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ABSTRACT 
Lärare ska erhålla förståelse för alla elevers enskilda förutsättningar, vilket står i 
läroplanerna. Syftet med denna studie var att synliggöra elevernas tankar och 
upplevelser utifrån deras egenupplevda läsning. Utifrån elevens perspektiv får 
läraren förståelse hur eleverna ser på sin egen lässituation och genom denna kunskap 
kunna tillge hjälp och stöd om det behövs. Här talas det inte om diagnostiserade 
svårigheter som exempelvis dyslexi, utan det handlar om olika faktorer som gör att 
eleverna får svårt att komma igång med sin läsning. Elever som går i år 3 berättar 
genom intervjuer om upplevelser och hur de själva uppfattar sin läsning. Eleverna i 
denna studie visade att lässituationerna åtskiljer sig hos individerna. De flesta av 
eleverna som intervjuades hade svårigheter med långa och svåra ord. Andra elever 
talade om svårigheter med att få ned ord på papper och koncentrationssvårigheter. 
Elever som anser att det är svårt med att förstå en text utan bilder och elever som 
hoppar över rader i texter samt de elever som måste kämpa med sin läsning. Detta 
medan andra elever inte finner några problem med läsningen, utan lärde sig läsa 
tidigt, till och med innan skolstart. 
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1 INTRODUKTION 
 
Detta arbete handlar om elevernas lässituation i skolan. Syftet med studien är att visa 
på elevernas egenupplevda upplevelser och tankar utifrån deras läsning, deras 
lässituation. Tyngdpunkten läggs på elevens perspektiv när det gäller läsning och 
tolkningsförmåga. Arbetet handlar inte om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, utan 
det centrala är de svårigheter som vissa elever kan uppleva med sin läsning. 
 
Läraren måste uppmärksamma alla elever för att kunna hjälpa och stödja dem i sin 
utveckling. För att kunna stödja eleven i sin utveckling gäller det att kunna möta 
eleven där hon/han befinner sig just då. Många elever känner svårigheter med att 
tolka en text. Det kan handla om vilken text som helst. Att kunna läsa är ingen 
självklarhet, utan det handlar om mycket träning. Att tidigt kunna upptäcka de elever 
som behöver extra stöd är naturligtvis viktigt. Arbete påvisar vikten av kunskap om 
läsning och lässituation främst hos elever i år 3. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994) kan 
man läsa att skolans uppgift är att låta varje elev få utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar och behov. Det står även att alla elever ska få lika tillgång till 
utbildning. En likvärdig utbildning som ska vila på en demokratisk grund. I 
Utbildningsdepartementet (1994) står även att eleven ska utvecklas i skolan, det är 
elevens rätt. En rätt att känna glädje och tillfredställelse genom att få hjälp och stöd 
för att övervinna sina svårigheter.  
 
Att läsa ska vara roligt, för att det ska bli roligt och givande krävs det motivation. 
Det finns både en inre och en yttre motivation. Den inre motivationen handlar främst 
om individens egen självbild och intresse. Den yttre motivationen är allt som finns 
runt eleven som exempelvis familj, vänner med flera. 
 

Det som är särdeles viktigt för dessa barn är emellertid att de redan från början 
får erfara läsandets lust och glädje, att läsandet ger nyckeln till en värld av 
fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje. 

                 (Lundberg, 2006, sidorna 5-6) 
 
Att ge eleven en läsupplevelse kan vara en del i arbetet med att väcka läslust. En 
läsupplevelse är en inkörsport till läsningen och detta kan göras genom att läraren 
läser ur en högläsningsbok eller att eleven kan få lyssna på en talbok. Eleven ska bli 
medveten om vikten av sin läsning och kunna se varför det är bra att kunna läsa.  
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2 BAKGRUND 
 
Lärare möts av olika elever, elever med olika förutsättningar som bär på erfarenheter 
som innehåller tankar och upplevelser. Elever kan ha svårigheter i sin läsning och de 
kan uppleva sin lässituation på olika vis. Med svårigheter menas här att eleverna inte 
är diagnostiserade med exempelvis dyslexi eller liknade. Det som arbetet handlar om 
är saker eller händelser som gör att eleven själv får svårt eller känner svårigheter med 
läsningen. Vad detta kan bero på och ha utgångspunkt ur. Det kan vara elever som 
har svårigheter eller elever som behöver mer utmaningar i sitt lärande. Läraren 
behöver kunskap för att kunna stödja eleverna så att de utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Att som lärare besitta kunskap om svårigheter med läsningen kan ur 
elevernas perspektiv ge dem stöd och hjälp som krävs för att eleven ska lära sig läsa.  
 
Här under kommer läsinlärningsprocessen och svårigheterna med läsning att lyftas 
fram. Svårigheternas uppkomst, hur man upptäcker svårigheter med läsningen och att 
uppmärksamma dem. Att tidigt uppmärksamma svårigheterna och ge stöd för att 
senare förebygga svårigheter med läsningen. 

2.1 Läsinlärningsprocessen 
Konsten att läsa behöver träning, tid och övning för att utvecklas, anser Elbro (2004). 
Själva läsningen består av två huvuddelar, avkodning och förståelse. Avkodningen 
står för att individen ska kunna identifiera och kunna känna igen ord (Elbro, 2004). 
Fridolfsson (2008) skriver även att avkodningen ska vara automatiserad för att 
individen ska kunna lägga sin uppmärksamhet på textens budskap. De läsare som har 
det svårt, måste kämpa med avkodningen. Den kraft som egentligen skulle riktas till 
förståelsen och tolkningen av texten är då förbrukad (Fridolfsson, 2008). Dyslexi är 
en störning som gör att individen får det svårt att avkoda skrivspråket, skriver Taube 
(1987). Själva förståelsen av texten innehåller tolkning av texten (Elbro, 2004). För 
att skapa en god läsfärdighet, behövs både avkodningen och förståelse av texten. Om 
detta inte finns kan det leda till avkodningsproblemen och till läsförståelseproblem, 
beskriver Elbro (2004). När eleven ska ljuda ord för ord och förstå ordets betydelse, 
då har eleven knäckt den alfabetiska koden. Individen kan läsa. Här kan individen de 
fonologiska delarna som exempelvis ljudlära- ihopljudning och uttal av ord. Eleven 
kan även använda sig av grafemen, som är olika bokstavstyper. Då känner eleven till 
att det finns ett ljud eller flera för varje bokstav och därigenom kan eleven läsa ord 
som tidigare varit okända (Fridolfsson, 2008). De fonologiska kunskaperna för 
individen är grundläggande för den fortsatta läsutvecklingen. Eleven följer därefter 
mönster och har olika strategier i sin egen läsning. En god språklig grund gör att 
eleverna har en inlärd förståelse och kunskap av ordens betydelse. Förståelse genom 
tidigare språkliga erfarenheter skapar sammanhang i läsningen, förståelse om ordens 
betydelse och att kunna utskilja dem i läsningen, är en inlärd språkkunskap skriver 
Fridolfsson (2008). 

Ivarsson (2008) har i en studie kommit fram till att de tidigare läsarna, de elever som 
kan läsa innan skolstart, är elever med mycket kunskaper inom avkodning och 
förståelse. De här eleverna har mer utvecklad kunskap i läsning jämfört med sina 
klasskamrater. Tidigare läsare i år 3 har de bästa resultaten i studien och det 
framkom även att hemmet är en gynnsam miljö för läsutvecklingen (Ivarsson, 2008). 
Orsaker till den goda läsutvecklingen kan vara goda läsförebilder som exempelvis 
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föräldrar och äldre syskon, enligt Ivarsson (2008) som skriver att ett flertal lärare 
låter tidigare läsarna få arbeta på egen hand. Här kan eleverna arbeta i sin egen takt 
och samtidigt hjälpa sina klasskamrater. Läraren är en del av elevernas förebild, en 
trygghet som ger eleven stöd och hjälp i sin utveckling.  

