det inte var relevant för vår studie. 
I resultatdelen har vi använt oss av fiktiva namn vid citaten. Samtliga namn börjar på 
bokstaven S.  
 
3.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på måndagen den 2/12-2013 samt onsdagen den 4/12-2013 
under eftermiddagen. Vi hade ingen tanke bakom att genomföra intervjuerna på 
eftermiddagen utan valde att anpassa tiderna som lärarna själva önskat. Intervjuerna 
pågick under 20-30 minuter i ett enskilt rum på skolan. Denscombe (2009)  och 
Bjørndal (2005) skriver att det är en fördel att välja en miljö där respondenten känner 
sig bekväm vilket leder till att respondenten svara mer ärligt. Vi har också tagit hänsyn 
till placeringen av oss som intervjuare samt respondenten i rummet. Genom en 
placering där parterna placeras i 90 graders vinkel får man bort känslan av att 
intervjun är ett förhör (Denscombe, 2009). 
 
För att vi som intervjuare skulle vara så närvarande som möjligt valde vi att använda 
oss av bandspelare istället för att anteckna svaret. Genom att spela in intervjun med en 
bandspelare har vi alltid möjlighet att gå tillbaka för att lättare kunna analysera 
genomförandet (Bjørndal, 2005). Man bör informera respondenten om att intervjun 
kommer att spelas in skriver Denscombe (2009). Vi har därför innan berättat för 
respondenterna att intervjuer kommer att spelas in och fått ett samtycke från samtliga.  
  
3.5 Databearbetning och analysmetod  
Då vi har utfört en kvalitativ forskning har vi noga läst igenom vårt resultat och därefter 
sorterat in dem utefter våra två forskningsfrågor. Vi har brutit ner enskilda intervjuer 
utefter våra valda kategorier för att lättare kunna se likheter och skillnader hos 
respondenternas svar. Genom att lägga de olika svaren i olika högar kunde vi sedan 
urskilja vad tyngdpunkten var i svaren. Därefter skapade vi olika kategorier som vi 
ansåg vara passande. I resultatet har vi valt att lyfta det som vi ansåg mest relevant för 
vår studie.  
 
3.6 Etiska ställningstaganden 
Vi har tagit del av de fyra forskningsetiska reglerna som innefattar: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandeskravet. Vi 
har informerat respondenterna om att de medverkar på egna villkor och att de får 
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avbryta intervjun när de själva vill. De har även fått information om att intervju spelas 
in men att det bara kommer användas för vårt studiesyfte. Respondenterna har blivit 
informerade om att deras uppgifter inte kommer lämnas ut till någon annan. 
 
Informationskravet 
Genom att vi informerat respondenten om vilka villkor som gäller, har vi tagit del av 
informationskravet. Vi har upplyst dem om vad studien har för syfte och även meddelat 
att det är frivilligt för respondenten att avbryta sin medverkan när hen vill.  
 
Samtyckeskravet  
Vidare har vi informerat om samtyckeskravet som innebär att vi låtit respondenten fått 
bestämma hur länge hen vill vara delaktig i intervjun och om de väljer att avbryta sin 
medverkan blir det inga negativa följder.  
 
Konfidentialitetskravet  
För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi meddelat respondenterna om att deras 
uppgifter inte kommer lämnas ut till någon annan. Ljudinspelningen som vi utförde 
under intervjuerna kommer att raderas när studien är klar.  
 
Nyttjandekravet  
Vi kommer inte använda uppgifterna om våra respondenter för allmänheten då namn 
och skola aldrig kommer nämnas i studien. På så sätt har vi tillgodosett 
nyttjandekravet.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Resultat 
 
Resultatet har vi delat upp efter våra forskningsfrågor. Därefter har vi gjort några 
underrubriker för att göra det mer lättillgängligt för läsaren. Under första 
forskningsfrågan har vi rubrikerna lyssna och lek med språket, läsvanor hemifrån, 
tillgodose alla barn behov, strukturerad eller flexibel undervisning, tydlig dialog och 
vikten av att vara lyhörd. Vidare under den andra forskningsfrågan har vi kategoriserat 
upp svaren på följande sätt; underlätta undervisningen för barn i svårigheter, 
nivåanpassa uppgifterna och använda lustfyllda läromedel.  
 
4.1 Vilka arbetssätt väljer lärare för att gynna barn med läs- och 
skrivsvårigheter i klassrummet? 

Lyssna och leka med språket 
En lärare ansåg att barn med läs- och skrivsvårigheter gynnas av att leka med språket 
genom till exempel rim, ramsor, sång och rövarspråket. Vidare ansåg hen att barn som 
har gått i förskoleklass har ett försprång i läs- och skrivprocessen jämfört med barn 
som kommer till skolan först i första klass. Därför bör barn som inte har gått i 
förskoleklass bemötas på ett medvetet sätt. Vidare uttryckte två lärare att det är viktigt 
att barnen med läs- och skrivsvårigheter hänger med och deltar i klassens 
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gemensamma genomgångar. En av dessa lärare ansåg att barn i svårigheter gynnas av 
att höra vad andra barn säger i klassrummet.  
 
En lärare uttryckte att då dyslektiker har svårt att höra hur ord stavas så kan det heller 
inte koppla ihop ord med ljud. Hen ansåg att det blev tydligt som lärare att se vilka 
barn som inte ser språkets mönster och måste börja ljuda ordet gång på gång. En annan 
lärare uttryckte att barn lär sig först de bokstäverna som finns i deras namn. Vidare sa 
en lärare att barn skriver texter utifrån vad de kan skriva och det blir därmed även 
individualisering, då de kan jobba fritt i svenskan. Det är viktigt att barn får känna lust 
till att skriva och lust till att läsa.  
 

”Har man upprepat samma ord som björnen sover, björnen äter, 
björnen jagar… Så har man tillslut lärt sig att automatiserat 
ordet. Man märker här ganska tydligt vilka som inte ser mönstret 
och måste börja med att ljuda orden gång på gång.” 
– ”Svea” 
 

Läsvanor hemifrån 
Ett fåtal lärare beskriver hur de ser skillnad på barn som har läst mycket hemma och 
de som inte har det. En lärare uttrycker att trots med hjälp av mycket läsning i hemmet 
kan barn med dyslexi ha kvar sina svårigheter medan barn med läs- och 
skrivsvårigheter kan träna upp sina svagheter bara de ges tid. Vidare säger läraren att 
barn som kan alfabetet har lättare att hänga med och är mer delaktiga på lektionerna 
än barn som inte kan alfabetet då de för dessa barn går långsammare. En annan lärare 
anser att idag tittar barnen mer på tv och film än att bläddra i böcker samt få böcker 
lästa för sig.  
 

