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Vårt examensarbete handlar om elevers läs- och skrivinlärning. Vi väljer att skriva om detta 

ämne då det är av stor betydelse att alla lärare har kunskap om elevers inlärning samt är 

insatta i olika metoder. Syftet med vårt examensarbete är att få fördjupad kunskap om den 

tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi sätter fokus på svårigheter som kan finnas i de första åren 

samt vad som kan gå fel vid inlärningen. Examensarbetet handlar även om att få kunskap om 

vad läraren kan göra för att eleverna ska lära sig läsa och skriva på ett så smärtfritt sätt som 

möjligt. Vårt teoretiska ramverk berör alla dessa områden samt tar även upp hur elevernas 

självbild och självförtroende påverkar inlärningen. Vår empiriska undersökning gör vi med 

hjälp av intervjuer och resultatet som vi får påvisar att det inte finns några heltäckande 

läsmetoder inom läsinlärningen.  
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Inledning 
 

Vi ska båda bli lärare i svenska och engelska för de tidigare åren. Under hösten 2010 läste vi 

en obligatorisk kurs som hette Läs-, skriv- och matematikinlärning och under våren 2011 läste 

vi specialpedagogik. Dessa två kurser väckte vårt intresse för den första läs- och 

skrivinlärningen. Vi har båda varit i de första åren när vi har varit ute på praktik och vi har 

känt att det är både spännande och oerhört viktigt hur det går för eleverna redan vid 

skolstarten. Taube (2007) påpekar att elevernas grund till läsning och skrivning är något som 

byggs upp i de allra första åren i skolan. Detta innebär att om eleverna inte får en bra och 

stadig grund i början kommer de även ha det svårt högre upp i åldrarna, då den tidiga läs- och 

skrivinlärningen hänger tätt ihop med elevernas senare läs- och skrivförmåga. Vårt arbete 

kommer att handla om vilka svårigheter som kan finnas i den första läs- och skrivinlärningen 

och vad det är som kan gå fel i årskurs 1. Det kommer även att handla om vad man som lärare 

ska tänka på vid inlärningen samt vilka metoder som passar elever i läs- och svårigheter.  

 

Att lära sig läsa och skriva kan för somliga barn vara som en dans på rosor, medan det för 

andra kan vara en lång och svår kamp som de ständigt får brottas med. När barnen ska lära sig 

läsa och skriva finns det en särskild del som är av betydelse för inlärningsprocessen, nämligen 

barnets självbild och självförtroende. Att kunna läsa är en av de mest grundläggande 

faktorerna man behöver ha för att kunna ta in kunskap i de övriga ämnena. Att lära sig läsa 

och skriva är inte något som kommer naturligt, utan man behöver hjälp och undervisning i 

detta (Taube 2007). Lärare har många viktiga uppgifter som de ska fullborda. En av de 

viktigaste är möjligen att lära eleverna att läsa. Sandberg (2011) konstaterar att 80 procent av 

alla elever lär sig att läsa och förstå oavsett lärarens roll. För de resterande 20 procenten som 

är i svårigheter gällande läsinlärning har läraren dock en avgörande och mycket betydande 

roll.  

 

I Lgr11 (Skolverket 2011) står det klart och tydligt vad skolans uppgift är. Skolan har bland 

annat i uppdrag att främja och stimulera elevernas lärande och att inhämta och utveckla deras 

kunskaper och värden. Detta för att de ska få en förberedelse inför deras vuxna liv i samhället. 

Ett mål som skolan har ansvar för är att eleverna, efter avslutad grundskola, behärskar det 

svenska språket i både tal och skrift på ett mångsidigt sätt. Vidare i Lgr11 står det även under 

skolans uppdrag att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket 2011:9).  

 

Vi kan inte göra något annat än att hålla med det författarna påpekar. Det är vår uppgift som 

lärare att lära varje barn läsa och skriva. Det är en otroligt viktig uppgift vi har. Det är trots 

allt vi som blivande lärare som håller elevernas framtid i våra händer. Vi vet att det inte är 

någon lätt uppgift men med mycket kunskap om ämnet i fråga hoppas vi att vi kommer vara 

så väl förberedda som vi bara kan. Betydelsen av den första läs och skrivinlärningen är vi väl 

medvetna om och därför har vi valt att skriva ett arbete om detta. Ämnet är inte enbart oerhört 

intressant utan även väldigt viktigt och något som vi känner att vi verkligen kommer ha nytta 

av i vårt kommande yrke. Vi känner att det inte enbart är vi som kommer ha användning av 

arbetet utan även alla andra tidigare lärare som kommer kunna ta del av vårt arbete.  
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Begreppsdefinition 
 
Från ett skolperspektiv används begreppet elever men vi har valt att använda ytterligare ett 

begrepp för läsbarheten. De begrepp vi har valt att använda oss av är delvis begreppet elever 

men även begreppet barn, då vi känner att användningen av båda begreppen bidrar till att det 

inte blir en enformig läsning. Båda begreppen är lämpliga då vi även tar upp barnens 

utveckling innan skolstarten och detta innebär att barnen ännu inte är elever.  

 

 

Begreppslista 
 
Assimilation: Process där ett språkljud blir delvis eller helt identiskt med ett annat språkljud 

Fonologi: Ett system för att skilja språkljudens betydelser 

Fonem: Kunskap om språkens ljudstruktur  

Grafem: Varje bokstav 

Språkljud: Synonymord till fonem 

Ortografi: Läran om ordens rätta stavning 

(Nationalencyklopedin) 
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Syfte och problemformulering 
 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om den tidiga läs- och skrivinlärningen, där vi 

fokuserar på de svårigheter som kan finnas i de första åren samt vad som kan gå fel i början. 

Vi vill även belysa vad läraren kan göra för att det ska gå så smidigt som möjligt för eleverna 

som ska lära sig läsa och skriva.  

 
Problemformuleringarna som vi kommer undersöka är följande: 

Vilka svårigheter och orsaker kan finnas i den första läs- och skrivinlärningen? 

Vilka faktorer bör läraren tänka på för att underlätta läs- och skrivinlärningen för eleverna? 

Vilka metoder är mest lämpliga för elever i svårigheter för att komma igång med sin läsning 

och skrivning? 
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Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
 
Vi har valt att inleda vår teoridel med självbild och självförtroende eftersom det är grunden 

till barnens lärande. Därefter skriver vi om barnens språkliga medvetenhet som är en 

förutsättning vid läs- och skrivinlärning. Nästa del handlar om läsning och skrivning där vi tar 

upp läsmetoder och läs- och skrivinlärning. Delen därefter handlar om läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi. Vi tar bland annat upp vad det är för typ av lässvårigheter som 

elever kan stå inför samt hur många det är som lider av dessa svårigheter. Sist men inte minst 

tar vi upp lärarens betydelse för elevernas lärande. Hur viktig är läraren egentligen? 

 
 
Självbild och självförtroende 
 

Taube (2007) skriver om begreppet spegeljaget och förklarar att det innebär att värderingen 

man gör av sig själv påverkas av hur andra värderar oss. Den självuppfattning man har är ett 

resultat av vår miljö som vi lever i samt de betydelsefulla människorna som finns i vår närhet. 

Alla människor strävar efter att ha en bra och positiv självuppfattning, men på grund av att 

man har negativa erfarenheter kan det bidra till att man får en negativ självuppfattning. Att ha 

en negativ självuppfattning är inte bra, men det är ännu sämre att inte ha någon alls och vara 

vilsen i den man är. När det gäller självuppfattningen kan man dela in den i tre kategorier: 

verbal självbild, matematik-självbild och de sociala, känslomässiga och fysiska synvinklarna. 

Den verbala självbilden samt matematik-självbilden har med skolan att göra och handlar om 

hur man presterar i de olika skolämnena. Den tredje självbilden handlar om hur man beter sig 

i olika situationer. Det är viktigt att veta hur elevernas självbild påverkar deras läs- och 

skrivprestationer. Jacobson & Svensson (2007) skriver även om självbilden och hur den 

påverkas av skolarbetet. Författarna menar att man som elev har en större risk att få sämre 

självförtroende samt självbild då det inte går så bra i skolan eller om man har 

inlärningssvårigheter av något slag. I skolan talar man ofta om kopplingen mellan svårigheter 

i skolan och låg självbild.  

 

När man ska lära sig ett alfabetiskt skriftspråk är det allra svårast i början. Om en elev tar sig 

igenom den första kontakten med skriften är det stor sannolikhet att den fortsatta läs- och 

skrivinlärningen blir lyckad. Detta gäller dessvärre även motsatsen, dvs. om en elev 

misslyckas tidigt. Oftast har då eleven problem med läs- och skrivsvårigheter under resten av 

sin skoltid. En del av eleverna i läs- och skrivsvårigheter har en svaghet inom den språkliga 

delen, vilket leder till att de behöver extra hjälp under hela grundskolan. För andra elever kan 

det dock endast handla om en tuff start. Detta innebär att eleverna får en bild av att de är 

dåliga på att läsa och skriva och deras självförtroende blir försämrat (Taube 2007). Forskare 

har kommit fram till att det finns vissa faktorer som kan medverka till att barn får svårigheter 

med läs- och skrivinlärning. Dessa faktorer kan verka som ett hinder i deras språkutveckling. 

De påverkande faktorerna är: barns delaktighet i det språkliga samspelet, barns bristfälliga 

läsintresse, barns dåliga självförtroende samt barns förförståelse (Nyström 2002).   
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Språklig medvetenhet 
 

Fridolfsson (2008) skriver om språklig medvetenhet och förklarar att det handlar om att man 

kan skifta mellan att uppmärksamma språkets innehåll och funktion till dess form. Det 

handlar om att upptäcka hur språket är uppbyggt samt att man kan bryta ner språket i mindre 

delar. Språklig medvetenhet har därmed ingenting att göra med ordens innebörd.  Att bli 

språkligt medveten är ingen lätt process då språket är abstrakt. För att ett barn ska bli språkligt 

medvetet måste det ha uppnått en viss kognitiv samt språklig mognad. Författaren påpekar att 

förståelse av den alfabetiska principen är ett måste då vårt språk består av grafem som 

innehåller egna fonem. En grundläggande färdighet för den tidiga läsinlärningen är att man 

ska vara fonologisk medveten. Är man inte fonologiskt medveten finns det en stor risk att 

man får svårigheter med både läsning och stavning. Detta för att man inte har förstått 

kopplingen mellan bokstav och ljud. 

 

Läsning når man genom att man går igenom tre olika steg, vilka är: ramsor, rim och 

medvetenhet om fonemen (Frost 2002). För att träna upp barns fonologiska medvetenhet kan 

man leka lekar som har med rim och ramsor att göra. Beroende på huruvida barn kan lära sig 

barnramsor i förskoleåldern kan man dra paralleller till hur det senare kommer att gå för 

barnen i deras första läs- och skrivinlärning. Träning i språklig medvetenhet ger goda resultat.  

Undersökningar har visat att elever i svårigheter som har fått sin språkliga medvetenhet tränad 

och stimulerad har klarat sig mycket bättre i läsning och stavning än de elever som inte har 

fått någon träning (Fridolfsson 2008).  

 

 

Läsning och skrivning 
 

För att eleverna ska få en framgångsrik läsutveckling finns det fyra viktiga faktorer som har 

avgörande roll, vilka är: bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet, bra ordförråd samt lust att 

läsa. Slutligen är barnens hemmiljö av stor vikt då barn som känner sig älskade och 

betydelsefulla är bättre förberedda för att kunna hantera kraven som ställs på dem gällande 

koncentration och uthållighet när de ska lära sig läsa (Taube 2007). Fridolfsson (2008) skriver 

att det finns ett samband mellan läsning och skrivning. Detta för att dessa två förmågor stödjer 

varandra. Författaren poängterar att det är viktigt att den som skriver kan dela upp ett ord i de 

olika fonemen som ordet innehåller samt koppla ihop fonemen till rätt grafem. Det handlar 

om att få ner språkljuden till tecken, medan det i läsning handlar om att förvandla tecken till 

språkljud. På grund av detta är det otroligt viktigt att man i den första läs- och 

skrivinlärningen låter eleverna arbeta med både läs- och skrivaktiviteter. Det är av stor vikt att 

de mindre barnen får upptäcka skriften själva och att man kan förmedla ett budskap med den. 