2.2 Svårigheter med läsningen  
Goda läs- och skrivfärdigheter krävs för att vi som individer ska kunna leva och 
verka i dagens samhälle. Att upptäcka svårigheter med läsningen är inte svårt för 
lärare och andra vuxna, skriver Wolff (2005). Svårigheterna kommer istället då man 
ska sätta in pedagogiska insatser. Då söker man istället var problemet kommer ifrån, 
vilket kan vara svårt. I en studie som Karlsson (2007) gjort, beskrivs det hur 
pedagoger arbetar för att hjälpa elever i sin läsning och med de svårigheter som 
finns. Med hjälp av denna kunskap kan läraren hjälpa och stödja eleven (Karlsson, 
2007).  
 
Det finns många orsaker till att elever har svårigheter med sin läsning. Det kan bero 
på syn eller hörsel, då eleven inte kan urskilja alla ljud som finns i språket (Sohlman, 
2000). Ett fåtal av eleverna med läs- och skrivsvårigheter kan ha svagheter som 
minnesproblem, metakognitiva och språkliga problem (Taube, 1987). Det kan leda 
till störd talutveckling, lässvårigheter, stavningssvårigheter, stresskänslighet 
koncentrationssvårigheter eller liknande, menar Sohlman (2000). Dock finns det 
olika nivåer i läsutvecklingen som individen går igenom för att läsa och skriva 
(Fridolfsson, 2008). Vid alla begåvningsnivåer finns det svårigheter och eleverna i 
svårigheter. Svårigheterna kan bero på otillräcklig kunskap och otillräckliga 
träningstillfällen, anser Taube (1987). Orsaker till att elever kan ha svårigheter kan 
bland annat bero på: 
 

Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter med biologisk bakgrund. 
Koncentrationssvårigheter medför ofta läs- och skrivsvårigheter.  
Dålig undervisning kan ge barn stora svårigheter med läsförståelsen och 
skrivförmågan.  
Andra skäl: Otillräckliga kunskaper i det svenska språket på grund av ett annat 
förstaspråk, för lite språkstimulans i förskoleåren och för lite läsvana är andra 
faktorer som kan leda till läs och skrivsvårigheter.  

                       (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, sidan 10) 
 
Svårigheter med läsningen kan även bero på kulturella och socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer, då man ser om eleverna med svårigheter har tillgång till 
gynnsamma förhållanden i hemmet, exempelvis om det finns litteratur tillgänglig för 
barnet, menar Wolff (2005). Fler svenska elever uppnår inte de uppsatta målen i 
skolan, skriver Fridolfsson (2008). En förklaring till detta sägs vara läs- och 
skrivsvårigheter. En av orsakerna kan även vara besparingar som skolan gjort. Det 
finns även andra företeelser som kan bidra till de lägre resultaten. Som elevernas 
individualisering i ett nytt och mer enskilt arbete med mindre vuxenstöd. Det kan 
även bero på nya mål som skolan genomarbetar, mål som kunskapsmålen har då inte 
fått lika stor plats (Fridolfsson, 2008).  
 
Lärare arbetar organiserat och strukturerat utifrån alla elevers färdigheter, menar 
Swärd (2008). Detta för att få grepp om vilka elever som har svårigheter med sin 
läsning. Det finns även samband mellan självbilden och svårigheterna. Om eleven 
misslyckas tillräckligt många gånger med läsningen minskar individens 
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självförtroende, som Fridolfsson (2008) tar upp. Ericson (2007) skriver att dagens 
elever inte har lika mycket tid till läsningen, eftersom de har många aktiviteter på 
fritiden, vilket det kan leda till att svårigheterna ökas. Att läsningen tränas är centralt 
för elevernas inlärning. Alla elever visar inte sina svårigheter på liknande vis utan 
alla är olika och svårigheterna som beror på olika faktorer, skriver Wolff (2005). I en 
rapport från Skolverket (2007, a) kan man läsa om den skriftspråkliga 
undervisningen. Genom PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
och PISA (Progamme for International Student Assessment) har elever undersökts i 
sin läsförmåga. Rapporten visar att eleverna i den svenska skolan till en början är 
goda läsare. I rapporten från Skolverket (2007, a) kan man läsa att eleverna sakta 
försämrar sina resultat genom att deras läsförmåga minskas under 2000-talet. 
Undersökningarna visar på att pojkarna får sämre resultat än vid tidigare 
underökningar. Undersökningar som handlar om läsning och skrivande. PIRLS 
undersöker elever i år 4 och utläser deras läsförmåga vart femte år. I rapporten från 
Skolverket (2007, a) står det att i undersökningen år 2001 visade det att svenska 
tioåringar läste bäst av totalt 35 länder som deltog i undersökningen. 
 

2.3 Svårigheternas uppkomst   
Svårigheter med läsningen kan bero på många olika faktorer. Förutsättningarna att 
kunna läsa kräver att eleven har avkodning och förståelse. Annars kan elevernas 
svårigheter bero på exempelvis fonologi, individens språk, elevens begåvning, den 
socioekonomiska bakgrunden eller sociala förhållanden, (Wolff, 2005). Elevernas 
läs- och skrivsvårigheter kan även ha sin uppkomst genom att elevernas föräldrar 
själva har haft dessa svårigheter. Föräldrar kan då inte ge deras barn samma litterära 
stimulans som barnet behöver från hemmet. Tillgång till litteratur kan öka elevernas 
läsintresse och bidra till en litterärrik lässituation, med både inre och yttre motivation 
(Fridolfsson, 2008). 
 
Fonemen, språkljuden, är en grundläggande färdighet i läsinlärningen, skriver 
Fridolfsson (2008). Om man inte kan uppfatta fonemen, de enskilda ljudsegmenten i 
språket, kan inte individen skaffa förståelse och inte heller se kopplingen mellan 
bokstav och ljud. Det är en problematik som resulterar i svårigheter, både stavning 
och läsning. Det kan tränas med rimlekar, barnramsor samt andra språklekar. På så 
vis tränas det språkliga medvetandet, att förstå ordens form, genom 
Bornholmsmodellen (Fridolfsson, 2008). Modellen innehåller olika språklekar som 
eleverna ska arbeta med lärarens stöd. 
 
Wolff (2005) har gjort studier som handlar om olika sorters texter som undersöker 
avkodning och förståelse. I resultatet som Wolff (2005) beskriver, visade sig åtta 
olika grupper av läsare. Två av grupperna var elever med goda eller medelgoda 
läsfärdigheter. De återstående grupperna bestod av elever som inte hade lika goda 
resultat utan de hade exempelvis en mindre socioekonomisk bakgrund och 
svårigheter att förstå sammanhanget i texterna. Studien visade att 20% av eleverna 
inte talade mycket svenska i hemmet. Grupperna innehåller även de elever som 
nästan aldrig talar svenska i hemmet medan ytterligare en grupp innehåller de elever 
som faller in i dyslexiska mönster (Wolff, 2005). 
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2.4 Att upptäcka svårigheter med läsningen  
Det är svårt att upptäcka elever med svårigheter i sin läsning, beskriver Fridolfsson 
(2008). Allt beror på elevens intressen och på själva situationen som individen 
befinner sig i samt de bakgrundskunskaper som tidigare finns. Individens 
avkodningssvårigheter kan undersökas genom tidsbegränsade läsförståelsetest. För 
att upptäcka svårigheter med läsningen kan lärare se vissa faktorer som kan ligga till 
grund för svårigheterna. Dessa kan vara de som står här nedan. 
  

� Man iakttar om eleven läser flytande och säkert.  
� Man studerar vilka typer av fel eleven gör. 
� Man försöker genom samtal efter läsningen få kännedom om i 

vilken grad eleven förstår innehållet i det han har läst.  
 