”Men vanligt nu att de tittar på film eller något istället. Men förr 
var det vanligt att läsa för sina barn eller att barnen lyssnade på 
en saga.” – ”Sandra” 

 

Tillgodose alla barns behov 
En lärare uttryckte att hen kunde finnas som stöd för samtliga barn då det enbart fanns 
20 barn och mycket halvklasstimmar. Hen ansåg att tack vare barngruppens storlek 
kunde hen tillgodose allas behov vilket inte hade kunnat klara det om det var en större 
grupp. Övervägande av lärarna har hjälp av fritidspersonal som hjälper till vid 
halvklasstimmarna. De flesta säger att de tog hjälp av specialläraren, antingen genom 
att hen fanns med i klassrummet eller att barnen i svårigheter gick i väg till 
specialläraren. De poängterade att dessa barns uppgifter anpassades i samråd med en 
speciallärare och att hen ger tips och idéer på vilka uppgifter och arbetssätt som passar. 
En lärare uttryckte att det kan ta ett tag innan man hittar barnen i svårigheter i första 
klass då alla har kommit olika långt och behöver tid på sig att knäcka läs- och 
skrivkoden.  
 
Ett flertal lärare uttrycker att barnen inte kan få rätt hjälp som de behöver om de är 
kvar i klassrummet eftersom det är en så stor barngrupp. Det finns inte tillräckligt med 
speciallärare för att de ska vara behjälpliga i varje klassrum. En av lärarna uttryckte att 
hen gärna har kvar alla barn i klassrummet eftersom hen ansåg att det var henom som 
kände barnen bäst och att det är en lärares uppdrag att vägleda barnen i deras 
utveckling.  
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När barnen kommer till första klass säger en lärare att hen utför tester för att se var 
barnen befinner sig och för att därefter göra en individuell planering. Två lärare 
nämner att åtgärdsprogrammet är som en beskrivning av skolsituationen och en 
kartläggning i vad eleven behöver stöd i. Åtgärdsprogrammet görs enligt lärarna i 
samråd med speciallärare och föräldrar. 
 
Två lärare ansåg att inkludering är ett nytt ”modeord” som används för att man som 
lärare tar till sig nya koncept, det är ett begrepp som man använder för mycket. Enligt 
en lärare är det inget negativt att gå iväg till en speciallärare då de har kunskaper om 
vilken hjälp barnet behöver. En annan lärare uttryckte att hen gärna tar hjälp av 
speciallärarens kunskaper om vilket material som överensstämmer med barnets 
behov. En lärare använder sig utan specialläraren i klassrummet där det finns ett 
angränsande grupprum som de jobbar ostört i om de så vill.  
 

”Men samtidigt försöker vi alltid samplanera, specialläraren och 
jag, vad jobbar vi med i klassrummet och hur kan de jobba med 
det enskilt så att det blir ungefär samma sak.” - ”Sigrid” 
 

Strukturerad eller flexibel undervisning 
Mer än hälften utgår från att inte låta barnen vara med och påverka planingen. Ett fåtal 
lärare uttrycker att det är viktigt att ha en strukturerad undervisning och tydliga 
uppgifter för barnen i svårigheter och uppfattar att barnen tycker att det är skönt med 
strukturer. Lärarna lät barnen som blev klara med den förbestämda uppgiften själva 
planera vad som skulle ske med resten av tiden under lektionen. En lärare uttryckte att 
detta kunde vara som ett lockbete för barnen men att inte alla hann utföra den egna 
planeringen. En lärare ansåg att det är en lärarens uppgift att lugna oroliga föräldrar 
som märker att deras barn inte hänger med i samma tempo som övriga barn.  
 
Ett fåtal lärare ansåg att det är en utmaning att planera undervisningen så att den 
anpassas efter varje barns behov. En lärare uttryckte att det är en fördel att inte 
använda sig utav färdigt material då barnen visar vägen i planeringen. Ett fåtal lärare 
ansåg att de planerar efter barnens behov och intresse samt att barnen själva får 
planera vad de vill arbeta med efter de gemensamma genomgångarna. En lärare 
uttryckte att hen hade en dialog med barnen i svårigheter för att komma fram till vilket 
hjälpmedel som passade individen bäst. Två lärare ansåg att för att kunna 
individanpassa undervisningen behövs ett öppet klimat där olikheter är accepterade 
vilket kan öka motivationen hos barnet.  
 

”Dom visar vägen. Planeringen är väldigt öppen. Jag jobbar inte 
med färdiga läromedel. Jag har jobbat mycket med skönlitterära 
texter där det finns många olika kategorier på texter och olika 
gener”. – ”Susanna”  

 
”Det är viktigt att ha en strukturerad undervisning, där jag 
bestämmer tror jag. Oftast tycker de att det är roligt och 
underlättande att gå igenom en bokstav i taget där jag bestämmer 
vilken”. – ”Sofia” 

 

Tydlig dialog 
Flertal lärare uttryckte att det är viktigt att lyfta fram det som barnet är bra på för att 
motivera barnet vidare i utvecklingen. Det är viktigt att uppmuntra och berömma 
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barnen mycket samt lyfta upp barnet lite extra ansåg majoriteten av lärarna. Fåtal 
lärare ansåg att det kan vara svårt att finnas där för barnet i svårigheter eftersom det 
är stora klasser där man måste hjälpa och stötta de andra i barngruppen också. En 
lärare ansåg att det är lättare att motivera barnen genom att ta reda på vad barnen kan 
och inte kan. En lärare ansåg att det är motiverande för barnen att gå iväg där det får 
enskilt stöd än att vara kvar i klassrummet med övriga barn. En annan lärare ansåg att 
man som lärare inte behöver motivera barnen i första klass då de vill lära sig och har 
en egen motor. Senare måste man motivera dem genom att gå iväg till en speciallärare.  
 
