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Sammanfattning 
Enligt Ingvar Lundberg finns det fem dimensioner som bör uppfyllas i ordning för att man 
skall kunna vara en god skrivare. Dessa fem dimensioner har han delat in i; stavning, 
meningsbyggnad och text, funktionell skrivning, skapande skrivning och intresse och 
motivation.1 Syftet med den här studien är att identifiera hur pedagoger definierar 
skrivsvårigheter och hur de arbetar med elever i skrivsvårighet. Jag har använt mig utav 
kvalitativa metoder, så som intervjuer och observationer och genom en tematisk 
innehållsanalys har jag komma fram till mitt resultat. I resultat och analysdelen kan man 
utläsa hur 3 lärare och 3 specialpedagoger beskriver skrivsvårigheter och hur de bedömer 
vilka som är i skrivsvårigheter. Vidare beskrivs även vilka metoder de använder för att kunna 
ge elever i skrivsvårigheter en likvärdig utbildning som de andra eleverna i klassen. I 
diskussionen tar jag upp problematiken av att urskilja skrivsvårigheter från läs- och 
skrivsvårigheter och hur man kan uppfatta att någon är i skrivsvårigheter och vilka 
arbetsmetoder som finns till hjälp. Vidare forskning behövs om hur elever i skrivsvårigheter 
upplever att de får möjlighet till utveckling genom stöd av specialpedagog eller resurs.  
 
 

                                                           
1 Lundberg, Ingvar (2009) s.51 
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Inledning 
Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är något som intresserar mig mycket eftersom jag har 
personliga erfarenheter. Jag har själv en diagnos och även en av mina föräldrar tros också vara 
i läs- och skrivsvårigheter. Detta har gjort att jag ofta funderat på hur annorlunda jag är eller 
hur det skulle var om jag inte hade min diagnos. Jag fick reda på min funktionsnedsättning 
andra året på gymnasiet, så jag har inte fått något direkt stöd under min grundskoletid och ser 
inte behovet i att få det nu heller eftersom jag klarat mig så långt på egen hand. Jag har 
däremot läst en kurs på Komvux där jag fått möjligheten till att utveckla min förståelse för 
min funktionsnedsättning och strukturer för att kunna hantera situationer då jag ställs inför 
mitt handikapp.  
 
Läs- och skrivsvårigheter hör oftast ihop och är ett brett ämne, för att arbetet inte skulle bli för 
ytligt så har jag valt att fokusera på skrivsvårigheter. Elever i skrivsvårigheter är ett diffust 
begrepp och det finns mycket som innefattar begreppet. Vad är skrivsvårigheter? Vem har 
dem? Är det verkligen en svårigheter dessa elever har eller betecknas det som en svårighet för 
att de inte faller under det som anses vara normalt? Enlig Lgr11 så ska undervisningen 
anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov, samt att man ska anpassa 
undervisningen så att elever med svårigheter också ska få möjligheten att uppnå de nationella 
målen.2  
 

  

                                                           
2 Skolverket (2011) 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte  
Syftet med studien är att belysa lärares och specialpedagogers föreställningar om 
skrivsvårigheter och deras arbete med elever i skrivsvårigheter. 
 
Frågeställningar 

• Hur förstår lärare och specialpedagoger skrivsvårigheter? 
• Vad betraktar lärare och specialpedagoger som tecken på skrivsvårigheter? 
• Hur arbetar lärare och specialpedagoger med elever som är i skrivsvårigheter? 
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Bakgrund 
Här kommer jag att beskriva hur olika forskningsgrenar undersökt barns skrivutveckling. Jag 
kommer även att problematisera och belysa begreppet skrivsvårigheter och påvisa olika 
författares definitioner av skrivsvårigheter. Historia om den svenska skrivundervisningen 
beskrivs och varför undervisningen i skrivning ser ut som den gör idag. 
 
Styrdokument 
Enligt LGR11 så ska skolan verka för att främja lärande där den enskilda individen stimuleras 
att finna kunskaper, detta ska ske i samarbete med hemmet och omgivningen runt omkring. 
Vidare skrivs det i styrdokumentet att alla på skolan är ansvariga för att stötta de elever som 
har behov av särskilt stöd och att de ska även finnas till som stöd för familjerna i deras ansvar 
att fostra och utveckla eleverna. Även fast den personliga tryggheten och självkänslan byggs 
upp i hemmet är skolans uppgift att bemöta varje elev med respekt för den enskilda individ 
hen är och främja en socialgemenskap som ger trygghet, lust och vilja till att utvecklas. Detta 
är mycket viktigt för att eleven skall få en bra självkänsla, att få utvecklas och få 
tillfredställelser av att göra framsteg och testa nya mål. För att detta ska kunna uppnås gäller 
det att undervisningsmålen och resultaten ständigt följs upp och utvärderas. Skolan bör inte 
vara rädd för att testa nya metoder och rön som utvecklas, detta för att skapa den bästa 
undervisningen för eleverna.3 

I Lgr11 står det även att skolan är ansvarig för att alla elever ska efter grundskolans slut kunna 
använda svenska språket i tal och skrift.  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 4 

Vidare skriver skolverket att varje elev ska få undervisningen anpassad utifrån hens 
förutsättningar och behov. Det innebär att man ska utgå ifrån den enskilda elevens bakgrund, 
att vara medveten om elevens erfarenheter, språk och kunskaper, för att kunna ge eleven en så 
god kunskapsutveckling som möjligt.5 

 
 

                                                           
3 Skolverket (2011) s.9 
4 Ibid s.13 
5 Ibid s.8 
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Tidigare forskning 
 

Kunskapsöversikt – olika perspektiv på hur barn lär sig läsa och skriva 
Här har jag valt att presentera den svenska skolans läs- och skrivhistoria. Eva Längsjö och 
Inger Nilsson menar att det är viktigt att känna till pedagogikens historia för att kunna förstå 
sig själv som lärare och vad som påverkar ens handlande.6 

Läs- och skrivundervisningens uppkomst i den svenska skolan 
Längsjö och Nilsson skriver i sin bok Att möta och erövra skriftspråket, om skolans historia 
gällande läs- och skrivundervisningen. De skriver att läsundervisningen hanterades länge 
utanför skolan. Det var då i hemmet och i kyrkan som undervisningen bedrevs och att i slutet 
av 1600-talet så kunde majoriteten av svenska folket läsa. Skrivförmågan var inte lika utbredd 
och den tog lång tid innan läs- och skrivförmågan var likvärdiga.  

När skolan sedan tog över undervisningen av läsning så bestod klasserna av flera åldrar och 
de äldre eleverna fick undervisa de yngre. När man skulle läsa ut ett ord så använde man sig 
utav bokstävernas namn och delade upp ordet i mindre delar för att sedan uttala hela ordet i 
ett, ex. skola, s-k-o (äss-kå-o) säger sko, l-a (äl-a) säger la, säger skola. Detta kallade man 
bokstaveringsmetoden.  