 

För att man ska säga att en elev kan läsa måste den både kunna avkoda samt förstå det den 

läser. Dessa två faktorer är beroende av varandra och har ett starkt samband. Man har gjort en 

hel del undersökningar på barn i läs- och skrivsvårigheter. Det finns undersökningar som visar 

att elevernas problem med avkodningsförmågan resulterar i att de vid många tillfällen, i 

mycket stor grad, är beroende av de yttre ledtrådarna. Dessa elever använder oftast felaktiga 

lässtrategier då de ofta använder ett alltför högt lästempo än de bemästrar, och bara har i 

åtanke att ta sig igenom en mening i taget utan att se helheten. Detta bidrar i sin tur till att 

förståelsen av läsningen blir drabbad (Taube 2007).   
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Läsmetoder 
 

Whole language 
 
Fridolfsson (2008) skriver om Whole Language metoden och poängterar att det är 

grundläggande att nybörjarläsaren snabbt ska förstå att både text och skrift har mening och att 

de förmedlar ett budskap. I tillämpningen av metoden får eleverna själva välja på vilket sätt 

de vill lära sig läsa. Detta är något som fungerar för de elever som har goda förutsättningar för 

att lära. Inom denna metod anser man att undervisning i läsning inte ska ske, utan man ska 

istället låta eleverna själva läsa och förstå avkodningsprincipen. Man lägger heller inte ner 

något arbete på att öva upp den fonologiska medvetenheten och att lära eleverna sambandet 

mellan bokstav och ljud. Man tror man att man endast kan bli en bra läsare genom att traggla 

läsning. Författaren menar att texterna som eleverna läser är tagna ur deras vardag för att de 

ska känna sig bekanta med dem. Man anser inte att strukturerad undervisning är något att 

hänga i granen, eftersom elevernas lärande bör ske på egen hand med det enda villkoret att de 

har betydelsefulla texter till hands när de arbetar. När elever använder sig av ledtrådar som 

har med sammanhanget att göra, såsom bilder och förförståelse, ser man positivt på detta 

eftersom de på detta vis får förståelse för texten. Läraren ska inte tillrättavisa eleven om den 

byter ut ett ord mot ett annat (som trots detta passar in i sammanhanget) i texten eftersom det 

är så eleven eftersträvar innebörd och förståelse. Till skillnad från Fridolfsson (2008) anser 

Taube (2007) att det inte är positivt att eleverna varken gissningläser eller byter ut ett ord mot 

ett annat. 

 

Även Frost (2002) skriver om Whole Language metoden och menar att kommunikativ process 

är grunden i denna metod, därför bör även undervisningen i nybörjarläsning utgå från det 

kommunikativa perspektivet där eleverna själva är aktiva. Läsning är en språklig process som 

anses utvecklas på naturlig väg, det vill säga att man lär sig på samma sätt som man lär sig att 

tala. Taube (2007) anser däremot, i motsats till Frost (2002), att lära sig läsa och skriva är 

något som inte kommer naturligt, utan man behöver hjälp och undervisning i det. Frost (2002) 

menar att färdiga kunskaper i läsning bara kan uppstå genom läsning av meningsfulla texter. 

Målet inom metoden är att eleverna själva ska kunna välja på vilket sätt de ska lära sig läsa. 

Detta mål är satt eftersom det har visat sig fungera för elever som har goda utgångspunkter för 

att lära. Elever som är i svårigheter inom det fonologiska området får inget stöd eller hjälp då 

de använder denna metod, av den orsaken att den inte bearbetar fonologiska strukturer.  

 
 
Phonics 
 

Frost (2002) tar upp ytterligare en metod som används vid läsinlärning som heter Phonics, 

även kallad ljudmetoden. Phonics går ut på att eleverna ska lära sig den alfabetiska principen 

och lära sig kopplingen mellan bokstav och ljud. I denna metod är det grundläggande att man 

skapar sig en god avkodningsförmåga som därefter ska resultera i en automatiserad läsning. 

Först när läsningen är automatiserad kan eleverna få flyt i läsningen och detta bidrar i sin tur 

förhoppningsvis till förståelse. Inom denna metod måste man följa dessa steg i turordning för 

att eleverna ska lära sig att läsa. Fridolfsson (2008) menar att tidig träning av 

avkodningsförmågan fungerar som ett förebyggande verktyg för att förhindra misslyckanden 

längre fram i skolgången. Inom denna metod anser man att man måste vara säker på sin 

ordavkodning innan man kan ta till sig innehållet i texterna. En annan viktig del är att texterna 

måste vara anpassade för eleverna för att de ska lära sig att läsa. Författaren konstaterar att 

denna metod har kritiserats av anhängare till Whole Language metoden. Anhängarna påstår 
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att man inte ska ställa krav på eleverna att de ska lära sig den alfabetiska principen. En annan 

kritik är de anpassade texterna samt att man inte ska undervisa i läsning utan att eleverna 

själva ska hitta deras egna sätt att lära sig läsa. Anhängarna menar att lärarens uppgift är att 

fungera som ett stöd oavsett vilket sätt de än väljer vid läsinlärningen. Inom Phonics metoden 

tror man starkt på att eleverna först ska skapa sig en trygg språklig bas som de därefter kan 

utveckla sin läsning genom. Man tar hänsyn till elever som är i svårigheter gällande läsning 

och man arbetar förebyggande med dessa elever inom denna metod. 

 

Det finns dock ett läsproblematiskt grundproblem inom Phonics metoden. Problemet ligger i 

att den alfabetiska principen inte alltid går att tillämpa vid läsning då de fonologiska 

uppbyggnaderna i det talade språket inte alltid motsvarar de skrivna ordens visuella 

uppbyggnad. Detta innebär att eleverna har ytterligare en sak som de måste lära sig för att de 

ska kunna läsa. De grundläggande läsproblemen har därmed sin grund i kopplingen mellan 

det talade språket och det ortografiska. Detta är något som man inte tar hänsyn till vid 

läsinlärningen. Denna läroprocess får eleverna själva lära sig efter att läraren har använt sig av 

en läsmetod som bygger på sambandet mellan bokstav och ljud. Då svaga läsare har problem 

med språkets fonologi blir denna läsmetod inte så gynnsam eftersom nybörjarläsningen kräver 

kunskap inom detta område. Denna metodik tar inte hänsyn till elevernas olikheter då den inte 

är anpassningsbar (Frost 2002).  

 

 

LTG, Läsning på talets grund 
 

Taube (2007) beskriver en annan metod som kallas LTG och betyder Läsning på talets grund. 

I denna läsmetod använder man inga läseböcker. Orsaken till metodens uppkomst grundar sig 

i en protest mot den traditionella ljudmetoden. Man ville pröva en ny metod där man istället 

utgick från barnens talade språk och där man inte följde någon noggrann läslära. Texterna 

som används inom LTG har eleverna själva skapat utifrån deras egna erfarenheter och 

upplevelser. Ordens svårighetsgrad är varierande inom denna metod och man utgår från 

eleverna och inte från läseböckerna. Två utmärkande drag inom LTG är förförståelsen, då den 

är mycket viktig samt inlärningen av bokstäverna, då eleverna själva får välja i vilken ordning 

de vill lära sig dem.  

 

Taube (2007) förklarar att metoden LTG innehåller fem faser, vilka är: samtalsfasen, 

dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. I samtalsfasen 

pratar man tillsammans om vad man har upplevt. I dikteringsfasen dikterar eleverna meningar 

som läraren ska skriva ner. I laborationsfasen förbereder läraren ibland meningar, ibland ord 

och ibland endast enskilda bokstäver som eleverna sedan ska laborera med. Meningen med 

laborationsfasen är att eleverna ska leka med språket där de bland annat sammanljudar ett ord 

eller läser en mening eller enskilda bokstäver. I återläsningsfasen får eleverna enskilt återläsa 

texten, som har skrivits ut på datorn, för läraren som under läsningens gång markerar de ord 

som eleven behöver träna på. Till sist arbetar eleverna med dessa ord i efterbehandlingsfasen, 

där tränar eleverna på de ord de behöver arbeta med. Inom metoden måste lärarna ha kunskap 

om den traditionella läsmetoden för att de ska kunna individanpassa uppgifterna på rätt nivå. 

Man börjar med helheten i denna metod för att sedan gå till delarna och därefter återgå till 

helheten igen. Denna metod betonar både förförståelsen, alfabetiska principen samt 

sammanljudningen. 

 

 
 



8 

 

ASL, Att skriva sig till läsning 
 

En annan metod som används vid läsinlärning är Att skriva sig till läsning. Denna metod går 

ut på att man ska, med hjälp av datorn, skriva sig till läsning. En av metodens grundtankar är 

att barnen ska få läslust genom skrivning. Forskning som har gjorts under 30-års tid visar att 

det är lättare att lära sig skriva än läsa. I skolan börjas ändå läsinlärningen allra först eftersom 

det är svårt för barnen att skriva bokstäverna för hand. Trageton menar att med hjälp av 

datorn, då eleverna inte behöver skriva för hand, är det ett utomordentligt sätt att låta barnen 

börja med skrivinlärning som därefter ska leda till läsinlärning (Näslundh 2004).  

 

 

Den mest gynnsamma metoden 
 

Vilken läsinlärningsmetod som är den mest gynnsamma för elevers lärande är svårt att veta 

och det är ännu svårare att sätta fingret på om det finns någon idealisk metod för alla. Det har 

dock visat sig att metoden man väljer är av stor vikt för de elever som har en långsam 

läsutveckling, medan det för de elever som knäcker läskoden snabbare är av mindre betydelse. 

Vid läsinlärningen är det viktigt att eleverna själva är medvetna om hur de tänker och lär sig, 

men deras motivation och attityder till läsning och skrivning samt deras kulturella och sociala 

bakgrund har också stor betydelse. Det är således många faktorer och färdigheter som får 

konsekvenser för elevers läs- och skrivutveckling (Nyström 2002). 

 

 

Läs- och skrivinlärning 
 

Enligt Fridolfsson (2008) finns det olika nivåer inom läsutvecklingen. På samma vis består 

även skrivutvecklingen av olika stadier. Det första stadiet heter pseudoskrivning, vilket man 

kallar för lekskrivning. Barn imiterar de vuxnas skrift, vilket ofta blir som krumelurer eller 

bilder på deras papper. Så småningom kan de olika tecknen börja likna riktiga bokstäver. Det 

andra stadiet är logografisk skrivning vilket kan liknas vid logografisk läsning då barn i båda 

fallen ännu inte har den alfabetiska principen klar för sig. Detta innebär att bokstäverna i ett 

ord kan byta plats med varandra eller att orden skrivs i omvänd läsriktning. Inom detta 

stadium använder barn mest versaler och de kopierar ord som de sedan försöker avbilda. Det 

är ofta sitt eget namn barn lär sig först. Det tredje stadiet heter alfabetisk-fonemisk skrivning 

vilket innebär att man skriver ett ord genom ett lyssna på de olika ljuden i det, ett i taget. Här 

har man fått en inblick i den alfabetiska principen, man är säkrare på bokstäver och skriver ett 

ord som det låter. Det fjärde stadiet är ortografisk skrivning och här stavar barn utan att de 

behöver gå igenom vilka bokstäver ord innehåller. Det går snabbt att skriva och därmed har 

skrivningen blivit automatiserad. Det femte och sista stadiet är morfologisk skrivning och om 

de behärskar detta stadiet har de kunskaper om hur ord är uppbyggda samt om vilka 

morfologiska regler vår skrift har. Besitter barn dessa kunskaper är de nu duktiga på att stava 

och kan därmed använda sig av den morfologiska principen när de skriver.  

 

Taube (2011) skriver att både läsning och skrivning består av två sidor. Den ena är teknisk 

medan den andra är innehållslig. Medan läsningens formel är avkodning × förståelse är 

skrivningens inkodning × textbyggande × idéskapande. För att man ska kunna säga att någon 

skriver måste man ha alla dessa tre faktorer. I jämförelse med läsningen har skrivningen ännu 

ett moment, dvs. idéskapande. De två faktorer som har störst påverkan när man ska lära sig 

skriva är barnens korttidsminne samt den metakognitiva förmågan. Metakognitiv förmåga 

innebär människans förmåga att styra sitt tankesätt. Om korttidsminnet inte är bra och den 
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metakognitiva förmågan inte är utvecklad kan det bromsa barns skrivande. Trots dessa två 

möjliga hinder betyder det inte att barn inte kan lära sig skriva, trots att de tidigare haft 

svårigheter med skrivandet. De kan med rätt sorts hjälp mycket väl klara av skrivningen.  