Många av lärarna ansåg att ett samarbete mellan lärare och barn där en tydlig dialog 
förs gynnar barns motivation. En lärare poängterade att man bör hjälpa barn i 
svårigheter tidigt. Det blir enligt läraren svårare att motivera dem högre upp i åldrarna 
om klyftan läs- och skrivinlärningen blivit för stor i jämförelse med de övriga barnen. 
Vidare uttryckte läraren att det går att avleda barn när de tappar motivationen och 
viljan att utföra en uppgift med en kort avledningsfråga som t.ex. vad de gjorde i helgen 
och hur det var? Skapa en personlig relation till barnet. Vidare var de ett fåtal lärare 
som ansåg att barnen själva kunde komma med förslag om vad de ville göra. Det går 
enligt två lärare att låta dem välja vilka uppgifter de vill börja med, med vetskapen att 
den andra uppgiften görs efteråt. Två lärare var noga med att uppgifterna varken skulle 
vara för lätta eller för svåra, de ska ligga på en nivå som utmanar barnet men samtidigt 
ger det en känsla av att lyckas då barnet kan färdigställa uppgiften. 
 
Ett fåtal lärare uttryckte att det är viktigt med en nära kontakt med föräldrarna. Om 
man inte har det anser en lärare att det försvårar arbetet med att stärka barnen i 
svårigheter att lyckas uppnå målen. En god kontakt med hemmet där det finns ett 
tydligt samarbete skapar ett lugn oss barnet, uttryckte en lärare. Genom ett samarbete 
och en tydlig dialog med föräldrarna blir de oftast mer engagerade i att stötta barnet i 
hemmet. En positiv inställning smittar enligt läraren av sig. Vidare anser en lärare att 
det är viktigt att låta barnen tro på sin egen kapacitet. Lånar de en för svår bok på 
biblioteket kan de till exempel få låna den men att man också erbjuder dem att låna en 
lite lättare bok med sig. Barnet utmanar sig själv genom att testa på sådant de inte 
vågat tidigare uttrycker läraren. 

 
”Lyfter det som är bra, sätt ficklampan på det som är bra och låt 
det stråla. Då tar det över sen. Det låter väldigt enkelt att säga så 
och det är inget man gör över en natt. Det är min inställning att 
tänka så, att lyfta det som är gott.” – ”Selma” 
 
”Oftast så behöver man inte motivera barnen. De tycker det är 
kul, de flesta barnen i alla fall. Det är värre när barnet kommer 
till tvåan då fler kan läsa och de barn som inte kan läsa måste då 
blir motiverade genom att gå till en speciallärare.” – ”Sally”  

 

Vikten av att vara lyhörd 
Några av lärarna använder sig utav nivågrupperingar för att lättare kunna stötta den 
gruppen som behöver lite mer hjälp än andra. Det flesta lärarna utrycker dock att det 
viktigaste är att låta läs- och skrivinlärningen ta den tid som krävs samt att ta det lugnt 
med grammatiska regler. En lärare antyder att hen fått rådgivning från ledningen att 
intensivt rikta in sig på läsningen och skrivning den första tiden i skolan och börja med 
matematiken när barnen har övergripande kunskaper i svenska. En lärare uttrycker att 
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skolan viktigaste uppgift är att öka läsförmågan hos barnen då det är avgörande för 
deras fortsatta skolgång.  
 
Ett fåtal lärare uttryckte att man måste vara lyhörd för vad barnen upplever vara svårt 
och finnas som stöd för att barnet ska komma förbi svårigheterna. Här bör man enligt 
lärarna vara lyhört till att vissa behöver längre tid. Ett sätt att motivera barnet kan 
enligt en lärare vara att agera sekreterare och låta barnet diktera vad hen vill skiva. 
Enligt två lärare bör man vara lyhörd för var barnet befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling och att därefter vara öppen i sin planering för att möta just det barnets 
behov. Vidare uttryckte två lärare att det är jätteviktigt med en dialog där barnets 
frågor och funderingar tas till vara på. Genom det övar barnen på att formulera 
frågeställningar och svar. Läraren anser att hon kan urskilja de barn som är vana vid 
att föra en dialog med andra. Vidare uttryckte en lärare att alla barns läs- och 
skrivutveckling gynnas av att föra samtal kring böcker som alla kan ta del av genom 
högläsning. 
 

”Det är lätta att märka om ett barn har blivit prata med mycket, 
om det har fått svar på sina frågor. De visar ofta upp en vilja att 
fortsätta att fråga och att formulera svar på olika frågeställningar 
som ställs i klassrummet. Barnen visar även upp ett stort 
ordförråd och god ordförståelse. Vilket bidrar till att det blir 
många bra samtal i ett förhoppningsvis flerstämmigt klassrum” 
– ” Siri” 

 
4.2 Hur anser lärare att barn med läs- och skrivsvårigheter inkluderas i 
undervisningen?  

Underlätta undervisningen för barn i svårigheter 
Det är viktigt att barnen skapar en god självkänsla och ett gott självförtroende uttryckte 
ett fåtal lärare. Vidare belyste de vikten av att skapa ett öppet och tryggt 
klassrumsklimat. Där alla vågar be om hjälp om man inte kan, prova sig fram och våga 
göra fel. En lärare uttryckte att barn formas i interaktion med de övriga i klassen vilket 
kan bidra till en ökad motivation.  
 

”Barn i svårigheter måste du lära känna, på djupet. Få ett 
förtroendekapital.” – ”Sandra”. 

 
En lärare ansåg att barn som har egen vilja att lära sig och menar att viljan finns i dem. 
När det kommer till barn som har läs- och skrivsvårigheter så behöver läraren ha en 
plan för att underlätta för dessa barn. Läraren uttryckte även att man tillsammans med 
barnet hittar läromedel som passar just det barnets behov och intresse. En annan 
lärare menade att man bör hitta lättare övningar där barnet känner att hen lyckas. 
Därför bör uppgifterna vara nivåanpassade där läraren finns som stöd, det är något 
man gör tillsammans.  
 

