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Titel 
Upplevelsen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett livsberättelseperspektiv 
Berättelser från fyra elever i årskurs 9 

 

English title 
The experience of reading and writing difficulties / dyslexia from a life story 

perspective                                                                                                      

Stories from four students in grade 9 

 

Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

har upplevt sin skoltid i grundskolan gällande bemötande från skola, familj och kamrater, vilka 

insatser och stöttning som gjorts eller kunde ha gjorts samt om och i så fall hur elevernas 

självbild har påverkats av svårigheterna.  

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ intervjumetod av narrativ karaktär, där fyra elever i årskurs 9 

har fått berätta om sin skolgång utifrån studiens frågeställningar. Resultatet visar på betydelsen 

av tidiga insatser samt vikten av lärarens kunskap och engagemang. Genom att läraren har ett 

relationellt förhållningssätt med höga förväntningar skapas bättre förutsättningar för eleverna 

att lyckas. Dessa aspekter stärker även elevernas självbild då de upplever en känsla av att lyckas.  
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1. Inledning 

I vårt samhälle är det idag av stor vikt att kunna läsa och skriva (Høien & Lundberg 2013). 

Jacobson (2006a) skriver att en relativt stor andel vuxna i Sverige pga. sina läs- och 

skrivsvårigheter har problem att på ett demokratiskt sätt delta i vårt samhälle. En person i läs- 

och skrivsvårigheter löper en ökad risk att uppleva negativ stress samt olika former av 

misslyckanden eftersom vi idag lever i ett samhälle där stora krav ställs på språkliga funktioner 

(Frisk 2010).  

En skola för alla är ett begrepp som lanserades i samband med att Lgr 80 introducerades. 

Begreppet klargör att den svenska skolan är till för alla elever samt att undervisningen ska 

anpassas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, eftersom de har rätt att delta i en 

gemenskap och bli sedda och respekterade för den de är (Ahlberg 2013). 

I skolan ställs höga krav på att möta och tillgodose alla elevers olika behov. Alla elever har rätt 

till stöd för att nå upp till läroplanens mål (Jacobsson 2006a). I skolans läroplan, Lgr11 (2017), 

står att undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov, samt att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå kunskapskraven.  

I 3 kap. 2§ av Skollagen (SFS 2010:800) står att:  

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. (SFS 

2010:800). 

I Skolinspektionens rapport (2011), kring läs- och skrivsvårigheter i grundskolan framkom att 

nästan samtliga av de 21 granskade skolorna bättre behövde anpassa undervisningen. I 

rapporten framfördes även att merparten av de studerade skolorna uppvisade bristande kvalitet 

i elevernas åtgärdsprogram. Utifrån granskningen poängterade Skolinspektionen vikten av att 

anpassningar i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska ingå som en del 

i den dagliga undervisningen, och i första hand ske inom ramen för ordinarie undervisning. 

Skolverket (2014) och Asp-Onsjö (2006) betonar även vikten av alla inblandade parter är 

överens kring innehållet i ett åtgärdsprogram. Cooper (1996) beskriver vikten av att ett 

åtgärdsprogram inte blir ett “waste of paper”- dokument, utan att eleven och dess 

vårdnadshavare deltar och samverkar med skolpersonalen i åtgärdsprogrammets utarbetande 

samt att de beslutade målen är rimliga att uppnå.  

Mycket forskning (Fouganthine 2012; Jacobson 2006a; Nielsen 2005; Samuelsson 2009; 

Tjernberg 2013) finns kring läs- och skrivsvårigheter. Inför denna studie har dock inte mycket 

forskning framkommit som fokuserar på elevernas egna upplevelse av sina svårigheter och de 

insatser som satts in. I en studie (Blomqvist & Rais 2010) har två studenter intervjuat ungdomar 

på gymnasieskolans yrkesförberedande program kring deras upplevelser av sin studiesituation. 

Den här studien skapade ett intresse hos oss för att närmare undersöka hur elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi själva upplever sin skolgång under grundskolan. I arbetet som 

speciallärare pågår ständigt ett arbete med att stödja elever i deras läs- och skrivutveckling. 

Därför har kommande studie en stark specialpedagogisk relevans. 
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2. Syfte och frågeställningar 

  
Syftet med föreliggande studie är att utreda hur elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har 

upplevt sin skolgång i grundskolan gällande bemötande från skola, familj och kamrater, vilka 

insatser och stöttning som gjorts eller kunde ha gjorts samt om och i så fall hur elevernas 

självbild har påverkats av svårigheterna.  

  

I studien har följande frågeställningar använts: 

·       Hur upplever studiens elever sin skolgång i relation till sina läs- och skrivsvårigheter? 

·       Hur framträder elevernas självbild? 

·       Vilket bemötande och stöttning anser eleverna att de fått under sin skolgång, och kunde           

        något gjorts annorlunda? 
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3. Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel presenteras de pedagogiska perspektiv som legat till grund för föreliggande 

studie. Sedan redogörs för några av de aspekter som har relevans för elevers lärande. Fokus 

ligger på elevers läs- och skrivkompetens samt på eventuella svårigheter som kan uppkomma i 

deras läs- och skrivutveckling. Avslutningsvis beskrivs även självbildens betydelse för elevers 

kunskapsutveckling.   

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Föreliggande studie utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Westlund (2009) beskriver 

att kunskap i ett sociokulturellt perspektiv aldrig uppstår i ett vakuum, utan att det alltid sker i 

en social kontext. Johansson (2005) påtalar att i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör 

forskaren ha en kritisk inställning och se sambandet mellan socialt samspel och 

kunskapsinhämtande. Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet formas människan i ett 

socialt sammanhang. Det är i samtal med andra, i sammanhanget, som mening skapas. I detta 

perspektiv är dialogerna och relationerna viktiga för att mening skapas (Bladini 2004). Genom 

att uppmärksamma elevernas ordval, tonfall och kroppsspråk skapas en djupare bild än enbart 

det elever säger. Med hänsyn till det ges forskaren möjlighet att skapa en vetenskaplig text 

utifrån de intervjuades berättelser, där medvetenheten finns om att elevens berättelse skapas i 

en viss kontext (Ehn & Öberg 2011). 
  

3.2 Det kategoriska och relationella perspektivet 
Inom specialpedagogiken finns två centrala perspektiv och förhållningssätt, det kategoriska 

respektive det relationella perspektivet, vilka båda påverkar den pedagogiska praktiken genom 

sin människosyn och elevsyn (Gerrbo 2012).  

  

Det kategoriska perspektivet utmärks av ett individinriktat perspektiv där elever grupperas 

utifrån ett normalitetstänkande. Fokus ligger på elevers medfödda olikheter och att särskilda 

åtgärder mot elevers skolsvårigheter sätts in med utgångspunkt utifrån den här sorteringen 

(Ahlberg 2007). Det kategoriska synsättet har historiskt sett varit det dominerande. Inom det 

här perspektivet får sällan elevers skolmisslyckanden någon kontextuell eller relationell 

förklaring och den specialpedagogiska verksamheten ifrågasätts sällan (Gerrbo 2012). 

  

Det andra perspektivet, det relationella, kännetecknas av synsättet att elever befinner sig i 

svårigheter till skillnad från det kategoriska förhållningssättet elever med svårigheter (Gerrbo 

2012). Ljusberg (2009) skriver att svårigheter anses uppstå i mötet med omgivningen och därför 

bedöms orsakerna till elevers skolsvårigheter bero på pedagogiska eller organisatoriska brister.  

 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att möta eleven där hen befinner sig. 

Det är även betydelsefullt att studera elevers lärmiljö och lärarens undervisning för att bättre 

kunna anpassa efter alla elevers olika förutsättningar och behov (Gerrbo 2012).  
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3.3 Vikten av läs- och skriftspråklig kompetens 
En viktig förutsättning för att elever ska lyckas i skolan är att de utvecklar en god läsförmåga. 

Det är därför av stor vikt att elever som inte utvecklar den här förmågan på ett åldersadekvat 

sätt får det stöd som de är i behov av (Svenska Dyslexiföreningen 2017). Westlund (2009) 

belyser vikten av en aktiv läsundervisning för att samtliga elever ska få förutsättningar att uppnå 

ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till olika texttyper. Høien och Lundberg (2013) skriver 

även att elever i läs- och skrivsvårigheter kan uppleva dessa svårigheter som ett funktionshinder 

i det dagliga livet och att svårigheterna därför inte enbart påverkar skolgången, utan livet i stort. 

Från 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser gällande en garanti för tidiga stödinsatser. Genom 

läsa-skriva-räkna-garantin kartläggs elever redan i förskoleklass för att tidiga insatser ska kunna 

sättas in och utformas efter varje elevs behov (Skolverket 2019). 

3.4 Läsning 
Läsning är en komplex språklig process som bygger på att läsaren förstår och kan tyda språkets 

skriftliga symboler (Hagtvet 2009; Kahmi & Catts 2014). Läsprocessen kan delas in i två 

delprocesser: avkodning och språkförståelse. När läsning av nya ord ska ske, görs det genom 

avkodning. Ett ords betydelse begränsas genom att det sätts in i en kontext, vilken har stor 

betydelse för läsarens språkförståelse. Att utveckla en snabb och säker avkodning är även av 

stor vikt för att en god läsförståelse ska åstadkommas (Elbro 2004).  

Jacobson (2010) beskriver att det krävs omfattande övning för att bli en god läsare och 

betecknar det här som Time on task. Även Lundberg och Herrlin (2014) framhåller betydelsen 

av att det krävs mycket lästräning för att bli en skicklig läsare.  

Begreppet Matteuseffekten innebär att när läsningen är mödosam leder den ofta till få positiva 

upplevelser, vilket i sin tur kan leda till att en elevs läslust minskar. Det här kan då leda till en 

ond cirkel, där intresset för läsning minskar, vilket bidrar till att läsförmågan inte utvecklas i 

tillräckligt hög grad. Elever som har positiva erfarenheter av läsandet och som tidigt knäcker 

läskoden utvecklar en positiv tilltro till sin egen läsförmåga och läser då alltmer och utvecklar 

därigenom en bättre läsförmåga. Det här medför att elever som har svårigheter undviker läsning 

medan de som uppskattar läsning läser betydligt mer (Taube 2009). 

3.4.1 Läsutveckling 

En betydelsefull del i elevers läsutveckling är förmågan att uppmärksamma språkets 

ljudmässiga sida, vilket betecknas som fonologisk medvetenhet. Det här innebär att eleverna 

har förmåga att bortse från språkets innehåll och istället fokuserar på språkets formsida. De 

behöver även förstå kopplingen mellan bokstavstecken (grafem) och bokstavsljud (fonem) 

samt ha förmågan att dela upp ord i olika språkljud (fonemsegmentering) (Elbro 2004).  

Høien och Lundberg (2013) beskriver en elevs läsutveckling i fyra steg. Författarna skriver att 

eleven kan använda sig utav färdigheter inom flera olika steg samtidigt, och att övergångarna 

därmed inte är tydliga och självklara. De fyra stegen beskrivs som: 

1. Pseudoläsning – Här ”läser” barnet på skyltar, namnlappar, loggor osv som de känner igen. 

Barnet läser omgivningen mer än själva skriften. 

 2. Logografisk läsning – Här känner barnet igen ord som symboliseras med tecken, och läser 

därigenom inte av omgivningen längre. Barnet använder sig av helordsläsning, vilket innebär 
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att varje ord behandlas som en unik bild. Kunskapen om sambandet mellan grafem och fonem 

är dock inte tillräckligt stor för att kunna läsa alla ord, utan det är bara bekanta ord som kan 

läsas. 

3. Alfabetisk-fonologisk läsning – I detta stadie knäcker barnet läskoden, och har förståelse för 

den alfabetiska principen, vilket innebär en insikt i att ord delas upp i fonem som 

symboliseras av grafem. I detta stadie sker läsningen via avkodning. 

 4. Ortografisk läsning – Detta stadie är den högsta nivån i ordavkodningen. När läsaren nått 

ortografisk läsning är avkodningen automatiserad och läsningen sker då utan kognitiva 

resurser. Avkodningen går snabbt och säkert, utan att läsaren medvetet behöver tänka ut vad 

som står skrivet (Høien & Lundberg 2013).  

Kamhi och Catts (2014) klargör att en betydelsefull förutsättning för att uppnå ortografisk 

läsning är vikten av att elever utvecklar ett gott ordförråd, eftersom dess omfattning påverkar 

förmågan att hämta ett avkodat ord ur sitt ortografiska lexikon.   

3.5 Skrivning 
Chrystal och Ekvall (2009) påtalar att skrivförmågan är en komplex och kognitiv process som 

innefattar ett flertal moment och som fordrar kunskaper inom många olika språkliga områden. 

En skribent behöver exempelvis klara av att segmentera ord i fonem, samt för varje fonem välja 

rätt grafem med korrekt utseende (Carlström 2010). Att stärka elevers skriftspråkliga 

kompetens är enligt Taube (2013a) en av skolans mest väsentliga uppgifter. Skriftspråket kräver 

att elever utvecklar en betydligt större tydlighet än i talat språk eftersom läsaren inte kan utläsa 

av exempelvis sammanhang och kroppsspråk vad skribenten avser (Wengelin 2009). Att elever 

stärker sin skrivkompetens är enligt Dysthe (1996) betydelsefullt för elevens förmåga att 

kommunicera med andra, men även för att utveckla sitt utforskande av egna tankar.  