 

Björk & Liberg (1996) påpekar att när barn ska lära sig läsa och skriva är det viktigt att de har 

fått en grund i hemmet från sina föräldrar. Det är oerhört viktigt att föräldrarna har läst högt 

för barnen innan de kommer till skolan. Som barn är det betydelsefullt att man har upplevt 

spännande och roliga berättelser och tillsammans skrivit viktiga meddelanden. Om man har 

varit med om många högläsningsstunder och skrivstunder från hemmet är man mer förberedd 

och utrustad inför den kommande läs- och skrivinlärningen i skolan. De barn som inte har 

denna erfarenhet med sig hemifrån kan få en chock när de ska börja med läsning och 

skrivning i skolan. Dessa barn kan komma att få läs- och skrivsvårigheter med olyckliga 

konsekvenser på grund av att de inte har fått upplevelsen hemma. För att vi inte ska tappa 

dessa barn är det viktigt att de får samma upplevelse som de barn som redan har erfarenheter 

från hemmen. Barn är olika och måste därmed få tillgång till olika sätt att lära sig läsa och 

skriva. Författarna påpekar att det är viktigt att man som lärare erbjuder barnen olika 

arbetssätt och uttrycksformer för att deras olika behov och förutsättningar ska kunna 

tillgodoses. Om man tar hänsyn till barnens olikheter blir det även lättare för läraren att bygga 

vidare på de enskilda barnens starka sidor. En fråga som man kan ställa sig är hur man ska 

kunna klara av att åstadkomma detta som lärare i en klass på 20-25 elever? Svaret är att man 

lägger mycket tid på högläsning samt gemensamt skrivande och att man anknyter barnens läs- 

och skrivupplevelser till deras personliga tankar och erfarenheter. Det är viktigt att texterna 

man läser är engagerade redan från den allra första skoldagen eftersom dessa texter bildar en 

förutsättning för barnens fortsatta utforskande av skriftspråket. Något som författarna betonar 

är barnens lärande i samspel med andra, både barn och vuxna. Barnen växer och lär i möten 

där de får samspela med andra barn.  

 

Taube (2011) skriver att det kan finnas stora skillnader mellan barnens läs- och 

skrivkunskaper när de börjar årskurs 1 på höstterminen. Det finns allt ifrån barn som endast 

kan skriva sitt namn till barn som redan kan läsa och skriva på olika nivåer. Lärare har en 

utmanande och stimulerande uppgift att handskas med och det allra svåraste som lärare ställs 

inför är de stora nivåskillnaderna mellan barnen när de börjar årskurs 1. När barn ska lära sig 

att skriva måste de vara språkligt medvetna och förstå att språket har olika perspektiv. Det 

räcker inte endast att barnen kan använda talspråket eftersom den språkliga medvetenheten är 

en avgörande faktor vid läs- och skrivinlärningen. Barn står inför en stor utmaning när de ska 

lära sig att skriva. De behöver förstå att det finns en stor skillnad mellan tal och skrift och de 

behöver bli medvetna om språkets olika sidor.     

 

Enligt Fridolfsson (2008) tar barn ofta efter vuxnas handlingar och detta gäller även vid 

skriftspråket. De barn som i sin uppväxt har studerat sina föräldrar och andra vuxna när de 

skriver lär sig förstå att skriva är ett sätt att kommunicera och förmedla budskap på. Detta gör 

att de blir mer och mer medvetna om den alfabetiska principen. När sedan kopplingen mellan 

fonem och grafem blir förstådd, blir även barnens allra första klotterskrivning mer fonologiskt 

korrekt. Barns första skriftspråk får dock aldrig bli påtvingat, utan lärandet måste ske på ett 

lekfullt sätt från början. Författaren påpekar även att de klasser där barnen har fått börja skriva 

tidigt producerar så småningom ofta duktiga skribenter. Det är dock viktigt att läraren har i 

åtanke att alla barn är olika och för att kunna möta de olika behov som finns i ett klassrum bör 

man kunna lära ut olika arbetssätt. 
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Fridolfsson (2008) påpekar att det är skolan som ska se till att alla elever blir läsare och 

skrivare. På grund av detta är det väldigt viktigt att även ta sig tid till de som är i svårigheter. 

De extra övningarna man ger till eleverna i svårigheter måste vara effektiva och får inte 

fungera som något man gör för att få tiden att gå, utan de måste ha mening. Eleverna måste 

under sina första år i skolan få särskilt mycket uppmuntran och få känna att de är duktiga. De 

första åren i skolan är således viktiga och avgörande för elevernas fortsatta utveckling inom 

läsning och skrivning, därför bör de ha uppnått en automatiserad avkodning redan då. Det är 

skolans och lärarnas ansvar att ge dem elever som är i behov av stöd rätt sorts hjälp så att de 

kan nå framgång i sin läs- och skrivförmåga. 

 

Björk & Liberg (1996)  skriver att som lärare är man angelägen om att bygga vidare på det 

som barnen redan kan och har med sig i ryggsäcken när de ska lära sig nya saker. Talet är 

därmed viktigt att utgå från när barnen ska lära sig läsa och skriva. Av denna orsak är det 

betydelsefullt att läraren har en förståelse för hur barn lär sig tala och hur en god talutveckling 

ser ut. Läraren blir även bättre rustad att hjälpa barnen med utvecklingen av sitt skriftspråk. 

Att visa för barnen att det talade språket kan överföras till skrift är något som är viktigt. Detta 

kan man göra tillsammans i klassrummet då man skriver ner tankar och händelser som barnen 

har varit med om. Det är betydelsefullt att låta barnen själva försöka skriva och få ner sina 

tankar skriftligt på papper. Något som är viktigt att tänka på som lärare är att man inte 

korrigerar barnen när de skriver fel i början av skrivinlärningen. Det handlar om att barnen 

måste få skriva och läsa fel utan att läraren påpekar detta. Om man påpekar det jämt och 

ständigt kan barnen få en bild av att det endast handlar om att skriva och läsa rätt saker i 

skolan, då kan de känna sig dumma och istället bli försiktiga när de ska skriva och läsa. 

Författarna påpekar betydelsen av klassrumsmiljön för barnens språkutveckling. Att ha en 

öppen yta där man kan ha högläsning i en ring är bra, sedan är det även viktigt med läsplatser 

och bord där man kan ha gruppläsning. Ett trevligt och mysigt klassrum som är tilltalande, 

med många böcker, bidrar till en god stimulering av språkutvecklingen. Arbetsro bör 

prioriteras fast det är olika aktiviteter som pågår samtidigt och det är viktigt att barnen har 

tillgång till datorer. Datorn kan fungera som ett mycket effektivt och stimulerande hjälpmedel 

för barnens lärande.    

 

Lundberg (2008) skriver att det inte är enbart under svenskämnet som skrivundervisning bör 

ske, utan detta gäller alla skolans ämnen. Man ska som lärare hela tiden ha i åtanke att skriften 

är en viktig del i skolan för eleverna. Men vikten av övning inom skrivområdet bör inte 

underskattas, skrivning är ingenting som kommer naturligt utan man måste dagligen öva med 

sina elever. Författaren påpekar att skrivandet bland oss vuxna har övergått mer och mer från 

våra arbeten, där skrivkraven blir mindre, till våra privatliv där vi skriver sms-meddelanden, 

mejlar och skriver lappar mer än någonsin. På grund av detta kan man anse att 

skrivundervisning i skolan inte borde förekomma i så stor mängd, nuförtiden har vi så mycket 

teknik att ta hjälp av när vi vill stava rätt och få ihop en grammatisk text. Författaren menar 

vidare att skrivundervisning i skolan är ett måste då teknik och hjälpmedel aldrig kan ersätta 

en persons handstil. Förlitar man sig alldeles för mycket på teknik och datorer är det lätt att 

vårt vardagsspråk är det som blir nerskrivet. 

  

Lundberg (2008) betonar att den svenska alfabetiska skriften är kopplad till de talade ordens 

fonematiska struktur. Därmed har uppbyggnaden av vårt skriftspråk utgått från vårt talade 

språk, dvs. orden som vi uttalar. Skriftspråket försöker fånga in de fundamentala 

byggstenarna. Det handlar dock inte om att den fonetiska skriften vill representera orden 

exakt som de låter när vi uttalar dem, eftersom vi har samartikulationer, reduktioner och 

assimilationer vilket bidrar till att det finns lokala variationer mellan ord. När det gäller 
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skriftspråket försöker man bortse från dessa variationer och som alternativ fånga in ordens 

byggstenar på en abstrakt nivå. Det är just denna abstrakta nivå som berör skriftspråket som 

kan bli svår för vissa barn. Vår alfabetiska skrift har ingen enkel och direkt förbindelse mellan 

språkljud och bokstav. Det är då viktigt att barnen får hjälp och vägledning av vuxna att lära 

sig hur ord är uppbyggda.    

 

Barn tar efter och härmar oss vuxna och därför är det av stor vikt att även läraren låter 

eleverna ta del av sina åsikter och tankar. I början använder barnen sig av de bokstäver de 

redan är säkra på. Därefter lägger de stor ansträngning på att få ner de bokstäver som är nya 

för dem, men som krävs för att få ihop ett korrekt ord på pappret. Det är självklart att de gör 

fel, men ofta lyckas de ändå få ihop ett ord eller en text som de är tillfredsställda med trots 

detta. Det är viktigt att eleverna får göra fel och prova sig fram. Under de första åren i skolan 

är det betydelsefullt att eleverna uppnår ett flyt i sin skrivning, vilket är grunden för allt 

skrivande. Detta är dock inget man får tvinga fram, vilket man kan göra om man hela tiden 

rättar varenda litet stavfel de har. Då får de fel uppfattning om skrivning genom att förståelsen 

för att det är ett kommunikationssätt uteblir. Att skapa skrivglädje för eleverna på olika sätt är 

därför en viktig pusselbit på väg in i skriftspråkets utveckling (Björk & Liberg 1996). 

 

Björk & Liberg (1996) skriver att det finns sådana elever som får svårigheter i skolan på 

grund av att de inte har någon förståelse för varken läsning eller skrivning. De känner helt 

enkelt att de inte passar in i skolans värld. Dessa elever har oftast ingen eller mycket lite 

erfarenhet av läsning eller skrivning från hemmets värld. Det finns även elever som har vuxit 

upp med läsning i sin närhet men som ändå får problem med sitt skolarbete. I dessa fall har 

man ofta glömt att samtala om det man läser, utan man fokuserar endast på texten och sagan i 

sig. En viktig faktor för elevers fortsatta läs- och skrivutveckling är att man hjälper dem att 

koppla det lästa till egna erfarenheter och tankar. Två grundläggande förutsättningar för att 

överhuvudtaget kunna läsa och skriva är att man klarar av att hantera en penna samt att man 

kan koppla samman det ögat ser med det örat hör. Det är alltså på grund av flera olika faktorer 

som elever faller in i läs- och skrivsvårigheter. I sådana fall är det viktigt att läraren kan lära 

ut olika metoder och tekniker till sina elever så de inte ger upp helt efter ett försök.  

 

Enligt Björk & Liberg (1996) ökar mängden elever som, redan innan skolstarten, har fått en 

insikt i skriftspråket. De elever som kan förväntas bli goda läsare och skribenter är de som 

visar att de är motiverade och intresserade inom området. Dessa elever har oftast ganska lätt 

att lära sig läsa och skriva från början, till skillnad från andra elever som har svårare att 

tillägna sig dessa kunskaper. Elevers eventuella svårigheter visar sig oftast i skolan då man 

märker att det tar lång tid för dem att skriva och läsa, deras behov av hjälp är stort samt att 

dessa elever behöver mer varierande uppgifter än andra. De har ännu inte uppnått den 

skriftspråkliga medvetenheten man behöver ha. För dessa elever blir mötet med skolan oftast 

ingen positiv upplevelse. Författarna påpekar vikten av att läraren ser till att undervisningen 

hela tiden blir intressant för eleverna. Elever som inte klarar av att sitta still och lyssna på 

dikteringar och liknande under en längre tid måste få chansen att göra något annat relevant 

som berör undervisningen. Författarna poängterar vidare att eleverna även inom skrivning 

måste få uppmuntran från deras första stund i skolan. Läraren måste skapa meningsfulla 

lärandesituationer för att eleverna på bästa sätt ska kunna utveckla sitt skriftspråk. För att 

eleverna ska kunna få ner det talade språket till skrift måste de lära sig börja använda 

bokstäverna på rätt sätt. Genom att göra på det här sättet lär de sig även läsa på samma gång. 

Det är viktigt att ta hänsyn till alla elever eftersom deras bokstavskunskap samt kunskap om 

den alfabetiska principen är väldigt varierande när de först börjar skolan.  
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Läs- och skrivsvårigheter & dyslexi 
 

Elever som är i lässvårigheter brottas ofta med lästempot, då de läser ganska långsamt och 

hackigt vilket bidrar till att de inte hinner läsa textremsan på TV:n. Lässvårigheter leder även 

till att de har svårigheter att hinna med skolarbetet. Elever kan bli trötta ganska fort och de 

kan vid läsning få huvudvärk. Det händer att de läser alldeles för fort, gissningsläser samt har 

en otydlig artikulation. Några vanliga misstag som de gör är att de kastar om bokstäver, läser 

fel på vanliga småord, gör utelämningar av bestämda substantiv, lägger till och blandar ihop 

bokstäver (eftersom de är osäkra på den alfabetiska principen) samt har svårigheter att komma 

ihåg ordningen i alfabetet (Druid Glentow 2006).  