Under läsningen kan man räkna till två huvudtyper av fel:  
� Fel som är rimliga med hänsyn till sammanhanget (stuga läses hus, 

morgon läses dag osv).  
� Fel som beror på grafisk osäkerhet (bro läses bor, gröt läses grönt 

osv). 
     (HØien & Lundberg, 1992, sidan 61) 

 
Vissa elever har svårigheter med ordböjningsformer som exempelvis ”jag leker, jag 

lekte, jag har lekt”. Eleverna har då svårigheter att hantera böjningsformerna och 
ibland utelämnar de vissa böjningar helt (Fridolfsson, 2008). Detta resulterar i att 
eleverna inte har kunskap om språkregeln. Då kan läraren eller den vuxne tala med 
eleven och ge stöd och hjälp via det muntliga talet. Dock beror det på i vilken ålder 
barnet är i när de inte kan använda dessa ordböjningsformer (Fridolfsson, 2008). 
 

2.5 Att uppmärksamma svårigheter med läsning  
Läsutvecklingen kan vara svår för de elever som har svårigheter med läsningen. 
Därför är det viktigt att elever i svårigheter får repetition under lektionerna, då byggs 
elevernas inlärda kunskap på ytterligare, skriver Fridolfsson (2008). Eleven kommer 
annars efter i sitt arbete och i sin inlärning. De elever som har långsammare inlärning 
behöver långsam inlärningsprogression, vilket läraren ska vara medveten om i sin 
undervisning. Här ska individen kunna träna inlärda kunskaper för att få mer 
förståelse för den kunskap som då finns. Repetitioner är en nödvändig del i 
läraryrket. Eleven kan tillfredställas och kan ta ett nytt steg i sin utveckling, att känna 
säkerhet i exempelvis uppgiften som eleven tillsist förstod och klarade av. Efter 
träning kan eleven bli mer säker i sin egen kunskap, att denna klarar uppgifterna utan 
vuxenstöd (Fridolfsson, 2008). 
 

2.5.1 Att uppmärksamma tidigt 
Förskolan och förskoleklassen har en stor roll när det gäller den kommande 
läsinlärningen, då elevernas förkunskaper är av stor betydelse när barnet börjar i 
första klass. Förskolan har i uppgift att arbeta för att förhindra svårheter som eleven 
kan ha, skriver Fridolfsson (2008). I en rapport från Skolverket (2007, a) kan man 
läsa att de fonologiska kunskaperna undersöks när eleverna ska börja skolan. 
Forskning visar att förskolekassen lägger grunden till barnens läsförmåga, men även 
skrivförmågan. I rapporten från Skolverket (2007, a) kan man även läsa att 
undersökningar visar att barnen efter ett år i skolan, ska kunna läsa enstaka ord. 
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Träning för att hjälpa eleverna med sina svårigheter bör återkomma varje dag, 
beskriver Fridolfsson (2008). För att arbeta med svårigheterna genom ett individuellt 
arbete som innehåller en pedagog och en elev, detta bör ske under ungefär 20 
minuter med olika övningar. Arbetet sker tidigt för att förebygga bland annat läs- och 
skrivsvårigheter under första skolåret. Denna tidiga insats ska hjälpa eleverna med 
avkodningsförmågan så de kan utvecklas och stärka kunskaper, men om denna inte 
är säker kan eleven uppleva år 2 mer svårt och tungt, eftersom elever måste repetera 
sin kunskap från tidigare årskurser. Om eleven inte har säkerhet i sin avkodning 
måste denna arbeta med mycket repetition. Något som man under den tidiga 
uppmärksamheten av elevernas svårigheter ska arbeta med, eleven ska inte känna sig 
osäker i sin egen läsning (Fridolfsson, 2008). Om eleven fått stöd under första läsåret 
kan svårigheterna ha minskat så att eleven inte behöver extra hjälp mer, utan har 
kämpat med svårigheterna så att de inte längre finns hos eleven, menar Fridolfsson 
(2008).  
 
I rapporten från Skolverket (2007, a) står det att elever behöver stödjande 
undervisning och att de får denna utanför klassrummet. Innehållet skiljer sig från den 
andra undervisningen som görs i klassrummet. Studien visade att när eleverna 
kommer tillbaka till sin ordinarie undervisning har de gått miste om mycket som 
klasskamraterna varit med om. Groth (2007) har gjort den studie som handlar om hur 
elever med särskilt stöd upplever åtgärder, då de specialpedagogiska åtgärderna. 
Studien visar på att elevernas självbild får en negativ påverkan och att eleven med 
svårigheter ser omgivningens reaktioner. Elevernas så då inte de specialpedagogiska 
åtgärderna, som positiva för deras inlärning. Groth (2007) menar att eleverna inte ska 
tas från klassrummet alltför ofta, eftersom det kan ge negativ påverkan på lärandet. 
Att dessa elever får arbeta i mindre grupper skulle istället var mer positiv, där 
eleverna inte blir utpekade på samma vis, anser Groth (2007). I studien kommer det 
fram att vissa av problemen kan bero på att det är stora klasser och att 
inlärningstakten är för hög (Groth, 2007). I Skolverket (2007, a) står det att det finns 
svaga kunskaper om specialundervisningen inom läs- och skrivsvårigheter. Det läggs 
pengar på detta, men det finns inte mycket forskning om att specialundervisningen 
gagnar alla elever med svårigheter, kan vi läsa i Rapporten från Skolverket (2007, a). 

2.5.2  Stöd i undervisningen 
Enligt Fridolfsson (2008) är den fria läsningen som sker i klassrummet inte till för ett 
lässvagt barn som inte ser någon motivation i läsningen. Den lässvaga eleven kan då 
träna sin färdighetsträning och utvecklas i egen takt, samt utveckla sina färdigheter i 
läsningen (Fridolfsson, 2008). Den fria läsningen ger även eleven möjlighet till att 
träna sin förmåga till avkodningen av ord. Bok-och-band lyssnande kan hjälpa 
eleverna i sin utveckling. Då eleverna lyssnar på en inspelad bok och kan följa med i 
den skrivna boken, beskriver Fridolfsson (2008).  
 

2.6 Att förebygga svårigheter med läsningen 
Åtgärder som ska undvika läs- och skrivsvårigheter, menar Liberg (2006) är det 
grammatiska läsandet och skrivandet som kan vara överbetonat i själva 
undervisningen. Endast ljudtekniken används i undervisningen och det gör att eleven 
kan få svårigheter med just denna teknik (Liberg, 2006). Det andra som läraren kan 
tänkta på är att se vilka förutsättningar, som förkunskaper undervisningen kräver. 
Det tredje är att diagnostisera elevens förkunskaper, anser Liberg (2006). Allt detta 
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för att undervisningen blir mer individanpassad. Andra saker som kan motverka läs- 
och skrivsvårigheter är om man ser att det finns andra orsaker som 
biologiska/neurologiska, psykiska, sociala och pedagogiska förhållanden (Liberg, 
2006).  
 
I Skolverket (2007, b) har studier gjorts om läskompetensen för elever i skolår 3 och 
4 då en jämförelse gjort mellan 35 länder inom PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study). Denna undersökning visar att lärare arbetar individuellt 
med eleverna. Undersökningen visar att 24% av eleverna i Sverige går runt och 
hjälper sina kamrater medan det internationella genomsnittet är på 62% (Skolverket, 
2007, b). Man kan även utläsa att ungefär 40% av eleverna som undervisas av lärare 
som enligt studien inväntar ”elevens mognad”, skriver Skolverket (2007, b).  

 
Ca 77 % av de svenska eleverna har lärare som anlitar specialpedagoger när 
elever kommer efter i läsningen, vanligt är också att extralärare arbetar med 
dessa elever eller att föräldrar engageras att genomföra läsövningar med barnen. 

      (Skolverket, 2007 b, sidorna 159-160) 
 
Om åtgärder ska sättas in för eleven måste viss kunskap om ursprunget till elevernas 
svårigheter finnas. Kunskap om tänkbara orsaker som kan öka förståelsen om var 
svårigheterna kan komma ifrån. Ett åtgärdsprogram måste anpassas till elevens 
behov, skriver Sterner & Lundberg (2002). Specialpedagogen ska även tillsammans 
med läraren, kartlägga elevens kunskaper för att senare kunna ge denna elev hjälp 
och stöd som behövs, då genom att uppmärksamma eleverna.  
 