”Du och jag ska tillsammans hjälpas åt med det här.” – ”Sara” 
 

”Vi kan tillsammans välja hjälpmedel eller uppgifter som eleven 
kan tycka är lagom, som den känner igen och som de tycker om 
att jobba med. Så där kan de vara med och säga att de här vill jag 
jobba med och jag vill lyssna på den här boken. De kan tycka att 
den är rolig eller att den känner jag igen och så”. – ”Sara”  
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Nivåanpassa uppgifterna 
För att motivera barn att läsa och skriva ansåg två lärare att man kan med fördel skriva 
en gemensam text tillsammans med barnen i svårigheter utifrån en gemensam 
kunskap eller upplevelse. En lärare ansåg att det är motiverande för barn att får skriva 
fritt och skapa egna texter. Om barnet känner att det är en för tuff utmaning att skriva 
egen text går det enligt två lärare att med fördel för barn med läs- och skrivsvårigheter 
att para ihop barnen två och två. 
 

”Låta barnen arbeta två och två, så att de kan korrigera och 
komplettera varandra.” – ”Siri” 
 
”… välja om de vill skriva själva eller samarbeta med en 
klasskamrat och välja vad de vill skriva om.” – ”Sally” 
 

Vid skolstart berättade en lärare att hen tillsammans med en speciallärare utförde 
tester i början på terminen för att senare kunna kartlägga barnets individuella 
utveckling och därigenom lättare kunna nivåanpassa. I nivåanpassningen anser två av 
lärarna att det finns böcker och kompletterande uppgifter som är riktade mot olika steg 
i läs- och skrivinlärningen och som de gärna använder sig utav. Två lärare ansåg att 
alla barn med fördel bör delta i alla genomgångar och få jobba med samma uppgifter 
som övriga barn men på en anpassad nivå. En lärare menar att även läxorna bör 
individanpassas för att barnen ska få den utmaningen de behöver för att utvecklas. 
 
En lärare uttryckte vikten av att tänka på att inte vara för snabb vid genomgångar av 
nya uppgifter. Vidare belyste en lärare att det är till barn med läs- och skrivsvårigheters 
fördel om de ges möjlighet till att använda konkret material.  
 

”Sen har vi Kiwiböckerna med olika nivåer 1-3. Jag utgår lite 
från det barnet… och var den ligger och hur långt den har 
kommit och vad den behöver för typ av text.” – ”Svea” 

 

Använda lustfyllda läromedel 
En lärare nämnde att klassrummet är den andra pedagogen där det ska erbjudas olika 
hjälpmedel som barnen kan välja på, då alla är olika och har olika behov. Andra 
hjälpmedel som flera utav lärarna nämner är dator, Ipad och Alfasmart.  En lärare 
ansåg att med hjälp av kreativa arbetssätt samt att arbeta med samma bokstav under 
en längre tid gynnar det barn med läs- och skrivsvårigheter. Att låta barn använda 
tekniska hjälpmedel kan enligt lärarna vara motiverande i sig då det finns många 
funktioner som kan hjälpa dem när de skriver och läser. En lärare nämnde att det då 
är lättare för barn med läs- och skrivsvårigheter att skriva på Ipad istället för att kämpa 
med att forma bokstäver för hand. Barnen känner enligt läraren att det är roligare att 
skriva. En lärare ansåg att med hjälp av tekniska hjälpmedel kan texten regleras efter 
barnets behov. En lärare nämnde att Alfasmart inte gynnar barn med lässvårigheter då 
det är en väldigt liten display och liten text. Vidare sa majoriteten av lärarna att barn 
gärna får texter dikterade för sig via dator/Ipad. Enligt en lärare kan barnet lättare 
förstå innehållet i texten genom att få den uppläst. 
 
På dator och Ipad anser majoriteten att det finns roliga program/uppgifter som 
stimulerar barnen i deras utveckling på ett lustfyllt sätt.  Tre av lärarna uttryckte att 
man med fördel kan arbeta mycket med Ipad i ettan då fler barn behöver stöd. Två 
lärare nämnde att de i början haft det svårt med att lära sig använda Ipad som ett 
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hjälpmedel för barn i svårigheter men att de nu har lärt sig hitta strategier som kan 
gynna barn med läs- och skrivsvårigheter.  
 

”I År 1 är Ipad ett jättebra hjälpmedel. Jag försöker även skaffa 
mig strategier och tillvägagångssätt för att barnet ska lyckas och 
känna sig meningsfull och kunnig.” – ”Sonja” 
 
”Det är mycket viktigt att låta barnen läsa och skriva med hjälp 
av olika redskap t.ex. med Ipad och datorer, att de får skriva med 
bildstöd. De barnen med olika läs- och skrivsvårigheter behöver 
ett varierande arbetssätt men ändå strukturerat.” – ”Susanna” 

  

5. Resultatanalys  
 

5.1 Stimulans i språket  
Enligt lärarna påverkas barns läs- och skrivinlärning av vilka läs- och skrivvanor som 
förekom i hemmet innan och under skolgången. Barn bör mötas på ett medvetet sätt i 
skolstarten. Det är till barns fördel om det förekommer mycket lek med språket, så som 
rim och ramsor med mera. Lärarnas uppfattning går att styrka med vad litteraturen 
säger där Elbro (2004), Fridolfsson (2008) samt Calkins, White och Hartman (2010) 
menar att genom träning av den fonologiska medvetenheten kan barn känna igen ljud 
vilket kan stärka deras självbild.  
 
Häggström (2010) skriver att barn som fått bristfällig stimulans i språket i de yngre 
åldrarna kan få en långsam och komplicerad läs- och skrivinlärning. Utefter lärarnas 
och författarnas utsago tolkar vi att det krävs mycket språkstimulerande lekar för att 
gynna barns läs- och skrivinlärning.  
 
Lärarna ansåg att det är viktigt att barn med läs- och skrivsvårigheter är med under de 
gemensamma genomgångarna och att barn i dessa svårigheter gynnas av att få lyssna 
på andra barns tankar. Även skriver Fridolfsson (2008) att de barn som har ett rikt 
ordförråd hänger lättare med i skolans undervisning. Men de barn som har läs- och 
skrivsvårigheter halkar ofta efter i skolan och har svårt att komma ifatt sina 
klasskamrater enligt Elbro (2004) och Fridolfsson (2008). I vårt resultat visades att 
lärarna ansåg att barn som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter har svårt att höra 
ljuden i orden. Barn skriver ofta texter utifrån vilka ljud och ord de kan.  
 