 

Det finns även en annan typ av svårighet inom läsning. Till skillnad från att man läser 

långsamt kan man ha lätt med avkodningen men istället ha svårt med att förstå orden, då man 

inte har ett gott ordförråd och kunskapen inte är tillräcklig (Druid Glentow 2006). Om man 

undviker att läsa och skriva är det stor risk att man drabbas av läs- och skrivsvårigheter. Detta 

problem har ett samband med elevernas bristfälliga kunskaper och för lite övning. Återigen 

sätts betydelse för hur det går i början av årskurs 1 för den fortsatta läsutvecklingen. Det finns 

elever som har fötts in i svårigheterna och som inte kan rå för deras problematik. Dessa elever 

har då något som kallas för dyslexi (även kallat specifika läs- och skrivsvårigheter) vilket 

innebär en svaghet när det gäller det fonologiska systemet som i sin tur bidrar till störningar i 

avkodningen. Dyslexi har ingenting med bristfällig begåvning eller sinnesstörningar att göra. I 

de flesta fall, när det gäller specifika lässvårigheter, är det avkodningen som är 

grundproblemet. Undersökningar visar att det är vanligare att pojkar har specifika läs- och 

skrivsvårigheter än flickor (Taube 2007).  Av Sveriges befolkning finns det mellan 5-7 

procent som har dyslexi och 1/5 har svårigheter med läsning. När man har dyslexi kan man 

inte öva upp det utan man får dessvärre leva med det resten av livet (Einarsson 2011).  

 

Jacobson (2011) skriver att många elever som befinner sig i någon form av läs- och 

skrivsvårigheter ofta har svårast att lära sig engelska. Att ha svårigheter att lära sig engelska 

ses ofta som ett större problem än att ha svårigheter att lära sig läsa och skriva. Forskning har 

visat att inlärningen av ett främmande språk, som t.ex. engelska, har ett starkt samband till hur 

ens förmåga att läsa på modersmålet är. Att lära sig ett främmande språk på ett framgångsrikt 

sätt bygger på att man har fonologiska, ortografiska och syntaktiska skickligheter på sitt 

modersmål. 

 

 

Lärarens roll och betydelse för elevernas lärande 
 

De kunskaper läraren har om skrivinlärning samt de hinder som kan uppstå är av stor 

betydelse när man gemensamt ska försöka nå de mål som skolan har satt gällande skrivning 

(Taube 2011). Enligt Taube (2007) behöver elever i lässvårigheter all hjälp de kan få, dock är 

inte alltid lärarens undervisning tillräcklig oberoende av hur bra den är. Man måste då hjälpa 

eleverna på ett djupare plan, dvs. utifrån den psykologiska aspekten. Elever som har varit i 

lässvårigheter under en längre period riskerar att utveckla en attityd som är likgiltig, passiv 

och undvikande när det kommer till läsningen. I värsta tänkbara fall finns det en risk att deras 

svårigheter i läsning går ut över hela deras skolarbete. De undviker att läsa då de inte vill sätta 

sin självbild på spel. Författaren betonar att detta i sin tur bidrar till att eleverna inte är 

motiverade och slutar att läsa helt. Man måste i sådana fall arbeta med motivationen. Det 

finns två olika typer av faktorer inom lärande som resulterar i vilken motivation man har, 

vilka är yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna handlar om vilka förväntningar och 
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reaktioner föräldrar och vänner har på eleven. De inre handlar däremot om vilken tilltro 

eleven har på sig själv när det gäller att lära sig, samt vilken inställning den har till det som 

den ska lära.  

 

Frost (2002) menar att när det kommer till elever i svårigheter är lärarens personlighet av 

mycket stor betydelse enligt en undersökning. Lärarens förmåga att sätta sig in i andras 

situationer samt dennes förmåga att bidra till en god klassrumsmiljö är avgörande i mötet 

mellan lärare och elev. Läraren måste ha förståelse och empati när eleven utsätts för 

svårigheter, motgångar och känner sig som mest sårbar. Detta gäller främst då eleverna ska få 

en positiv förändring i samband med deras prestationer. Undersökningen visar däremot att 

elever som ligger långt fram i sin utveckling prioriterar en lärare som har goda 

ämneskunskaper och som är kunnig i sin undervisning. Författaren understryker att lärarens 

sätt att reagera på eleven skapar det psykologiska rum där eleven ska utvecklas och det är 

även i detta rum som självkänsla och självförtroende är själva basen för förändring. Därför 

blir lärarens personliga egenskaper en avgörande roll för elevens möjligheter till utveckling. 

De personliga egenskaper som då krävs är att läraren ska vara bekräftande, se eleverna och 

respektera deras svårigheter. Läraren ska även kunna hjälpa eleven med sina svårigheter på ett 

smidigt och smärtfritt sätt. Detta är särskilt viktigt i början då eleverna kan uppfatta 

konfrontationer som hotfulla. Dettner-Arvidsson (2011) poängterar att metoden inte alltid är 

det viktigaste när det gäller att lära sig läsa. Om man bara har en lärare som förstår eleverna 

och som kommer bra överens med den kan man lyckas med läsning oberoende av vilken 

läsmetod man använder. 

 

Undersökningar som har gjorts visar att bra lärare är de som känner sig trygga i sin roll samt 

trivs med sin arbetssituation. Lärarna visar även en reflekterande förmåga gällande sin 

undervisning när det handlar om individanpassningen. Individanpassningen handlar i stor del 

om att ge eleverna rätt utmaningar som kan ställas i relation till deras kunskapsnivå samt 

individuella krav och uppföljning av dessa (Frost 2002). Hur elever presterar i skolan 

påverkas av olika faktorer som kan knytas an till skolan och undervisningen. Flera 

undersökningar har gång på gång visat att det finns en faktor som är av störst betydelse. 

Denna faktor är elevernas lärare som undervisar dem. Det som skiljer elevernas resultat åt på 

olika skolor är lärarens kvalité och kompetens när det gäller undervisning. Att vara en 

kompetent lärare innebär bland annat att den har vissa egenskaper. Dessa egenskaper är: 

förmåga till empati, förmåga till att möta elevers olika behov, förmåga att vara en god 

lyssnare och ha en didaktisk förmåga (Frank 2009).  

 
Sammanfattning 
 

Självbild och självförtroende hänger nära samman med hur inlärningen i läsning och 

skrivning går för barnen. Det handlar om hur barnen ser på sig själva och hur de påverkas av 

hur andra ser på dem. Den första kontakten med skriftspråket kan vara avgörande för barnens 

fortsatta syn på sig själva. Lyckas barn tidigt får de ett bra självförtroende samt en bra 

självbild. Detta gäller även motsatsen om barn misslyckas och får då istället ett dåligt 

självförtroende samt en försämrad självbild.  

 

Språklig medvetenhet är ett måste vid läs- och skrivinlärning. Barn som inte har utvecklat en 

språklig medvetenhet kan i princip inte lära sig läsa och skriva. Den språkliga medvetenheten 

är kärnan till inlärningen i läsning och skrivning. Ett annat måste är kunskap om den 

alfabetiska principen.  
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Inom läsningen finns det en mängd olika metoder. I teorikapitlet tas fyra av dem upp, vilka är: 

Whole Language, Phonics, Läsning på talets grund och Att skriva sig till läsning. Whole 

Language går ut på att barnen själva ska välja på vilket sätt de vill lära sig läsa. Inom denna 

metod undervisar man inte barnen i läsning utan man tror att läsning kommer naturligt. Nästa 

metod, Phonics, handlar om att man lär sig den alfabetiska principen och ljudar sig fram till 

en början. Här används läseböcker som är svårighetsbaserade. Läsning på talets grund, även 

kallad LTG, utgår från barnens språk där man skriver dikteringar. Här använder man därmed 

inga traditionella läseböcker. Metodens utmärkande drag är förförståelse samt inlärningen av 

bokstäver då barnen själva får välja i vilken ordning de ska lära sig dem.  Den sista metoden 

Att skriva sig till läsning, även kallad ASL, går ut på att barnen med hjälp av datorn skriver 

sig till läsning. Man börjar därmed i denna metod med skrivningen som ska leda till läsning.  

 

När det kommer till skrivningen finns det olika skrivstadier som barn går igenom. Vad barnen 

har för förutsättningar och vad de har med sig från hemmen är av stor betydelse för den 

kommande läs- och skrivinlärningen. Skillnaderna mellan barnens läs- och skrivkunskaper när 

de börjar årskurs 1 är oerhört stora och detta blir en utmaning som läraren står inför. 

Skriftspråket är abstrakt och det är därför viktigt att barnen får vägledning av läraren. Att få 

flyt i sin skrivning är mycket betydelsefullt då detta är grunden för all skrivinlärning. Därav 

ska man inte rätta barns tidiga skrivning.  

 

Det finns två olika typer av svårigheter inom läsning och skrivning. Den ena typen kallas för 

läs- och skrivsvårigheter medan den andra kallas för dyslexi. Det som främst skiljer dessa 

svårigheter åt är att dyslexi är medfött och inte går att träna upp medan läs- och 

skrivsvårigheter kan man göra något åt med hjälp av mycket träning. Av Sveriges befolkning 

finns det 5-7% som har dyslexi och en femtedel har läs- och skrivsvårigheter.   

 

Lärarens roll och betydelse för barnens läs- och skrivutveckling är mycket stor. Lärarens 

personliga kunskaper och lärarens kompetens är oerhört betydelsefull. Det är viktigt att 

lärarna är trygga i sin roll och har en didaktisk förmåga.   
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Metod 
 
I vår studie valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning. Vi valde denna metod eftersom 

den passade bäst utifrån våra forskningsfrågor. Bryman (2002) beskriver två olika 

forskningsmetoder, vilka är kvantitativ och kvalitativ. Den grundläggande skillnaden mellan 

dessa metoder är att den kvantitativa mäter det man forskar om, det vill säga att man vill få 

fram en siffra som säger något, medan den kvalitativa forskningen handlar om ordens 

betydelse. Vi valde en kvalitativ undersökning då vårt syfte inte var att mäta något utan att få 

djupare kunskap inom vårt arbetsområde. Som Bryman (2002) poängterar handlar kvalitativ 

forskning mer om ordens betydelse än om siffror. Den kvalitativa forskningen handlar även 

om att man ska tolka det man undersöker, dvs. att den kunskapsteoretiska ståndpunkten är 

tolkningsinriktad. På grund av att vi valde kvalitativ forskning valde vi även kvalitativa 

intervjuer. Författaren skriver att inom kvalitativ forskning är det troligast att man använder 

sig av intervjuer. Den typ av intervju vi använde oss av är semi-strukturerad (bilaga 1), och 

författaren beskriver att inom denna intervjutyp utgår man från en intervjuguide där man har 

tematiserat sina frågor. Man kan även ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden om 

man vill ha ytterligare kunskap och tankar kring området. Oftast har man en öppen dialog 

mellan intervjupersonen och den som intervjuar.  

 

 

Urval och genomförande 
 

När urvalet gjordes låg fokus på att intervjua personer som är kunniga och insatta i vårt 

ämnesområde och som kunde ge oss mycket kunskap om ämnet. På grund av detta valdes 

därför skolor och lärare som vi var bekanta med sedan tidigare. Detta är enligt Bryman (2002) 

ett bekvämlighetsurval. Det handlar även om att man intervjuar personer som är tillgängliga 

just vid undersökningstillfället. När den största delen av det teoretiska ramverket var klart 

utökade vi intervjuguide med skrivinlärning, då den tidigare endast handlade om läsinlärning. 

En del frågor som vi hade från det tidigare arbetet inom specialpedagogiken formulerades om 

och gjordes bättre. Ett exempel på en omformulerad fråga är: Hur ser elever som är i läs- och 

skrivsvårigheter på sin självbild och sitt självförtroende? Tidigare löd frågan: Hur uppfattar 

elever som har lässvårigheter sig själva? Hur ser deras självbild och självförtroende ut? 

 

 

Vi tog ganska tidigt kontakt med våra tänkbara intervjupersoner och frågade om de ville ställa 

upp för intervju. Förfrågningar skickades ut via mejl till sammanlagt sju lärare och det kom 

positiva svar tillbaka från sex lärare. I mejlet informerades om examensarbetets syfte samt 

innehåll. Efter detta bestämdes tid och plats för intervju och intervjuguiden skickades ut till 

samtliga lärare. Detta för att de skulle kunna få en inblick i vad intervjun skulle handla om. 