� Att komma fram till en åtgärd för en enskild elev. 
� Att identifiera vilka elever i en årskurs som får tillgång till de 

särskilda stödinsatser som erbjuds. 
� Att göra en fördelning av resurser mellan skolor. 
� Att utvärdera ett visst arbetssätt. Hur har undervisningen fungerat?  
� Att samla in data för forskning. Vad är det som eleven med Läs- 

och skrivsvårigheter inte klarar lika bra som andra elever?  
(Ericson, 2007, sidan 99)  

 
Man kan då se områden som psykologi, barnpsykiatri, neurologi, logopedi och 
pedagogik, skriver Ericson (2007) för att uppfatta elevernas svårigheter. Man 
genomför olika läs- och skrivprov för att då få kunskap om svårigheterna. Det är test 
som diagnostiserar läs- och skrivförmågan. Därefter kan elevens resultat kartläggas 
av exempelvis specialpedagoger/speciallärare, logopeder och skolpsykologer. 
Genom detta får eleven med svårigheter individuell hjälp och stöd. Då ser läraren 
eleven utifrån deras egna förutsättningar och kan på så vis stödja elev i sin inlärning.    
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3 PROBLEM 
 
Syftet med studien är att synliggöra elevernas tankar och upplevelser utifrån deras 
egenupplevda läsning. Lärarnas förståelse av elevernas enskilda förutsättningar är en 
del av läroplanens centrala delar. Genom problemformuleringen hur elever uppfattar 
sin egen läsning, kan lärare utifrån ett elevernas perspektiv skaffa sig kunskap och 
förståelse om läsningen samt se vilka eventuella svårigheter som eleverna kan bära 
på. Studien berör svårigheter med läsningen samt redovisar resultat från de elever 
som inte har eller känner av sina svårigheter. 
 
För att få en inblick i elevernas lässituation kommer elevernas egna ord att föras fram 
i resultatkapitlet, där eleverna talar om deras egen lässituation. För att synliggöra 
läsning ur elevens perspektiv utgår arbetet från dessa frågeställningar:     
 

� Vilka upplevda svårigheter kan eleverna ha med läsningen?  
� Vad kan svårigheter med läsningen bero på, enligt eleverna? 
� Hur upplever eleverna den hjälp och stöd som ges? 
� Hur uppfattar eleverna skolämnena i förhållande till sin 

lässituation? 
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4 METOD 
Undersökningen utgår från elevernas egna upplevelser och tankar om deras läsning, 
deras lässituation. Detta utifrån elevens perspektiv som via intervjuer spelats in och 
skrivits ned. Eleverna utgör här de centrala delarna som kan hjälpa lärare att få 
inblick i elevernas lässituation. Elever som kan hjälpa läraren genom att dela med sig 
av deras egna tankar och upplevelser. Läraren kan skapa ytterligare förståelse genom 
att ta del av elevernas tankar.  
 

Här under kommer undersökningsmetoden, undersökningsinstrument och 
undersökningsgruppen att pressenteras. Tillvägagångssättet, tillförlitlighet till 
studierna samt databearbetning uppvisas för att senare lämna plats för de etiska 
aspekterna. 

4.1 Undersökningsmetod 
Metoden är grundat på huvudsyftet. I studien är det elevernas egna tankar och 
upplevelser som är av intresse. Utifrån problemformuleringen hur elever uppfattar 
sin egen läsning, utgår undersökningen från elevens perspektiv. Utifrån elevens 
perspektiv ses elevernas erfarenheter, intensioner och deras uttryck, beskriver 
Johansson (2003). Det är ett perspektiv där eleverna är i centrum och där elevernas 
kunskaper kan ge läraren en inblick i elevens värld. Att se utifrån elevens perspektiv 
handlar om att uppfatta elevens villkor och inte se allt utifrån ”den vuxnes” 
perspektiv. Med hjälp av elevens perspektiv skapas förståelse inför elevens värld. 
Denna kunskap är dock begränsad eftersom eleverna inte kan ge fullkomlig kunskap. 
Eftersom eleverna inte har samma erfarenheter och kunskap om vad forskning 
handlar om, eleverna vet då inte vad som eftersöks (Johansson, 2003). När det gäller 
studier ur elevens perspektiv är eleven/barnet underordnad forskaren samt samhället. 
Det krävs då att eleven ges tillfälle att få sin röst hörd, anser Johansson (2003). 
 

Hur elever uppfattar sin egen lässituation och vad de har för tankar och upplevelser 
om sin egen läsning. Genom detta har en kvalitativ metod valts. Då resultatet 
besvaras via ord, på intervjufrågorna som ställts. Genom att spela in intervjun på 
band är materialet tillförlitligt och då kan man kontrollera om man uppfattat vad 
personen sade korrekt. Annars kan man lyssna om och förtydliga det man inte annars 
kunde ha skrivit ned för hand, om man inte hade en bandspelare tillgänglig, beskriver 
Trost (1997). Då kan intervjuaren arbeta för att inte misstolka något som den 
intervjuade delat med sig. Bandspelaren kompletterar det som man tidigare skrivit 
ned om man väljer att anteckna medan intervjun utförs.  

4.1.1 Undersökningsinstrument  
Intervjufrågor med semistrukturerade frågor valdes som instrument. De 
semistrukturerade frågorna handlar om att respondenten som svarar på intervjuarens 
frågor kan tala i sin egen takt, menar Denscombe (2000). Att intervjuaren genom de 
semistrukturerade frågorna kan få uttömmande svar och ställa följdfrågor så att 
intervjuaren får relevant resultat. Ett resultat där alla som intervjuats har samma 
frågor och följdfrågor att besvara. Detta påvisar att alla som intervjuats har samma 
grundmöjligheter att besvara frågorna, det är erfarenheterna och tankarna som visar 
skillnaderna mellan de som intervjuats. Själva intervjun utgår från en frågeguide som 
har huvudfrågor som kan anpassas till respondentens svar (Trost, 1997), se bilaga 2. I 
detta fall frågor som inte är alltför utpekande eftersom svårigheter med läsning kan 
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vara ett känsligt ämne för eleverna som intervjuas. Det finns även i förväg 
formulerade följdfrågor som kan ställas så alla respondenter svarar från samma mall, 
vilket är ett stöd och gör att alla som intervjuas utgår från samma förutsättningar, se 
bilaga 2. Eftersom undersökningen sker i skolans yngre åldrar skulle exempelvis en 
enkät ha hämmat elever som har svårigheter. I intervjun kan alla individer få 
möjlighet att svara och dela med sig av sina egna tankar.  
 