Under 1800-talets mitt kommer läsinlärningsmetoden ljudmetoden från Tyskland och fördes 
in i svenska läseböcker och handledningar under 1860-talet. Enligt ljudmetoden var det tre 
saker som barnen skulle läsa sig om varje bokstav: ljud, ljudtecken och ljudnamn. Längsjö 
och Nilsson ger följande exempel på ljudnamn: läppbrummen (m), tungbrummen (n) med 
hänvisning till tjurens brummande, flåsljudet (h), nysljudet (tj, kj, k etc.). 7  

Ljudnamn försvann dock när småskollärarinnorna tog över undervisningen. I stället 
introducerades välläsning i småskolan och folkskolan. Det stiftades välläsningsregler som 
syftade till att genom uttal och betoning uppnå det rätta förståendet. Längsjö och Nilsson 
skriver att kännetecknen för en god välläsning var att läsa rätt och flytande, klart och tydligt 
och med god uppfattning och god förmåga.8 Under den här tiden kommer även tydliga 
direktiv inom skrivning, eleverna skulle göras skrivkunniga. I både småskolan och folkskolan 
började då undervisning gällande rättskrivning och välskrivning samt krav på korrekt 
skrivställning och pennfattning.9 

Efter välläsningsmetoden kommer på 1900-talet ordbildsmetoden eller helordsmetoden som 
den också kallas. Metoden går ut på att man lär sig att läsa genom att lära sig hur ordet ser ut. 
Längsjö och Nilsson beskriver det på följande sätt:  

Barnet får se en skylt med ett välbekant ord. Ordet uttalas tydligt flera gånger. 
Barnet känner så småningom igen ordet och kan uttala det när skylten visas.10 

                                                           
6 Längsjö och Nilsson (2005)  
7 Ibid s. 33 
8 Ibid s.34 
9 Ibid s.46 
10 Ibid s.35 
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Längsjö och Nilsson skriver att denna läsmetod bygger på bokstavsenheten och det exakta 
återgivandet av varje bokstav och att det ställs då samma krav på skrivundervisningen. 
Tecken på att vara en god skrivare innebär att man stavar rätt och har en vacker handstil. 
Utifrån detta hävdar Längsjö och Nilsson att skrivundervisningen i den svenska skolan till stor 
del handlar om undervisning i stavning, välskrivning och grammatik. 11 

Läsandets historia 
Jag anser att det är viktigt att förstå läsandes historia eftersom det i början handlade om 
läsning innan skrivningen fick en lika stor roll. De finns flera perspektiv och inom olika 
vetenskapliga discipliner som studerat metoder för läs- och skrivinlärning. Skrivinlärningen 
studerades inte till en början och för att få en bakgrund kommer jag här att presentera ett 
perspektiv som studerat läsinlärning. Traditionell pedagogisk och psykologisk forskning har 
behandlat frågor som rör metoder för läsinlärning, hur läsprocessen ser ut och hur stavningen 
av ord visas. Inom denna forskning har skrivningen mer eller mindre ignorerats. Tidigare har 
forskare varit oeniga om svaren på frågorna, vilket gjort att två huvudgrupper av forskare 
skapat skilda uppfattningar om hur det uppstått. Dessa har idag kommit fram till en 
kompromiss där det nu är viktigt att kombinera syntetiskmetod (ljudmetod) och 
analytiskmetod (helordsmetod). Läsaren anses nu både gå från de små delarna till helheten 
genom att ljuda sig fram.12 

Dagens skrivinlärning 
Caroline Liberg har skrivit om dagens skrivinlärning och delar in det första skrivandet som 
barnet gör på egen hand i tre olika typer. Det första är preskrivande som menas att barnet 
skriver eget påhittade krumelurer och streck. Därefter följer situationsskrivande, även kallat 
kopieringsskrivande. Där barnet kopierar enstaka ord från t.ex. förpackningar eller skyltar. 
Den sista typen av skrivande är helordsskrivande, vilket menas att ordet skrivs som en helhet 
utan att brytas ner till bokstäver.13 Det vanligaste orden barnen skriver är namn på föräldrar, 
syskon och vänner. Minna Arvin menar att barnet går från att rita av saker till att rita av talade 
ord. Hon styrker även det Liberg skriver och säger även hon att barn helst bör gå igenom 
dessa faser av skrivande innan de möter skolans skrivundervisning och att dessa former av 
skrivande är betydelsefulla för det fortsatta skrivandet.14 

När eleverna börjar skolan har de kommit olika långt i sin skrivutveckling. Arvin menar att 
det är viktigt att varje elev får utvecklas utifrån sitt eget utgångsläge. Hon anser att de barn 
som inte vuxit upp i en språkstimulerande miljö eller de elever med svenska som andra språk 
bör få gå igenom de olika stadierna inom preskrivande, vilket menas att eleverna stimuleras 
att skriva trots att de inte tror att de kan.15 Det är viktigt att varje elev får den tid de behöver 
för att gå igenom varje steg i skrivutvecklingen. Lärarens uppgift är att bekräfta elevernas 
framsteg, men även att analysera viken utmaning som gör störst skillnad för dem.16 

Liberg menar att det finns väsentliga aspekter av att lära sig att läsa och skriva, det handlar 
om att kunna gå in och röra sig i olika textvärldar. Både textvärldar där den skrivna texten inte 
dominerar, dvs. samtala och se bilder i vardagssammanhang till texter där den skrivna texten 

                                                           
11 Längsjö, Eva och Nilsson Ingegärd (2005) s.46 
12 Liberg, Caroline (2006) s.15 
13 Ibid s.25 
14 Arvin, Minna (2003) s.17 
15 Ibid s.19 
16 Ibid s.20 
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dominerar, som att läsa böcker på egen hand i olika sammanhang, genrer och ämnen. Hon 
menar även att det är viktigt att delta inom ramen för olika medier som papper/penna, bok, tv 
och dator, att kunna hantera och använda sig av visuella och skriftspråkliga symboler, kunna 
hantera skriftkoden samt att kunna berätta om sin egen utveckling. Liberg menar att dessa 
aspekter ska samverka genom hela utvecklingen och att ingen av dem föregår den andra.17 

Arvin diskuterar även kring The whole language (helhetsmetoden) och processkrivning. 
Dessa två utgår från helheten där lärandet anses ske bäst i realistiska och naturliga 
sammanhang och där eleven ser helheten och mening med de uppgifter de gör. Grunden för 
undervisningen måste bygga på elevernas erfarenheter och bör utgå från deras 
förutsättningar.18 

Dahlgren m.fl. menar att det finns ett avgörande problem med skriftspråksinlärningen, 
skrivning och läsning är mentala aktiviteter. De innefattar både begreppslig förståelse för hur 
systemet är uppbyggt och krav på att kunna ta avstånd från det omedelbara och inta skrivarens 
respektive läsarens perspektiv.19 Barnet måste förstå meningen med skriftspråket för att sedan 
kunna gå vidare. De är övertygade om att skriftspråksinlärningen ska ske utifrån barnens 
behov och erfarenheter och i för barnen naturliga och vardagsnära sammanhang. Men för att 
det ska kunna ske behöver vuxna i omgivningen som har insikt i de skriftspråkliga 
processerna och som kan utifrån dessa insikter ge ledning, stöd och uppmuntran i barnets 
hantering av den skriftspråkliga omvärlden samt även kunna besvara barnens frågor kring 
det.20 De anser att det inte räcker att kunna många bokstäver eller kunna ljuda. Barnet måste 
ha förstått principen för hur skriftspråket är konstruerat. Med det menas att barnet har 
uppfattat hur man i handling gör för att skrivandet skall komma igång och få fart. De hävdar 
också att eleverna måste förstå varför de arbetar med de uppgifter de fått och att varken 
läsningen eller skrivningen får blandas ihop med skriv- och lästräning. Som pedagog är det 
viktigt att välja uppgifter där skriv- och läsprocessen understöds av aktiviteter som barnen 
behärskar.21 