Intervjuerna delades upp mellan oss, vilket innebar att vi intervjuade lärarna enskilt och inte 

tillsammans. Detta val gjordes för att vi skulle kunna vara så effektiva som möjligt. När 

intervjuerna gjordes befann vi oss på var sitt håll. Vi spelade in samtliga intervjuer då vi inte 

ville gå miste om någon information, då detta kunde ha skett om man inte hade använt sig av 

inspelning. Intervjuernas längd var mellan 23-52 minuter.  
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Bearbetning och analys 
 

Efter själva genomförandet av intervjuerna var det dags för transkriberingen. Vi satt var och 

en och lyssnade samt skrev ner det vi fick fram från våra intervjuer. Denna del tog mycket tid 

och energi. Det var mycket tidskrävande att sitta med sex intervjuer och både transkribera 

samt analysera dem. Själva transkriberingarna gjordes var för sig medan vi skrev ner 

resultatet och analysen gemensamt. Då detta genomfördes upptäckte vi att det fanns många 

kopplingar mellan det teoretiska ramverket och vår empiriska undersökning. Ett exempel på 

en koppling är att samtliga lärare upplever att eleverna är på olika nivåer när de kommer till 

skolan och detta menar även Taube (2011) då författaren påpekar att det finns nivåskillnader 

när de börjar i årskurs 1. När resultatet var sammanställt fick vi gå tillbaka till vårt teoretiska 

ramverk och leta efter kopplingar mellan de både delarna. Denscombe (1998) skriver att 

analysprocessen handlar om att leta efter information om företeelsers funktion och dess 

innehåll. Det handlar även om att komma fram till olika slutsatser som kan användas i olika 

situationer. Vi hittade både likheter och olikheter bland våra intervjuer och det var mycket 

intressant att sammanställa dessa.  

 
 
Trovärdighet och äkthet 
 

Bryman (2002) skriver om reliabilitet som handlar om tillförlitlighet. Det belyser om 

resultatet från en undersökning man gör blir detsamma om undersökningen skulle göras om 

igen, eller om det påverkas av slumpen eller tillfälliga förutsättningar. Inom forskning finns 

det ett mycket viktigt kriterium, validitet, som handlar om giltighet. Kanske är det till och 

med ett av de viktigaste kriterier inom forskning. Validitet innebär att man gör en bedömning 

av de slutsatser man har gjort i en undersökning och deras samband. Dessa begrepp ska man 

ha i åtanke när man gör sin bedömning av undersökningen. Denna form av kriterier är 

vanligast när man gör kvantitativa undersökningar. När det kommer till kvalitativa 

undersökningar användes främst trovärdighet och äkthet som begrepp. Dessa kriterier brukar 

kallas för undersökningsdesign och anger vilka kriterier man ska använda när man ska 

bedöma en undersökning. Som vi tidigare nämnt intervjuade vi lärare som vi visste kunde 

mycket om ämnet i fråga som vi skulle undersöka. Detta bidrog till att vår undersökning är 

trovärdig. I med bekantskapen med dessa personer och litar på dem anser vi att vi fick ärliga 

svar som är äkta och inte tillgjorda.  

 
 
Etiska principer 
 

I början av våra intervjuer pratade vi med lärarna om de fyra olika kriterierna som rör svensk 

forskning som även Bryman (2002) tar upp och förklarar. Dessa fyra kriterier är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som intervjuar ska informera intervjupersonerna om 

studiens syfte samt att de har rätt att avbryta intervjun när de vill eftersom det är frivilligt. 
Samtyckeskravet går ut på att de som blir intervjuade själva bestämmer om sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet handlar om att personerna ska vara anonyma och att man inte ska utge 

de medverkande. Personuppgifterna ska inte ges ut till obehöriga. Nyttjandekravet innebär att 

den information man får in om enskilda individer inte ska användas vid något annat tillfälle 

förutom till forskningsändamålet. Efter intervjuerna frågade vi våra intervjupersoner om de 

ville att vi skulle skicka transkriberingen till dem så att de fick se att deras ord är deras ord 
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och inget annat. Vi har dock inte haft någon som har sagt att de vill ha det eftersom de litar på 

att vi inte hittar på eller utelämnar information. De har därmed sagt att de gärna tar del av det 

färdiga examensarbetet eftersom det vore intressant att få se den färdiga produkten. 

 

 

Metodkritik 
 

Intervjuerna gick mycket bra, till och med över våra förväntningar. Det har varit mycket 

arbete och efterarbete men det var det värt, eftersom vi har fått fram goda resultat. Den långa 

tiden vi lade ner på transkriberingen var värt allt arbete eftersom det underlättade en hel del 

när vi skulle sammanställa resultatet.  Det röjer också undan feltolkningar och på så vis höjer 

trovärdigheten samt äktheten. Vi lärde oss mycket av våra intervjuer. Vi har både fått djupare 

kunskap om olika läsmetoder och allmänna tips på vad man ska tänka på gällande läs- och 

skrivinlärning. Något vi blev positivt överraskade över var hur stort samband vi upptäckte 

mellan vår teoridel och empiridel, det var oerhört roligt att få uppleva. Vi fick goda och djupa 

svar på nästan alla våra frågor. Det var två frågor som vi dock upplevde att vi inte riktigt fick 

svar på (fråga tre och fyra i intervjuguiden, se bilaga 1). På grund av detta valde vi att inte ta 

med dem i vår sammanställning av resultatet. Ett annat problem som uppstod var att en av oss 

trodde att det endast skulle komma en lärare till en intervju som var bokad, dock kom det 

ytterligare en lärare vid samma tidpunkt som ville delta. Detta var en av oss överraskad över 

och var inte beredd på att två lärare skulle närvara vid en och samma intervju. Trots detta blev 

intervjuresultatet mycket bra då det även blev en dialog mellan de två lärarna vilket var 

positivt. Den sistnämnda läraren (som inte var planerad) visade sig vara den mest erfarna och 

kunniga läraren inom området och därför är vi oerhört lyckosamma att hon hade möjlighet till 

intervju. När det kommer till intervjuerna hade vi till en viss del styrt innehållet med hjälp av 

vår semi-strukturerade guide, som vi på förhand hade gjort frågor till, men det blev ändå en 

del följdfrågor som stärkte våra svar. Denna undersökning var mycket lärorik och vi anser att 

vi verkligen kommer ha nytta av studien och att vi har fått en fördjupad kunskap inom 

området. Avslutningsvis vill vi förtydliga att i vårt resultat tar intervjupersonerna upp 

svårigheter som kan finnas, i den första läs- och skrivinlärningen, både utifrån sig själva som 

lärare men även ur ett elevperspektiv. Vårt teoretiska ramverk innehåller däremot endast 

svårigheter som berör eleven och har därmed ett elevinriktat perspektiv.    
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Resultat och analys 
 
Vi har valt att inleda vårt resultat och vår analys med läsmetoder där vi tar upp några av de 

metoderna som är vanligast förekommande enligt vår undersökning. Därefter skriver vi om 

vilka svårigheter som kan finnas vid läs- och skrivinlärning. Nästa del handlar om vilka 

metoder som används vid läs- och skrivsvårigheter. Barnens självbild och självförtroende 

handlar nästa del om och tar upp hur dessa två påverkar barnens lärande. Sist men inte minst 

tar vi upp lärarens roll och betydelse vid läs- och skrivinlärningen. Hur viktig är läraren 

egentligen? Frågeställningen som handlar om svårigheter som kan finnas i den första läs- och 

skrivinlärningen utgår både från ett lärar- och ett elevperspektiv.  

 
 
Läsmetoder 
 

Den vanligaste metoden som används vid den första läs- och skrivinlärningen är LTG 

metoden. Fördelarna med denna metod är att man utgår från barnen och man använder deras 

språk. De blir mer delaktiga då de kan knyta an till sina egna erfarenheter. Dikteringarna bli 

på så vis ett språk som inte är konstigt utan alla förstår det. Den skrivna texten blir ett språk 

som barn talar och detta anser en lärare är metodens starkaste sida. Även att barnen ser direkt 

att det talade språket kan försättas i skrift är ett stort plus. Björk & Liberg (1996) påpekar att 

det är viktigt att visa för barnen att det talade språket kan överföras till skrift. Detta kan man 

visa med hjälp av att man tillsammans i klassrummet skriver ner händelser och tankar som 

barnen har. En lärare har tillgång till smartboard i klassrummet och då är tekniken ett 

utomordentligt redskap vid användandet av LTG metoden. Fördelarna är att det blir åskådligt 

för alla barn samt väldigt tydligt. En annan fördel är att man lätt kan plocka in bilder och göra 

enkla bildspel vid återberättade. Några lärare lyfter även fram en fördel som innebär att man 

integrerar ämnen som NO och SO inom LTG metoden. Det handlar då om att man gör 

dikteringar om det som man arbetar med på t.ex. NO:n. Man slår därmed ”två flugor i en 

smäll”. Lundberg (2008) betonar att skrivundervisning bör ingå i alla ämnen och menar att 

man som lärare alltid ska ha i åtanke att skriften är en viktig del i skolan. Ytterligare en fördel 

som en lärare poängterar är att man laborerar med språket på ett lekfullt sätt. Laborationen 

kan ske på så vis att man klipper sönder meningarna som man har skrivit och t.ex. räknar hur 

många ord det finns i meningarna, man kan se om det finns några likadana ord, ord som börjar 

på samma bokstav etc. Fördelen med att arbeta på detta sätt är att läraren får reda på vad 

barnen kan. Taube (2007) skriver att inom LTG metoden används inga läseböcker utan 

texterna har skapats av eleverna själva och utgår därmed från deras egna erfarenheter och 

upplevelser.  

 

Några nackdelar med metoden är att den är tidskrävande, vilket flera lärare påpekar. Dock 

vänder de denna nackdel till en fördel då de anser att det är värt att lägga den tiden som 

behövs, eftersom det i långa loppet ger mycket goda resultat. En lärare påpekar att en nackdel 

inom LTG, som berör de barnen som inte har ett välutvecklat talat språk, är att barnen måste 

tala mycket eftersom metoden går ut på att man ska utgå från sig själva. Eftersom LTG 

metoden är anpassningsbar menar några lärare att man väljer bort det som man inte tycker 

passar inom metoden och på så vis undanröjer man nackdelarna. En lärare anser att man inte 

kan använda LTG metoden som en renodlad metod vilket kan ses som en nackdel. Läraren 

menar att med tanke på att man klipper sönder meningar och ord, sker det automatiskt en 

träning av den alfabetiska principen då barnen lär sig att varje bokstav har ett ljud. Denna 
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bokstavsträning använder hon parallellt med LTG och hon är inte ensam om att göra på detta 

vis. 

 

En metod som endast tillämpas av en lärare är Phonics, även kallad ljudmetoden. Läraren 

anser att metoden är bra då det oftast brukar gå ganska snabbt för de flesta barnen att lära sig 

läsa med hjälp av denna metod. Dock är det väldigt individuellt. Läraren känner att barnen 

brukar vara bekanta med metoden redan innan man börjar med läs- och skrivinlärningen i 

skolan. Detta ses som stora fördelar. Då läraren är medveten om den nivån varje elev ligger på 

är det lätt för läraren att välja böcker och annat material som är anpassat efter varje barn. 

Fridolfsson (2008) påpekar också vikten av att texterna är anpassade för att barnen ska kunna 

lära sig. Inom Phonics metoden är det viktigt att man är uppmärksam på att barnen förstår 

sambandet mellan bokstav och ljud samt meningen med det de gör poängterar en lärare. Detta 

kan vara en nackdel om man inte är uppmärksam som lärare på barnens arbete. Frost (2002) 

poängterar att Phonics går ut på att eleverna ska lära sig den alfabetiska principen som innebär 

att man ska lära sig kopplingen mellan bokstav och ljud. Fridolfsson (2008) menar att det är 

grundläggande att man är fonologiskt medveten vid den första läsinlärningen eftersom att 

risken är stor att man får svårt med läsning och skrivning om man inte har den 

medvetenheten. Detta för att man inte har förstått kopplingen mellan bokstav och ljud.  

 

En lärare påpekar att ljuda sig till ett ord, dvs. att använda sig av ljudmetoden är nästan ett 

måste. Det är viktigt att man kan hantera tekniken inom läsning. Därför tycker läraren att det 

är bra att använda olika metoder när man ska lära barnen att läsa. Detta är hon inte ensam om 

att tycka då samtliga lärare använder, på ett eller annat sätt, olika metoder och mixar dem i sin 

undervisning. Samtliga påpekar att man tar med ”godbitarna” från de olika metoderna och det 

som passar barnen. Björk & Liberg (1996) förklarar att barn är olika och måste därmed få 

olika arbetssätt presenterade för sig vid läs- och skrivinlärning. Detta för att deras olika behov 

och förutsättningar ska kunna tillgodoses av läraren. Det är lättare för läraren att bygga vidare 

och stärka barnens starka sidor då man tar hänsyn till deras olikheter. Flera lärare använder 

bokstavsträning, vilket innebär att man tränar på att skriva bokstäverna genom att t.ex. spåra 

och koppla dem till ett ljud, parallellt med läsningen. Detta innebär att man inte jobbar enskilt 

med läsning och enskilt med skrivning utan det går hand i hand.  