Enligt lärarna finns det skillnad på barn som har dyslexi och barn som har läs- och 
skrivsvårigheter. Barn med läs- och skrivsvårigheter kan träna upp sina svagheter bara 
om de ges tid. Lärarna fortsätter med att de barn som har förkunskaper i alfabetet har 
lättare för sig i undervisningen. Vilket även Längsjö och Nilsson (2005) skriver då de 
menar att genom närvarande vuxna har barn haft förebilder i sin läs- och 
skrivinlärning. Även Liberg (2010) skriver att barn som haft vuxna i sin närhet som 
samtalat om den lästa texten har bättre förutsättningar. De barn som även har sett 
texter tidigt har lärt sig att genom det kan man förmedla något till andra (Wagner, 
2004). Det går hand i hand med det lärarna uttryckte att barn som har haft bra 
förebilder och fått böcker lästa för sig har det lättare för sig i skolstarten.  
 
Lärarna ansåg som Calkins, White och Hartman (2010) framhåller att bör erbjuda barn 
att prova på att skriva på olika sätt. Dels erbjudas att skriva fria texter där barnet själv 
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styr över innehållet, där man med fördel för barn med läs- och skrivsvårigheter skriver 
tillsammans i grupp eller två och två.  
 
Lärarna nämnde även att låta genomgångar ta tid samt erbjuda barn i svårigheter att 
använda konkreta material. En slutsats är att det krävs ett varierande sätt att skriva på 
för att gynna barns läs- och skrivinlärning. I åtanken kan läraren ha att det viktigaste 
inte är innehållet utan att komma igång med skrivprocessen.  
 

5.2 Individanpassad undervisning  
Lärarna ansåg att inkludering var ett nytt modeord och att det inte alls är negativt att 
gå ifrån klassrummet till en specialpedagog. En del hade behov av att ha kvar barnen i 
klassrummet då hen ansåg sig känna barnen bäst. Fler lärare upplevde att det kan vara 
svårt att inkludera alla då det krävs både kunskaper och hjälpmedel för att underlätta 
för barn i svårigheter. Även Nilholm (2006) menar att tanken är god med en 
inkluderande skola men att det inte är lätt att genomföra, istället hittar skolan 
alternativa lösningar.  
 
Vi utläste att lärarna ansåg att barngruppens storlek påverkade i vilken grad 
undervisningen gick att individanpassa. De flesta lärarna tog hjälp av speciallärare 
eftersom de ansåg att de inte kunde ge barnen rätt hjälp i klassrummet. Nilholm (2006) 
anser att undervisningen ska anpassas för att alla barn ska kunna delta i den. Enligt 
Lgr11 står det dessutom att det är lärarnas ansvar att anpassa verksamheten så alla 
barns behov tillgodoses. De flesta lärarna valde att låta barnen med läs- och 
skrivsvårigheter gå till en speciallärare då det ansåg att de själva inte hade kunskapen 
att dem.  
 
Många skolor brister med att anpassa undervisningen till barn i behov av stöd (SOU 
2013:58). Enligt lärarnas utsago märkte vi att de överlåter ansvaret till speciallärarna. 
Lärarna ansåg att specialläraren har andra kunskaper och vet vilka metoder och 
hjälpmedel barn i svårigheter behöver för att stärkas i sin läs- och skrivutveckling.  
 
Det kunde enligt lärarna ta ett tag innan man hittar barn i svårigheter. Genom att 
utföra tester med jämna mellanrum går det lättare att kartlägga barns 
kunskapsutveckling. Det stärks av vår litteratur där Fridolfsson (2008) och Strömbom 
(1999) menar att barn i svårigheter kan vara svåra att upptäcka då de hittar strategier 
för att inte utmärka sig. 
 
Genom att utföra tester går det att kartlägga barnens kunskapsutveckling vilket 
underlättar för läraren att individanpassa skriver Strömbom (1999). Om tester görs 
tidigt kan läraren lättare stötta barnet från början. Enligt lärarna ökar klyftan mellan 
barns kunskaper ju högre upp i åldrarna de kommer om barn i svårigheter inte får rätt 
stöd från början.  
 
Lärarna var noga med att inte ge ut för svåra eller för lätta uppgifter till barnen, utan 
nivåanpassade uppgifterna efter varje barns kunskapssnivå. Om uppgifter är 
anpassade till varje barns behov ökar motivationen då de får en känsla av att de kan. 
Även Fridolfsson (2008) anser att barnets självförtroende stärks om uppgifterna är 
anpassade till barnets förmåga.   
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5.3 Tillgodose alla barn behov 
Några lärare eftersträvade ett öppet och tryckt klassrumsklimat där alla olikheter är 
accepterade och där barn kände trygghet i att utrycka sig och våga göra fel. De ansåg 
att ett sådant klassrumsklimat kunde bidra till en ökad motivation hos barnen. 
Fridolfsson (2008) och Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) samt Längsjö och Nilsson 
(2005) menar att det är den vuxnas ansvar att skapa en sådan trygghet i klassrummet. 
Det går hand i hand med det lärarna uttryckte vikten av att skapa en trygg 
klassrumsmiljö.  
 
Enligt övervägande lärares utsagor kunde vi se att de flesta av dem ansåg att barn 
behöver en strukturerad undervisning med förbestämda uppgifter då det upplevde att 
barnen tyckte det var skönt med struktur. Barnen fick därför inte vara med och påverka 
planeringen. Är lärarna medvetna om det som Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997), 
Stensmo (2008) samt Längsjö och Nilsson (2005) skriver, då författarna menar att det 
blir tydligare för barn att se sin egen lärprocess genom att själva delta i planeringen. 
Om barn själva får vara med i planeringen måste även läraren klargöra att inga 
uppgifter kommer uteslutas.  
 
Stensmo (2008) uttrycker, att om barn själva är med och planerar vad hen ska göra 
och på vilket sätt det ökar motivationen och koncentrationen hos dem. Det var ett fåtal 
lärare som ansåg att barnen fick delta i planeringen med stöd av lärare men att det 
skedde efter en gemensam genomgång. Det kan enligt lärarna vara lättare att 
individanpassa hjälpmedel till varje individ genom att föra en dialog med barnen. 
Många av lärarna ansåg att barns motivation gynnas av tydliga dialoger. Lärarna 
uttryckte att man måste vara flexibel i sin planering och vara lyhörd samt kunna möta 
barnens behov. De menade även att barnens tankar och funderingar borde vara en 
utgångspunkt i undervisningen. Vidare fanns det ett fåtal lärare som tyckte att det var 
svårt att finnas som stöd för barn i svårigheter.  
 