Själva intervjun är en metod som fångar individers tankar där man via öppna 
intervjufrågor lämnar plats till respondentens svar, skriver Patel & Davidsson (2003). 
Det hela måste ske på elevens villkor, där det efterstävas förståelse om elevens 
uttryck som visar den värld som eleven lever i, menar Johansson (2003). 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
I denna studie har elever i år 3 att intervjuats. Detta är en urvalsgrupp som är mitt i 
inlärningen då eleverna utvecklar sin läsförmåga och blir mer litterata. I studien finns 
19 elever i år 3 som får hjälp, har fått hjälp eller inte behöver hjälp med läsningen, 
samt deras tankar om just detta. Eleverna kan hjälpa läraren att utveckla sin 
förståelse utifrån elevernas lässituation. Eleverna har grundkunskaperna till 
läsningen och det är intressant hur dem har kommit att utvecklas tills år 3. Vilka 
tankar och upplevelser har eleverna utifrån sin egen läsning. Intressanta frågor är om 
de fått hjälp och stöd. Elevernas egna perspektiv, elevens egna ord om läsning är 
centralt i studien. Om eleverna uppfattar sig själva växa i kunskap, eller inte. De 
kanske kämpar med inlärningen nu i år 3.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Den grundläggande tanken med att intervjua klasser i år 3 är att se hur dessa elever 
uppfattar sin egen läsning. Om de har svårigheter i läsningen och vad de anser om 
läsning i övrigt. Hur mycket svårigheter som finns i skolans värld och att lärare kan 
skapa en inblick och förståelse utifrån elevens perspektiv. På så vis fås ökad kunskap 
om elevernas tankar om läsning och upplevelser om vad som de anser för med sig 
svårigheter. Två skolor i en mindre kommun fick tillsist delta i studien och dessa två 
skolor besöktes och enligt Doverborg & Pramling (1988) är barnintervjuer mer 
öppna när intervjuaren har skaffat en relation med eleverna. Detta gör att eleverna 
finner trygghet i intervjun och kan då svara mer öppet, vilket ger ett mer bredare 
resultat. Eleverna vet då vem som ska komma och intervjua dem, beskriver Trost 
(1997). Vid besöket skedde en liten presentation om arbetet om intervjuaren själv 
och intervjun i sig. Det delades även ut lappar om det fanns intresse att medverka i 
intervjun, se bilaga 1. Lapparna gavs ut till eleverna, två stycken klasser i år 3. Ett 
brev som skickades hem till föräldrarna, eftersom det krävs att föräldrarnas 
medgivande måste finnas med, då barnen är under 15, vilket Patel & Davidsson 
(2003) styrker. I breven beskrevs syftet med intervjun, men det skrevs att läsning ur 
elevens perspektiv var det centrala i intervjun och inte svårigheterna som eleverna 
kanske känner, se bilaga 1. Intervjufrågorna är uppbyggda kring läsningen, vilka går 
in på frågor om svårigheter. Detta gjordes eftersom eleverna skulle känna trygghet 
och öppna upp sig och tala om skolan, samt att de får fundera på olika frågor eller 
egna erfarenheter som de själva varit med om. Nederst på brevet var en svarstalong 
där föräldrarna skulle lämna sitt medgivande och efter två dagar samlades lapparna 
in. Elever som visat sitt intresse genom att lämna in ett godkännande från målsman 
för att medverka i intervjun, var de elever som blev urvalsgruppen det vill säga de 
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elever som visat intresse att medverka. Fick tillsist in 22 lappar, men när intervjun 
skulle ske var några elever sjuka och det resulterade i att 19 elever från två klasser i 
år 3 medverkade.   
 
Innan intervjuerna utfördes, skedde provintervjuer. Det eftersom konsten att 
intervjua ska bli mer säker hos intervjuaren. Det var en förberedelse inför intervjun 
med eleverna i år 3, beskriver Lantz (2006). 
 

Vid själva intervjun med de tänkta urvalsgrupperna valdes enskilda intervjuer med 
eleverna och Doverborg & Pramling (1988) menar att gruppens dynamik kan visa sig 
i elevernas svar. Att eleverna i par eller i grupp får tankar och uppslag av andra 
elever. Eftersom elevernas egen syn var det som skulle undersökas, gjordes enskilda 
intervjuer då respondenten inte är lika påverkad av vad de andra eleverna tycker eller 
har varit med om. Eftersom svårigheter med läsning eftersökts kan det hämmas när 
andra elever sitter med under intervjun. Själva intervjuerna tog plats i små rum, där 
inget störelsemoment inträffade om man inte bortser från att det var några högljudda 
elever som sprang förbi två gånger under intervjutillfällena. Intervjuer ska 
genomföras på en avskild plats, där man inte ska kunna bli störd, beskriver 
Doverborg & Pramling (1988). Annars kan det påverka elevernas koncentration. 
Intervjun ska ske på en plats där respondenten känner sig trygg, menar Trost (1997). 
Eleverna valde även påhittade namn åt sig själva, eftersom elevernas anonymitet är 
viktig för att det är bara intervjuaren och respondenten som vet vad personen svarat 
på frågorna (Trost, 1997). 
 

4.4 Tillförlitlighet  
I undersökning intervjuades två klassen i år 3, där 19 elever deltog. Detta eftersom 
alla elever uppfattar sin lässituation olika, alla elever har olika förutsättningar. 
Svårigheterna finns oftast i skolan och genom att utöka elevantalet kan man studera 
hur många elever som anser att de haft svårigheter och andra elever som har det just 
nu. Genom att urvalsgruppen är sammanställd av de elever som lämnat in målsmans 
godkännande. Det är ett tillgängligt urval som handlar om att eleverna och deras 
föräldrar själva godkänner intervjun.  
 

Det inspelande materialet hade omfånget av ungefär 400 minuter. Där intervjuerna 
varade från 10 minuter till ungefär 40. Vissa av eleverna talade mer än andra och 
vissa hade mer lässituationer att berätta om. De elever som hade svårigheter tog 
oftast längre tid eftersom eleverna talade om deras upplevelser samt tankar om dessa. 
Utifrån dessa 400 minuter material fanns det bland annat tankar och upplevelser som 
rörde läsningen. 
 

Tillförlitligheten i intervjuer beror i stor del på den som intervjuar, skriver Patel & 
Davidsson (2003). Förmågan att ställa rätt frågor är centrala för validiteten i 
kvalitativa undersökningar, därför gjordes provintervjuer innan. Genom 
bandinspelningar ökar intervjuns reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). Det ger 
möjlighet till att återvända till ursprungsmaterialet, vilket minskar att man inte 
missuppfattar elevernas svar. Datainsamlingen och analysen är av det material som 
är viktigt i undersökningen, enligt Kvale (1997). Det kan ske om man istället bara 
antecknar svaren och då mister uppmärksamheten på respondenten. Bandar man allt 
är all uppmärksamhet på respondenten och att ställa intervjufrågorna på ett sätt så 
respondenten känner att den tillför något viktligt och att denna får feedback på sina 
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svar. Svaren i en kvalitativ studie kan förändras, menar Patel & Davidsson (2003), 
eftersom uppfattningar kan ändra sin karaktär.  
 

4.5 Databearbetning 
Det inspelade materialet som är elevernas tankar och upplevelser skrivs ned som 
Patel & Davidsson (2003) beskriver, för att kunna bearbeta materialet. Bearbetning 
sker utifrån ett material som finns i en form som man enkelt kan analysera, där man 
ser alla respondenters svar och kan utgå från dem, skriver även Lantz (2006). Svaren 
skrevs ned utifrån det inspelade materialet, då utelämnas exempelvis hostningar och 
skratt, förutom respondenters svar och Lantz (2006) påpekar att allt material kan vara 
relevant, då i sin helhet då inte innebörden faller och förlorar sin egentliga mening.  
 

Elevernas intervjusvar skrevs ned samt alla upplevelser som eleverna varit med om. 
Trots att vissa av eleverna hade liknande tankar om vissa frågor och svarade snarlikt 
lades det mycket vikt i detta. Alla elevernas svar är viktiga i sig, skriver Lantz 
(2006). Efter intervjuerna skrivits ned från det bandade materialet lästes allt igenom 
och sammanställdes samt analyserades i förhållande till kunskapen som finns 
nedskriven i bakgrunden (Lantz, 2006). Under analysen jämfördes elevernas svar 
mot varandra och mot bakgrunden. Eleverna svarade liknande på vissa frågor och det 
gjorde att reducering skedde. De ledde till att elever som exempelvis hade 
erfarenheter av att känna svårigheter centraliserades istället för att framvisa de elever 
som har det enklare med läsningen. Elevernas svar som exempelvis handlade om 
svårigheter jämfördes med bakgrunden för att kunna förklara elevens situation. Det 
krävs lyhördhet när datainsamlingarna sammanställs, menar då Johansson (2003). 
Att analysera elevernas eventuella svårigheter och se om de får den hjälp som de 
kanske behöver. Genom att sammanställa och kunna reflektera utifrån bakgrund och 
elevernas svar. Lantz (2006) beskriver att problemformuleringen är utgångspunkten 
och i denna studie utgår den från denna: ”Hur uppfattar elever sin egen läsning?”. 
 

4.6 Etiska aspekter 
Eftersom studien har sin utgångspunkt från elevernas egna perspektiv utgår denna 
ifrån elevernas tankar om svårigheter och då bör inte frågorna som ställs i intervjun 
vara för utpekande, för nedvärderande eller för negativt ställda. Svårigheter med 
läsningen kan vara en känslig fråga för en elev i svårigheter. I intervjuguiden, se 
bilaga 2, är frågorna om svårigheter med läsningen blandade med andra frågor om 
läsning, för att blanda in lite andra intressanta synpunkter som eleverna har. 
 