 

En metod som är mindre vanligt förekommande är ASL, Att skriva sig till läsning. Denna 

metod tillämpades främst av en lärare men även av några enstaka fast i mindre grad. Läraren 

som främst använder den talar mycket gott om metoden. Denna metod går ut på att barnen 

ska, med hjälp av datorn som redskap, skriva sig till läsning. Fördelarna med metoden enligt 

läraren är många. En fördel är att man samarbetar, de då oftast skriver och arbetar i par, och 

på så sätt lär av varandra. Det är inte mycket lärartid som varje barn får och därför gynnar 

samarbetet barnens utveckling. En annan fördel är att man vid samarbetet tränar på 

kommunikation och använder språket mycket, då man måste utbyta tankar, argumentera och 

diskutera. Andra fördelar är att barnen blir datorvana samt att de barn med motoriska 

svårigheter slipper dem när de ska skriva på datorn. Björk & Liberg (1996) menar att det är 

viktigt att barnen har tillgång till datorer då dessa fungerar som ett mycket effektivt och 

stimulerande hjälpmedel för barnens lärande. Genom att de skriver på datorn behöver de 

endast trycka på tangenterna och kan då fokusera på texten istället för formandet av bokstäver 

förklarar läraren. Sedan blir det självklart snyggt när de skriver. Näslundh (2004) skriver att 

med hjälp av datorn, då eleverna inte behöver skriva för hand, är det ett utomordentligt sätt att 

låta barnen börja med skrivinlärning som därefter ska leda till läsinlärning.  
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Något som kan ses som en nackdel är att metoden ASL tar tid inledningsvis i undervisningen 

när det kommer till hantering av datorn och den tekniska delen. Barnen måste lära sig att 

logga in, öppna program, välja textstil och storlek, kunna spara osv. Som lärare tänker man 

inte på det i början men det tar tid. Dock vänder läraren denna nackdel till något positivt och 

menar att om man tänker i ett vidare perspektiv är IT och datortekniken här för att stanna, och 

att lära sig hantera datorn är en jättestor fördel. Om man inte ser datorhanteringen som något 

som stjäl tid från läsinlärningen utan man ser det som något viktigt anser läraren att det är 

acceptabelt att lägga den tiden på datorhantering eftersom det är en välinvesterad tid. Läraren 

påpekar att det finns lärare som har arbetat med metoden men tycker att det är svårt att 

tillämpa den då de inte har tillgång till datorer. Detta har däremot inte varit ett problem för 

denna lärare då de på skolan har gott om tillgång till datorer. De har tillgång till sex datorer i 

sitt klassrum. Oftast arbetar de med datorerna när de är i halvklass och då är de 12 elever och 

eftersom de arbetar i par får alla par en dator var.    

 
 
Svårigheter vid läs- och skrivinlärning 
 

Vid den första läs- och skrivinlärningen har lärarna olika erfarenheter gällande de svårigheter 

som kan finnas den första tiden. En av svårigheterna som upplevs är föräldraaspekten. Det 

som är svårt gällande detta är att föräldrarna inte alltid inser vikten av läs- och skrivinlärning. 

Det är viktigt för barnen att de har rutiner gällande t.ex. läsläxan, att man läser lite varje dag 

eftersom det hjälper dem något oerhört. Om dessa rutiner förekommer i hemmen eller inte 

ligger i föräldrarnas ansvar. En annan svårighet som upplevs är när man ska sätta in insatser 

vid svårigheter inom läs- och skrivinlärning. Det är lätt hänt att man skjuter problemen 

framför sig och hittar på en massa ursäkter till varför barnet ännu inte läser. En ursäkt kan 

vara att barnet är fött lite sent på året och att man därför väntar lite till. Man väntar och väntar 

och väntar. Sedan har man kanske väntat lite för länge och kommer underfund med att barnet 

har gått miste om mycket bara för att man har väntat. Därför anser en lärare att det är bättre 

om man tar hjälp av t.ex. specialpedagoger i ett tidigare skede.  

 

Ytterligare en svårighet som flertalet lärare upplever är barnens olikheter och nivåskillnader 

när de kommer till skolan. De befinner sig på alla möjliga nivåer samt har olika individuella 

förutsättningar och bakgrunder. Det blir då svårt att tillgodose allas behov. Hade de alla varit 

på ett och samma ställe hade det inte varit några problem och man hade tillgodosett alla barn. 

Men eftersom de är så olika blir det en stor svårighet. Det svåra är att lägga undervisningen så 

att man kan utmana och utveckla alla barn. Detta ses som en stor utmaning för läraren. Taube 

(2011) tar även upp de stora nivåskillnaderna mellan barnens läs- och skrivkunskaper när de 

börjar årskurs 1 på höstterminen. Den allra svåraste utmaningen som lärare står inför är just 

de stora nivåskillnaderna där läraren måste utmana och stimulera alla barn oberoende av 

vilken nivå de befinner sig på. En lärare påpekar att det är viktigt att man som lärare är insatt i 

de olika metoderna som finns för att man ska kunna ge barnen rätt stöd och utmaningar 

påpekar en lärare. I skolstarten kan man ha elever som läser flytande och har både god 

läsförståelse och god intonation, de har kommit långt i sin läsutveckling. Sedan har man även 

barn som är nybörjare och där läs- och skrivningen är något helt nytt för dem och något som 

är främmande. När man har sådana stora skillnader kan man tänka på att få in mycket sång 

och lek så att man gör saker gemensamt och kan på så vis mötas. Att sjunga och leka mår alla 

barn bra av och i detta gynnas alla barnen.  

 

En annan svårighet är att veta hur man ska arbeta med barn som har svårigheter med 

arbetsminnet, då det tar lång tid att lära in nytt. Som lärare är det inte lätt att låta de lyckas 
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hela tiden. Problemet ligger i grund och botten att vi har mål som ska uppnås. Samtidigt som 

det är viktigt att låta de barnen stanna där de är, har lärare krav på sig att deras elever ska bli 

godkända på de nationella proven i årskurs 3, då alla måste vara på samma nivå för att bli 

godkända. Detta bidrar till att barnen måste utvecklas fast de kanske skulle behöva stanna upp 

och få mer tid på sig gällande läsning och skrivning. Andra svårigheter är att man får med alla 

”på tåget” i läs- och skrivinlärningen samt att ge de duktiga barnen sin utmaning.  

 

 

Metoder vid läs- och skrivsvårigheter 

 

De flesta lärarna använder ingen särskild metod för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Nyström (2002) påpekar att det är svårt att veta vilken läsinlärningsmetod som är mest 

gynnsam för barns läsning. Det är ännu svårare att sätta fingret på om det finns någon idealisk 

metod för alla. Det har dock visat sig att den metod man väljer är av stor vikt för de barn som 

har en långsam läsutveckling medan det för de barn som knäcker läskoden snabbare är av 

mindre betydelse. En av lärarna poängterar att de jobbar med dikteringar och bokstäver precis 

som de andra barnen men att skillnaden ligger i att de går långsammare fram. Det poängteras 

att det är viktigt att hitta den vägen som passar just den eleven. Oftast passar dock 

ljudmetoden allra bäst. Samma lärare menar även att man ska använda sin egen metod, dvs. 

den som man känner sig mest trygg med eftersom det är den metoden som man kan förmedla. 

Även Fridolfsson (2008) menar att Phonics metoden passar för barn i svårigheter samt att man 

arbetar förebyggande med barn inom denna metod. Frost (2002) menar dock tvärtemot och 

anser att då barn i svårigheter har svårt med språkets fonologi blir denna metod inte så 

gynnsam eftersom kunskap i fonologi är ett måste vid nybörjarläsningen. Metoden tar heller 

inte hänsyn till barnens olikheter då den inte är anpassningsbar.  

 

När det gäller skrivningen finns en mycket betydelsefull faktor som man inte får glömma bort 

enligt några lärare. Denna faktor är rättning. Man ska aldrig rätta en ettas skrivning och 

stavning tills de är så pass duktiga att de behärskar de vanligaste skrivreglerna. Det värsta som 

kan hända är att man påpekar deras fel när barnen skriver sina första rader. Barnen kommer 

att rätta sig själva så småningom, ju mer de läser. Stavningen blir säkrare ju mer de läser 

eftersom läsning och skrivning går hand i hand. Även Björk & Liberg (1996) påpekar hur 

viktigt det är att läraren inte korrigerar barnens skrivning i början av inlärningen. Det handlar 

om att man måste låta barnen skriva fel utan att påpeka det, eftersom ett ständigt påpekande 

av barnens fel kan bidra till att de får en bild av att det endast handlar om att skriva rätt saker i 

skolan. Detta kan i sin tur bidra till att de känner sig dumma och blir alltför försiktiga i sin 

skrivning och läsning. Författarna menar även att grunden för allt skrivande handlar om att 

man i början av sin skrivning får ett flyt i skrivandet. Något man bör ha i åtanke är att man 

inte får tvinga fram flytet då det finns en risk att man gör detta i samband med korrigering. Att 

skapa skrivglädje för barnen på olika sätt är på grund av detta en betydelsefull pusselbit på 

väg in i skriftspråkets utveckling. 

 

De flesta lärarna menar även att specialpedagoger tar barnen, som har läs- och 

skrivsvårigheter, under sina vingar. En lärare förklarar att det finns vissa elever som har 

svårigheter med skrivningen på grund av att de inte kan hålla pennan i handen. Med dessa 

barn brukar läraren ibland tillämpa metoden ASL, Att skriva sig till läsning. För dessa elever 

är denna metod idealisk, men på grund av de knappa resurserna på skolan kan läraren inte 

tillämpa metoden när som helst utan endast när tillfälle ges. Björk & Liberg (1996) skriver om 

två grundläggande förutsättningar för att barn ska kunna läsa och skriva. Dessa förutsättningar 

handlar om att man klarar av att hantera en penna samt att man kan koppla samman det ögat 
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ser med det örat hör. Fridolfsson (2008) påpekar att det är skolans uppgift att se till att barn 

blir läsare och skrivare. Därför är det mycket viktigt att man tar sig tid till de barn som är i 

svårigheter. De extra övningarna man ger till barn i svårigheter måste vara effektiva och får 

inte vara något som man endast gör för att få tiden att gå utan det är viktigt att de har en 

mening. En annan lärare poängterar repetitionens samt kontinuitetens betydelse. Det är av stor 

vikt att elever i läs- och skrivsvårigheter får läsa och skriva en kort stund varje dag. Man har 

språklekar med eleverna där man skapar ord med hjälp av en bokstavstärning och där man 

leker och laborerar med ord och meningar på samma vis som man arbetar med LTG metoden. 

Sedan använder man även olika dataprogram där man där man får höra orden och se hur de 

stavas. Läsning nås genom att man går igenom tre olika steg, vilka är: ramsor, rim och 

medvetenhet om fonem (Frost 2002). Även Fridolfsson (2008) håller med om detta och menar 

att man kan träna upp den fonologiska medvetenheten med hjälp av att leka lekar som har 

med rim och ramsor att göra. Får man denna medvetenhet stimulerad klarar man sig bättre än 

om man inte får det.  

 

En lärare menar att med hjälp av metoden ASL får man betydligt fler barn med ”på tåget” än 

vad man fick innan med andra metoder. Det som skiljer undervisningen åt är att barn med läs- 

och skrivsvårigheter får mer tid till att träna och att de kan använda andra material där 

inlärningstakten är långsammare och där man jobbar mycket med några få ordbilder. Till barn 

som har svårigheter med arbetsminnet har man minneslekar som gör att man får träna på sin 

svårighet. Det gäller att prova sig fram vad som passar barnen beroende på vilken svårighet de 

har.   

 

 

Elevernas självbild och självförtroende 
 

Elever som är i läs- och skrivsvårigheter ser på sin självbild och sitt självförtroende på olika 

sätt. Hur de ser på självbilden och självförtroendet beror på vilka förväntningar de själva har 

samt de människorna som finns i deras närhet. Uppmuntran är i detta fall mycket viktigt.  