Skrivande är en betydelsefull del i lärandeprocesser och därför är ett skriftspråkligt 

språkutvecklande arbetssätt väsentligt för exempelvis uppbyggandet av elevers förståelse samt 

för deras förmåga till att reflektera över den kunskap som inhämtats (Johansson & Sandell Ring 

2012).   

3.5.1 Skrivutveckling 

I elevers skrivutveckling förstärks olika kognitiva delprocesser och förmågor i varierande takt. 

För nybörjarskribenten tar formande av bokstäver samt stavningen stort anspråk på skribentens 

uppmärksamhet, medan mer avancerade förmågor såsom planerandet och reviderandet av texter 

får större vikt längre fram (Kahmi & Catts 2014). 

Taube (2013a) påtalar att en omgivande miljö där texter av olika slag finns tillgängliga, samt 

där möjligheten finns att betrakta andra barn och vuxnas skrivande stimulerar barnets eget 

skrivande.  

3.6 Simple view of reading/writing 
För att läsning ska uppstå krävs både avkodning och förståelse (Høien & Lundberg 2013; 

Carlström 2010; Druid Glentow 2006; Westlund 2009; Samuelsson 2009; Kahmi & Catts 2014; 

Ehri 2005; Elbro 2004). För att förklara detta används begreppet Simple view of reading, där 

Läsning = Avkodning x Förståelse (L=A x F). Multiplikationstecknet markerar att om 
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avkodning eller förståelse saknas, så blir resultatet noll, båda delarna behövs för att läsning ska 

uppstå (Gough & Tumner 1986). 

För att beskriva skrivning finns den motsvarande formeln Skrivning = Inkodning x 

Budskapsförmedling (S=I x B). Formeln beskriver dels att eleven behöver behärska omkodning 

av fonem, till grafem och dels förmågan att ombilda det man vill förmedla. Eleven behöver 

dessutom ha förmågan att samordna grafem, ord och satser till ett exakt budskap (Hagtvet 

2009). Taube (2013a) beskriver även att den här modellen kräver en koordinering av ett stort 

antal aktiviteter eftersom den fordrar att skribenten själv klarar av att skapa text.  

3.7 Läs- och skrivsvårigheter 
Jacobson (2006a) uppskattar att mellan 20-25% av befolkningen har olika former och grader 

av läs- och skrivsvårigheter. Det finns många olika faktorer som påverkar läs- och 

skrivutvecklingen. Jacobsson (2006b) har tagit fram en modell med faktorer som påverkar 

elevens läs- och skrivutveckling.  

 

 Figur 1: Modell över faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson 

2006b, s.20) 

Ovanstående modell används för att visa på komplexiteten gällande läs- och skrivsvårigheter. 

Cirkeln i mitten symboliserar de som har läs- och skrivsvårigheter, och runtom finns en mängd 

olika faktorer som påverkar, med utgångspunkt i arv och miljö. De olika delarna hänger ihop 

och påverkar varandra (Jacobsson 2006b). Även Wolff (2009) skriver om olika faktorer som 

påverkar elevens läs- och skrivsvårigheter och nämner exempelvis sociala förhållanden och 

socioekonomisk bakgrund, liksom elevens begåvning samt fonologiska förmåga.  

Svärd & Karlsson (2017) skriver om dysgrafi, som innebär att eleven har svårigheter i sin 

skrivutveckling. Det här kan visa sig genom att eleven har en svårläst handstil, utelämnar ord, 

har stavningssvårigheter och/eller svårigheter med interpunktion samt med att få ner tankarna 

på papper.   

Forskning visar att barn som har en försenad språkutveckling löper större risk att få läs- och 

skrivsvårigheter (Taube 2013b; Jacobsson 2006b). Elever med svag begåvning lyckas ofta lära 
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sig att avkoda, men får oftare problem med läsförståelsen, medan elever med högre begåvning 

har större möjlighet att finna alternativa, kompensatoriska strategier för inlärning (Jacobsson 

2006b; Høien & Lundberg 2013). 

3.8 Definition av dyslexi 
Dyslexi är svårt att definiera, eftersom skiljelinjen mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

ofta är diffus och svår att avgöra samt beror på vem som sätter diagnosen (Svensson 2006). 

Flera olika definitioner till dyslexi finns, både nationellt och internationellt (Høien & Lundberg 

2013; Druid Glentow 2006). Høien och Lundberg använder sig av en kort och tydlig definition 

av dyslexi, som även används i den här studien, nämligen: ”Dyslexi är en störning i det 

skriftspråkliga systemet orsakat av en svikt i det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg 

2013, s.21).  Høien och Lundberg (2013) skriver att dyslexi innebär att avkodningen inte är 

automatiserad, att svårigheter finns i stavning, att lässvårigheter består samt att en skillnad finns 

mellan elevens hör- respektive läsförståelse. 

3.9 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ur ett historiskt 

perspektiv  
De första utredningar och bedömningar som gjordes på barn i skolan delade upp barn i teoretiskt 

och intellektuellt eller praktiskt och manuellt begåvade, där den konstnärliga och estetiska 

begåvningen ansågs mindre lämplig. Det fanns även en könslig skillnad i hur eleverna med 

avvikande beteende beskrevs: en pojke var ofta händig, praktisk och teknisk, medan flickor 

beskrevs som duktiga och villiga. I tidiga utredningar var det till stor del skolans information 

och egna tyckande som låg till grund, men efter hand kom fler institutioner att vara en viktig 

del i utredningarna. I takt med att fler experter togs in förändrades tyckande och åsikter och 

resultaten blev mer baserade på fakta och undersökningar (Börjesson & Palmblad 2003). 

I början av 1900-talet gavs de specialpedagogiska insatserna i hjälpklasser, där så kallade svaga 

och avvikande elever placerades för att få enskild undervisning. År 1974 tillsattes en utredning 

(SIA) med uppdrag att dels utforska skolans inre arbete och dels komma med 

utvecklingsförslag. SIA-utredningen underströk att skolan i största möjliga mån skulle undvika 

en organisatorisk differentiering. Utredningen ansåg även att elevernas svårigheter inte enbart 

var individrelaterade, utan poängterade att även elevernas miljö och skolsituation behövde ses 

över och anpassas. Synen på skolsvårigheter gick härigenom från ett individuellt till ett 

organisatoriskt perspektiv, där elevens brister inte skulle identifieras utan deras 

utvecklingsmöjligheter istället skulle uppmärksammas. Utredningen kom att prägla Lgr 80 där 

den nya benämningen; elever med svårigheter infördes för att markera att det fanns flera orsaker 

till skolsvårigheter. Ett kollektivt arbete skulle användas för att hela elevens skolsituation skulle 

analyseras samt för att undervisningen skulle tillgodose alla elevers behov. Det 

specialpedagogiska arbetet skulle helst ske inom den ordinarie klassens ram, även om det ibland 

krävdes arbete i mindre grupp eller enskilt (Tinglev 2014).  

Begreppet En skola för alla, kom med läroplanen Lgr80 och syftade till att betona att den 

svenska skolan är till för alla elever och att undervisningen därigenom ska anpassas efter alla 

elevernas olika förutsättningar och behov. För att det här ska lyckas krävs att det finns en 

förbindelse mellan teori och praktik genom att skolans verksamhet grundar sig både i 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I det här arbetet spelar specialpedagogiken en stor 
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roll eftersom det specialpedagogiska arbetet grundar sig i både vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Forskning visar exempelvis att elevers självkänsla har stor inverkan på 

deras lärande, vilket både speciallärare och specialpedagoger är väl medvetna om eftersom den 

här insikten dels utvecklas under utbildningen, men även stärks genom mötet med barn i 

svårigheter (Ahlberg 2013).  

Specialpedagogutbildningen lanserades ungefär samtidigt som införandet av Lpo 94. 

Specialpedagogerna arbetade tillsammans med skolans personal, samt skulle i sin handledande 

roll bidra till skolans pedagogiska utveckling. I Lpo 94 förlades allt ansvar för samtliga elevers 

undervisning på kommunerna. Inga strategier för olika typer av stöd eller skolsvårigheter 

angavs, utan istället fanns ett övergripande krav på en likvärdig undervisning som skulle 

anpassas till alla elevers olika förutsättningar och behov. Oberoende av elevers svårigheter 

benämndes de som elever i behov av särskilt stöd. Dessa elever skulle uppmärksammas och 

hjälpas av all personal på skolan och betydelsen av att främja en god lärandemiljö för eleverna 

påtalades. År 2002 togs beslutet att en speciallärarutbildning skulle införas parallellt med 

specialpedagogutbildningen. Specialläraren skulle till skillnad från specialpedagogerna arbeta 

mer konkret med eleverna, samt i samråd med lärare och föräldrar även upprätta 

åtgärdsprogram. I den nuvarande läroplanen Lgr 11 beskrivs vikten av en likvärdig utbildning 

på samma sätt som i Lpo 94. All personal inom skolan ska stödja elever i behov av särskilt stöd 

samt samverka för att stärka en god lärandemiljö för elevers utveckling och lärande. En nyhet 

i Lgr 11 är dock att förmågor och centralt innehåll för vad alla elever förväntas klara av i 

årskurserna 3,6 och 9 har tydliggjorts i samtliga ämneskursplaner. Skolans huvudman har 

ansvar för att elever som inte klarar av att uppfylla dessa kunskapskrav erbjuds särskilt stöd 

(Tinglev 2014). 

3.10 Självbild och motivation 
En elevs självbild beskrivs som den bild en elev har av sig själv. Självbilden påverkas av samt 

interagerar även med elevens självkänsla och självförtroende. Inlärningssvårigheter under 

skoltiden kan leda till att elever utvecklar en låg självbild, vilket då får betydelse för hur eleven 

klarar sig vidare under skoltiden. Självkänslan utvecklar eleven i samvaro med så kallade 

viktiga andra, vilka innebär personer som är betydelsefulla för elevens utveckling. Till en början 

är föräldrarna dessa viktiga andra, genom att de skapar en trygg anknytning och bas för barnet. 

Självförtroende förknippas med tron till sin egen förmåga, och är beroende av hur eleven 

presterar vid exempelvis läsning. Misslyckas man om och om igen vid läsning skapas ett lågt 

självförtroende för kompetensen till den egna förmågan (Svensson 2006). 

Självbild är ett begrepp som är svårt att mäta. En människas självbild utvecklas utifrån de 

erfarenheter och värderingar som personen möter. En elevs självbild är alltså inte medfödd, 

utan är istället inlärd utifrån exempelvis det bemötande den fått ifrån betydelsefulla personer 

samt utifrån de upplevelser och erfarenheter som gjorts. En elevs självbild, positiva 

skolupplevelse och sociala status kan påverkas av läs- och skrivsvårigheter. Av den här 

anledningen behöver elever i läs- och skrivsvårigheter mycket stöd och positiv feedback från 

lärare (Elbro 2004; Svensson 2006; Taube 2009). Svensson (2006) skriver också att vissa 

forskare menar att människan har olika självbilder beroende på i vilket sammanhang som den 

befinner sig i. 

Taube (2009) beskriver att en elevs självbild även påverkar dess motivation. Flera forskare och 

författare påtalar motivationens betydelse för all form av inlärning (Carlström 2010; Elbro 

2004; Jacobsson 2006b; Jenner 2004; Kahmi & Catts 2014, Taube 2013b; Westlund 2009). Det 
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är av den här anledningen betydelsefullt att det i en läs- och skrivutredning ingår en analys och 

tolkning av elevens självbild eftersom det här har betydelse för de åtgärder som sedan kommer 

att föreslås och införas (Svensson 2006).  

I en norsk studie där sambandet mellan dyslexi och självbild studerats, framkom att hälften av 

eleverna med dyslexi hade känt ångest över att ha blivit betraktade som dumma på grund av sin 

diagnos. Framförallt upplevde eleverna detta under låg- och mellanstadiet. Av den här 

anledningen är det betydelsefullt att eleverna tidigt får en diagnos som förklarar vad 

svårigheterna beror på, så att eleven inte upplever sig vara obegåvad (Svensson 2006). 

Svensson (2006) skriver om en studie, där några faktorer framkom, som visade sig vara 

betydelsefulla för att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skulle utveckla samt 

upprätthålla en god självbild. En av dessa faktorer var att elever som uppvisar någon form av 

läs- och skrivsvårigheter tidigt skulle diagnostiseras och en annan var vikten av att lärare är 

välutbildade inom elevers läs- och skrivutveckling. 

3.11 Föräldrars stöd och kamraters inverkan 
Ofta är föräldrarna de första som upptäcker att barnet har svårt med läsinlärningen. Föräldrarna 

kan uppleva att det är någonting som inte känns bra för barnet i skolan. Det här kan exempelvis 

visa sig genom att barnet uppvisar en uppgivenhet eller ovilja att gå till skolan (Fischbein 

2009). Även en elevs skolprestationer kan påvisa svårigheter i dess läs- och skrivinlärning. 