Vid första mötet med eleverna, då en liten presentation gjordes om arbetet, berättades 
det att det inte var obligatoriskt utan att elevernas tankar skulle vara mycket 
intressanta att ha med i arbetet. De fick då ett brev som skulle skrivas under, om de 
ville eller om de inte ville delta i intervjun, se bilaga 1. Det är även viktigt att 
respektera integriteten på dem som man intervjuar, menar Trost (1997) och i brevet 
som eleverna fick hemskickat stod det att eleverna var anonyma och fick lämna 
intervjun när de ville. Under intervjuns början berättades det att elevernas svar är 
konfidentiella, att ingen ska veta vem som svarat vad på frågorna som ställts. Utifrån 
frågorna fick eleverna som medverkade hitta på nya namn åt sig själva, namn som 
senare används i resultatet som inte kan kopplas till eleverna som intervjuades, vilket 
Trost (1997) styrker.    
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5 RESULTAT 
I intervjun framkom tankar och upplevelser som elever i år 3 valde att dela med sig 
angående sin lässituation. I detta kapitel kommer dessa tankar och upplevelser som 
eleverna valde att tillge att visas. Elevernas svar på frågorna är uppdelade i olika 
teman för att det ska skapa en överblick över läsning och svårigheter, med denna 
utifrån elevens perspektiv. Svaren är uppdelade för att påvisa att alla elever upplever 
sin läsning på olika vis, eftersom alla elever har olika förutsättningar och upplevelser 
av läsningen. Huvudfrågan som besvaras här är hur elever uppfattar sin egen läsning.  

5.1 Elevernas uppfattningar om skolans ämnen 
Eleverna fick förklara sina tankar och egna upplevelser om skolans ämnen. Det 
besvarades hur eleverna uppfattade skolans ämnen gentemot sin lässituation. Svaren 
var relativt enhälliga, de flesta av eleverna ansåg att engelskämnet var ett av de mest 
intressanta ämnena, tätt följt av matematik och idrott. Svenskämnet nämndes inte ens 
hos den ena intervjuklassen, medan vissa elever i den andra klassen ansåg att 
svenskämnet var intressant. Här under följer elevernas egna tankar om vad som de 
anser lätt respektive svårt i skolans ämnen. Ämnen som eleverna ansåg vara svåra är 
bland annat historia, engelska och svenska. Det som istället var lätt i skolan kunde 
vara ämnen som idrott och matematik.  
 

Dennis: Det är roligt med sport och mattik [sic] och sånt. Talen och gånger och 
sånt är roligast med mattik. Att räkna ut saker. Ibland är det svårt. Vissa tal. 

 
Sofia: Engelska är lätt. Har lätt att lära mig.   

 
Micke:  ”Glad svenska” är lite svårt. 
Intervjuaren: Vad är det?   
Micke: Det är svenska, en bok som heter det. Det står lite, aah, alltmöjligt. Gör 
det. Där man löser korsord och lite annat. Hitta på ord och andra grejer och så. 
Det är ganska kul. Men svårt.     
 

Sandra: Ehh, vad heter det nu? ”Snäcka”  
Intervjuaren: Vad är det?  
Sandra: Det är när man jobbar och skriver. En bok vi jobbar med. Fylla i 
bokstäver och göra egna ord där är enkelt. Svenska med.   

 
Hilda: Religion är svårt. Fattar ingenting. Det är lite kul.   

5.2 Elevernas lässituation  
Eleverna ansåg att det berodde på olika orsaker att ämnena var svåra respektive 
enklare än andra. Här kan vi se att elever har olika upplevelser och förutsättningar 
för att lära sig skolans ämnen. 

5.2.1 Elevernas tankar om varför det kan vara svårt 
Detta är svaren som eleverna delade med sig i intervjun. Vad eleverna ansåg var 
svårt och varför det är svårt.  

 
Dennis: Svenska är svårt. Ibland ska vi göra masser [sic] svåra grejer. Typ att vi 
håller på och skriver massor och sånt. Svårt att hitta på saker att skriva. Svårt att 
tänka ut orden och sånt. Tänka ut vad jag ska skriva.   
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Anna: Jag fattar inte så mycket i historia. Svårt att förstå. Om man berättar och 
så, se på film och så. Sen ska man skriva ner och så kommer man inte ihåg nått.  

 
Micke: Roligt att räkna. Har ibland lätt och ibland svårt. 

5.2.2 Elevernas tankar om när det går lätt 
Här är elevernas tankar om varför det är lätt och varför det kan vara lätt.  
 

Sissi: Det är lätt att läsa.  
 

Dennis: I engelska är det bara att säga efter vad man säger och så. Härma lite. 
Svårt att skriva orden ibland.  

 
Vilma: Svenska är bara är lätt. Lätt att läsa korta ord. Långa ord är jobbigt. 
Fråga om vad det står ibland. [sic] 

 
Daniel: Det brukar vara lätta grejer i skolan.  

5.2.3 Sammanfattning och tolkning av elevernas lässituation 
Dennis har svårigheter med att få ned ord på papper. Detta sänker motivationen och 
det gör att ordavkodningen försämras genom att det behövs motivation för att arbeta 
sig vidare. Dennis har hjälp i sin inlärning och arbetar med sina svårigheter. Läser 
man vilket ämne Dennis anser är enklare är svenskämnet är det engelskämnet. Enligt 
Dennis så beror detta på att de ”härmar lite” under engelsklektionerna.  
 

Anna däremot verkar ha svårigheter med hörförståelse eller så kan det bero på 
koncentrationssvårigheter. Eftersom Anna har svårigheter med att förstå ämnet gör 
det inte lättare när hon ska skriva ned texter, efter att ha sett på en film som handlar 
om ämnet. Anna verkar kämpa med sin inlärning och måste kunna fokusera på det 
hon gör.    
 

Vilma och Sissi tycker istället att det är lätt att läsa. Daniel anser istället att det mesta 
i skolan brukar vara enkelt. Om Daniel behöver mer utmaning eller om han stressar 
sig igenom sitt arbete är upp till läraren att undersöka. 

5.3 Den första läsningen och när det är roligt att läsa 
En stor del av eleverna ansåg det är ”roligt” att läsa. Andra elever ansåg att läsningen 
bara var intressant och givande under vissa tillfällen och vissa av eleverna tyckte att 
läsningen bara var rolig ibland. 

5.3.1 Den första läsningen 
Eleverna lärde sig läsa på olika sätt och de skiljde sig åt i sina upplevelser. De flesta 
kom ihåg att det kändes svårt och spännande. Vissa kom inte alls ihåg hur det var.  

 
Gabriel: Ehh, vad kan jag va. När jag precis hade börjat i ettan. Jag kunde lite i 
förskoleklass med. Sen lärde jag mig mer i ettan ordentligt. Kändes roligt att lära 
sig läsa. Då kan man läsa böcker.    
 
Dennis: Kanske börja tvåan eller trean och sånt. När jag var liten och sånt. Lite. 
Det kändes svårt när jag var mindre och nu är det inte så lika svårt.  
 
Maria: Lärde mig att läsa i sexårsgruppen eller i ettan. 

 



18 
 

Maria är väldigt säker på sin läsning enligt intervjusvaren. Maria är en tidig läsare 
som har utvecklats och känner sig trygg i sin läsning. Maria tycker om att läsa och 
läser gärna. En elev som man ofta kan möta i klassrummet. Några elever i intervjun 
kunde läsa innan de kom till skolan. Annars kan man avläsa på svaren att vissa av 
eleverna tycker att läsning är enkelt och att de finner intresse i att kunna läsa.  

5.3.2 När eleverna anser att det är roligt att läsa  
 

Daniel: Jao, ganska! Mest på engelska. Tycker om lite att läsa på svenska men 
inte lika mycket. Tycker bara att engelska är mycket roligare. Om jag läser en 
bok på svenska beror det på hur den ser uti inuti och så. Mittemellan text. Beror 
på vad boken handlar om. 