Ett individualpsykologiskt perspektiv 
Ett individualpsykologiskt perspektiv problematiserar hur den enskilda individen lär sig läsa 
och sedan faktiskt läser. De ser läsandet som en perceptionsprocess, där skrivtecknen 
bearbetas i syncentrum och sedan kopplas till talspråkscentrum. I detta perspektiv har man 
ansett skrivprocessen som omvänd läsprocess. Talspråkscentrum omvandlar den talade texten 
till skrivtecken. Med talspråkcentrum menas en mental representation av språkets grammatik. 
Den innehåller en fonetisk, en fonologisk, en syntaktisk och en semantisk komponent.22 
Därför ser man läs- och skrivutvecklingen som en automatisering av den mentala 
informationsbehandlingen. Det menas att det som skiljer nybörjaren från den mer avancerade 
läsaren och skrivaren är hastigheten och graden i smidighet eller flyt i aktiviteten. Läs- och 
skrivsvårigheter anses därför vara orsakade av någon form av störningar som har uppstått i 
den informationsbehandlingen.  

 

                                                           
17 Liberg, Caroline (2006) s.23 
18 Arvin, Minna (2003) s.10 
19 Dahlgren, m.fl (1999) s.7 
20 Ibid s.76 
21 Ibid s.77 
22 Ibid s.16 
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En ny forskningsgren uppstod i slutet av 1960-talet som kallades metalingvistik. Forskningen 
studerade barnets förmåga att tala om språket. I flera studier fann de att förskolebarn som 
hade problem med att tala om språket skulle med mycket stor sannolikhet, hamna i läs- och 
skrivsvårigheter då de började i den formella undervisningen. Det visade sig att barn som 
kunde svara på frågor som hur många ljud finns det i ordet sol, skulle lyckas i skolans 
undervisning. Ur ett individualpsykologiskt perspektiv tolkas resultatet att barn som inte 
klarar sådana frågor inte heller kan medvetandegöra sig om sin mentala grammatik i hjärnans 
talspråkscentrum. Det har även visats att de barn som inte har någon uppfattning om varför 
man läser eller hur det går till när man läser kommer med stor sannolikhet hamna i läs- och 
skrivsvårigheter. Den metalingvistiska forskningen har medfört att det inte är lika uppdelat 
mellan den så kallade ljudmetoden och den så kallade helordsmetoden.23  

Under 1900-talets slut kom den norske forskaren Arne Trageton med en läs- och skrivmetod 
som heter Trageton metoden. Trageton hävdar att det är enklare att lära sig skriva än att läsa 
och har därför skapat en arbetsmetod som bygger på att skriva sig till läsning. Hans 
grundtanke är att barnen skriver sig till läsning och lusten att läsa. Han har sett att fördelarna 
med att använda datorer istället för penna och papper är att eleverna inte behöver känna några 
krav på att bokstäverna ska vara korrekt utformade och att bokstäverna som de skriver är de 
samma som de ser i böcker och tidningar.  

Metoden fungerar så att eleverna jobbar tillsammans i par med en dator. Fokus ligger på 
barnens lust att berätta genom skriven text. Det börjar med att eleverna spökskriver eller 
pianoskriver på tangentbordet. Trageton beskriver det som att man spelar på ett piano, man 
måste då använda alla fingrar och på så sätt tränar eleverna finmotorik och fingersättning. När 
de skriver ska de vara stora bokstäver och minst 20 punkters skrift, så att eleverna upplever att 
de har skrivit mycket. Elevernas texter är i början inte så läsliga för oss pedagoger och 
eleverna får då berätta för läraren vad de har skrivit och läraren skriver orden i anslutning till 
elevernas text. De får sedan sin text utskriven och de ritar då en bild till texten. Efter det så 
ska eleverna tillsammans öva inför redovisningen som de ska göra muntligt inför klassen. När 
redovisningen är gjord hänger de upp texten så att alla för möjligheten att läsa den. Texten 
sparas sedan i elevernas portfolio eller pärm och där kan eleverna sedan titta tillbaka på deras 
texter har utvecklats genom tiden. Läraren kan utveckla arbetet eftersom och ge eleverna 
uppgifter. Det kan t.ex. vara att eleverna ska gå på bokstavsjakt i den text som man har skrivit, 
vilket innebär att man söker efter en specifik bokstav eller tecken i texten.24 

 

                                                           
23 Dahlgren, mfl. (1999) s.17 
24 Trageton, Arne (2014) 
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Metod 
 
Val av metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder som intervju och observation. Conny 
Svenning medar att valet av metoder, frågekonstruktioner och hur frågorna formulerats, 
informanternas öppenhet och svar vid intervjutillfällena är alla faktorer som är viktiga för 
konsistent helhet och resultat.25 Vid intervjuerna har jag försöka att inte tillägga egna 
värderingar eller synpunkter för att inte påverka informanternas svar. Mina frågor har även 
utformas på så sätt att informanterna inte upplever att jag är kritisk mot deras yrkesroll eller 
integritet. 

Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin anser att det är klokt att använda sig av metoder som 
observation och ostrukturerade intervjuer då man vill belysa något ur den sociala 
verkligheten. Detta menar de ger möjligheten att undvika att från start avgränsa den 
information jag söker genom att specificera frågor utifrån teorier som utvecklats för andra 
ändamål.26 Steinar Kvale menar att det är viktigt att man är väl påläst inom sitt område innan 
man gör intervjuerna med sina opponenter. Därför har jag valt att börja med att läsa litteratur 
och avhandlingar som belyser mitt syfte, innan jag skapade mina intervjufrågor.27 

Urval 
Jag har valt intervjua sex respondenter, där tre stycken jobbar som lärare och tre stycken som 
specialpedagoger. Svenning menar att kvalitativa undersökningar är resurskrävande vilket gör 
att man vid de flesta fallen endast väljer ett fåtal informanter. Han påpekar att grundtanken 
med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera, inte att generalisera som utgångspunkten 
är för kvantitativa undersökningar.28 Studiedeltagarna har varit verksamma mellan 1-35 år. 
Alla informanter är kvinnor och är något som slumpmässigt blivit eftersom jag har intervjuat 
de som frivilligt ställt upp. För att få kontakt med mina informanter har jag ringt och skickat 
mejl, då det har varit det lättaste sättet att få kontakta med dem. Jag har inte utsett någon 
specifik skola att besöka utan de lärare och specialpedagoger som är med i undersökningen 
har varit villiga att ställa upp, samt att det är de som jag först fått kontakt med. Två av mina 
respondenter undervisar även i Trageton modellen, vilket innebär att eleverna lär sig läsa 
genom att skriva. 