Svårigheterna kan dessutom yttra sig i elevens beteende samt i samvaron med kamrater. Eleven 

kan exempelvis vara frånvarande från lektionerna, eller ta på sig rollen som klassens clown för 

att dölja sin osäkerhet (Frisk 2010). 

När föräldrar har upptäckt att deras barn har läs- och skrivsvårigheter kan det ibland uppstå en 

konflikt mellan föräldrar och skolan. Föräldrar kan uppleva att lärarna försöker lugna dem med 

att eleven kommer att lära sig och bara är lite senare i utvecklingen, vilket kan göra föräldrarna 

upprörda eftersom de då kan uppleva att skolan inte gör något åt situationen. Vissa föräldrar 

upplever även att de inte får information om barnets svårigheter, eller om vilka insatser som 

finns eller görs för deras barn (Fischbein 2009; Frisk 2010).  

Det är av stor vikt att dessa eventuella förvecklingar skyndsamt klaras upp, eftersom det är 

betydelsefullt för elevens framgång att samverkan mellan hem och skola fungerar 

tillfredsställande (Fischbein 2009). Elever med läs- och skrivsvårigheter kan uppleva en känsla 

av utanförskap och att vara annorlunda. Begreppet stigma beskrivs som ett avvikande 

kännetecken hos en individ som framkommer i samspelet mellan människor genom att 

individens egenskaper eller beteenden nedvärderas gentemot det som uppfattas som normalt. 

Den här stigmatiseringen kan leda till att individen upplever en känsla av utanförskap i samvaro 

med andra (Goffman 2015).  

3.12 KASAM 
KASAM är en modell och beskrivs som känsla av sammanhang. För att uppnå KASAM 

behöver det vi gör uppfattas som begripligt, hanterbart och meningsfullt. För att en elev ska 

känna begriplighet behöver den information som ges vara begriplig, strukturerad och tydlig. 

Hanterbarheten medför att det måste finnas resurser till förfogande för att möta de krav som 

ställs. Den viktigaste delen, meningsfullheten, innebär upplevelsen att det som sker är värt att 
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lägga energi på. Det innebär även att personen förstår meningen med det som ska genomföras 

(Antonovsky 1991). Om en person har en hög KASAM har den lättare att uppleva svåra och 

jobbiga situationer som möjliga att klara av samt har enklare att hitta sätt att arbeta med det som 

upplevs som svårt (Bjar 2009). Tamm (2012) skriver även att om situationen eller uppgiften 

känns meningsfull för individen skapas motivation till att klara uppgiften.  
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4. Tidigare forskning 

I kommande kapitel presenteras tidigare forskning kring specialpedagogiska perspektiv, 

modeller och synsätt som för studien anses vara betydelsefulla utifrån de frågeställningar som 

ställs.  

4.1 Skolgång 

4.1.1 Tidiga insatser 

Tjernberg (2013) och Alatalo (2011) belyser vikten av att tidiga insatser sätts in när elever 

uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Det är även av stor betydelse att lärare arbetar förebyggande 

för att stärka alla elevers läs- och skrivförmåga samt för att det ska skapas förutsättningar för 

eleverna att lyckas. Dessa insatser är även betydelsefulla för att elevers självförtroende och 

motivation ska värnas och bibehållas. På flera skolor ses idag ofta en så kallad vänta och se 

attityd, vilket är allvarligt och kan vara ett tecken på att lärarna har för lite kunskap om elevers 

språkutveckling samt läs- och skrivprocesser. De insatser som beskrivs ha visat sig mest 

effektiva är korta, intensiva pass med en-till-en-undervisning i kombination med kompetenta 

lärare. De beskriver båda att en orsak till att dessa insatser emellanåt inte genomförs kan vara 

att pedagoger inte vet hur de ska göra eller inte besitter tillräckliga kunskaper kring elevers läs- 

och skrivutveckling (Tjernberg 2013; Alatalo 2011). 

 

4.1.2 Framgångsfaktorer 

Gerrbo (2012) belyser framgångsfaktorer för en lyckad läs- och skrivutveckling. Exempel på 

dessa är individuellt stöd och anpassningar samt samsyn, samverkan och samarbete mellan alla 

parter som är delaktiga i en elevs skolgång. Elever behöver även få stöttning samt ges 

förutsättningar att lyckas i den sociala interaktion som ständigt pågår i samspelet mellan skolans 

olika aktörer (Gerrbo 2012).  

 

En annan viktig framgångsfaktor är att lärare varierar metoder och arbetssätt eftersom de då 

bättre lyckas med att möta alla elevers olika förutsättningar och behov. Det är dessutom 

betydelsefullt att samtliga lektioner har en tydlig struktur där syfte och mål tydliggörs och där 

lärarna både förmedlar kunskap och ger individanpassat stöd. Alla elever behöver nämligen ges 

möjligheter till ett lustfyllt och stimulerande lärande i ett socialt sammanhang (Tjernberg 

2013). Även Myrberg & Lange (2006) poängterar dessa framgångsfaktorer och skriver att en 

skicklig lärare bör behärska flera metoder och arbetssätt, eftersom dessa då kan varieras utifrån 

aktuellt lärtillfälle samt med hänsyn till föreliggande elevgrupp eller enskilda elever. 

4.2 Självbild och dess påverkan 
Groth (2007) har i en studie intervjuat ett antal elever som i skolan får specialpedagogiskt stöd. 

Syftet med studien var att beskriva och förstå hur eleverna själva upplever att deras självbild 

har påverkats av den specialpedagogiska verksamheten. Resultatet visar att elevers självbild är 

av stor betydelse för deras lärande. Eleverna uppvisar i Groths (2007) studie en negativt 

påverkad självbild genom att beskriva upplevelser av exempelvis utanförskap och 

stigmatisering. 

  

Lindeblad (2017) har dock i sin avhandling genomfört studier som undersöker hur användning 

av olika läshjälpmedel kan inverka på elevernas psykiska hälsa. I stor utsträckning visar hennes 

resultat att elever med lässvårigheter inte uppvisar en mer negativ självbild än jämnåriga 
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kamrater som har en förväntad läsförmåga. Lindeblads (2017) resultat kan tolkas som en följd 

av exempelvis dagens mer verkningsfulla pedagogik samt en bättre stödjande attityd bland 

kamrater och familjemedlemmar.  

 

4.3 Bemötande och stöttning 

4.3.1 Lärarens stöd och betydelse 

En viktig del i att eleverna ska få en positiv skolgång och möjlighet att lyckas är engagerade 

och intresserade lärare. Elevers skolframgång gynnas av att lärare är intresserade och 

engagerade i deras lärande. De egenskaper som beskrivs ha stor betydelse för elevens 

utveckling är exempelvis lyhördhet samt förmågan att ta elevens perspektiv (Tjernberg 2013). 

 

Även Lilja (2013) som har forskat kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev kom 

fram till att relationen till och bemötandet från läraren är betydelsefullt för inlärningen. En 

tillitsfull relation beskrivs ge större möjligheter till inlärning samt stärker elevens 

självbild. Jenner (2004) beskriver det pedagogiska mötet som relationen mellan läraren och 

eleven. Den här relationen börjar redan vid det första mötet och författaren påtalar att det alltid 

är läraren som ansvarar för att en god relation skapas. Vidare beskrivs att ett betydelsefullt 

uppdrag för lärare är att de alltid ska arbeta för att förstå och möta eleverna där de befinner sig 

samt att de ska se eleverna i svårigheter som en person och inte personen som sina svårigheter. 

 

Lärarens kompetens kring läs- och skrivinlärning är dessutom enligt Fouganthine (2012) och 

Alatalo (2011) en betydelsefull faktor för att en framgångsrik undervisning ska möjliggöras 

samt är av stor vikt för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska ges förutsättningar till att få rätt 

stöd. 

  

Det har även visat sig ha stor betydelse vilka förväntningar läraren ställer på eleven, och vad 

pedagogen förväntar sig att eleven ska klara av. På 1960-talet genomförde två amerikanska 

forskare en studie som resulterade i den så kallade Pyghmalioneffekten. I studien genomfördes 

test på lärare och elever utifrån att de ville utreda vilka elever som skulle komma att utvecklas 

mest. Alla elever fick genomföra ett test som forskarna sa skulle peka ut talanger. Huvudfrågan 

i detta experiment var om de elever som lärarna förväntade sig mer av, också skulle prestera 

bättre. I resultaten framkom att deras tes stämde, att de elever som hade större förväntningar på 

sig också presterade bättre resultat (Jenner 2004).  

 

Jakobsson (2002) har i sin avhandling studerat skolsituationen för elever med olika former av 

diagnoser. Hon beskriver att den avgörande faktorn för framgång gällande elevers delaktighet 

och lärande till största delen är lärarens arbets- och förhållningssätt samt hur skoldagen 

utformas. Hon påtalar även vikten av god kommunikation mellan lärare, elever, vårdnadshavare 

samt annan övrig skolpersonal eftersom det möjliggör att goda relationer kan skapas och 

bibehållas. Ytterligare en framgångsfaktor som beskrivs för att elever ska känna delaktighet 

samt uppnå större måluppfyllelse är att samverkan mellan lärare fungerar och är positiv. 

 

4.3.2 Föräldraengagemang och samarbete 

Högdin (2006) påtalar att föräldrars engagemang och stöd har stor betydelse för att deras barn 

ska få en lyckad skolgång. Hon poängterar även vikten av att samarbetet mellan hem och skola 

är positivt samt att skolans personal medvetandegör föräldrarna kring deras betydelsefulla stöd. 

Det finns dock elever som av olika anledningar inte får det stödet från sina föräldrar. Dessa 
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elever behöver enligt författaren tidigt uppmärksammas, eftersom skolan då får en viktig roll i 

att erbjuda olika former av stöttning för att kompensera och stärka elevernas 

utbildningsmöjligheter. Även Gerrbo (2012) beskriver att det för elevers skolgång, innebär en 

positiv effekt när föräldrar är delaktiga och ett fungerande samarbete finns mellan lärare och 

föräldrar. Genom att använda föräldrarna som experter på sina barn och rådfråga dem kring 

eleverna skapas en bra dialog som har elevens bästa i fokus. Asp-Onsjö (2006) skriver även 

hon om att delaktiga föräldrar är till stor hjälp för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska nå 

kunskapskraven. Att involvera föräldrarna i utformandet av exempelvis åtgärder och stöd samt 

att föra en dialog mellan hem och skola, gör att åtgärderna blir utformade på bästa sätt vilket 

gynnar elevens måluppfyllelse. 
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5.  Metod 

I följande kapitel redogörs för val av metod samt urval, tillvägagångssätt, etiska överväganden, 

analys, trovärdighet samt en beskrivning av hur resultatet kommer att redovisas.  

5.1 Metodval 
I denna studie används en kvalitativ metod som bygger på intervjuer. Denna metod kallas också 

etnografi. Ehn och Öberg (2011) samt Lalander (2015) skriver att fördelen med en kvalitativ 

intervjustudie är att typen av frågor kan varieras samt att den ordning frågorna ställs i kan 

anpassas utifrån situationen. Det här hade inte varit möjligt om studien istället genomförts 

kvantitativt, genom exempelvis en enkätstudie, där frågorna och ordningen är fasta (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). 

  

Genom att använda det som Ehn & Öberg (2011) beskriver som en biografisk intervjumetod 

genomförs formella individuella intervjuer. Intervjuerna genomförs utifrån en narrativ karaktär, 

med syfte att tydliggöra elevernas egna berättelser samt ett önskat fokus på deras egna 

erfarenheter och upplevelser. Av den här anledningen består intervjuerna till stor del av öppna 

frågor med avsikten att få eleverna att själva berätta så mycket som möjligt om sin skolgång 

och sina erfarenheter. Lalander (2015) skriver nämligen att användandet av öppna frågor tillåter 

eleverna att berätta sina upplevelser med egna ord.  

  

Torpsten (2009) benämner den narrativa berättelsen, livsberättelsen, som en kvalitativ och 

deltagarorienterad forskning som har sina rötter inom sociologin. I berättelserna redogörs det 

för berättarens egna upplevelser och händelser samt att förståelsen för det upplevda grundar sig 

i det berättaren själv anser är av vikt att berätta. 
  

5.2 Urval 
I urvalet av informanter kontaktades två olika högstadieskolor i två olika mindre städer i södra 

Sverige. Valet att vända sig till olika kommuner gjordes medvetet för att få ett bredare urval av 

elever. 

 

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till respektive skolas rektor. Rektor valde ut och delgav 

oss vilka elever som fanns att tillgå. Utifrån det här kontaktades eleverna och dess 

vårdnadshavare via ett missivbrev (se bilaga 2). Samtliga elever och vårdnadshavare som blev 

kontaktade gav sitt godkännande till deltagande i studien. 

 

Antalet elever med dessa svårigheter var enligt rektorerna på skolorna begränsat och därför blev 

underlaget endast fyra elever i årskurs 9. Öberg (2015) beskriver dock att det i livsberättelser 

är bättre att använda sig av ett fåtal informanter som har insikt kring ett fenomen än ett stort 

antal informanter som inte har den här insikten.  