 
Dennis: Ja, ibland. Vilka böcker så här är... ifall det är spännande böcker eller 
om det är enkla böcker och sånt. Lagom tjocka böcker ska det vara.  

 
En av eleverna utryckte att det roligaste med läsning är att ”förstå”. Ett flertal elever 
hade liknade tankar men denna elev var säker på sitt svar och svarade direkt, utan 
tvekan. Om man ser andra elever som svarade liknande, men som talade mycket runt 
om så sammanfattar denna elev svaret på ett mycket klart och säkert sätt.  

 
Dennis: När det kommer in massa spännande grejer och så. Och sen inte så svåra 
ord och sånt. Annars brukar det vara svårt.  
 
Sara: Vet inte. Någon bok som jag tycker mer om kan jag läsa. Den handlar om 
en hundvalp. Inte så mycket text, lagom tjock med bilder. Gillar böcker med 
bilder, lättare då. 
 
Anna: Det är roligt att läsa böcker och så. Som det händer lite saker i typ nått 
försvinner och så ska man leta efter det och så.  

 

Dennis har problem med läsningen. Som det skrevs tidigare i arbetet har denna elev 
svårigheter och har en ”egen” lärare som Dennis själv uttryckte sig. En person som 
ger honom hjälp och stöd. Sara däremot tycker om att det är bilder med i böckerna. 
Det kan bero på att Sara har svårt att förstå texten och behöver en bild för att kunna 
öka sin förståelse till texten. Att kunna förstå sammanhanget med hjälp av en bild 
som förstärker vad texten berättar om. 

5.4 Elevernas upplevelser av sin egen läsning   
Vissa elever tyckte inte att det var svårt. Andra ansåg att det bara var svårt ibland 
medan ytterligare en grupp att det inte alls var svårt, men då berättade eleverna att 
svåra ord kunde försvåra läsningen.  

5.4.1 Svåra och långa ord försvårar läsningen 
Enligt intervjusvaren får alla elever hjälp med ord som de inte förstår, andra elever 
kämpar på med sin läsförståelse. När de ber om hjälp så kommer det någon och 
hjälper dem. Då kan hjälpen vara att de får stöd med att tolka svåra eller längre ord. 
 

Gabriel: De säger hur man ska skriva.  
 

Irma: Typ om jag kommer till nått ord och fastnar där då hjälper de mig. Vad 
det står typ och vad det är för bokstäver, vad de betyder. Kommer inte alltid ihåg 
och måste fråga igen. 
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Dennis: När det kommer långa, långa ord och så här svåra som typ insutatör och 
sånt. 
Intervjuaren: Vilket ord?  
Dennis: Typ ehh, insultatör eller vad.  
Intervjuaren: Illustratör.  
Dennis: Jo. 
Intervjuaren: Vet du vad en illustratör gör? 
Dennis: Nej? 

 
Oliva: Har lätt med engelska. Ibland är det svårt att läsa på svenska när det är 
svåra ord.  

 
Pontus: Svåra och långa ord som är konstiga. Det blir svårt.  
 
Gustav: Svåra ord. Konstig stavning. Ibland är det lätt när det de såhär inte är så 
svåra ord. Då är det bara att läsa. När det blir svårare typ fastnar man på det 
ordet och såhär. Då kommer man ingenstans så fort. Lite jobbigt.  

 
Ett flertal av eleverna poängterar svårigheterna med långa och svåra ord som de 
kommer i kontakt med i sin läsning.  

5.4.2 När eleverna upplever att det är svårt med läsningen 
Eleverna talade om svårigheter med deras egen läsning. Om händelser och saker som 
gör att det kan vara svårt att ta sig igenom en text. Vissa av eleverna fann inte några 
svårigheter med att läsa, medan andra talade om när det kunde blir svårt. Här under 
finns elevernas upplevelser om när det har varit svårt med läsningen.  
 

Sandra: Ibland brukar jag läsa en rad och så brukar jag läsa om den. Blir bara 
så.  

 
Fredrik: Punkten, ibland ser man inte punkten, man hoppar över den. Allt går 
snabbt snabbt.   

 

Dennis: Ehh, när jag var, när jag skulle läsa för mamma och då vart jag lite 
tjurig såhär när jag inte kunde alla de här svåra orden. Kunde jag inte och sånt. 
Det var jobbit. Sen gick det bra.  
 
Irma: Läser ungefär sex sidor varje kväll i hundboken som jag läser. Läser 
snabbt. Ibland råkar jag hoppa över lite.   
 
Sissi: Det är lätt att läsa. En tunn bok med lätta ord. Den var spännande. Läste 
den två gånger.   

5.4.3 Sammanfattning av elevernas upplevelser 
Eleven Sandra berättar här att hon brukar läsa om vissa rader fler gånger. Det kan 
bero på många saker, men det kan även vara en svårighet med koncentrationen eller 
så kan Sandra inte följa texten med blicken. Detta är en svårighet om det 
förekommer ett flertal gånger, menade Sandra. Om personen i fråga anser att det är 
svårt att hantera det bör man undersöka saken närmare. 
 

Eleven Fredrik berättar här att punkten i texten ibland försvinner. Detta beror på att 
Fredrik som han själv säger läser texten alltför snabbt. Det blir inga pauser och 
frågan är då hur mycket sammanhang han får av texten i helhet.   
 

Här kan vi se att Dennis har det svårt med läsningen och att han kan ge upp när det 
inte går som han vill. Dennis är en elev som får mer hjälp i skolan i form av en 
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resursperson som hjälper honom. Som Dennis berättade hade han frustration till en 
början tills han lugnar ned sig och kan koncentrera sig igen. Irma berättar om att hon 
läser för snabbt och hoppar över delar i texten. Detta kan bero på 
koncentrationssvårigheter eller att ordavkodningen inte är tillfredställd. Irma berättar 
senare att hon inte alltid förstår allt hon läser. Gustav berättar här att ord kan göra så 
att han får svårigheter, allt stannar upp. Det kan visas på motivationen då att denna 
minskas eftersom elever står kvar på ett och samma ställe i texten. 

5.5 Elevernas tankar om att få hjälp och stöd 
En av eleverna berättar om är att han slutar i sin läsning när det är för mycket kvar av 
boken. Eleven berättar att han kan sluta läsa en bok efter att ha läst fem sidor. Var 
finns motivationen. Detta är en elev som kämpar mycket med läsningen. En elev som 
sakta tar sig fram i texten. Finns motivationen eller väljer eleven böcker som är för 
komplicerade för dennes lässituation.   

5.5.1 Elevernas tankar om orsaker till svårigheterna 
Elevernas funderingar om varför vissa kan ha det svårt med läsningen och vad det 
kan bero på. 
 

Daniel: Jah, de har väl inte börjat så de inte kan tänka sig det. De måste lära sig. 
Så hära orden och sånt. De lär sig för varje klass man kommer upp till.   
 
Dennis: Orden kanske inte finns i huvudet. Att jag inte sett de orden förut och 
sånt. Typ ord som jag, han, hon är lätta. Längre och svåra ord är svårt.     
 
My: Vet inte, att man inte lärt sig alla bokstäver än. Annars kan det vara svårt att 
sätta ihop bokstäverna så de blir ord.  
 
Sissi: De kanske inte förstår vad det står.  

5.5.2 Elever som nu får hjälp och stöd   
 

Dennis: Jag säger till om jag har svårt. Jag har en person som en lärare som jag 
har själv såhär. Det är skönt. Hjälp...såhär svar, eller såhär hon hjälper mig mer 
såhär om jag ska räkna ut och så. Men hon säger aldrig svaren och så får jag 
räkna ut om det ska var plus eller minus.     

 
Frågan om vad som var mer ”svårt” eller ”enkelt” fick intressanta svar. Dennis som 
är en elev som har extra stöd med sin läsning svarade detta:  
 

Dennis: Nu kan jag läsa lite snabbare och sånt, så jag inte läser jättesakta. Läser 
sakta när jag läser böcker.  