Datainsamlingsmetod 
 
Strukturerade intervjuer  
Intervjuerna har jag valt att göra med klasslärare i år två, för att jag anser att deras 
undervisning präglas till stor dela utav skrivinlärning. Jag har även intervjuat 
specialpedagogerna som arbetar på lärarnas skola. Intervjuernas syfte är att jag ska kunna 
analysera de olika lärarnas och specialpedagogernas syn på skrivsvårigheter, samt val av 
arbetssätt med elever i skrivsvårigheter. Detta har jag sedan problematiserat med litteratur och 
tidigare forskning. Jag har besökt och intervjuat dem på skolorna de arbetar i. Enligt Edvar 
Befring kallas detta fältintervjuer, då jag söker upp mina informanter i deras livsmiljö, i detta 

                                                           
25 Svenning, Conny (2003) s.64 
26 Svensson, Per-Gunnar och Starrin Bengt (1996) s.155 
27 Kvale, Steinar (1997) s.119 
28 Svenning, Conny (2003) s.101 
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fall på arbetsplatsen.29 Min intervju består av frågor som jag har skapat utifrån litteratur jag 
har läst samt det jag anser är relevant utifrån mina forskningsfrågor.  

Jag har spela in mina intervjuer för att jag lättare ska kunna ”gå tillbaka” till intervjuerna och 
lyssna på hur opponenterna uttrycker sig i olika svar. När jag presentera mina intervjuer i 
resultat och analysen så har jag valt att sätta fiktiva namn på mina respondenter. Detta för att 
det ska bli lättare att läsa min rapport och för att ge mina respondenter anonymitet.  

Observation 
Jag har observerat de lärare som jag gjort mina intervjuer med. Svenning anser att genom 
studier av mänskligt beteende via observation kan man nå kunskaper och insikter som annars 
är svåra att nå.30 Observationerna var under ett lektionstillfälle i svenska där eleverna arbetat 
med någon slags skrivuppgift. Det jag har observerat är lärarens förhållningssätt och 
undervisningsmetod under lektionstillfället och hur lärarna arbetar med eleverna i 
skrivsvårigheter. Observationen gjorde jag före intervjun för att inte bli påverkad av 
informantens svar. Jag valde att vara en passiv deltagare under observationen då jag vill få en 
så naturlig bild av undervisningen som möjligt. Därför placerade jag mig längst bak i 
klassrummet och med anteckningsblock och penna.  

Det är jag som forskare som väjer vad som ska finnas med i min studie och det gör att även 
fast jag försöker att se på situationen utifrån förväntningarna och förutsättningarna och 
förutfattade meningar, så kan resultatet ändå bli förvridet. Detta är något som jag hade i 
åtanke vid varje observationstillfälle och jag försökte även att lägga undan mina förväntningar 
och förutfattade meningar innan observationen. Befring tycker att detta är mycket viktigt och 
beskriver det på följande sätt i sin bok Forskningsmetodik och statistik: 

Eftersom forskaren utnyttjar sig själv som mätinstrument är det särskilt viktigt 
att vara medveten om felfaktorer, förväntningar och förutfattade meningar som 
kan påverka objektiviteten i de registreringar som görs.31 

Litteraturbearbetning  
Enligt Befring bör de flesta forskningar, även de som har ett klart praktiskt syfte, relateras till 
och eventuellt byggas på den forskning som redan finns inom det aktuella problemområdet.32  
Jag kommer att studera litteratur, tidigare forskning och resultat från andra undersökningar 
kring mitt problemområde, skrivsvårigheter. Svenning kallar det sekundärdata vilket menas 
med sådant material som redan tidigare insamlats av andra.33 Detta kan vara offentligt 
material eller tidigare slutförda forskningsprojekt som man kan ta del av.  

En forskare kan och bör använda sig av resultat från andra undersökningar i sina egna 
analyser. Detta brukar vi kalla för sekundäranalyser och utgör ett viktigt underlag för 
bedömning av validiteten i de slutsatser som presenterats i andra forskningsarbeten.34 

                                                           
29 Befring, Edvard (2003)  
30 Svenning, Conny (2003) s.100 
31 Befring, Edvard (1994) s.67 
32 Ibid 
33 Svenning, Conny (2003) 
34 Befring, Edvard (1994) s.66 
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Jag kommer att studera litteratur och avhandlingar ur statens offentliga utredningar vid min 
analys för att kunna jämföra studiens resultat mot tidigare forskning. Den empiriska 
validiteten har en mer pragmatisk utgångspunkt. Här gör jag en jämförelse med andra 
mätresultat för att få en hållpunkt, för att kunna bedöma validiteten hos en mätmetod.35 

Dataanalysmetod 
Jag har valt att göra en tematiska innehållsanalys utav svaren som jag fått från intervjuerna. I 
boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, av Hjerm, m.fl., beskrivs tematisk 
analysmetodens tre steg, Reduktion av data (kodning), presentation av data (tematisering) och 
Slutsatser och verifiering (summering).36  

Reduktion av data (kodning) innebär att man först genomför en grov kodning av det 
insamlade datamaterialet. Jag började med att transkribera de inspelade intervjuerna, från tal 
till text. Sedan har jag lyssnat och läst igenom intervjuerna ett flertal gånger för att få fram en 
så rättvisande bild som möjligt utav dem.  

Presentation av data (tematisering) innebär att man identifierar och kategoriserar kodningen 
genom att titta på vad som förenar eller särskiljer informanterna från varandra. Jag har genom 
att titta på vad de olika informanterna har svarat på frågorna kunna se likheter och skillnader i 
svaren. Det finns påståenden, förklaringar och åsikter som jag tycker är intressanta och genom 
dem har jag skapat en slutsats och verifiering (summering). 

Slutsats och verifiering (summering) innebär att man identifierar med generella teman och 
kategorisera samtalsämnen. Jag har genom min tematisering kunnat skapa rubriker och 
sammanställt min analys utav intervjuerna. Rubrikerna som jag skapat är följande: Definition 
av skrivsvårigheter, Upptäckten av skrivsvårigheten, Skrivsvårigheter är åldersrelaterat, En 
likvärdig undervisning i klassrummet, Stödet av specialpedagoger, Eleven ska få sitt stöd i 
klassrummet och Får eleverna det stöd som de skulle behöva?37 

Etiska överväganden 
Jag har valt att använda mig utav de fyra huvudkraven som presenteras av Vetenskapsrådet; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet.   

Jag började mitt sökande av respondenter genom att skicka ut mail där respondera 
informerades om syfte med studien och hur intervjun och observationen skulle gå till väga, 
allt enligt informationskravet. Mina respondenter medgav sitt samtycke till att delta i min 
studie enligt samtyckeskravet och delgavs åter igen informationen och studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Samt att jag informera respondenterna om att det när som helst kunde 
avbryta intervjun eller observationen och genom det avsäga sig sin delaktighet i studien. 