  

Hade möjlighet getts att istället utföra screeningtester på samtliga elever i årskurs 9 på berörda 

skolor och göra urvalet utifrån resultaten på dem hade urvalet varit slumpmässigt, vilket det 

inte blev i den här studien.  
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5.3 Genomförande 
Genom biografiska intervjuer samlades delar av elevernas livsberättelser in. Ehn och Öberg 

(2011) beskriver att den här intervjumetoden styrs av en mängd faktorer, exempelvis forskarens 

intervjufrågor samt berättarens vilja, intresse och förmåga att förmedla det som hen vill berätta. 

Den här intervjumetoden ger även ofta ett brett material att analysera och det är därför 

betydelsefullt att analysen utgår ifrån studiens frågeställningar.  

  

Intervjuer skedde, i samråd med eleverna, på skolan under skoltid och inleddes med ett allmänt 

samtal där informanterna fick beskriva sig själva och där studiens författare kort berättade sin 

bakgrund, presenterade studiens syfte och innehåll. De tydliggjorde även för informanterna att 

det inte fanns några rätt eller fel svar på intervjufrågorna utan att avsikten enbart var att få deras 

personliga uppfattning kring de olika frågorna. Varje elev blev efter det här samtalet intervjuad 

enskilt vid två olika tillfällen á ca 20-30 minuter beroende på hur länge de orkade berätta. Varje 

intervju genomfördes individuellt av studiens författare då intervjuguiderna (se bilaga 3 och 4) 

säkerställde att de skulle utföras på likartat sätt. Eftersom frågorna var av öppen karaktär har 

dock följdfrågorna skiljt sig åt. Hänsyn togs även till att “Varje livsberättelse är unik och 

nyckeln till en god intervju är flexibilitet - inte standardisering” (Öberg 2015, s. 61).  

 

5.4 Bearbetning och analys 
Under intervjun antecknades ingenting, utan istället lades allt fokus på att lyssna på det som 

berättades. Samtliga intervjuer spelades därför in digitalt, vilket ingen av ungdomarna verkade 

besvärade eller påverkade av. Den digitala inspelningen hade även som syfte att båda författarna 

skulle ha möjlighet att lyssna, analysera och tolka samtliga resultat. Efter varje tillfälle 

lyssnades intervjuerna igenom och ytterligare frågeställningar skrevs ned för att få förklaringar 

och en djupare förståelse för det ungdomarna berättat. Genom dessa fördjupande frågor 

uppnåddes en mättnad inför analysen.  

  

När intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna. Syftet med det här var att 

underlätta analysarbetet genom att transkriberingarna exempelvis gav en tydligare bild över de 

likheter och skillnader som framkom från de olika elevintervjuerna. Öberg (2015) påtalar att 

transkribering av intervjuer är ett första steg som är bra att göra så snart som möjligt för att 

intryck och minnen från intervjuerna då finns kvar. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) 

skriver att transkriberingen kan vara ett fördelaktigt sätt att inleda analysarbetet på, eftersom en 

djupare kännedom om det insamlade materialet då fås. Johansson (2005) betonar även 

transkriberingens betydelse för att förstå och strukturera upp sitt material.  

 

5.5 Redovisning av resultat 
I resultatet presenteras elevernas fyra olika berättelser utifrån hur studiens författare har 

uppfattat det ungdomarna berättat. Respondenterna har i resultatet getts fiktiva namn. 

Beskrivningarna förstärks med hjälp av citat från respondenternas berättelser. Resultatet 

presenteras i teman utifrån de tre forskningsfrågor som upprättats för studien. 

 

Resultatet har en narrativ karaktär, med syfte att tydliggöra elevernas egna berättelser samt ett 

önskat fokus på deras egna erfarenheter och upplevelser. Riessman (2008) beskriver den 
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narrativa metoden som ett tillvägagångssätt där dels det som berättas och dels hur berättelsen 

framförs samt presenteras tas i beaktande i studien.  

 

I analysen kopplas resultatet till teoretiska begrepp och tidigare forskning. I analysen skiljs 

forskningsmaterialet ut i olika delar utifrån frågeställningarna och relationerna undersöks dem 

emellan (Johansson 2005). 

5.6 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Trost och Hultåker (2016) beskriver att begreppet trovärdighet lämpar sig bättre i kvalitativa 

studier än termer som validitet och reliabilitet som mestadels används i kvantitativa studier. 

Svensson och Ahrne (2015) skriver att det finns ett flertal olika sätt att skapa trovärdighet i 

kvalitativa studier och belyser vikten av att studiens författare tydliggör hur 

forskningsprocessen har genomförts för att läsaren ska ha möjlighet att bedöma författarens 

metodval. En studies trovärdighet måste dessutom alltid anknyta till forskningens syfte (Öberg 

2015). 

Studiens trovärdighet anses enligt de här kriterierna vara god. Eftersom studien enbart grundar 

sig i fyra ungdomars livsberättelser kan dock inga generaliseringar av studiens resultat 

genomföras. Resultaten går troligtvis inte att överföra på andra personer utan är istället de här 

informanternas personliga uppfattningar och åsikter kring sina upplevelser av 

specialpedagogiska insatser.   

5.7 Forskningsetiska överväganden 
En biografisk intervju är ett personligt möte med en annan människa där en förtroendefull 

relation behöver skapas. Den kräver att intervjuaren lyssnar intresserat och ställer relevanta 

frågor. Det är även betydelsefullt att intervjuaren är lyhörd samt visar hänsyn och respekt för 

den som intervjuas. En viktig etisk aspekt är även att försäkra den intervjuade om anonymitet 

samt att använda fiktiva namn i arbetet. Det är dessutom betydelsefullt att ett skriftligt samtycke 

undertecknas av både elev och vårdnadshavare där det informeras kring studiens syfte och 

användning (Ehn & Öberg 2011).  

 

Eftersom studien är en typ av samhällsforskning är det viktigt att ta i beaktande att det som 

studeras kan påverkas av författarnas egna förväntningar och värderingar. Det är även viktigt 

att tänka på att eleverna kan påverkas av intervjusituationen, att de kan känna sig utsatta och 

observerade samt att deras berättelser eventuellt formas efter situationen. När en kvalitativ 

studie genomförs är det dessutom viktigt att vara medveten om att människan har en bild och 

tanke av samhället. Det här kan nämligen påverka resultatet utifrån vad forskaren har för 

föreställningar och förväntningar inför det som ska forskas om (Ahrne & Svensson 2015). 

  

Studien har i alla delar utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2002). I utskicket 

av missivbrevet informerades informanterna och dess vårdnadshavare om studiens innehåll och 

syfte. Den här informationen gavs även till respondenterna i inledningen av intervjutillfällena. 

Det upplystes även i missivbrevet kring vad frågorna kommer att handla om, hur lång tid 

intervjuerna beräknas ta samt att allt deltagande var frivilligt och att informanterna när de helst 

ville hade rätt att avbryta sin medverkan i studien. Den insamlade datan har endast använts till 

avsett ändamål, den har behandlats säkert och har förvarats så att ingen obehörig kan ta del av 

den. Dessutom har respondenterna i största möjliga mån garanterats anonymitet genom att deras 

namn, klass och skola inte har framgått.  När arbetet är avslutat och godkänt kommer det att 
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finnas i en databas, medan inspelningar och utskriven text kommer att förstöras. Informanter 

och dess vårdnadshavare kommer då att erbjudas att ta del av arbetet genom att få en utskriven 

kopia.  

 

I 2§ av etikprövningslagen (SFS 2003:460) som innehåller bestämmelser kring forskning av 

människor står att “I denna lag avses med forskning: [...] dock inte sådant arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” (SFS 2003:460). 

Efter att ha läst den här lagen samt besvarat frågorna i ansökan om etisk egengranskning 

beslutades det i samråd med handledare att ingen etikprövning behövde genomföras, utan att 

studien noggrant skulle följa Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2002).   
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6. Resultat 

Nedan presenteras informanterna var för sig med en kort beskrivning samt en sammanställning 

av elevernas berättelser utifrån studiens frågeställningar. Namnen som anges är 

fiktiva.                  
  

6.1 Erik 

Erik är en 15-årig pojke. Han bor med sina föräldrar och storebror i ett mindre samhälle i södra 

Sverige. Han är lätt att få kontakt med och pratar och berättar gärna om sin skolgång. Erik har 

dyslexi och har under hela sin skoltid haft svårt med läsning och skrivning. 
  

6.1.1. Skolgång 

Erik berättar att han redan på lågstadiet upplevde skolan som jobbig och tuff. När 

klasskamraterna lärde sig läsa och skriva hade Erik svårt med detta. Under låg- och 

mellanstadiet fick han inte någon direkt hjälp med sina svårigheter. Han berättar att lärarna 

trodde att han lärde sig långsammare. Han och föräldrarna fick höra att det kommer att släppa 

så småningom. Han säger att han kan känna en viss ilska över att hans svårigheter inte 

uppmärksammades tidigare. 

  
Ja, jag upptäckte att alla andra kunde läsa och så, och när jag tittade på ett papper så såg jag bara 

massa tecken, som jag inte förstod. Och om jag kollade på det för länge så fick jag ont i huvet. Det 

var redan från ettan. Det var väldigt svårt när jag skulle lära mig. De trodde väl bara att jag lärde 

mig långsammare så de la inte märke så mycket till det då, som jag kan förstå, men däremot när man 

kommer lite högre upp så ska man kanske förstå att den här personen behöver mycket hjälp. Men 

det fick jag inte så mycket. 
  

I mellanstadiet fick han en dator att använda, men han berättar att den knappt gick att starta och 

därför inte var till någon större hjälp. Han hade också stöd i form av en extralärare som han fick 

gå iväg och läsa med, men lärde sig inget av det, enligt vad han berättar. Erik tror att det var i 

årskurs 3 som det gjordes en utredning, där det framkom att han har dyslexi. Han visste först 

inte vad det var. Erik berättar att det var först i årskurs 7 som han fick den hjälp och det stöd 

han behöver. Då fick han en bättre dator att använda i alla ämnen. Han fick också göra prov 

muntligt istället för skriftligt. 

 
Jag visste först inte vad det var. Men sen var det så att jag kunde inte göra vissa saker som andra, 

jag kunde inte fokusera på en text lika länge som andra och allt sånt. Sen fick jag inte den hjälpen, 

nån som läser högt för mig och så, utan de förväntade sig att jag skulle kunna läsa allting själv. Jag 

har alltid trott att det är ju nånting, sen när jag fick veta att det är det här, då tänkte jag att jaha, det 

är ju nånting. Fick gå iväg med extralärare och då fick vi träna på nåt, som kallades Pil eller nåt, 

såna här läsövningar. Det var liksom ”skriv stora och små bokstäver, skriv den här meningen, läs 

det här”, vilket inte hjälpte mig nånting. I 7:an, då fick jag mer hjälp. Då fick jag en bra dator som 

jag kunde ha på alla lektioner, och som funka. Där kunde jag lyssna på texter och slapp läsa. Jag 

fick också prata istället för att skriva när vi skulle göra prov och sånt. 
 

Det svåraste ämnet i skolan har genom samtliga skolår varit svenska. Han tycker att det är svårt 

att läsa och skriva på rätt sätt. Erik berättar att han har svårt med punkt och stor bokstav. Dock 

tycker han att engelskan går bra, troligen mycket på grund av att han spelar mycket dataspel 

där han pratar engelska med andra spelare och läser instruktioner på engelska.  
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Eh, det svåraste ämnet skulle jag nog tro är svenskan, för det är då lite svårt och läsa texter och 

skriva texter på rätt sätt, med stor bokstav och punkt och sånt. Det blir mycket svårare för mig. Det 

jag tycker är lite lättare är engelskan och lite såhär teoretiska ämnen, nej praktiska menar jag. Jag 

pratar rätt mycket engelska i min vardag för jag spelar mycket spel och så. Det är lite lättare att 

skriva engelska, för då skriver man med sitt lag som man spelar med och så, även om jag inte skriver 

såhär helt felfritt men jag tycker det är lite lättare att skriva på engelska. I högstadiet får jag den 

hjälp jag behöver som jag egentligen skulle haft ända från lågstadiet. Sen i lågstadiet så var det ju 

så att då fick jag göra nästan allting själv. Det var väldigt jobbigt. Det var de dagarna jag inte ville 

gå upp ur sängen eller nånting för att det bara var jobbigt. Det har varit skitskönt att få hjälp, den 

hjälp jag behöver. 

I högstadiet har Erik fått ett positivt bemötande från lärare och upplever att han fått det stöd och 

den hjälp han behövt. Lärarna förstår att han har dyslexi och de läser saker högt för honom och 

skriver åt honom vid behov. Nu har eleverna precis haft nationella prov. Då har Erik fått sitta i 

mindre grupp och fått frågorna upplästa för sig. 
 

6.1.2 Självbild och dess påverkan 

Erik berättar att hans självbild ibland har påverkats, särskilt när han var yngre och kände att 

klasskamraterna kunde läsa och skriva, medan han inte kunde. Han upplevde att han klarade av 

en tredjedel av det klasskompisarna gjorde. När han ansträngde sig för mycket fick han 

huvudvärk och migrän, något som varit jobbigt. Under högstadiet har självbilden stärkts, genom 

att han har fått arbeta med en speciallärare som har gett honom bra stöd. 
 