5.4 Motivation  
Majoriteten av respondenterna ansåg att det är lärarens ansvar att uppmuntra och lyfta 
det barnen är bra på. Detta ansågs motivera barnen till att vidareutvecklas. Även 
Fridolfsson (2008) nämner att det bara kan behövas en liten knuff från läraren för att 
barnet ska känna sig mer motiverad.  
 
Lärarna ansåg att det är viktigt som lärare att lära känna barnet på djupet vilket kan 
göras genom att ta reda på vad barnet har för intressen. En lärare ansåg dock att det 
kan vara svårt att lära känna barnen på djupet och kunna motivera dem om det är för 
stora barngrupper.  
 
Det var en lärare som inte ansåg att det var nödvändigt att motivera barnen eftersom 
de har en egen drivmotor. Om inte de hade någon egen drivmotor kunde man motivera 
dem genom att låta de gå till en speciallärare. Carlsson (2009) skriver att lärarens 
förhållningsätt har stor påverkan på hur barnet ser på sig själv.  
 
Lärarna uttryckte att en relation till barnet kan göra att man lättare märker när hen 
tappar motivationen och kan då med fördel börja samtala om något som barnet har 
gjort nyligen för att fånga upp barnets motivation. Kan det vara så att läraren genom 
erfarenhet har kommit fram till att en del barn är i behov av små pauser för att orka 
fortsätta ta in ny kunskap och bibehålla koncentrationen.   
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5.5 Närvarande stöd 
Några lärare ansåg att nivågrupperingar passade barn i svårigheter bäst då de menade 
att de lättare kan finnas som hjälp för den gruppen. De flesta lärare uttryckte dock att 
tid var den mest avgörande faktorn för att barn ska lyckas komma vidare i sina 
svårigheter. En lärare ansåg att det är skolans viktigaste uppgift att hjälpa barn i 
svårigheter då det är avgörande för deras fortsatta skolgång. Lärarna uttryckte det som 
Fridolfsson (2008) skriver att barn behöver ges tid för att utveckla sin läs- och 
skrivförmåga.  
 
Lärarna ansåg att barn med läs- och skrivsvårigheter behöver lättare övningar för att 
känna att de lyckas. En annan aspekt som de lyfte vara att en lärare bör finnas som 
stöd för dessa barn. Carlsson (2009) skriver att det kan vara svårt för läraren att hitta 
läromedel som passar alla barn då det finns många olika kunskapsnivåer och lärostilar 
inom en barngrupp. Lärarna ansåg att det finns bra hjälpmedel som läs- och 
skrivböcker i olika kunskapssnivåer. Strömbom (1999) anser att det är vanligt att barn 
i svårigheter har lägre krav på sig själva och får ofta ett dåligt självförtroende. Därför 
bör lärare finnas som stöd samt individanpassa läromedel så de känner att de kan.  
 

5.6 Hjälpmedel 
En lärare som ansåg att klassrummet ska ses som den andra pedagogen där utbudet av 
material bör vara rikligt varierat för att tillgodose alla, många lärare nämnde 
hjälpmedel som datorer, Ipad och Alfasmart. SOU (2013:58) och Häggström (2010) 
skriver att datorer är ett utmärkt hjälpmedel för barn i svårigheter, då barnen själva 
slipper lägga all sin koncentration på att forma bokstäver. Genom datorer finns det 
möjlighet för barn att använda sig av rättstavning, diktering av text samt ljudböcker.  
 
Lärarna ansåg att datorer kan vara en fördel för barn med läs- och skrivsvårigheter då 
textens storlek gå att korrigera efter önskemål. Lärarna uttryckte och Carlsson (2009) 
skriver, att det krävs att man lärt sig datorns funktioner för att kunna använda den som 
ett hjälpmedel fullt ut. Även lärarna ansåg att de själva måste behärska de tekniska 
hjälpmedlen för att kunna stötta barnen.  
 
Lärarna ansåg att genom användning av datorer motiveras barnen att skriva texter mer 
än att skriva på papper. Övervägande av lärarna lät barn i svårigheter få texter 
dikterade för sig via datorn vilket gjorde att barnen enligt lärarna lättare förstod 
innehållet. Majoriteten var positiva till att det fanns roliga och lärorika program som 
barnen kunde använda sig utav i datorn. En lärare antydde att det finns fler kreativa 
hjälpmedel än datorer. Hen ansåg att arbeta med flera olika kreativa material kring 
samma kunskapsstoff gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Ett fåtal lärare ansåg att det även går att stärka barn i svårigheter genom en tydlig 
kontakt med föräldrar och hemmet. En god kontakt ansåg lärarna bidrog till mer 
engagerade föräldrarna vilket gör att barn i svårigheter även kan få mer hjälp i hemmet. 
Barn påverkas enligt Wagner (2004) och Elbro (2004)  av föräldrarnas syn på hur 
viktigt det är med läsning och skrivning. Lärarna uttrycker att genom kreativa 
arbetssätt där barnen får utforska med alla sina sinnen ökar möjligheten till att fler ska 
ta till sig kunskapen. Även en god kontakt med hemmet är till barns fördel oavsett 
färdigheter. 
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6. Metoddiskussion 
 
Vi valde att använda oss av personliga intervjuer då vi gärna ville få en nära kontakt 
med respondenterna. Med personliga intervjuer och våra frågor kunde vi visa vårt 
intresse i hur de verksamma lärarna arbetar. I vår valda intervjuform kunde vi lättare 
särskilja vem som svarade vad. Vi kunde därmed hitta likheter och skillnader i svaren 
vilket underlättade presentationen av vårt resultat. Eftersom vi använde oss utav 
ljudinspelning var det lättare för oss att behålla den personliga kontakten under hela 
intervjun. Vi kunde även vara helt säkra på att allt som sades blev dokumenterat. 
 
Det var däremot svårt att samla ihop tillräckligt många lärare som ville ställa upp på 
en intervju. Genom att vi förklarade vårt syfte med intervjuerna ställde tillslut tio 
verksamma lärare upp med att intervjuas. När intervjuerna väl skulle utföras stötte vi 
på problemet att hitta ett enskilt rum. Vissa av intervjuerna gjordes ostört medan en 
del utfördes i gemensamt utrymme. Det viktigaste för oss var att respondenterna kände 
sig bekväma vilket vi tror att vi lyckades med. Resultatet kan ha påverkats då vissa 
lärare blev avbrutna av omgivningen, i och med att intervjun inte utfördes i ett enskilt 
rum.  
 