I den etiska omsorgen om respondenterna som privata personer, har jag jobbat hårt med att 
försökt att avidentifiera respondenterna i största möjliga mån. Detta är något som Steinar 
Kavle trycker på, att kunna garantera sina respondenter anonymitet, detta enligt principen för 
nyttjandekravet. Jag har valt att ge respondenterna fiktiva namn för att underlätta läsningen 
för läsaren. Jag informerade även respondenterna om att denna intervju och observation 

                                                           
35 Ibid  
36 Hjerm, m.fl. (2014) 
37 Ibid 
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enbart kommer att användas i min studie och inte delges någon annan och att alla som 
medverkat kommer att avidentifieras, allt enligt konfidentialitetskravet.38 

Metoddiskussion 
Conny Svenning anser att om forskaren har en personlig utgångspunkt brukar det ge ett 
engagemang, samtidigt som problemställningarna kan ses inifrån. Men det finns också 
problematiska sidor hos detta förhållningssätt eftersom forskning kräver en objektiv, 
analyserande inställning. Därför krävs det att forskaren företar en målmedveten personlig 
decentrering för att hen ska nå fram till ett så nyktert och sakligt möte som möjligt med sitt 
problemområde. Vi får inte ha förutfattade meningar som skapar obalanserad vinkling och 
tendentiösa problemformuleringar, analyser och tolkningar menar Befring.39  

Jag anser att det självklart kan bidra till förståelse och engagemang av 
problemområdet/studien samtidigt som det kan ge ”konsekvenser”. Jag är dock väl medvetna 
om detta och försöker att se det utifrån en neutral synvinkel och eftersom jag inte har några 
egna erfarenheter utifrån området när det gäller grundskolan så kan jag inte heller utgå hur det 
skulle ha arbetats utifrån mina egna svårigheter. Jag upplever detta positivt då jag både kan se 
skrivsvårigheter från två olika perspektiv och på detta sätt kan det förhoppningsvis gynna min 
studie. 

                                                           
38 Kvale, Steinar (1997) 
39 Befring, Edvard (1994) s.27 
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Resultat & analys 
Här kommer jag att presentera mitt resultat till största del utifrån intervjuerna som jag gjort, 
men även med inflikar från mina observationen. Jag har valt att ge respondenterna fiktiva 
namn för att det ska vara enklare att läsa resultatet. Mina tre lärarrespondenter har fått namnen 
Anna, Britta och Clara, medan specialpedagogsrespondenterna fått namnen Frida, Gun och 
Hanna. 

Definition av skrivsvårigheter 
Att skilja läs- och skrivsvårigheter från varandra var något som alla mina respondenter tycket 
var svårt. De flesta har aldrig tänkt på dem var för sig och det tvekar lite när de ska förklara 
vad de upplever som skrivsvårigheter. Det enkla svaret som jag får är att de som är i 
skrivsvårigheter har svårt att skriva, men de vidareutvecklar det sedan med att säga att de har 
svårt att få ner det tänkta till skriven text.  

Läraren Clara beskriver skrivsvårigheter som grammatik-, meningsuppbyggnad- och 
avkodningssvårigheter, samt att även syn- och hörselnedsättningar kan ha en viss inverkan på 
skrivsvårigheter, då man kan tappa bokstavens form och ljud. Lärarna Anna och Britta 
beskriver mer skrivsvårigheten som när man glömmer bokstäver eller när man inte får ihop 
bokstäverna med ljud. 

De tre specialpedagogerna Frida, Gun och Hanna, utrycker att utöver det att man har svårt att 
få ner det tänkta till en text, så är det motoriska som är svårigheten, att forma bokstäverna. 
Frida och Hanna beskriver även att en del elever kan tyckas ha svårigheter med skrivandet, 
men att det istället kan handla om att de svårt med förmågan att använda sin fantasi för att 
kunna skapa en text.  

Upptäckten av skrivsvårigheter 
Hur man kan upptäcka att en elev är i svårigheter skilde sig mycket mellan respondenterna. 
Anna och Clara var båda inne på att det kunde vara svårt att se om en elev var i 
skrivsvårigheter tidigt i skolåldern, eftersom eleverna utvecklas så olika och har olika 
erfarenheter av språket när de börjar skolan. Vidare berättar de att de har uppmärksammat två 
faktorer som en risk för att eleven kan vara i skrivsvårigheter, att de har svårt med att stava 
vardagliga ord och avkodning.  

Specialpedagogerna Frida och Gun uppger att man kan se tecken på skrivsvårigheter när 
texterna sakna en röd tråd, att själva innehållet är kort och enkelt formulerat.  

Skrivsvårigheter är åldersrelaterat 
Något som alla pedagoger nämner är att skrivsvårigheter är åldersrelaterat, men de skiljer 
mycket på när de tycker att man kan upptäcka skrivsvårigheter. Lärarna Anna och Britta, samt 
specialpedagogen Gun säger att det går att upptäcka ganska så tidigt i skolstarten, redan när 
barnen börjar på att skriva. Läraren Clara tycker att man bör vänta till år två innan man kan 
upptäcka att en elev är i svårigheter eftersom eleverna i början kan ligga på så olika nivåer i 
sin språkutveckling. Specialpedagogen Frida säger att hon inte gör några skriftliga tester på 
eleverna för än våren i trea. Hon kollar av läshastigheten redan från vårterminen i ettan och 
följer upp det kontinuerligt, men några läs- och skrivutredningar görs inte för än våren i trean, 
detta för att hon anser att eleverna är för små. 
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Specialpedagogen Hanna tror att man kan se tecken av skrivsvårigheter ganska så tidigt i 
elevernas skolgång, men eftersom hon har inriktat sig på de äldre eleverna så har hon ingen 
erfarenheter att relatera till.  

På Annas skola har man brutit ner målen för varje årskurs och utifrån dem görs det 
bedömningar om eleverna uppnår målen eller om det har några svårigheter. De använder sig 
även utav Ingvar Lundbergs God läsutveckling, för att bedöma eleverna i läsning, men någon 
direkt skrivbedömning görs inte. Anna nämner att de även använder God läsutveckling i form 
av lek för eleverna i F-klass-1:an och att de där har kunnat koppla att elever som har svårt 
med bokstavsljuden också senare i åldrarna kan komma att ha fått svårigheter med läsning 
och skrivning. Frida som är specialpedagog på Annas skola säger att de utgår ifrån nationella 
proven och skolverkets nya riktlinjer; Nya språket lyfter. Anna förklarar materialet är ett 
bedömningsstöd som utgår ifrån kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. 
Materialet är uppdelat i tala, samtala, läsa och skriva och till varje del består utav sex stycken 
avstämningar.  

Även på Claras skola gör det bedömningar utifrån skolverkets bedömningsstöd och det är då 
specialpedagogen som gör avstämning i läsning och skrivning, men detta sker inte förrän i år 
två. 

Båda specialpedagogerna Gun och Hanna säger att de gör kartläggningar för att bedöma om 
eleven är i läs- och skrivsvårigheter. Men det är inget som görs på alla elever, utan det är när 
de finns pedagoger som misstänker läs- och skrivsvårigheter som kartläggningarna görs. 

En likvärdig undervisning i klassrummet  
Samtliga pedagoger nämner att de har datorer som hjälpmedel till elever med 
skrivsvårigheter. Där kan elever med motoriska svårigheter skriva utan att behöva lägga fokus 
på bokstävernas form. Det finns rättstavningsprogram och talsyntes som hjälper eleverna att 
stava och formulerar sig grammatiskt rätt.  