Lite så har det nog påverkat, speciellt när jag var yngre, för då var det ju så att dom här andra, 

klasskamraterna, kan göra det här medans jag inte ens kan göra kanske en tredjedel av det här, 

innan jag får ont i huvet och kanske migrän och typ börjar spy. Så då har det känts konstigt och 

jobbigt. Nu har jag ju gått iväg med X och fått läsa lite texter och fått träna och så, och då har jag 

ju blivit bättre och tror mer på att jag kan. Nu kan jag ju läsa lite längre texter och så, och sen 

också att jag sitter mycket framför datorn och läser text, men det är ju jobbigt att läsa längre texter. 

Hon tar verkligen ett sånt, vad säger man, system som hjälper personen, och inte ett system som 

hon tror fungerar. Typ såhär ”läs dom här orden” och sen förklarar hon hur det är uppbyggt istället, 

så man förstod på det sättet. Inte bara ”läs det här, skriv det här”. Hon försöker verkligen lära mig 

istället för att bara lägga fram en text framför en. 

 

Genom att få läsa meningsfulla texter med specialläraren har han blivit bättre på att läsa och 

han läser mycket vid datorn. Han berättar att det som gör att det fungerat så bra med den 

specialläraren är att hen har ett system som hjälper just honom och att hen anpassar uppgifterna 

utifrån hans behov. Han använder sin dator i alla ämnen, men berättar att han nu i årskurs 9 har 

börjat skriva lite mer för hand, eftersom han vet att han kommer att ha nytta av det i framtiden. 
  

6.1.3 Bemötande och stöttning under skolgången 

Gällande bemötande från kompisar så har Erik blivit bemött på ett bra sätt. Han upplever att 

kompisarna förstår och att det även är fler som har svårt att läsa i klassen. Erik berättar att hans 

föräldrar har varit ett stort stöd och att hans mamma har kämpat för honom. Hon har ringt till 

lärare och talat om att han behöver få hjälp och stöd, men att inget ändå hände under låg- och 

mellanstadiet. Han berättar också att hans pappa har dyslexi och även han har kämpat för att 

Erik ska få stöd och den hjälp han behöver.  
 

Det är ju inte direkt så att nån säger ”kan du inte läsa” eller typ så, utan dom förstår ju lite...eftersom 

det är rätt många som har svårt att läsa i vår klass så tror jag att många förstår att det är liksom inget 

vi kan rå för så. Jag har inte blivit retad eller så, utan jag kan ju inte rå för det. Min pappa har också 

dyslexi och han tycker att jag ska få den hjälp jag behöver, och han har hållt på ändå från lågstadiet, 

och sagt till, och att jag ska få den hjälp jag behöver. Och det har också mamma. Hon har ringt till 
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lärarna och säger att jag behöver hjälp, och att jag ska få hjälp och så. Och det sa dom också på 

utvecklingssamtalet, sånt, att jag ska få hjälp. Men det hände inte mycket.  

  
En bra lärare ska enligt Erik förstå att han behöver den hjälp han behöver. Det är alltså viktigt 

att läraren förstår att Erik inte lär sig på samma sätt som andra, utan att han behöver få lära på 

andra sätt. Genom att vara en förstående och inlyssnande lärare kan bättre hjälp ges. 
  

En bra lärare ska förstå att vi behöver den hjälp vi behöver. Vi är inte bara tröga utan vi kan inte läsa 

och skriva på samma sätt som alla andra. Så dom då förstår att de inte kan ge oss vissa papper med 

6 sidor som vi måste läsa, utan nån annan går med och läser med oss. Så jag lär mig inte av att läsa, 

utan jag lär mig av att lyssna, och då plockar jag upp det rätt så snabbt. Så tycker jag en lärare ska 

va, som förstår och ger den hjälpen. Det tar tid för mig liksom.. så.. när jag ska läsa nåt eller förstå 

vad som står. Då måste dom vänta och låta mig fundera lite och sen kan dom komma och fråga om 

jag har fattat eller så.  
  
Som avslutning säger Erik att han inte fick någon hjälp i lågstadiet, men i högstadiet fick han 

det. Detta funderar han på ibland, och tror att han hade blivit mycket bättre om han fått hjälp 

från början. Han kan inte förstå varför ingen gjorde något. 

 
Jag tänker att de är korkade som inte kunde förstå att jag behövde den hjälpen. Jag hade kunnat bli 

så mycket bättre om jag hade fått den hjälpen från början, vilket jag inte förstår, att, vi tog ju upp 

det med rektorn och allt, men det fanns det inga pengar till, medan, till den som inte kunde 

koncentrera sig, och sprang omkring, då fanns det pengar till en lärare som var med honom hela 

tiden.. Så det var lite jobbigt.. 

6.2 Jesper 

Jesper är en snart 15-årig pojke, som bor med sina föräldrar och tre syskon på landet. Han är 

väldigt pratglad och har mycket att säga. Han kommer dock inte ihåg så mycket från låg- och 

mellanstadiet. Jesper har stora läs- och skrivsvårigheter.  
 

6.2.1. Skolgång 

Jesper tycker att skolan mest har varit tråkig. Det har vissa stunder varit lite roligt, men han 

tycker mest att det har varit jobbigt i skolan och att läxor har tagit för mycket tid på fritiden. 

Han kommer inte ihåg hur det var när han skulle lära sig läsa och skriva. Han har lärt sig, men 

det tog lång tid tror han och säger att det fortfarande är svårt och jobbigt.  
 

Eh, jag vet faktiskt inte hur det va när jag lärde mig, kommer inte ihåg. Det, jag kan ju det, men det 

tog lite tid tror jag.. Det var svårt. Alltså, jag.. jag har väl aldrig varit bra på att skriva såhär, skriva 

snyggt, och skriva bra och så. Skriva långa uppsatser och så. 
 

Nu på högstadiet lyssnar han på de flesta texter, men vissa uppgifter som han måste läsa är 

svårt. Det går inte att lyssna på allt, säger han. Eftersom han inte minns så mycket från sin tidiga 

skoltid vet han inte vad han fick för tidigt stöd, men han tror att han fick något, en person som 

läste med honom då och då. Han berättar att han hade önskat mer stöd. Han kan inte riktigt 

svara på vad det var som var jobbigt i skolan och med läs- och skrivinlärningen, men säger att 

allt var tråkigt och att det var svårt. På frågan om vad som kunde gjorts annorlunda vet han inte 

vad, men att något säkert kunde gjorts bättre. Vid intervjun uttrycker Jesper en besvikelse och 

frustration över att han inte fick någon hjälp tidigt. Han tycker även att lärarna borde ha sett och 

upptäckt tidigare vad han behövde för hjälp och stöttning. 
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Ja, det fick jag väl, nån hjälp.. men det var väldigt….ja, väldigt…inte så mycket.. I fyran och femman 

och det, då var det väldigt så, för det var mycket möten och grejer, och då ville jag inte gå till skolan 

eller nåt. Det var jobbigt och tråkigt och allt.. Ingen som riktigt lyssna eller fatta hur det va. Nåt 

kunde man säkert gjort, men jag vet inte vad… kan inte svar på det .. jag gjorde ju som alla andra, 

försökte.. Men bättre… Kanske upptäckt lite tidigare att jag behövde hjälp och så.. kanske lite mer, 

inte så.. man kanske kan läsa mer med mig och förklara och så, och kanske.. Jag fick mest hjälp i 

6:an.. Mina föräldrar tog upp på möten och sånt. 

 

6.2.2 Självbild och dess påverkan 

Jesper har under mellanstadiet blivit retad och känt sig utanför och annorlunda. Han berättar 

dock att han inte tagit åt sig av kommentarer från klasskompisar, utan att han tagit ganska lätt 

på det. 
 

Ja, det har jag blivit, retad, ganska mycket.. inte så mycket på högstadiet, mest i 6:an… Typ ”sär” 

har man hört några gånger.. Det har vart kommentarer och så..  Men jag har aldrig riktigt, gått på 

dom fällorna eller så.. Jag bryr mig inte så mycket när nån säger sånt. Jag vet ju att jag inte kan 

hjälpa att jag har svårt och så.. Men det är lite onödigt att dom ska hålla på och… ja.. säga saker och 

så. 

 

Han berättar att ingen riktigt förklarat för honom vad han har för svårigheter och vad det 

innebär, utan att det är hans föräldrar som sagt att han har läs- och skrivsvårigheter. Han vet att 

han har gjort några tester under mellanstadiet och att de visade att han har svårt med läsning 

och skrivning. Han säger att han önskar att han fått mer information om vad han har svårt med 

och att det eventuellt hade stärkt hans självbild. 

 
Ja, eftersom jag inte riktigt vet.. vad som är fel.. så är klart att man går och tänker lite ibland. Om 

nån hade sagt och förklarat liksom, att jag behöver mer tid eller så... så hade jag kanske förstått mer 

och att det var okej och så. Har väl inte påverkat mig jättemycket, men lite.. Innan prov och så känner 

jag att det kommer gå dåligt, jobbigt… 

 

6.2.3. Bemötande och stöttning under skolgången 

Hans föräldrar har varit ett stort stöd under skoltiden. De har hört av sig till skolan och bett om 

hjälp. Han berättar att det varit mycket möten med lärare och föräldrar, men att inte så mycket 

hände efteråt. Han berättar också om hur olika lärare har hjälpt honom olika mycket. Vissa lärare 

har inte förstått att han inte klarar att läsa som de andra, medan andra gett honom chansen att 

lyssna på text eller få uppläst av någon. När Jesper får frågan om hur en bra lärare ska vara 

funderar han en liten stund och säger sedan att de behöver vara engagerade och ha en bra 

kommunikation med elevernas vårdnadshavare. 

 
Alla lär ut på olika sätt.. en bra lärare ska, vet inte.. men de ska väl vara, såhär, va engagerade, 

mycket engagerad i elevens svårigheter, och kanske säga och meddela föräldrar om det är nåt som 

inte är bra, och hjälpa till och ge en lite ansvar och sånt. Inte för mycket läxor, inga läxor alls om du 

frågar mig. det är bra som t.ex. X och Y är, som vi har i svenskan och no. Dom liksom, dom vet vad 

som funkar för mig och att jag får göra lite på mitt sätt. Och så får vi gå iväg ibland och så läser Y 

texterna och berättar vad vi ska göra och så, det tycker jag är bra. 
 

Han berättar vidare om den speciallärare som han nu i årskurs 9 arbetar med. Han beskriver hen 

som en lärare som ser honom för den han är och som utgår ifrån vad han kan och behöver. När 

jag frågar honom i vilka sammanhang han känner att han har lyckats berättar han att det är 

tillsammans med specialläraren. 

 
Nu går jag ju till X, jättebra. Det är, vi läser mest och sånt, ord, texter och böcker. Nu har vi nog 

slutat, innan sommaren. Jag brukar gå dit 2-3 ggr i veckan, vet inte riktigt. Hon har uppgifter och så, 
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och vet vad jag behöver öva på och hur jag lär mig bäst. Hon säger också att hon tror på mig och att 

jag kan mer än jag tror. 
 

6.3. Johanna 

Johanna är en flicka som precis har fyllt 15 år. Johanna bor med sina föräldrar, storebror och 

lillasyster i en liten by på landet. Johanna är enkel att samtala med och har mycket att berätta. 

Johanna har stora läs- och skrivsvårigheter.  
 

6.3.1. Skolgång 

Johannas beskriver sin skoltid som positiv och lyckosam. Hon berättar att hennes upplevelse 

av skolan är att den alltid har varit en plats där hon har tyckt om att vara eftersom hon har fått 

möjligheter att hela tiden lära sig nya saker. Johanna berättar att hon tyckte det var roligt att få 

lära sig läsa och skriva. Hon minns dock att läs- och skrivinlärningen var lite besvärlig.  

Jag gillar faktiskt skolan, det är ju liksom där jag har alla mina kompisar och så, och sen så gillar 

jag att få lära mig saker, jag gillar att lära mig nytt liksom. Ja, det gick ju lite trögt att lära sig läsa 

och skriva och så. Både jag, min fröken och mamma och pappa märkte att det tog mycket längre tid 

för mig att läsa än det gjorde för alla andra i min klass. Jag hade liksom svårt att få ihop orden och 

stakade upp mig på ord och så när jag läste. Jag kunde heller inte stava så bra. 

 

Johanna förmedlar att hennes svårigheter uppmärksammades redan under det första skolåret. 

Hon fick hjälp redan i årskurs 1, vilket hon idag är mycket tacksam över. Hon berättar även att 

hon på lågstadiet genomgick en läs- och skrivutredning. Johanna beskriver att hon på lågstadiet 

arbetade tillsammans med en speciallärare, där hon fick läsa olika böcker och läslistor. I början 

var det vanliga enkla ord på listorna, men sedan fick hon även själv vara med och välja ut vilka 

ord som skulle vara med på listorna. 

Jag tycker att jag har fått jättebra hjälp och det var bra att jag fick hjälp så tidigt, annars tror jag inte 

att jag hade blivit så bra på att läsa som jag är idag. När jag gick på lågstadiet var det nån vuxen, jag 

kommer inte ihåg vem det var, som testade om jag hade nåt som hon kallade dyslexi. Jag fattade 

inte vad det var, men jag fick iallafall göra en massa tester. När hon var klar fick jag och mamma 

och pappa reda på att jag inte hade det, men hon sa att jag ändå hade svårt med att läsa och skriva. 