Även Taube (2007) tar upp att den självuppfattning man har är ett resultat av hur människorna 

omkring ser på personen i fråga. Detta är även kallat spegeljaget vilket innebär att den 

värderingen man gör av sig själv påverkas av hur man värderas av andra. En lärare menar att 

vissa elever kommer till skolan med en låg självbild och det är svårt att ändra deras syn på sig 

själva. Det finns även elever med mycket tålamod som inte låter sig knäckas så lätt och dessa 

elever kan även vara svårhanterliga, då de tror att de kan allt. I många fall är det dock så att de 

tar till sig av allt det nya vilket bidrar till att de lär sig ganska snabbt eftersom de har viljan 

och ger därför inte upp till skillnad från de eleverna med låg självbild. 

 

En annan bidragande faktor till hur barn ser på sig själva är om de har hunnit inse att de har 

svårigheter för läsning och skrivning, dvs. deras medvetenhet om hur de ligger till. 

Misslyckanden talar en annan lärare om och menar att det är något som sänker barnens 

självförtroende enormt. Därför är lärarens främsta uppgift att få dem att lyckas. Leken är då 

ett utomordentligt redskap till att barnen får känna att de lyckas. Taube (2007) menar att alla 

människor strävar efter att ha en positiv självuppfattning, men att man på grund av för många 

negativa erfarenheter kan få en negativ självuppfattning, vilket inte är bra. Att veta hur 

barnens självbild påverkar deras läs- och skrivprestationer är mycket viktigt. Att jämföra sig 

med de andra i klassen blir ett problem högre upp i åldrarna anser en lärare. Det är först då när 

man inser att man inte hänger med lika bra som de andra som man får ett sänkt 

självförtroende och självbild. Det blir en mycket svår företeelse för barnen att acceptera. De 

lägger skulden på sig själva och frågar sig om de är så dumma. 
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En lärare menar att barnen har ett skört självförtroende när de börjar årskurs 1 då det oftast är 

en sammanslagning av två förskoleklasser. Det är viktigt som lärare att man berömmer de 

både som grupp och individer och vänder felen som de gör till något positivt eftersom de är 

oerhört känsliga. Det är lätt som lärare att ge barnen ett dåligt självförtroende när man 

ständigt påpekar deras fel. Därmed är det mycket viktigt med beröm. Som lärare tar man för 

givet att alla ska lära sig läsa och skriva och tänker inte alltid på att alla faktiskt inte lär sig 

detta. En annan lärare tycker dock tvärtemot och anser att barn oftast har ett bra 

självförtroende och är väldigt entusiastiska när de går i ettan. De tycker att skolan är rolig och 

de har inte riktigt kommit på att de inte kan. Det dåliga självförtroendet kommer när de 

upptäcker att de inte kan lika mycket som de andra och de känner sig annorlunda. Som lärare 

är det mycket viktigt att man tar tag i detta problem och gör sitt yttersta för att stärka och 

bygga deras självförtroende så att de förhoppningsvis lär sig att läsa.  

 

Om dåligt självförtroende leder till sämre läs- och skrivinlärning eller om en svår start i läs- 

och skrivinlärningen leder till dåligt självförtroende är två frågor som det finns olika tankar 

om. Alla lärare höll med om att det är vanligast att en svår start i läs- och skrivinlärningen 

leder till dåligt självförtroende. När barnen gång på gång upplever misslyckanden får de en 

känsla av att de är dåliga och därmed tyvärr ett dåligt självförtroende på köpet. Det är då 

lärarens roll är oerhört betydelsefull då dessa barn behöver få höra att de är duktiga och 

behöver få lyckas. Jacobson & Svensson (2007) påpekar att man i skolan ofta pratar om 

sambandet mellan svårigheter i skolan och låg självbild. Det finns en större risk att barnen får 

sämre självförtroende samt självbild vid misslyckanden i skolan eller vid 

inlärningssvårigheter.  

 

 

Lärarens roll och betydelse vid läs- och skrivinlärningen 
 

Det finns en del faktorer som man bör tänka på som lärare för att läs- och skrivinlärningen ska 

gå så smidigt som möjligt för barnen. En viktig faktor är att man som lärare känner sina elever 

och är insatt i sina metoder för att kunna ge dem det bästa. Det är även viktigt att man lyssnar 

av eleverna och tar undervisningen i deras takt. Detta är av betydelse för att de inte ska tappa 

intresset för läsningen och skrivningen, vilket de annars riskerar att göra. Andra betydelsefulla 

faktorer man måste tänka på är att ge eleverna olika redskap genom att ha olika material, 

böcker, dataprogram etc. Sedan måste man tänka på att vissa barn skriver sig till läsning 

medan andra läser sig till skrivning. Det är viktigt att man inte ställer för stora krav på barnen 

och att man har i åtanke vad de har med sig ”i ryggsäcken”. Man kan inte ställa samma krav 

på barn som alltid har hört sagor och barn som aldrig har gjort det. Björk & Liberg (1996) 

poängterar vikten av högläsning och skrivning i hemmet så att barnen har en grund när de 

kommer till skolan. Genom detta sätt blir barnen bättre rustade för den kommande läs- och 

skrivinlärningen i skolan. De barn som inte har med sig denna erfarenhet från hemmen kan 

komma att få en chock när de ska börja med läsning och skrivning i skolan. I värsta tänkbara 

fall kan dessa barn få läs- och skrivsvårigheter med katastrofala konsekvenser. Björk & 

Liberg (1996) betonar barnens lärande i samspel med andra, både med vuxna samt barn. Detta 

för att barn växer och lär i möten där de får samspela med andra barn. Situationer där barn får 

samspela med varandra är i gemensamma högläsningsstunder och gemensamt skrivande.  

 

En annan viktig del är att man gör saker gemensamt påpekar en lärare. Att man har 

gemensamma genomgångar och repetitioner där man pratar om vad man har gjort. Det är 

viktigt att man då lägger nivån så att alla kan vara med, även elever i svårigheter för att det är 
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de som behöver bli bekräftade mer än de andra. Det individuella arbetet kan ses som farligt då 

det är svårare för läraren att veta var barnen befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Leken 

är en annan viktig faktor som är ett måste. Det är viktigt att barnen lär sig att bli 

uppmärksamma. Att ha ett tätt arbete mellan förskolepersonalen och skolpersonalen är 

betydelsefullt eftersom att man lär känna eleverna genom samarbete. Detta bidrar till att 

klassläraren redan innan skolstarten har god kännedom om var eleverna befinner sig och kan 

på så sätt anpassa undervisningen utefter det.  

 

Trygghet, tillit och respekt är A och O i klassrummet. Klassrumsmiljön är en faktor som är av 

stor betydelse för inlärningen. Har man goda metoder, bra läromedel, bra teknik och ett tryggt 

klimat har man redan kommit en god bit på väg. Grunden för att man ska kunna lära sig är 

mycket god då miljön är lugn och eleverna befinner sig i harmoni. Det är många aspekter och 

delar som ska hållas på plats vid läsinlärning och det är något som är abstrakt. Därför är det så 

oerhört viktigt att man känner sig trygg i klassrummet. Även Björk & Liberg (1996) påpekar 

klassrumsmiljön för barnens språkutveckling. Författarna menar att ett trevligt och mysigt 

klassrum som tilltalar barnen är bidragande till en god språkutveckling. Frost (2002) menar att 

lärarens förmåga att sätta sig in barnens situationer samt dennes förmåga att bidra till en god 

klassrumsmiljö är avgörande i mötet mellan barnen och läraren. Att alla får vara den de är och 

att man respekterar varandra är betydelsefullt poängterar läraren. Det är viktigt att inte bara 

eleverna visar respekt för varandra men även att läraren visar respekt och då får man det oftast 

tillbaka. Andra viktiga faktorer är att barnen känner sig motiverade och att de får känna att de 

lyckas. Det är även viktigt att man försöker höja barnens självförtroende och att man erbjuder 

dem olika metoder eftersom att alla barn inte lär sig på samma sätt. En lärare påpekar att det 

är viktigt att man använder den metod som man känner sig mest trygg med själv. En annan 

lärare håller dock inte med och menar att man inte enbart kan tillämpa den metoden som man 

känner sig tryggast med eftersom barn är olika och behöver olika metoder vid inlärningen. 

Sedan får man det bästa av allt om man mixar och blandar metoder. Något som lärare kan 

glömma bort är eleverna som ligger långt fram i sin utveckling. Man är så inne i att hjälpa 

eleverna i svårigheter att man inte ger de övriga sin utmaning och detta är en viktig faktor att 

tänka på. Alla elever förtjänar att bli utmanade för att de ska kunna utvecklas även om man 

ligger långt fram.  

 

Lärarens roll för att barnen ska lyckas är mycket stor. Det är något alla de intervjuade lärarna 

anser. De anser att läraren är allt, den är A och O för barnen. Man bör ha i åtanke att barnen 

litar fullständigt på att läraren ska hjälpa dem med läs- och skrivinlärningen och det vore en 

katastrof om man skulle svika dem. Läraren är den som ger eleverna de rätta verktygen när de 

ska komma igång med läsningen och skrivningen. Läraren och inlärningsmetoden betyder allt 

förutom eleven själv som har den viktigaste rollen i det hela. Läraren är nyckelpersonen 

eftersom det är den som ska göra att eleverna känner sig lyckade i sin skolframgång och 

läraren måste ständigt uppmuntra dem. Det handlar därmed om vilka personliga egenskaper 

läraren har. Att barnen få känna att de duger och att man som lärare är nöjd med de små 

framstegen de gör är av stor betydelse. Även Frost (2002) betonar lärarens personliga 

egenskaper och menar att de har en avgörande roll för barnens möjligheter till utveckling. De 

personliga egenskaperna som krävs är att läraren ska vara bekräftande, att den ska se barnen 

samt respektera deras svårigheter. Lärare anser att det är viktigt att man förstår föräldrarnas 

betydelse i det hela. De anser även att föräldrarna är viktiga då det är de som lägger grunden i 

hemmet och bollen är i deras händer i första hand. Mycket beror på vad föräldrarna har för 

syn på skolan. Är de positiva i sitt tänk får man oftast med barnen gratis. Det är lärarens 

arbete att lära ut och göra sitt bästa för att eleverna ska få en så bra start som möjligt på sin 

läs- och skrivresa. Oavsett om man har svårt för att läsa eller skriva kan man höja barnen. 
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Man kan hitta vad som helst som de är bra på och lyfta detta och då får även självförtroendet 

ett lyft.  
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Diskussion 
 
Läsmetoder 
 
Innan vi gjorde vår undersökning samt våra intervjuer hade vi en mindre positiv bild av 

metoden LTG. Detta för att vi hade uppfattningen att den var mycket tidskrävande då 

metoden innehåller mycket förberedelser för lärarens del. Tid är känt som en bristvara inom 

skolan och lärarens arbete och på grund av detta hade vi en ganska negativ bild av metoden. 

Efter våra intervjuer ändrades vår syn helt och hållet angående metoden, då vi träffade lärare 

som hade en helt annan bild och som framhävde de många fördelarna med metoden. Dessa 

fördelar kände vi var mycket betydelsefulla för barnen och deras lärande då grunden inom 

denna metod bygger på att man utgår från barnen och deras språk samt erfarenheter. Det finns 

ingen annan metod som relaterar och utgår från barnen som LTG metoden och detta känner vi 

är ett stort plus och metodens starka sida. Delen som handlar om att metoden är tidskrävande 

stämmer till viss del in då den faktiskt tar en del tid. Lärarna som vi intervjuade vänder denna 

nackdel till en fördel då de menar att det i det långa loppet är värt det då resultatet oftast blir 

bra, och att all tid och möda man har lagt ner som lärare ger goda resultat och lönar sig för 

eleverna.    

 

Inom Phonics metoden går det ut på att man lär sig kopplingen mellan bokstav och ljud. Även 

om denna metod inte är så vanlig, enligt vår undersökning, anser en lärare att metoden är ett 

måste då det är viktigt att man kan tekniken inom läsning. Alla intervjupersoner menar dock 

att det bästa är att använda sig av olika metoder när man ska lära barnen att läsa då man tar ut 

varje metods fördelar och på så sätt undanröjer nackdelarna. Vi känner att detta tankesätt är 

helt rätt med tanke på att det i en klass finns många olikheter bland barnen och därmed måste 

dessa barn även få många olika metoder att välja mellan eftersom olika barn har olika behov 

och behöver därmed alternativa läsmetoder. En metod som passar ett barn kanske inte alls 

passar ett annat. Som lärare måste vi tänka på detta och inte enbart hålla oss till den metoden 

som vi själva föredrar eller har lärt oss läsa med. Det är därmed viktigt att man är insatt i flera 

metoder och har koll på deras för- respektive nackdelar så att man kan ge barnen de bästa 

verktygen för läsinlärning.   