Vi är medvetna om att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade valt att genomföra 
gruppintervjuer istället för personliga intervjuer. Svaren hade säkerligen blivit mer 
övergripande på hur man förväntas arbeta mer än hur respondenterna arbetar idag. Vi 
hade dessutom en vilja att utföra observationer men kände att tiden inte räckte till. 
Genom observation hade vi kunnat se om intervjusvaren överensstämde med det vi 
såg.  Det hade varit intressant att se om resultatet sett annorlunda ut om vi inte bara 
skulle haft kvinnliga respondenter. Dessvärre fanns det bara kvinnliga lärare som 
arbetade i årskurserna 1-3 på de skolorna där vi utförde intervjuerna. Vi hade kunnat 
göra intervjuerna på fler skolor för att få mer innehåll i resultatet. Trots att vi inte hade 
reflekterat över våra respondenters erfarenhet av läraryrket så fick vi en positiv bredd 
på intervjusvaren. Vidare skulle vi kunnat göra en uppdelning utefter lärares 
erfarenhet men vi anser att en blandning av lärarnas erfarenheter var till vår fördel.  
 

7. Diskussion 
 
7.1 Stärka barns språkutveckling 
Både författare och lärare uttryckte att språklekar är en viktig del i barns språkliga 
utveckling. Därför bör lärare enligt Häggström (2010) använda sig utav 
språkstimulerande övningar i skolan. Trots det har vi sett att språklekar försvinner i 
takt med att kraven på barnen blir högre. En lärare sa att barn bör mötas på ett 
medvetet sätt i samband med skolstarten då de har olika kunskaper i läsning och 
skrivning. Men gäller det verkligen enbart i skolstarten? Vi tänker att då barn har olika 
kunskaper med sig när de kommer till skolan bör lärare även möta barn på ett medvetet 
sätt under hela deras skolgång då barn utvecklas olika snabbt beroende på vad de redan 
kan. 
 
Vidare uttryckte två lärare att barn i svårigheter gynnas av att vara med på klassens 
gemensamma genomgångar med motiveringen att de då kan ta del av andras barns 
tankar. Då barn i svårigheter enligt Calkins, White och Hartman (2010) kan ha svårt 
att koppla språkljudet med bokstaven undrar vi om barn verkligen är helt införstådd 
med vad som förväntas utav dem efter genomgången. Elbro (2004) och Fridolfson 
(2009) poängterar att barn med läs- och skrivsvårigheter har lättare att halka efter de 
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övriga barnen. Är det verkligen bra att barn i svårigheter ska delta på samma villkor 
som de övriga? För vad gör läraren om de halkar efter? 
 
Hur kan vi lättare upptäcka de barn som behöver stöd i sin läs- och skrivinlärning samt 
under gemensamma genomgångar? En lärare ansåg att det gick att ta hjälp av olika 
tester vid barnens skolstart för att sedan utföra testet igen och på så sätt kunna jämföra 
barnets utveckling. Genom testet gick det enligt läraren även att veta på vilken nivå 
barnet befinner sig och på så sätt bättre kunna anpassa materialet. Det kanske bör vara 
obligatoriska att kontinuerligt utföra tester för att följa barnens kunskapsutveckling. 
Eller finns det andra sätt? Visst kan tester vara till fördel om man snabbt vill kartlägga 
barns eventuella svårigheter, men som många respondenter uttryckte går det att lära 
känna barnet så lär man sig hur barn med läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt tar till 
sig nytt stoft. Tyvärr var det en lärare som ansåg det vara svårt att lära känna barnen i 
gruppen ordentligt då det idag är stora barngrupper.  
 
Viktigt att komma ihåg är att det inte enbart finns ett sätt som fungerar för alla barn 
utan de måste vara individanpassat trots att de har samma typ av svårighet. Det 
viktigaste anser vi är att som läraren tror på barnets förmåga och att de sitter på många 
kunskaper. Slutar vi tro på barnet är vi rädda för att barnet tappar tron på sig själv.   
 

7.2 Hjälpmedel  
Det är till alla barns fördel om läraren utgår från barn i svårigheter när de planerar. 
Men hur ska en lärare kunna planera för att göra undervisningen tillgänglig för alla? 
Det krävs ett multimodalt arbetssätt där läraren erbjuder barnen att använda sig av 
fler sinnen. Vid genomgångar kan läraren till exempel använda sig av bilder eller 
artefakter. Även praktiska moment är att föredra för barn med läs- och 
skrivsvårigheter. Här kan barnen nämligen använda ord och rörelser för att ta del av 
kunskap i stället för att skriva eller läsa till sig dem. Om läraren använder ett 
multimodalt arbetssätt bedömer vi att de gemensamma genomgångarna blir lättare för 
barn med läs- och skrivsvårigheter att hänga med i. 
 
I ett multimodalt arbetssätt ingår även hjälpmedel som datorer och andra tekniska 
hjälpmedel vilket respondenterna nämnde. Vi uppfattade att det var något de använde 
flitigt för barn i svårigheter. Vi är positiva till teknikens framfart i skolan då barn med 
läs- och skrivsvårigheter har hjälp av dessa. Då barn med läs- och skrivsvårigheter kan 
få en känsla av att det också kan skriva och förstå innehåll i texter. Vi har märkt att 
barn idag är väldigt insatta med hur en Ipad eller dator fungerar. Som lärare bör man 
därför inte vara rädd för att använda sig utav tekniska hjälpmedel men samtidigt ha i 
åtanken att alla barn inte sitter på dessa kunskaper. Det mest optimala skulle vara om 
det tidigt fanns tekniska hjälpmedel för alla barn för att inte någon ska kännas sig 
utpekad.  
 
För oss spelar det konkreta materialet och tekniska hjälpmedlet en viktig roll då det 
kommer till att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Kreativa arbetssätt ökar 
barns motivation då de ger möjlighet att använda fler sinnen. Det bidrar till ett lustfyllt 
lärande. En annan viktig aspekt är tiden. Ger man barn i svårigheter den tid de behöver 
för att komma vidare från där de har fastnat kan de på så sätt utvecklas ytterligare. 
 