Jag tror inte att jag riktigt fattade vad hon menade då. I ettan, tvåan och trean gick jag i alla fall till 

en speciallärare. Jag var själv när jag var där och då fick jag läsa listor med ord. Jag minns faktiskt 

dom listorna, det var långa rader med ord som jag skulle läsa på en bra tid och min speciallärare sa 

att jag skulle läsa orden bra och på en bra tid innan vi bytte till en annan lista. Dom listorna har hjälpt 

mig mycket tror jag för jag lärde mig att läsa bra då tror jag. Ibland fick jag välja vilka ord som 

skulle vara på listorna och ibland valde fröken. Ibland fick jag också läsa lätta böcker högt för henne 

och ibland läste hon högt för mig. Det var också roligt, jag gillade att gå till henne. 

På mellan- och högstadiet tog en annan speciallärare över och hjälpen fortsatte. Nu i årskurs 9 

har Johanna framförallt hjälp i de teoretiska ämnena i form av inläst material samt olika 

rättstavningsprogram som hon använder då hon exempelvis ska skriva berättelser eller 

inlämningsuppgifter. Hon har även tillgång till en egen skoldator som hon använder i alla 

ämnen.  

 
När jag började fyran fick jag en annan speciallärare. Jag var inte själv hos henne då, utan vi var 

några stycken som jobbade ihop i en grupp. Hon hjälpte mig ibland i klassrummet också. När jag 

var hos henne tränade jag på att läsa och hon hjälpte mig med att hitta böcker som passade mig. Hon 

fixade också så att jag kunde lyssna på texter istället för att läsa själv. Nu har jag Digilär i datorn 

och där kan jag lyssna på alla texter när jag vill. Det tycker jag är bra för det hjälper mig mycket i 

skolan. Jag lyssnar ofta på texter i ämnen som t ex kemi, fysik och biologi för där är det så mycket 
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text att läsa. Jag lyssnar också på texter i engelska för då hör jag hur det ska låta och jag får liksom 

till rätt uttal tycker jag. Om vi ska läsa tjocka böcker i svenskan lyssnar jag också på boken istället 

för att läsa själv, t ex har jag precis nu lyssnat på boken Utvandrarna. De andra i min klass har läst 

den, men jag fick lyssna på den istället, det var bra tycker jag. Min dator är också bra när jag ska 

skriva typ berättelser och så, för då rättar den mig om jag stavar fel. 

 

Johanna beskriver att hennes största svårighet nu i årskurs 9 är engelskan. Hon får vid ett par 

tillfällen i veckan hjälp och stöd med uttalsträning, läsning och skrivning av en speciallärare 

eller engelsklärare, men är fortfarande orolig eftersom hon inte vet om hon kommer att få ett 

godkänt betyg nu i årskurs 9. 

Det är svårt både att skriva, läsa och prata engelska. Jag tycker det är jobbigt för jag vet inte om jag 

kommer att bli godkänd i engelska. Jag får extra engelska eftersom jag har valt bort mitt andra språk, 

så när de andra har tyska, spanska eller franska får jag extra hjälp med engelskan. Det är iallafall bra 

att jag får hjälp, men engelskan är riktigt jobbig faktiskt.  

Johanna berättar att hon under alla skolår tycker sig ha fått den hjälp och det stöd som hon har 

varit i behov av. 

 
Jag har alltid fått den hjälp jag har behövt och jag tycker att det är jätteviktigt att man får hjälp tidigt 

och inte väntar på att det ska komma igång av sig själv för då kan det som är svårt nog liksom gå för 

långt. Om inte jag hade fått hjälp i ettan så tror jag inte att jag hade blivit så bra på att läsa som jag 

är idag och då hade det blivit svårare för mig på mellanstadiet och högstadiet. 

 

6.3.2. Självbild och dess påverkan 

Johanna beskriver att hon alltid har haft en god självbild och att hon oftast är nöjd med sina 

prestationer i skolan. Hon berättar om flera prov och inlämningar där hon har lyckats. Hon 

förklarar också att hon alltid gör sitt bästa och beskriver hur mycket hon kämpar för att nå dit 

hon vill.  

Jag har nog aldrig tänkt på att jag läser saktare eller skriver sämre än någon annan. Jag har liksom 

aldrig tyckt att jag har varit sämre än någon annan. Jag har alltid haft ett bra självförtroende. Jag kör 

liksom på och kämpar tills jag kan det jag vill kunna. Vi har haft flera inlämningar nu i nian och jag 

känner mig verkligen nöjd med dem. Jag jobbar liksom på tills jag är nöjd och färdig med dom och 

jag gör alltid mitt bästa.  

6.3.3. Bemötande och stöttning under skolgången 

Johanna beskriver att hon har gått på samma skola sedan förskoleklassen och att hon har många 

kamrater som möter henne på ett bra och positivt sätt. Även när det gäller familjens stöd och 

stöttning är Johanna positiv. Hon berättar att de alltid har funnits där för henne när hon har 

behövt hjälp med exempelvis läxor.  

 

 
Jag har alltid haft många kompisar ända sen jag var liten. Jag älskar att träffa människor och jag tror 

att många vill vara med mig för att jag alltid är glad. Alla kompisar har alltid varit snälla och schyssta 

mot mig. De har ju fattat att jag har lite svårt att läsa och skriva, men jag är ju lika glad för det så 

därför har det liksom inte spelat någon roll för dem. Jag har fått mycket hjälp av både mina föräldrar 

och av min storebror. De har alltid ställt upp och hjälpt mig med det som jag har behövt. Jag behövde 

ganska mycket hjälp med mina läxor när jag var mindre, men nu på högstadiet klarar jag mig mer 

själv. När jag var mindre tror jag också att mamma och pappa pratade med skolan om hur de skulle 

kunna hjälpa mig med läsningen hemma. 
 

Johanna förmedlar flera gånger under intervjun att hennes lärare har spelat en stor roll för 

hennes framgång i skolan. Hon ger även exempel på hur en bra lärare ska vara. 
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Jag känner att alla mina lärare har varit superbra. De har verkligen försökt hjälpa mig så mycket som 

de kan och de har alltid varit glada, schyssta och positiva. Jag är väldigt glad över att ha haft bra 

lärare som har hjälpt mig så att jag har blivit bättre och liksom kommit framåt. Jag tycker att en bra 

lärare alltid ska veta att texterna som eleverna ska läsa är lagom svåra. Lärarna ska också vara 

positiva för då smittar det liksom av sig på eleverna. En lärare ska också kunna hjälpa en elev som 

har svårt att läsa med att den kan lyssna på texten istället. Det viktigaste hos en lärare är att den 

absolut inte får säga till någon elev att den inte kan någonting eller tvinga någon elev att läsa högt 

för klassen.  

 

Johanna avslutar vår intervju med att uppvisa en stor tacksamhet för de lärare som hon har haft 

genom skolåren.   

  
Mina lärare har gjort så mycket för mig och jag skulle faktiskt vilja tacka dem för den hjälp som jag 

har fått, de har gjort så att det kommer gå bra för mig i framtiden. 

6.4. Elsa 

Elsa är en flicka som snart fyller 15 år. Hon bor med sina föräldrar och lillebror i ett mindre 

samhälle i södra Sverige. Elsa har dyslexi och har haft läs- och skrivsvårigheter under hela sin 

skoltid. I början av intervjun är Elsa något avvaktande och tystlåten, men öppnar sig och berättar 

mer efterhand som våra samtal fortlöper.  

 

6.4.1. Skolgång 

Elsa beskriver hela sin skoltid som svår och ansträngande. Svårigheterna började tidigt och hon 

märkte redan på lågstadiet att hennes klasskamrater hade kommit längre än henne i deras läs- 

och skrivutveckling. Under de första skolåren fick hon stöd av en speciallärare, som gav Elsa 

lästräning i form av olika läslistor och böcker.  

Skolan har alltid varit rätt jobbig och tuff faktiskt. Det har liksom hela tiden varit mycket att läsa 

och skriva och jag har alltid haft svårt för det. Jag märkte redan i ettan att jag inte kunde läsa och 

skriva lika bra som mina kompisar. I ettan och tvåan fick jag gå till nån slags grupp som var till för 

dom som hade det lite svårare med läsningen. Där fick jag läsa några typ listor med ord och böcker 

som det bara var lite text i. Hur det var med skrivandet kommer jag inte ihåg, men jag tror inte att 

jag fick nån hjälp med det.  

I årskurs tre beskriver Elsa att skolan tog bort den hjälpen som hon fått i årskurs ett och två. Det 

här gjordes utan någon förklaring till vare sig henne eller hennes föräldrar.  

I trean fick jag hjälp typ de första två veckorna och då läste jag själv med extraläraren, men sen tog 

lärarna bort den hjälpen och jag fick inte läsa mer med den läraren. Först tyckte jag nog att det var 

skönt att slippa gå till specialläraren för då behövde jag ju inte lästräna som jag ju tyckte var jobbigt 

och svårt, men sen tyckte jag att det var dumt att jag inte fick hjälp. Min mamma och pappa kämpade 

och bråkade mycket med skolan då. De skrev brev till nån som bestämmer över skolan, där det stod 

att mamma och pappa ville att jag skulle få tillbaka hjälpen och efter typ ett och ett halvt år så fick 

jag hjälp igen. Det är jag jätteglad för idag.  

I årskurs fyra återfick Elsa speciallärarhjälp igen. Efter ett tag genomgick hon en läs- och 

skrivutredning som visade att hon har dyslexi. Hon beskriver själv att diagnosen blev en form 

av befrielse eftersom hon då förstod vad som var hennes bekymmer. Under hennes resterande 

tid på mellan- och högstadiet har Elsa fått stöd och stöttning inom flera områden och i flera 

ämnen i skolan. 

 
I fyran fick jag hjälp igen. Jag läste hos en speciallärare, men jag låg liksom långt efter mina 

kompisar i både läsning och skrivning och då bestämde nån på skolan tror jag, att jag skulle göra 
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några tester. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som gjorde dom testerna med mig och jag tror inte 

att jag tänkte så mycket på det då. Jag fattade väl liksom inte riktigt vad det var jag skulle göra. När 

allt var klart kommer jag iallafall ihåg att jag och mamma och pappa fick reda på att jag hade dyslexi. 

Det var nån som förklarade vad det var för nåt för mig och det kommer jag ihåg det för det kändes 

så skönt för då visste jag vad det berodde på att det var svårt för mig att läsa och skriva och att det 

liksom inte var något fel på mig. Efter att jag fick reda på att jag hade dyslexi har jag fått hjälp med 

olika saker i skolan. Jag har t ex fått lyssna på texter och olika böcker istället för att läsa själv och 

jag har fått ett program på datorn som hjälper mig med att stava rätt. Jag har också fortsatt att lästräna 

hos min speciallärare. Jag gillar att lyssna på böcker och andra texter för då kan jag liksom 

koncentrera mig mer på vad det handlar om än när jag måste läsa själv.  
 

Nu i årskurs 9 beskriver Elsa att hon har störst svårighet i engelska. Hon berättar även att hon 

upplever att hennes läsning har blivit något bättre, men att det är ansträngande med allt 

skrivande som krävs i alla ämnen.  

Nu tycker jag att det är allra jobbigast med engelskan. Allt i engelska är liksom svårt och jag kommer 

nog inte att bli godkänd i engelska. Jag får hjälp av min engelskalärare två gånger i veckan och det 

är ju bra, men det är ändå svårt. Jag tycker att jag har blivit lite bättre på att läsa, även om jag 

fortfarande inte är bra på det, men det är jobbigt att skriva. När jag ska skriva måste jag liksom först 

läsa så jag vet vad jag ska skriva om, sen ska jag hitta på vad jag ska skriva om och sen ska jag 

skriva. Det är så jobbigt för man måste ju kunna skriva i alla ämnen nu på högstadiet. Det är iallafall 

bra att jag kan skriva på min dator, för den rättar mig när jag stavar fel och då behöver jag iallafall 

inte tänka på det.  

Under intervjun uttrycker Elsa en stor besvikelse över att hon inte har fått hjälp och stöd under 

hela sin skoltid.  
 

Jag är ledsen och lite besviken och sur på att jag inte fick hjälp under alla åren i skolan. Jag hade 

velat ha hjälp hela tiden och att det inte skulle ha varit liksom en paus under ett och ett halvt år. Jag 

tror att det är viktigt att barn som har samma svårigheter som jag får hjälp redan i ettan eller 

förskoleklass för då hinner det som är svårt liksom inte gå för långt.  

 

6.4.2. Självbild och dess påverkan 

Elsa beskriver att hon emellanåt har en låg självbild i läs- och skrivsammanhang då hon 

exempelvis anser sig läsa och skriva sämre och långsammare än sina kamrater. Hon berättar 

dock om flera tillfällen då hon lyckats riktigt bra.  
  

Jag tycker ibland att jag är lite dålig för att jag inte kan läsa och skriva lika bra som mina kompisar. 

Men jag skulle faktiskt vilja berätta om en gång nu i nian då jag skulle göra en ljuskrona i slöjden. 