Gun visar även upp ett hjälpmedel som heter Alfa-smart. Det är ett tangentbord med en liten 
display, där man kan skriva texter och se max fyra rader åt gången. Som en sorts mini dator, 
som man sedan kan koppla till en dator och för att skriva ut texten. Hon upplever att det är 
enkla och smidiga att jobba med.  

Pedagogerna Anna, Britta och Clara uppger alla att det är viktigt att ha en bra dialog med 
eleverna som är i skrivsvårigheter. Att hjälpa dem man att ge tydliga instruktioner och 
strukturer för hur de ska skriva och formulera sig.  

Under observationerna kunde jag se att lärarna jobbade på lite olika sätt. Anna hade redan 
innan lektionen förberett och diskuterat med eleverna vad de skulle göra. De hade 
tillsammans gjort en mindmap och nu skulle eleverna få göra en egen. Eleverna fick var sin 
mall på en mindmap som de sedan själva skulle fylla i. Klassen hade en regel att om de 
behövde hjälp så skulle de först fråga tre kompisar innan de räckte upp handen för att få hjälp 
utav läraren. Det fanns elever som inte vågade eller ville fråga kompisarna om hjälp utan 
räckt upp handen direkt istället. Att de flesta eleverna tog hjälp av varandra gjorde att Anna 
fick tid att titta till de elever som behövde mer hjälp med uppgiften. Jag uppmärksammade att 
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det fanns en elev som hade svårt med att utföra uppgiften och dit återkom Anna ofta. Eleven 
vekade ensam och osäker, och sa inte så mycket. När eleven sedan skulle renskriva sitt arbete 
bad eleven om att få använda datorn och det fick han bra. Jag upplevde att Anna hade bra koll 
på sin klass och att hon hade skapat en bra arbetsmiljö för eleverna, samt att hon hade skapat 
rutiner för eleverna som gjord att hon kunde ge mer hjälp åt de som var i behov utav hjälp.  

Hos Britta var det desto rörigare. De började lektionen med en kort samling innan 
parallellklassen kom in och de skulle ha svenska tillsammans. De statade med att eleverna 
skulle läsa i 10min, efter det skulle alla samlas vid tavlan. Där blev åtta av eleverna indelade i 
grupper om två och två. De skulle tillsammans skriva en berättelse på datorn. De gick 
tillsammans i klassen igenom hur de skulle gå till väga för att skriva en berättelse. Medan de 
åtta skrev en berättelse, så skulle resten av klassen följa sitt arbetsschema. Det kunde jobba 
med att skriva, läsa, räkna eller så hade de fritt tillsammans med de yngre i förskoleklass. De 
som skulle skriva sina berättelser jobbade på mycket bra. De försökte att stav så många ord 
som de bara kunde och resten skrev de med spökskrift. När de var klara så skrev de ut och 
ritade en bild till berättelsen. Det var väldigt rörigt och svårt för eleverna som inte skulle 
skriva berättelser att hitta lugn och ro och komma igång med något. När lärarna fått lugn och 
ro så var det dags för de som skrivit berättelser att redovisa och då skulle alla lägga ifrån sig 
sina saker och lyssna.  

Britta tycker det är viktigt att prata med de elever som har svårigheter och att få dem att inte 
känna sig annorlunda eller dålig, utan att de är precis som alla andra.  

När jag observerade hos Clara så skulle klassen skriva vinterdikter. De gick tillsammans 
igenom i klassen vad en dikt är och hur man skriver en. Eleverna fick sedan säga var sitt ord 
som de relaterade till ordet vinter och läraren skrev upp orden på tavlan. Med hjälp av orden 
skulle eleverna skapa sig en egen dikt. Clara gick runt bland eleverna och hjälpte dem som 
behövde hjälp. Varje elev hade ett kladdblock som Clara kunde skriva ner ord som de 
behövde hjälp med att stava. Elever som hade svårt med motoriken fick hjälp genom att Clara 
skrev ordet svag på deras papper och de fick sedan fylla i bokstäverna.  

Hanna berättar även att det finns pedagoger som ger ut sina anteckningar som stöd till elever 
som har skrivsvårigheter. De kan ha svårt att hinna eller orka skriva av det som skrivs på 
tavlan och då kan de istället få lärarens egna anteckningar. Läraren kan ge anteckningarna i 
förväg för att eleven ska få en förförståelse. De kan även ge ut dem ut under eller efter 
lektionen, för att eleven ska hänga med och lyssna eller anteckna det som den hinner med 
själv.  

Stödet av specialpedagog 
Hur mycket hjälp man kan få utav specialpedagogen kan variera mycket från fall till fall och 
från skola till skola. Det som alla respondenter nämner är att en elev som har svårt att uppnå 
målen bör få specialpedagogisk stöd, beroende på vad svårigheten är.  

Lärarna Anna och Clara upplever båda att hjälpen av specialpedagogen varierar beroende av 
tid och hur många elever som är i behov av specialpedagogisks stöd.  

Det skiljer sig lite mellan när man bedömer att en elev är i behov utav specialpedagogiskt stöd 
och vilket stöd som ges utifrån de olika skolorna. På skolan där Anna jobbar så behöver det 
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upprättas ett åtgärdsprogram, stödet av specialpedagogen kan sedan variera lite utifrån 
elevens behov. Hon berättar: 

Det är ju inte alltid säkert att det hjälper att gå till specialpedagog för alla, utan 
det kanske är så att specialpedagogen ska hjälpa klassläraren med övningar 
eller vara med i klassrummet. Alla barn gillar knappt att bli utplockade, medan 
en del barn älskar det. 

Anna berättar att hon just nu inte har några elever med åtgärdsprogram och att gruppen är 
liten, så hon har mycket hjälp att erbjuda de elever som behöver extra stöd.  

På skolan som Britta jobbar på erbjuds det stöd till elever som riskerar att inte uppnå målen, 
men hon berättar att man kan även erbjuda elever som hamnar efter eller inte hinner med, 
extra stöd hos specialpedagog.  

Clara beskriver att på hennes skola så har specialpedagogen inte så mycket tid pga. att hen 
undervisar på flera skolor. Hon säger följande: 

Ja, det är snarare en fråga om hur mycket tid som finns att ge dessa elever 
möjlighet till att få undervisning av specialpedagog. 

Skolan som specialpedagogen Frida jobbar på erbjuder man elever som inte klarar nationella 
proven i åk 3 extrastöd. Det behöver inte alltid vara att de kommer till henne, utan de har 
skapat ett team med fyra pedagoger som också kan erbjuda stöd. Vidare berättar hon att det 
kan finnas elever som uppvisa väldiga svårigheter innan vårterminen i trea och att insatser kan 
sättas in tidigare om behovet finns 

På Hannas skola är det eleverna med stora svårigheter som får stöd hos specialpedagog, de 
elever som har lättare svårigheter kan få hjälp av ämneslärare som erbjuder extratid och stöd.  