7.3 Inkludering och motivation 
Vi uppfattade att två lärare hade en negativ inställning till begreppsdefinitionen 
inkludering. De ansåg att det var ett nytt modeord som missbrukades. Vi undrar hur 
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insatta de är i begreppet inkludering och dess innebörd. Varför har lärarna annars en 
sådan negativ inställning? Vår fundering är om de kanske kände att de inte räckte till 
för att inkludera alla då de gärna överlät ansvaret kring barn med läs- och 
skrivsvårigheter åt speciallärarna. Hur man ser på begreppet inkludering beror på 
vilken inställning och kunskap man har. Kanske framförallt hur och i vilka 
sammanhang man själv använder begreppet. Oavsett hur en lärare ser på inkludering 
är det enligt Lgr11 alltid en lärares uppgift att skapa en skola för alla. 
 
Hur kan läraren visa att hen inte tappat tron på barnet? Genom att motivera barn anser 
vi att man visar att man tror på barnens förmåga. Vi tycker det är viktigt att vi dels som 
vi tidigare nämnt och som en lärare uttryckte att man med fördel först och främst bör 
skapa en relation till barnet. Det var positivt att höra att majoriteten av lärarna ansåg 
det vara hens ansvar motivera barn genom att uppmuntra och lyfta det barnet är bra 
på. Att som lärare lyfta det barnet är bra på kan vara svårt om en personlig relation inte 
finns mellan lärare och barn. Då barnet fastnar kan det enligt Fridolfsson (2008) 
hjälpa barnet att komma vidare genom att finnas där som stöd. Barn har en egen 
drivmotor men att de behöver stöd när det känns svårt. En lärare menade däremot att 
barn kanske inte behöver motiveras på grund av den inre drivkraften. 
 
Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997), Stensmo (2008) samt Längsjö och Nilsson (2005) 
anser att barn även kan motiveras genom att vara delaktiga i planeringen då de enligt 
författarna blir medvetna om vad som ska göras och på vilket sätt. De flesta lärare 
ansåg däremot att strukturerad planering med förbestämda uppgifter var till fördel för 
barn med läs- och skrivsvårigheter. I vår kommande yrkesroll anser vi att man måste 
ha en planering där det finns ett syfte med lektionen. Däremot vill vi vara flexibla där 
vi tar till oss barnens tankar och idéer på hur de kan nå syftet med lektionen. Vi blev 
förvånade över att det bara var två lärare som ansåg att planeringen bör vara flexibel 
för att kunna tillgodose alla barns behov och tankar.  
 

7.4 Miljö  
Vi är införstådda med att klassrummets miljö spelar en stor roll. Två lärare uttryckte 
att det är till barns fördel om klimatet är öppet där barn känner sig trygga. Genom att 
barnen är trygga ansåg lärarna att de vågar uttrycka sig och be om hjälp. Fridolfsson 
(2008) och Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) samt Längsjö och Nilsson (2005) 
menar att det krävs att läraren har en demokratisk ledarroll för att kunna skapa en 
trygg klassrumsmiljö. Är det alltid bra med en demokratisk ledarroll och fungerar alltid 
den typen av ledarroll för att skapa en sådan miljö? Det krävs strukturer och ramar i 
början för att skapa ett lugn i klassen. När lugnet etablerat sig går det förhoppningsvis 
att införa ett demokratiskt klassrumsklimat då barnen vet hur de ska förhålla sig till 
varandra.  
 
En annan lärare nämnde även klassrummet som den andra pedagogen där material 
och hjälpmedel ska finnas för alla behov. Det var även den läraren som kände att hon 
ville ha kvar barn i svårigheter i klassrummet. Vi tänker att hon hittat sitt sätt att arbeta 
på samt vilka hjälpmedel hon behöver ha i närheten för att finnas för alla barn oavsett 
behov. Det fanns ytterligare en lärare som gärna hade kvar alla barn i sitt klassrum 
eftersom hon ansåg att hon räckte till då barngruppen inte var så stor. De övriga 
respondenterna ansåg att de inte hade alla kunskaper att ta på sig ansvaret att stötta 
barn i läs- och skrivsvårigheter. Genom en dialog mellan lärare och speciallärare är kan 
man stötta barn i svårigheter. Barn med läs- och skrivsvårighet bör vara kvar i 
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klassrummet där läraren stöttar barnen utifrån speciallärarens kunskaper. Vi är 
medvetna om att det är svårt att utföra det om en barngrupp är för stor.  
 
Alla lärare verkade införstådd med att miljön, tid, material, stöd och motivation var 
avgörande för att barn i svårigheter ska lyckas i sin läs- och skrivutveckling. Paradoxalt 
nog var de bara en av alla respondenter som nämnde multimodalt lärande i 
intervjuerna. 
 

8. Nya forskningsfrågor 
 
Efter vår utförda studie har vi kommit fram till att det finns fler forskningsfrågor som 
skulle vara relevanta att få svar på. Vi har i studien tittat på hur lärare gynnar barn med 
läs- och skrivsvårigheter samt hur de barnen inkluderas i undervisningen. Vi skulle 
kunna fråga oss om ett tätare samarbete mellan lärare och speciallärare där båda finns 
tillgängliga i klassrummet skulle gynna barn med läs- och skrivsvårigheter. Skulle barn 
i svårigheter påverkas om antalet speciallärare i skolan skulle vara större? Ekonomin 
har en bidragande faktor i vad dagens kommuner prioriterar. Genom en ekonomisk 
prioritering på skolorna anser vi att fler barn skulle kunna få det stöd de behöver för 
att utveckla en god läs- och skrivförmåga.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 
 

Intervjufrågor 
 
Barnets tidigare läs- och skrivvanor i hemmet, tror du det påverkar deras fortsatta 
läs- och skrivinlärning i skolan?  
 
Hur tänker du på att anpassa undervisningen till barnen med läs- och 
skrivsvårigheter vid din planering?  

- Får barnen själva påverka planeringen?  
- Är barnen med i all undervisning i klassrummet eller går de iväg till en 

specialundervisning/speciallärare?  
 
Vilka övningar/arbetssätt tror du gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter?  
 
Hur motiverar du barnen som har dessa svårigheter? 
 
Erbjuder du något speciellt hjälpmedel till dessa barn?  
 