Den blev liksom ännu bättre än jag hade tänkt mig och nu hänger den hemma hos oss. Det kändes 

så himla bra när läraren berömde mig. Jag gillar slöjd för där behöver jag inte läsa och skriva så 

mycket och så gillar jag liksom att jobba med händerna. Jag kommer också ihåg en gång när vi hade 

ett prov på mellanstadiet. Jag fick alla rätt och det var bara jag i hela klassen som hade alla rätt. 

Läraren i klassen sa att det var en i klassen som hade alla rätt och alla trodde att det var den bästa i 

klassen, och så var det jag! Det kändes liksom wow, tänk att det var jag! Då var jag riktigt stolt över 

mig själv.  

 

6.4.3. Bemötande och stöttning under skolgången 

Elsa har gått på samma skola ända sedan förskoleklassen och beskriver att hon har många 

kamrater i skolan. Hon har dock även träffat en stor andel av sina vänner genom sitt 

fritidsintresse.  

 
Jag har många kompisar i skolan. Vi känner ju liksom varandra så bra eftersom vi har gått i samma 

klass så länge. Det är aldrig någon som är dum eller retar mig för att jag inte kan läsa eller skriva så 

bra för vi är nog en bra klass tror jag. Sen har jag många kompisar i taekwondon också. Dom 
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kompisarna är superschyssta tycker jag. Det är så skönt att träna taekwondo för där på mattan märks 

det liksom inte att jag har dyslexi.  

 

Elsa berättar även att hennes föräldrar har varit ett stort stöd för henne under hela skoltiden. 

Hon skildrar hur de har hjälpt till med läxläsning samt hur de har fått kämpa för att Elsa ska få 

den hjälp och det stöd som hon har rätt till i skolan.   

 
Min mamma och pappa har alltid hjälpt mig med mina läxor och det tycker jag har varit jätteskönt 

för det har alltid fungerat bra. Min pappa hade också svårt för att läsa och skriva i skolan så han har 

förstått mig och det är ju också bra. Sen har mamma och pappa också kämpat och bråkat mycket 

med skolan. De har både skrivit brev, suttit på olika möten, läst på om dyslexi och pratat mycket 

med både lärarna och med rektorn för att jag ska få den hjälp som man faktiskt ska få när man har 

dyslexi.  
  

Lärare har enligt Elsa en stor betydelse för hur deras elever ska lyckas i skolan. I hennes fall 

anser hon att det är stor skillnad mellan olika lärares bemötande.  
  

Vissa lärare säger att jag måste skriva av allt som står på tavlan precis som alla andra elever och då 

hänger jag ju inte med eftersom det tar så lång tid för mig att skriva av, särskilt om lärarna skriver 

lite slarvigt så att jag först måste försöka läsa vad det står. En del lärare skriver samtidigt som de 

pratar också och då går det absolut inte. Andra lärare är jättebra och är schyssta. De behandlar mig 

liksom annorlunda och hjälper mig med t ex att jag kan lyssna på texter. En bra lärare tycker jag 

alltid ska vänta in alla eleverna, de ska hjälpa dom eleverna som inte kan och de ska se till att alla 

har fattat innan de går vidare.  
  

Elsa avslutar med att berätta att hon nu längtar efter att börja på gymnasiet. Hon ser positivt på 

framtiden, vet vad hon vill arbeta med och har sökt in på el- och energiprogrammet. Hon 

beskriver hur hon provade på det här programmet under ett öppet hus och att hon då bestämde 

sig för att det här var något som passade henne.  

  
Jag längtar faktiskt till att sluta nian och börja på gymnasiet nu. Jag vill jobba hemma hos människor 

med el. Jag tror att det kommer att passa mig eftersom jag mest gillar att jobba med händerna. Jag 

hade inte alls tänkt på det innan, men så provade jag när dom hade ett sånt där öppet hus och då 

tyckte jag att det verkade jättekul. Jag tror att det kommer att gå bra att börja på gymnasiet, jag 

känner mig liksom redo nu.  
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7. Analys 
Nedan tolkas och analyseras studiens resultat i relation till den tidigare forskning som för 

studien har ansetts vara betydelsefull.  

7.1 Skolgång 
I intervjuerna uppgav tre av fyra elever att tidigare insatser hade önskats. Eleverna upplevde att 

de inte blivit sedda och uppmärksammade tillräckligt under de första skolåren och att en önskan 

fanns om mer stöd under låg- och mellanstadiet. Även i den studie som Blomqvist & Rais 

(2010) gjort framkom att skillnaderna är stora i vilket stöd och hjälp elever får. De beskriver 

också att många elever inte får det stöd de har rätt till enligt styrdokumenten. 

 

I resultatet berättar Erik att lärarna i de tidiga skolåren trodde att han snart skulle lära sig och 

att han bara var sen i sin läs- och skrivutveckling. Johanna beskriver däremot att hon under sina 

första skolår fått en-till-en-undervisning som enligt henne gav en positiv läs- och 

skrivutveckling. Hon poängterar även att de tidiga insatserna troligtvis har hjälpt henne att 

bättre klara av skolans mål. Tjernberg (2013) belyser en-till-en-undervisning i kombination 

med engagerade och skickliga lärare som den mest effektiva insatsen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Liksom Tjernberg (2013) framhäver Alatalo (2011) betydelsen av att tidigt 

sätta in stöd och insatser för de elever som riskerar läs- och skrivsvårigheter. De beskriver 

dessutom att dessa tidiga insatser även tydligt stärker elevers motivation och självförtroende. 

 

Alatalo (2011) påtalar även vikten av att lärare i de tidiga årskurserna har expertkunskap om 

läsinlärning, samt kring identifieringen av elevers läsutveckling. Dessa kunskaper är nämligen 

nödvändiga för att lärare ska klara av att upptäcka och bedöma om någon elev befinner sig i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. En lärare som har bristfälliga kunskaper om läsinlärning 

kan istället använda sig av en vänta-och-se-pedagogik, där man väntar ut eleven, trots att 

forskning visar på vikten av tidiga insatser. Även Tjernberg (2013) beskriver det här och varnar 

för den här vänta- och se-attityden.  Hon framhäver att en sådan attityd kan ses som ett tecken 

på att läraren har för dålig kunskap kring elevers läs- och skrivinlärning och språkutveckling. 

7.2 Självbild och dess påverkan 
I resultatet framkommer att tre av de fyra eleverna anser att deras svårigheter har påverkat deras 

självbild. Jesper berättar att han blivit retad och fått kommentarer och även om han inte tagit åt 

sig så har det ändå påverkat hans självbild. Elbro (2004) skriver att en elevs självbild kan 

påverkas av läs- och skrivsvårigheter. Taube (2009) ställer sig frågan om hur orsaksförhållandet 

mellan skolsjälvbilden och prestationen i skolan ser ut. Han diskuterar huruvida elevers 

självbild påverkas av dess skolsvårigheter, eller om skolsvårigheter är en följd av negativ 

självbild. 

 

Flera av de intervjuade eleverna uttrycker även att de upplever en oro inför prov i skolan. De 

beskriver en känsla av att de kommer att misslyckas samt upplevelsen av att kamraterna är 

bättre. Dock upplevs samtliga elever trots det här ha en relativt positiv inställning och en tro på 

sig själv som växt sig starkare under skolåren. De känner sig inte heller stigmatiserade. Kan 

denna positiva inställning bero på att de under de senare skolåren fått större tillgång till 

kompenserande hjälpmedel? Lindeblad (2017) skriver nämligen att dagens kompenserande och 

assisterande teknik kan påverka elevers självbild positivt. Även Groth (2007) kommer i sin 

studie fram till att självbild och självförtroende är en viktig del i lärandet och att en positiv 
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självbild ger en positiv inlärning. Lindeblads (2017) studie å andra sidan visar att elever med 

läs- och skrivsvårigheter inte uppvisar en mer negativ självkänsla än kamrater med en förväntad 

läsförmåga, vilket hon påtalar kan bero på positiv stöttning och stöd från kamrater och familj 

samt på en tydligare struktur och pedagogik från lärare. 

7.3 Bemötande och stöttning 

I arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter är det betydelsefullt att utgå ifrån ett relationellt 

perspektiv, där läraren ansvarar för att en god relation skapas och där eleven ses som en person, 

inte som dess svårigheter (Jenner 2004; Lilja 2013). Även Tinglev (2014) poängterar att det 

relationella perspektivet, som mer och mer har lyfts fram under de senaste åren, är betydelsefullt 

för att lösningar som underlättar för eleverna i klassrummet ska upptäckas.  

 

Samtliga informanter uttrycker att det skiljer sig mycket mellan olika lärare och det stöd och 

hjälp de ger. De berättar om vissa lärare som gjort många anpassningar och stöttat eleverna i 

deras läs- och skrivutveckling, medan vissa inte gjort några anpassningar alls. Enligt 

Foughantine (2012) bör alla pedagoger ha specialpedagogiska kunskaper för att kunna ge 

eleverna rätt stöttning. Hon påtalar att det här är viktigt eftersom den största delen av 

undervisningen sker i klassrummet med ordinarie lärare (Foughantine 2012). Även Tjernberg 

(2013) skriver om vikten av specialpedagogisk kompetens bland alla lärare, men framhäver 

samtidigt att det borde finnas lässpecialister i skolan för att säkerhetsställa den 

specialpedagogiska undervisningen. 

 

Den här studiens informanter berättar att de lär sig bäst när läraren lyssnar och visar att hen tror 

på eleven. De beskriver att en lärare som är lyhörd och lyssnar på vad eleven önskar och behöver 

ger bättre förutsättningar för att lyckas med skolarbetet. Detta ger också en större motivation 

och vilja att klara av uppgifterna. Resultatet i den amerikanska studie som gjordes på 1960-talet 

visade att de elever som lärarna förväntade sig bättre resultat av, också var de elever som 

presterade bättre (Jenner 2004). Det är alltså en framgångsfaktor att ha höga förväntningar på 

elevernas prestationer. 

 

Bland de intervjuade eleverna är samtliga nöjda med det stöd de fått under de senaste skolåren, 

från årskurs 7. De upplever att de blivit uppmärksammade och har fått det stöd som de har rätt 

till, både i klassrummet och individuellt. Varför har flera av dem inte fått stöd förrän i årskurs 

7? Flera av dem berättar att de hade behövt stöd och hjälp tidigare, och ifrågasätter varför de 

inte fått det. I studien bekräftas att tidigt stöd är av stor vikt, då samtliga informanter poängterar 

att det är viktigt med tidiga insatser. Tjernberg (2013) belyser i sin avhandling betydelsen av 

tidiga insatser och att det inte går att vänta ut och tro att eleven ska lära sig så småningom. 

Genom att arbeta förebyggande och stärka eleverna gynnas deras läs- och skrivutveckling 

samtidigt som deras självbild och motivation stärks. 

 

Samtliga informanter har under hela sin skoltid haft ett stort stöd från föräldrar, vilket har hjälpt 

dem mycket. De berättar att deras föräldrar har stöttat dem i skolarbetet och stridit för att de ska 

få hjälp och stöttning i skolan. Högdin (2006) och Gerrbo (2012) poängterar att föräldrarna är 

ett viktigt stöd för elevers skolgång och att det är av stor vikt att föräldrarna är delaktiga och 

engagerade i sina barns skolgång. 

 

Informanterna berättar också att deras föräldrar varit på många möten på skolan och att de 

ibland fått strida för att deras barn ska få stöd och stöttning. Jakobsson (2002) skriver om vikten 

av en god kommunikation mellan skolan och hemmet och att goda relationer gynnar elevernas 
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lärande. Hon skriver också att det för eleven ger negativa konsekvenser när kommunikationen 

kring skolsituationen inte fungerar tillfredsställande. Genom att involvera föräldrarna och 

rådfråga dem, och att se dem som experter på sina barn, skapas en god relation och dialog med 

elevens bästa i fokus (Gerrbo 2012). Asp-Onsjö (2006) kommer i sin forskning fram till att 

delaktiga föräldrar en stor framgångsfaktor gällande att eleverna når kunskapskraven. När 

skolan och föräldrarna har en konstruktiv dialog kring elevens behov, kan skolan anpassa och 

sätta in åtgärder som gynnar elevens måluppfyllelse. 
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8. Diskussion  
I analysen av intervjuerna framgår tydligt att tidiga insatser är av stor vikt för att en elev ska 

utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. Informanterna uttryckte att stöd under de tidiga 

skolåren är en viktig del i läs- och skrivutvecklingen och flera av dem hade önskat mer stöd 

tidigt. Att elever får rätt stöd och även får hjälp med sin tro på sig själv är viktigt för att utveckla 

en god självbild eftersom det annars är lätt att eleven hamnar i en negativ spiral där tilltron till 

sin egen förmåga minskar för varje misslyckande eleven stöter på. Det finns nämligen, enligt 

Taube (2013b), ett samband mellan tidiga läs- och skrivsvårigheter, läskunnighet och elevens 

självbild. Tjernberg (2013) kommer även hon fram till att tidiga insatser är viktiga och något 

som skolor behöver förbättra sitt arbete kring. Resultatet av vår studie visar dock att skolorna 

fortfarande fokusera på tidiga insatser och att tidigt uppmärksamma elever i behov av särskilt 

stöd. Det är även betydelsefullt att läraren engagerar sig och skapar uppgifter som är 

meningsfulla, begripliga, hanterbara samt anknyter till elevens intressen. Utifrån KASAM 

(Antonovsky 1991) är det nämligen enklare att genomföra besvärliga uppgifter, om det tydligt 

framgår vilket mål och syfte som finns med uppgiften. Genom att en uppgift känns meningsfull 

blir dessutom motivationen större (Tamm 2012). 