 

En annorlunda metod, som kanske inte är så vanlig, inom läsinlärning är ”Att skriva sig till 

läsning”. Metoden har många fördelar och den fördelen vi främst vill lyfta är att barn med 

motoriska svårigheter inte behöver dras med sina svårigheter vid tillämpningen av denna 

metod. Våra erfarenheter säger oss att det är övervägande pojkar som har svårigheter med 

läsning och skrivning samt motoriken. Med denna bakgrund anser vi att denna metod skulle 

passa dessa pojkar eftersom de slipper skriva för hand. Det är även vanligt att pojkar är 

datorintresserade och då kan de få lust till läsning och skrivning genom att arbeta vid datorn. 

Eftersom denna metod kräver datorer och resurserna på skolorna kan skilja sig något enormt 

blir det svårt för alla att använda denna metod vid intresse. Därmed blir skolans resurser 

styrande till om metoden kan tillämpas eller inte. Det känner vi är lite synd med tanke på att 

alla barn har olika behov och därmed behöver de även olika metoder. På grund av knappa 

resurser kan vi gå miste om att ge våra barn sin rätta metod.   
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Svårigheter vid läs- och skrivinlärning 
 

Svårigheterna som kan finnas i den första läs- och skrivinlärningen har en stor bredd. Det kan 

handla om allt ifrån föräldrar till nivåskillnader. Vi känner att föräldraraspekten är en viktig 

del då barnens föräldrar har en stor påverkan på deras läsning och skrivning. Även om vi som 

lärare uppmuntrar de i skolan måste de även få stöd och uppmuntran i hemmet. Det kan bli 

tufft för en elev i svårigheter att göra sin läsläxa på egen hand och utan någon hjälp från sina 

föräldrar eftersom läsläxan ska göras hemma. Sedan är det viktigt med rutiner och att man 

läser varje dag. Har man då som barn inga föräldrar som tar sig tid att lyssna på läsläxan varje 

dag blir det inte lätt att utvecklas och bli bättre eftersom övning ger färdighet. Andra 

svårigheter som vi känner inte alltid är så lätthanterliga är när man ska sätta in insatser vid 

svårigheter. Det blir lätt hänt att man tänker att läsningen kommer och att barnet i fråga 

behöver lite mer tid. Men den svåra frågan är hur länge ska man vänta? I värsta fall kan det 

vara så att man har väntat för länge och att det sedan blir för sent att sätta in insatser. Sedan 

kan det även vara så att man har satt in insatser helt i onödan, det kan vara så att barnet bara 

inte varit moget ännu för läsning och då hjälper inte insatserna heller. Detta är ett stort 

dilemma som många lärare står inför och som vi fasar för då vi vet hur viktigt det är med 

tidiga insatser för barn i svårigheter.  

 

En annan svårighet man ställs inför är barnens nivåskillnader. I med att barn har olika 

bakgrunder och förutsättningar ligger de självklart inte på samma nivå. Därmed blir det svårt 

för läraren att tillgodose alla barns behov och det blir en utmaning för läraren att utmana alla 

barn. Men med hjälp av tillämpningen av olika metoder och individualisering kan vi bidra till 

att fler barn får sitt behov tillgodosett. Det mest idealiska vore om alla barn får ett bemötande 

som passar deras nivå samt att de får tillämpa den metoden som passar de bäst. Detta skulle 

man kunna införa med hjälp av att man delar in barnen i olika grupper beroende på vilken 

metod som passar barnen mest samt den nivån de är på. Genom detta arbetssätt får alla barn 

det de behöver och blir stimulerade till läsning och skrivning. Vi är väl medvetna om att det är 

en svår uppgift för läraren då det tar tid och kräver mycket arbete men om man kan tillämpa 

detta arbetssätt någon gång i veckan kan det tänkas vara en bra lösning då vi tror att barnen 

vinner mycket på detta.  

 
 
Den mest gynnsamma metoden 
 

När det kommer till om det finns några metoder som är mer gynnsamma än andra för elever i 

läs- och skrivsvårigheter är resultatet att det inte finns någon särskild metod eller metoder som 

är mer gynnsamma än andra. Det är dock viktigt att välja rätt metod för elever som är 

långsamma i sin läsutveckling medan det är av mindre betydelse för elever som knäcker 

läskoden snabbare. Återigen känner vi att det är viktigt att tänka på att varje elev får lära sig 

att läsa med den metoden som passar den bäst. Om man använder en metod som inte passar 

eleven försämrar man dess chanser till att utvecklas samtidigt som man sänker deras 

självförtroende. Som ensam lärare i en klass på 25 elever är det inte lätt att tillgodose alla 

elevers behov och metod vid läsinlärning. Då är det viktigt att man vågar ta hjälp av t.ex. 

specialpedagoger om de finns tillgängliga. En lärare påpekade att Phonics är den metod som 

oftast passar bäst för elever i svårigheter. En författare håller med detta påstående samt menar 

att den även fungerar förebyggande för elever i svårigheter. En annan författare menar dock 

tvärtemot och påstår att Phonics metoden inte hjälper elever i svårigheter då dessa elever har 
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svårt med språkets fonologi och inom Phonics behövs just fonologiska språkkunskaper. Detta 

orsakar att denna metod inte blir gynnsam då dessa elever inte har kunskaper inom området.  

 
 
Elevernas självbild och självförtroende 
 

Vilken självbild och hurdant självförtroende man har påverkas av människors förväntningar 

och deras tankar om hur personen i fråga är och vad den kan åstadkomma. Om man inte har 

någon som tror på en och stöttar samt uppmuntrar kan det bli svårt att klara sig om man är en 

elev i svårigheter. Dessa elever behöver extra mycket av alla de tre ingredienserna, vilka är 

tro, stöttning och uppmuntran. Vi känner att självbild och självförtroende är grunden till 

lärande och därför är det viktigt att vi som lärare bidrar till positiv utveckling av självbilden 

samt självförtroendet. Om en lärare då inte tror på eleverna eller speciellt på elever i 

svårigheter (eftersom det är de som behöver den största tilltron) kommer eleverna inte att tro 

på sig själva och därmed bidrar läraren till att eleverna misslyckas. En annan viktig del för 

elevernas självbild samt självförtroende är att man får höra att man duger och är bra. Beröm är 

en annan ingrediens som är betydelsefull för eleverna och återigen främst för de elever i 

svårigheter. Vi känner att denna uppgift som handlar om att vi lärare ska ge beröm är något 

som vi utan problem kan uppfylla då man alltid kan hitta något som man kan berömma sina 

elever för.   

 
 
Lärarens roll och betydelse vid läs- och skrivinlärning 
 

Det finns många faktorer man bör tänka på som lärare för att elevernas läs- och skrivinlärning 

ska gå så smidigt som möjligt. Något som är viktigt är att man känner sina elever för om man 

inte gör det kan man heller inte veta vilken metod man ska tillämpa vid läsinlärningen. Det 

viktigt att man är insatt i de metoderna man använder för att eleverna ska få ut det bästa från 

dem. Det är viktigt att läraren är trygg med metoderna som tillämpas eftersom det är 

tryggheten som bestämmer hur väl man kan lära ut. Dock är det ett dilemma då man samtidigt 

ska välja den metod som passar eleverna bäst. Den metoden som är mest passande för 
eleverna är kanske inte den metoden man själv känner sig tryggast med.  

 

En annan viktig faktor är leken. Det är viktigt att leken får leva vidare när barnen börjar 

årskurs 1. Vi känner att leken kommer lite i skymundan när barnen kommer till grundskolan. 

Då är det mer allvar och leken får inte alls så stor plats. Detta tycker vi är synd eftersom vi är 

väl medvetna om hur viktig leken faktiskt är för barnen. Den är även en faktor som bidrar till 

lust att lära och man tappar förmodligen många barn om man inte tillämpar leken i 

klassrummet. Klassrumsmiljön är ytterligare en faktor som är av betydelse vid inlärningen då 

det är viktigt att man har ett öppet klimat där alla känner trygghet, tillit och respekt för 

varandra. Trivs man i sitt klassrum är det lättare att lära, medan om man inte trivs blir det 

svårare att koncentrera sig på den uppgiften man ska göra eftersom man har mycket andra 

tankar och funderingar som rör sig i ens huvud. Motivation är en annan viktig del. Denna del 

känner vi är tuff då våra erfarenheter säger oss att det inte alltid är så lätt att få omotiverade 

elever motiverade. Det är viktigt att barnen är motiverade då de inte ska tappa intresset och 

lusten att lära. Känner de att de lyckas borde deras motivation höjas medan om de känner att 

de misslyckas sänks den.  
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En viktig del när det gäller skrivningen är att man inte ska korrigera eller rätta en ettas 

skrivning. Detta för att man ska hålla deras lust uppe och inte göra de oroliga för om de stavar 

rätt eller fel. Fast vi är väl medvetna om detta känner vi oss lite kluvna för man vill att 

eleverna ska stava rätt och att det blir en utvecklad text. Samtidigt får man ha i åtanke att detta 

inte alltid är viktigt i den allra första skrivinlärningen utan att man får börja med rättning vid 

ett senare tillfälle då eleverna har kommit en längre bit in på sin utveckling. Självförtroendet 

blir också drabbat om man hela tiden får många röda streck i sin text som man har kämpat och 

slitit med. Vi som lärare ska inte bidra med att sänka elevers självförtroende utan lyfta det.  

 

 

Avslutning 
 

Detta arbete har gett oss mycket kunskap om den tidiga läs- och skrivinlärningen och det är 

precis det som har varit vårt syfte med arbetet. Vi är mycket nöjda med vårt arbete men främst 

med vår empiriska undersökning då vi har fått ut oerhört mycket från våra intervjuer, då vi har 

lärt oss oerhört mycket. Detta hade kunnat se annorlunda ut om vi möjligen hade valt andra 

intervjupersoner. Resultatet hade kunnat bli något helt annat. Grunden i vårt resultat ligger i 

vårt bekvämlighetsurval då vi valt våra intervjupersoner med omsorg. Vi vill poängtera att 

vårt arbete i vårt resultat blir bredare då lärarna tar upp svårigheter, som kan finnas inom den 

första läs- och skrivinlärningen, som berör både eleven och läraren, medan vårt teoretiska 

ramverk berör svårigheterna utifrån eleverna.   

 

Sammanfattningsvis vill vi avsluta med att poängtera hur viktig lärarens roll är för att barnen 

ska lyckas. Den är allt för att läraren har en så stor påverkan på barnen och det är läraren som 

kan höja barnens självbild och självförtroende som i sin tur bidrar till bättre inlärning. När det 

gäller till vilka metoder som bör användas finns det inget svar då det inte finns en ultimat 

metod som fungerar bäst för alla. Men det blir lärarens jobb att ge barnen de rätta och 

passande verktygen för dem. Nyckeln till framgång tror vi ligger i att läraren och eleven har 

en god och trygg relation till varandra. Det är viktigt att eleven litar på läraren och känner sig 

trygg med den. Det är främst betydelsefullt i sådana situationer som gör eleverna sårbara och 

osäkra på sig själva samt där de inte har någon tilltro till sin egen förmåga. Läraren har ett 

stort ansvar i sina händer att få eleven att ändra sin självbild samt självförtroende och våga tro 

på sig själv. Vi hoppas att alla ni lärare där ute tar ert ansvar och att ni finns där för alla elever 

samt våga vara den som påverkar och gör skillnad.   

 

 

Fortsatta forskningsfrågor 
 

1. Hur ser elever på sin läs- och skrivinlärning? 

2. Hur ser fördelningen mellan pojkar och flickor ut gällande läsning och skrivning? 

3. Vilka svårigheter upplever elever att det finns inom läsning och skrivning? 
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Intervjuguide 
 

1. Vilken eller vilka metod använder du i din klass när du ska lära eleverna att läsa och 

skriva? 

2. Vad finns det för för- och nackdelar med de metoderna du använder? 

3. Vad har du för tankar kring andra metoder som finns inom läs- och skrivinlärning? 

4. Vad kan du se för för- och nackdelar med dessa? 

5. Vilka svårigheter finns vid den första läs- och skrivinlärningen, som du har upplevt 

under din tid som lärare? 

6. Vilka faktorer bör man tänka på som lärare vid den första läs- och skrivinlärningen för 

att den ska gå så smidigt som möjligt? 

7. Hur ser du på lärarens roll och betydelse för att eleverna ska lyckas med sin läs- och 

skrivinlärning? 

8. Vilka metoder använder du med elever som är i läs- och skrivsvårigheter och hur 

arbetar du med dem? 

9. Hur ser elever som är i läs- och skrivsvårigheter på sin självbild och sitt 

självförtroende? 

10. Leder dåligt självförtroende till sämre läs- och skrivinlärning eller är det tvärtom, att 

trög start i läs- och skrivinlärningen leder till dåligt självförtroende? 

 

 

 

 

 