Eleven ska få sitt stöd i klassrummet 
Alla respondenter anser att den bästa utvecklingsplatsen för elever med skrivsvårigheter är i 
klassrummet tillsammans med lärare, klasskamrater och specialpedagog eller extraresurs.  

Läraren Clara använder följande utryck för att beskriva hur viktigt det är att få vara en del av 
klassen och att de oftast är bättre med resurser i undervisningssalen: 

Vi lär oss av varandra och det är även så vi måste arbeta med barnen att skapa 
en gemensam undervisning. Det är inte mer tid ett barn med svårigheter 
behöver, utan oftast är det mer hjälp och ibland kan hjälpen komma från andra 
än läraren. Barnen kan tillsammans lära sig av varandra. 

Britta säger att det är viktigt att eleverna i svårigheter får den hjälp de behöver och att det kan 
innebära att de ibland behöver gå ifrån för att jobba med specialpedagog. Då ligger allt fokus 
på den enskilda eleven och hen kan få direkt hjälp. Hon trycker även på hur viktigt att de 
arbeten som går att utföra i klassrummet görs i klassrummet och att det då är en stor resurs för 
eleven att specialpedagogen finns med.  
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Alla tre specialpedagoger tycker det är viktigt att arbetet som ska utföras sker i klassrummet 
och att de eller annan resurs finns med som stöd för elever i svårigheter.  

Anna var den enda av respondenterna som utryckt att hon tyckte att eleven i skrivsvårigheter 
behövde mer tid och inte att de skulle gå ifrån lektioner för att jobba med annat. Hon menade 
att eleverna med svårigheter inte behövde annan undervisning än de andra i klassen, utan att 
de skulle behöva ha med tid till undervisning än de andra.  

Får eleverna det stöd som de skulle behöva? 
Både ja och nej svara respondenter. Alla respondenterna gör sitt bästa för att ge eleverna det 
stöd som de behöver, men de är alla överens om att det alltid behövs med resurser. Britta 
beskriver det som att när man märker att eleven utvecklas och man har lyckats hjälpa dem, då 
är man lycklig. Men för de elever som står och trampar på samma ställe och när de inte finns 
de resurser som skulle behövas för att ge dem de stöd som de skulle behöva, då är det jobbigt.  

Sammanfattning 
Här presenterar jag en sammanfattning av resultatet och belyser det som jag tycker är 
intressant att diskutera vidare i min diskussion. I resultatet har det visat sig att det är svårt att 
prata om bara skrivsvårigheter, utan att det är starkt sammankopplat med läs- och 
skrivsvårigheter. Pedagogerna ser olika på vem som är i skrivsvårigheter och att det kan vara 
åldersrelaterat. De använder också olika arbetsmetoder för att ge elever i skrivsvårigheter en 
möjlighet till en likvärdig undervisning med de andra eleverna i klassen.  
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Diskussion 
Här kommer jag att diskutera de viktigaste slutsatserna ur mitt resultat och analys avsnitt och 
sätta den i relation till den litteratur som jag läst. Jag återkoppla till syftet och resultatet som 
jag fått fram. Avslutningsvis titta jag på relevanta framtida forsknings alternativ utifrån mitt 
resultat ifrån denna studie. 

Definitionen av skrivsvårigheter 
Det har varit svårt att hitta litteratur som lyfter fram skrivsvårigheter som enskilt begrepp, 
utan det beskrivs i högsta grad som läs- och skrivsvårigheter. Samma sak visade sig i mina 
intervjuer där samtliga informanter gärna diskuterade kring läs- och skrivsvårigheter och 
nästan mer om lässvårigheter.  

Tecken på skrivsvårigheter 

Något som jag tycker är mycket intressant är att de tre specialpedagogerna Frida, Gun och 
Hanna, utrycker att utöver det att man har svårt att få ner det tänkta till en text, så är det 
motoriska som är svårigheten, att forma bokstäverna. De nämner inget om grammatiska 
svårigheter eller svårigheter med avkodning eller förståelse. 

När jag ställde frågan om hur tidigt man kan se att en elev har skrivsvårigheter, började Anna 
diskutera lässvårigheter. Hon hävdade även att det är mindre vanligt med skrivsvårigheter. 
Vid bedömning av eleven använder de något som heter god läsutveckling, vidare menade hon 
att i detta material belyses inte elevens skrivning men att det oftast hänger samman med 
lässvårigheter. Jag tolkar hennes svar som att de undersöker inte skrivsvårigheter enskilt, utan 
om eleven visar i testet att eleven har lässvårigheter antar de att skrivsvårigheten finns. Min 
fortsatta fundering blir då, att om eleven bara har skrivsvårigheter gör det ingenting då eleven 
är duktig på att läsa? 

På den skola där Anna undervisar använder de sig av någon form av lek för att bedöma var 
eleverna i förskoleklass och år ett befinner sig. Hon anser att om en elev inte har kopplat ihop 
ljuden i början av år ett har eleven oftast problem. Detta sätt att bedöma elever tolkar jag som 
ett metalingvistiskt perspektiv. Eftersom den forskningsgrenen menade att de elever som inte 
kunde svara på frågor beträffade hur många ljud det fanns i olika ord skulle inte lyckas i 
skolans undervisning. 

I frågan om hur de bedömer vilka elever som har skrivsvårigheter nämner de flesta 
informanter målen eleverna ska ha uppnått enligt kursplan eller utvecklingsmålen som skolan 
själv har utformat utifrån målen i kursplanen. Alla respondenterna som jag intervjuade 
hävdade att det inte gjordes några tidiga utredning för skrivsvårigheter eftersom de ansåg att 
barnen var så unga. Men att de efter vårterminen i trean kunde se tecken på skrivsvårigheter. 
Detta tycker jag tyder på att de utgår ifrån Carolines och Minnas teorier om att barnen 
kommer till skolan med olika erfarenheter om språket och att det är viktigt att eleverna blir 
presenterade in i skriftspråket och att de får genomgå de tre stadierna, krumelurer och streck, 
kopieringsskrivande och helordsskrivande.  

Arbetsmetoder kring elever i skrivsvårigheter 
Jag har i bakgrunden beskrivit hur man såg på skrivundervisningen förr. Då fick eleverna först 
lära sig formerna för skrivning innan innehållet. Idag verkar det vara tvärtom. När väl 
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skrivningen dök upp under skolans tak lärdes läsningen ut före. Enligt mina informanter 
börjar de med skrivningen. Ena läraren säger att läsningen och skrivningen lärs ut parallellt, 
men när eleverna väl ska lära sig läsa och skriva introduceras skrivningen först.  

Alla informanter menade att innehållet i det eleverna skriver är mer i fokus än formen. Det var 
t.o.m. en som syftade till att datorn är anledningen till att de inte behöver lära sig stava då 
datorn är det enda de kommer att använda i framtiden. Datorn är till stor hjälp och att det är 
ett verktyg vi använder mer och mer men varför ska det vara ”en ursäkt” till att inte lära 
eleverna stava? Det var en informant som sa att skriftens formsida har blivit mer aktuell då 
det visat sig att eleverna stavar dåligt i äldre åldrar. De är överens om att datorer är det 
hjälpmedel som elever med skrivsvårigheter får som möjlighet i klassrummet. 