 

Samtliga informanter i studien har haft ett stort stöd från sina föräldrar, vilket varit en hjälp i 

deras läs- och skrivutveckling. Vi som speciallärare vet dock att alla elever inte har det här 

stödet hemifrån och undrar därför hur det går för dem. För dessa elever är det extra viktigt att 

skolan stöttar och kompenserar. Det hade varit intressant att se om resultatet i vår studie hade 

blivit annorlunda om eleverna hade saknat stöd från sina föräldrar. 

 

I studiens resultat tydliggörs vikten av att lärare utgår ifrån ett relationellt perspektiv eftersom 

det här på bästa sätt gynnar elevernas kunskapsutveckling. Tinglev (2014) beskriver att det 

kategoriska perspektivet, som tidigare dominerat i skolan, ofta förekommer än idag. Elevers 

svårigheter placeras då hos eleven och enskilda lösningar söks. Under de senaste åren har dock 

det relationella perspektivet framlyfts mer. Det relationella perspektivet är betydelsefullt för att 

inkluderande lösningar som underlättar för eleverna ska möjliggöras och 

identifieras. Förhoppningsvis fortsätter den här utvecklingen, och det relationella perspektivet 

tar mer plats i både skola och undervisning. Även Westlund (2009) skriver att relationer inom 

skolan är av stor betydelse, främst den mellan lärare och elev, men påtalar även att andra 

relationer är betydelsefulla, såsom exempelvis den mellan elever.  

 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet visar även vårt resultat att det är av stor vikt 

att eleverna får stöttning och känner delaktighet i det sociala sammanhang de befinner sig i samt 

att mening skapas i samtal med andra. Resultatet visar även att de lärare som ser och 

uppmärksammar eleverna är de lärare som fått eleverna att känna sig 

mest lyckosamma. Westlund (2009) påtalar att det är av stor vikt att lärare möter varje enskild 

elev där just hen befinner sig eftersom alla elever lär sig olika snabbt och befinner sig i olika 

stadier i sin utveckling.  

 

Hur kan skolan bli bättre på att stötta och hjälpa elever och sätta in stöd tidigt? I juli 2019 trädde 

den nya Läsa-skriva-räkna-garantin i kraft, vilken är en metod där elevers språk- och 

matematikutveckling kartläggs redan i förskoleklass, för att tidiga stödinsatser ska kunna 

garanteras (Skolverket 2019). Förhoppningsvis gör dessa kartläggningar att elever 

uppmärksammas tidigare och att stöd och åtgärder sätts in redan under de första skolåren. Ett 

tätare samarbete mellan lärare, elevhälsa och föräldrar skulle ge en tydligare och mer samlad 

bild av elevens behov och större möjlighet att rätt stöd tidigare ska kunna sättas in. 
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I rollen som blivande speciallärare har vi i genomförandet av den här studien blivit styrkta i vår 

uppfattning kring värdet av tidiga insatser eftersom chanserna då ökar att elevernas motivation 

och självbild bibehålls genom samtliga skolår. Vi anser vidare att det är av stor vikt att 

pedagogiken utgår ifrån ett relationellt perspektiv där dialog och mellanmänskliga relationer 

gör det möjligt att dels upptäcka elever i svårigheter och dels att anpassa undervisning samt 

lärmiljöer till elevers skilda förutsättningar och behov.  

8.1 Metodkritik 

Genom att göra en kvalitativ intervjustudie har våra frågor kunnat fördjupas. Möjligheten har 

även funnits till att under intervjuns gång ställa följdfrågor, vilket vi anser har varit en fördel. 

Syftet med studien var inte att få ett brett urval utan att gå på djupet och ta reda på hur just dessa 

elever upplevt sin skolgång, vilket vi upplever att vi lyckats med. 

 

Vi kunde eventuellt ha gjort en pilotstudie för att ta reda på om frågorna gav den information 

som vi sökte. Vi valde dock istället att genomföra intervjuerna vid två tillfällen, där vi vid det 

andra tillfället kunde ställa uppföljande och fördjupande frågor.  

 

På grund av stora geografiska avstånd genomfördes intervjuerna enskilt på varsin skola. Det 

kunde varit mer fördelaktigt att genomföra samtliga intervjuer tillsammans. Vi upplever dock 

att vi ändå tagit del av och fått inblick i samtliga intervjuer eftersom de spelades in och 

gemensamt transkriberades.  

 

Urvalet i studien bestod endast av fyra elever, vilket eventuellt kan ses som svaghet. Antalet 

elever med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi var på dessa skolor begränsat och 

därför blev underlaget endast fyra elever. Precis som Öberg (2015) påpekar är det i 

livsberättelser dock bättre att ha ett fåtal informanter som har insikt kring ett fenomen än ett 

stort antal informanter som inte har den insikten. 

8.2 Specialpedagogiska implikationer 

Den studie som genomförts är av relevans för lärare, elevhälsa och rektorer då den visar att 

insatser bör sättas in tidigt för att på bästa sätt stötta elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien 

är liten, då den endast är genomförd på fyra elever på två olika skolor. Därför kan inga generella 

slutsatser dras. Dock kan sägas att resultatet är teoretiskt generaliserbart eftersom studien utgår 

ifrån tidigare forskning. 

  

Studiens utgångspunkt och resultat är betydelsefullt ur ett specialpedagogiskt perspektiv, då det 

utgår ifrån elevernas upplevelser. Att utgå från elevers berättande kring dess upplevelser av 

specialpedagogiskt stöd är av stor vikt för att få deras syn på vilket stöd de anser sig behöva. 

  

Eftersom omfattningen på den här studien är relativt liten hade det varit intressant att göra en 

större studie med fler informanter, för att se om resultatet blivit detsamma. 

  

Den tidigare forskning som tagits upp och resultaten i föreliggande studie pekar på betydelsen 

av tidiga insatser och engagerade lärare för att eleverna ska lyckas i sin läs- och skrivutveckling. 

Därför kan studien användas för att ge lärare och skolledare insikt om vikten av att arbeta 

förebyggande, att tidigt sätta in stöd och inte vänta på att eleven ska komma ikapp. 
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Bilaga 1 Missivbrev rektor 

Till dig som är rektor för årskurs 9. 

Information samt förfrågan om elevers medverkan i intervjustudie. 
  

Hej! 

Våra namn är Jenny Beckne och Carina Andersson. Vi är utbildade grundskollärare och läser 

just nu sista kursen i vår vidareutbildning till speciallärare med specialisering mot språk-, 

skriv- och läsutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt självständiga arbete kommer vi 

genom elevintervjuer låta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi berätta om sin 

skolgång och hur de bemötts av skola, familj och kamrater. Vi vill också undersöka vilka 

insatser och stöttning de upplever sig ha fått samt vad de anser eventuellt kunde gjorts 

annorlunda. 

  

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till speciallärare. 

Intervjuerna kommer att genomföras under maj månad 2019. 

  

Intervjuerna kommer att ske individuellt vid två separata tillfällen, på en tid och plats som 

känns bra för eleven. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

  

Den information som lämnas kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig 

kommer att få ta del av den. Elevernas identitet behandlas konfidentiellt, dvs. deras namn, 

klass och skola kommer inte att framgå någonstans. I vårt examensarbete kommer vi att 

använda fiktiva namn. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt. Ni kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

  

Vi frågar härmed om ni som rektor godkänner att vi genomför den här studien på er skola. Vi 

undrar även om ni har möjlighet att ge oss information angående vilka elever som kan tänkas 

vara intressanta för den här studien, om elevintervjuerna får spelas in samt om vi kan få 

möjlighet att ta del av elevernas tidigare dokumentation. 

  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

  

Jenny Beckne                                                        Carina Andersson 

Mail: jenny.beckne@hjo.se                                   carina.andersson@skola.ljungby.se 

  

Handledare: Ann-Christin Torpsten, Linnéuniversitetet, Växjö 

ann-christin.torpsten@lnu.se 

 Jag som rektor godkänner att ni genomför den här studien med elever på 

min skola: JA            NEJ 

  

Jag som rektor har möjlighet att ge er information angående vilka elever som kan tänkas vara 

intressanta för er studie: JA            NEJ 
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Jag som rektor godkänner att elevintervjuerna spelas in: JA            NEJ 

  

Jag som rektor godkänner att ni får ta del av aktuella elevers tidigare dokumentation i form av 

t ex individuella utvecklingsplaner, utredningar, extra anpassningar 

och/eller åtgärdsprogram: JA            NEJ             

  

  

  

  

Rektors underskrift: _________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Missivbrev elev och 

vårdnadshavare 

Förfrågan om att delta i en studie angående elevers upplevelse av sin skolgång 
 

Hej!  

Våra namn är Jenny Beckne och Carina Andersson. Vi är utbildade grundskollärare och läser 

just nu sista kursen i vår vidareutbildning till speciallärare med specialisering mot språk-, 

skriv- och läsutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt självständiga arbete kommer vi 

genom elevintervjuer låta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi berätta om sin 

skolgång och hur de bemötts av skola, familj och kamrater. Vi vill också undersöka vilka 

insatser och stöttning de upplever sig ha fått samt vad de anser eventuellt kunde gjorts 

annorlunda. 
 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till speciallärare. 

Intervjuerna kommer att genomföras under maj månad 2019.  
 

Intervjuerna kommer att ske individuellt vid två separata tillfällen, på en tid och plats som 

känns bra för eleven. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text.  
 

Den information som lämnas kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig 

kommer att få ta del av den. Elevernas identitet behandlas konfidentiellt, dvs. deras namn, 

klass och skola kommer inte att framgå någonstans. I vårt examensarbete kommer vi att 

använda fiktiva namn. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt. Ni kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet.  
 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.  

Vi frågar härmed om Ni som vårdnadshavare godkänner att Er son/dotter får delta i studien.  

Fyll i talongen nedan och lämna den till klassföreståndare senast 6/5. 
 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 
 

Jenny Beckne                                 Carina Andersson 

Mail: jennybeckne@hjo.se                                   carina.andersson@skola.ljungby.se 
 

Handledare: Ann-Christin Torpsten, Linnéuniversitetet, Växjö 

ann-christin.torpsten@lnu.se 
 

 

 

mailto:jennybeckne@hjo.se
mailto:carina.andersson@skola.ljungby.se
mailto:ann-christin.torpsten@lnu.se
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Lämnas till klassföreståndare senast 6/5. 
 

Ja, vi godkänner att vårt barn medverkar i studien.  
 

Nej, vi godkänner inte att vårt barn medverkar i studien.  
 

Vårdnadshavares underskrift 
 

            
 

Elevens underskrift     
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Bilaga 3 Intervjuguide tillfälle 1 

 Hur har din skolgång varit? 

 

 Hur var det när du skulle lära dig läsa/skriva? 

 

 När upptäcktes det att du har läs och skrivsvårigheter/dyslexi? 

            Förändrades något då? Vad? 

 

 Vad har du fått för hjälp och stöd med läsning och skrivning i skolan? 

 

 Är det något ämne som varit svårare/lättare? 

 

 Hur har dina lärare, föräldrar, kompisar varit/tyckt om dina läs och skrivsvårigheter? 

 

 Upplever du att dina läs- och skrivsvårigheter har påverkat din självkänsla, eller hur 

du mår? Hur i så fall? 

 

 Har du någon gång blivit retad för dina svårigheter? 

 

 Vad gjordes under de tidiga skolåren för att utveckla din läs- och skrivkompetens? 

 

 Har du tillgång till hjälpmedel i läs- och skrivsammanhang? Hur och i vilka ämnen? 

 

 Upplever du att det är någon skillnad mellan olika pedagogers bemötande, hur ska en 

bra lärare vara? 

 

 Hur ser du på framtiden, vad vill du arbeta med när du blir stor? Vilken utbildning har 

du sökt dig till nu på gymnasiet? 

 

 Är det något annat du vill berätta om eller säga? 
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Bilaga 4 Intervjuguide tillfälle 2 

 Hur lär du dig bäst? 

 

 Berätta om någon gång då du känner att du lyckats riktigt bra eller har gjort något 

riktigt bra? Vad gjorde du och hur kändes det? 

 

 Hur går ditt skrivande? Hur väljer du helst att skriva (för hand eller dator)? 

 

 Vad gör en bra lärare? Ge exempel. 

 

 Finns det något som du upplever kunde gjorts annorlunda under dina skolår? 

 

 Har dina föräldrar fått strida för dina rättigheter? 

 

 Om du hade haft möjlighet att träffa alla dina lärare som du haft ända sedan årskurs 1. 

Vad hade du då sagt till dem? Vad har de gjort bra och vad skulle de med facit i hand 

ha gjort annorlunda? 
 

 