Något jag upplevde under en observation var att det fanns en pojke med skrivsvårigheter och 
jag upplevde även som att läraren var medveten om detta pga. hennes placering, ton, och 
hennes sätt att hjälpa honom, vilket skiljde sig från de andra. Dock sa läraren i intervjun att 
det inte fanns några elever med skrivsvårigheter i klassen. 

Det är även tragiskt att på en skola får en elev med skrivsvårigheter hjälp av specialpedagog 
beroende på hur mycket tid det finns och hur stort behov det är på hela skolan. Detta tolkar 
jag som att om det är flera elever som har skrivsvårigheter så får inte varje enstaka elev den 
hjälp de egentligen bör få. Är då skolan en skola för alla? På Claras skola delar de till och 
med på en specialpedagog på fem skolor.  

I intervjuerna med dessa informanter tolkar jag det som att alla elever med skrivsvårigheter 
inte får hjälp av specialpedagog trots behov. Det jag upplever är att skolorna organiserar vilka 
elever som ska få möjligheten till specialpedagog efter hur pass stora svårigheter de har. Hur 
går det för de elever som har mindre svårigheter och väljs bort från den rätten till hjälp eleven 
har? Alla är överens om att det bör finnas mer resurser för att eleverna med skrivsvårigheter 
ska få den undervisning de behöver. Detta tolkar jag som att alla informanter upplever att 
dessa elever inte får den utbildning och hjälp de har rätt att få. Vad ger detta för 
konsekvenser? Enligt Lgr11 ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven får 
stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.  

Något samtliga informanter är överens om är att resursen och hjälpen bör ske i klassrummet 
för att inte elev ska känna sig exkluderad från de andra. 

Framtida forskning 
Eftersom jag har intervjuat och observerat så få personer kan man inte dra några generella 
slutsatser men man kan diskutera de likheter som finns och att dessa likheter kan vara ett 
förslag för fortsatt forskning för att på det sättet kunna dra några generella slutsatser. 

Förslag till fortsatt forskning:  
• Hur upplever elever i skrivsvårigheter att de får möjlighet till att nå målen för 

grundskolan genom stöd ifrån specialpedagog eller resurs? 
• Hur ser fördelningen ut i skrivsvårigheter sett utifrån kön?  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Skrivundervisning för elever i skrivsvårigheter  

Hej! 

Jag är en student från Umeå universitet som har valt att göra ett examensarbete utifrån 
pedagogers och specialpedagoger syn på skrivsvårigheter. Mitt syfte med studien är att belysa 
hur lärares och specialpedagogers beskriver skrivsvårigheter och deras arbete med elever i 
skrivsvårigheter. 

Frågeställningarna i mitt arbete är följande: 

• Hur förstår lärare eller specialpedagoger skrivsvårigheter? 
• Vad betraktar lärare eller specialpedagoger som tecken på skrivsvårigheter? 
• Hur arbetar lärare eller specialpedagoger med elever som är i skrivsvårigheter? 

Jag har valt att använda mig utav kvalitativa metoder som intervjuer och observationer för att 
få svar på mina frågor.  

Så här kommer observationen och intervjun att gå till: 

Jag kommer att vilja börja med att göra observationen och då kommer jag bara att vilja finnas 
med längst bak i klassrummet och anteckna det jag ser. Detta för att jag inte vill påverka min 
observation.  

Intervjun kommer att ske enskilt i ett rum där vi inte behöver bli störda. Jag kommer att ställa 
några frågor och ni svarar så gott ni kan på frågorna. Jag kommer att spela in intervjun, men 
det är enbart för att jag ska kunna gå tillbaka och lyssna på vad vi sa. Jag kommer också att 
anteckna under samtalet, detta för att det kan komma upp saker som kanske inte uppfattas på 
band inspelningen.  

Jag använder mig utav vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet detta för att garantera mina 
respondenters säkerhet.  

 Med detta innebär att jag informerar respondenten om mitt syfte med studie och hur de ska gå 
till. (informationskravet) Att respondenter medger sitt samtycke till att delta i min studie 
enligt samtyckeskravet och delges du åter igen informationen och studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Samt att jag informera dig om att det när som helst kunde avbryta intervjun 
eller observationen och genom det avsäga dig din delaktighet i studien. I den etiska omsorgen 
om dig som respondent, som privata personer, kommer jag att avidentifiera dig i största 
möjliga mån. Att garantera dig som respondent anonymitet, detta enligt principen för 
nyttjandekravet. Jag kommer att ge dig som respondent ett fiktivt namn för att underlätta 
läsningen för läsaren. Jag informerade även dig om att denna intervju och observation enbart 



 

 

kommer att användas i min studie och inte delges någon annan och att du som medverkat 
kommer att avidentifieras, allt enligt konfidentialitetskravet. 

Jag undrar nu om du vill delta i min studie. 

Om du har fler funderingar är det bara att höra av sig. Se kontakt uppgifter nedan.  

Mvh Annelie Sjöroos 

 
Ansvarig för studien: 
Annelie Sjöoors 
annelie.sjoroos@gmail.com 
Strandgatan 13, 891 39 Örnsködsvik 
070-2858726 
 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur definiera du begreppet skrivsvårigheter? 
2. Hur kan man se att någon är i skrivsvårigheter? 
3. Hur tidigt kan man se tecken på skrivsvårigheter? 
4. Vad görs i klassrummet för att elever i skrivsvårigheter skall få en likvärdig utbildning 

med de övriga eleverna? 
5. Hur stora skrivsvårigheter måste man vara i för att få undervisning av specialpedagog? 
6. Har elever i skrivsvårigheter också andra svårigheter inom skolans övriga ämnen? 
7. Är det vanligare att tjejer eller killar är i skrivsvårigheter? 
8. Hur bedömer ni vilka elever som är i skrivsvårigheter? 
9. Vad använder ni får något material i undervisningen? 
10. Ser materialet till skrivandets innehåll eller form? 
11. Anser du att klassrummet eller hos specialpedagogen är den bästa utvecklingsplatsen 

för elever i skrivsvårigheter? Varför? 
12. Hur skiljer arbetsmetoder åt i de olika rummen? 
13. Finns det något tecken på att elever i skrivsvårigheter utsätts för mobbing eller 

kränkning under skoltid? 
14. Hur ser elever i skrivsvårigheter ut att må? 
15. Tycker du att elever i skrivsvårigheter får den undervisning som de skulle behöva? 
16. Hur är er kontakter med hemmet? 
17. Har du några goda råd att ge till andra lärare som har elever med skrivsvårigheter? 
18. Har specialpedagogerna en elev i taget eller mindre grupp? I eller utanför 

klassrummet? 
19.  Kan man se att elever i skrivsvårigheter kommer från en viss typ av miljö?  



 

 

Bilaga 3. Observationsguide 
 
Detta kommer jag att titta på under min observation i klassrummet: 
 

1. Hur många pedagoger finns i rummet? 
2. Använder de någon speciell metod för skrivinlärning? 
3. Vilket stöd ger pedagogen eleverna? 
4. Kan man se om det finns elever med skrivsvårigheter i klassen? Om ja, vad ger läraren 

dem för stöd? 