 
De flesta av eleverna hade det svårt att läsa av längre ord, ord som förutom att de är 
långa, vissa gånger är svåra. En elev menade att detta var svårt: 
 

Irma: Långa ord med ”X” och ”Z” och ”C” ibland.  
 
En annan elev berättade även om ett tillfälle när denna inte hade frågat om ett ord 
som eleven inte kunde läsa ut. Eleven berättade:  
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David: Någon dag för längesen, eller ne. När jag gick i trean. Det stod något 
lustigt, något jättelångt ord. Kunde inte läsa ut det, orkade inte gå och fråga. Var 
nyfiken på vad det betydde men frågade inte. Orkade inte. 

 
Flera elever berättar att det är svårt att skriva ord, det är en svårighet som fanns hos 
många av eleverna. En svårighet finns även i att läsa långa och svåra ord samt att 
kunna skriva vissa ord ibland. Det visar sig att hjälpen och stödet finns om den 
behövs i klasserna.   

5.5.3 Där hjälp och stöd förekommit som en hjälp för eleven 
En elev som utmärkte sig genom sina svar var Fredrik. Till en början berättade 
Fredrik att han hade svårt för att läsa. Sedan berättade Fredrik om egna upplevelser 
som visade på att Fredrik inte hade det lätt med läsningen i början. I år 1 fanns det 
mycket svårigheter att kämpa med menade han. Fredrik sade detta:  
  

Fredrik: I början var det svårt. Känns lite konstigt att jag var dålig först och nu 
är det bra. Jag fick gå speciallärare då. Sen i tvåan gick jag inte hos 
specialläraren. Behövde hjälp med olika saker, hade det svårt att läsa. Fick inte 
ihop ord och så. Nu är det bra.  

 

Fredrik berättade hur glad han var, så lycklig när han inte behöver hjälp längre. Han 
talade även om att det kändes väldigt underligt med. När Fredrik talade om detta, 
mest under orden: ”Känns lite konstigt att jag var dålig först och nu är det bra.”, lyste 
han upp. Det kändes i hela rummet att eleven åstadkommit något som han inte trodde 
var möjlig. För en åskådare kunde man tolka att eleven har gått igenom mycket för 
att komma till den plats han är vid idag. Hans glädje och hans tankar om hur 
underligt det kändes att vara ”bra”. Det verkade vara funderingar som Fredrik ofta 
tänkt på. Fredrik var väldigt öppen när han talade om detta och det syntes på honom 
att det var en viktigt för honom. Att övervinna sina svårigheter är något stort 
påvisade Fredrik.   

5.6 Läsning på fritiden 
Studien visade att alla eleverna läste på fritiden. De läste oftast ”tunnare” böcker på 
kvällarna. De flesta av eleverna valde böcker med spänning. Böckerna skulle annars 
vara roliga i sitt innehåll. Böcker som mer än hälften av eleverna läste är böckerna 
om ”LasseMajas detektivbyrå”. Eleverna menade att just dessa böcker är roliga, 
spännande och ”lagom tjocka”. Några av eleverna läste andra böcker, som denna 
elev:   
 

Sandra: På kvällarna läser jag en bok som man läser åt fel håll.  
Intervjuaren: Menar du manga?  
Sandra: Ja, tycker om det. Med bilderna. De är inte svåra att läsa. Läser bara 
manga hemma, men har andra böcker hemma.   

 

Andra elever som inte läste ”LasseMajas detektivbyrå” eller manga på fritiden, läste 
oftast faktaböcker om exempelvis fotboll och hockey. Vissa av eleverna tycke det 
var spännande när texten innehöll långa rader samt att vissa böcker var roligare än 
andra. En av eleverna läste Tolkiens böcker om Härskarringen tillsammans med sin 
far på kvällarna, där de turades om i läsningen.  
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6 DISKUSSION 
 
Elevernas lässituation utifrån deras egna perspektiv är här en viktig del i lärarens 
arbete för att kunna se alla elever. Som det står i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Utbildningsdepartementet (1994) ska alla elever utvecklas utifrån 
deras egna förutsättningar och behov samt att alla elever ska få en likvärdig 
utbildning. 
  

6.1 Elevernas uppfattningar om skolans ämnen  
Fler och fler svenska elever når inte upp till målen i skolan, berättar Fridolfsson 
(2008). I undersökningen har vi mött elever som berättat om egna upplevelser och 
tankar om deras lässituation. Det finns elever som känner att de har svårigheter med 
läsningen och vissa inte. Genom en god språklig grund kan eleven lära sig språkets 
grund och på så vis få mer förståelse och mer kunskap om orden (Fridolfsson, 2008). 
Därför att det är viktigt att uppmärksamma de eventuella svårigheterna tidigt. Inte 
bara för att fånga upp eleverna i sin utveckling, men så att de utvecklas med liknande 
förutsättningar och att de kan utveckla sin kunskap. Exempelvis att bli säker på sin 
läsning, annars får eleverna en svårare läsutveckling. Eleven ”Fredrik” i studien, 
berättar att han tidigt fick hjälp i första klass och att han nu inte behöver hjälp och 
stöd i sin läsning längre. Som ”Fredrik” själv uttryckte sig: ”Känns lite konstigt att 
jag var dålig först och nu är det bra.” Repetitionen är en nödvändig del menar 
Fridolfsson (2008).  
 
I förskolan och förskoleklassen bär på ett stort ansvar att ge eleverna kunskaper som 
kan vara till en introduktion till läsinlärningen. Det är även en av förskolans uppgift 
att de ska förhindra svårigheter och arbeta med dem innan barnet börjar i första klass. 
Svårigheterna kan exempelvis leda till störd talutveckling, lässvårigheter, 
stavningssvårigheter, stresskänslighet och koncentrationssvårigheter, beskriver 
Sohlman (2000). 
 

6.2 Elevernas lässituation 

Läroplanen ska följas av läraren och därmed kunna se eleverna utifrån sina 
förutsättningar. En kunskap som måste finnas när läraren möter eleverna.. Genom att 
skaffa kunskap om hur elevernas svårigheter med läsning kan se ut, elevernas 
lässituation, kan läraren enklare upptäcka om eleven behöver mer stöd. Lärarnas 
förståelse kan ökas genom ny kunskap och insyn utifrån elevens perspektiv. 
Fridolfsson (2008) menar att läraren ska se alla elever och att det är skolans ansvar 
att se alla elevers olika förutsättningar och tillgodose allas behov. Det gäller även om 
klasserna består av 20 till 25 elever. Alla elever måste bli sedda, understryker 
Fridolfsson (2008). Alla elever i studien har olika färdigheter och allas kunskaper ska 
ses till. Det ska finnas en kunskap om hur eleverna upplever sin egen lässituation och 
om de behöver hjälp och stöd. 

De handlar om hur eleven uppfattar sin egen läsning. I studien visas att elevernas 
kunskap skiljer sig åt. Vissa elever har lättare med läsningen än andra och tvärsom. 
Om läraren kan se den elev som behöver mer uppmuntring och exempelvis ”Anna” i 
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studien som ansåg att ämnet historia var svårt eftersom hon inte förstod och att hon 
inte kommer ihåg något. Läraren ska se sina elever och ge ”Anna” uppmuntran och 
ett stöd som passar henne. Om det koncentrationssvårigheter som ”Anna” har eller 
inte, måste hennes förutsättningar ses till. Genom att besitta kunskap om att se 
utifrån elevens perspektiv kan detta kan föra med sig att läraren uppfattar eventuella 
svårigheter ännu tydligare. Det är ett perspektiv, elevens perspektiv, som kan hjälpa 
läraren att uppnå det läroplanen föreskriver. Att lärare ska besitta förståelse utifrån 
elevernas enskilda förutsättningar. Då kan läraren genom elevens perspektiv 
synliggöra elevernas upplevelser och på så vis kunna stödja eleverna (Fridolfsson, 
2008). 

6.3  Eleverna och deras lässituation 
Läraren ska arbeta med de elever som har svårigheter att ”knäcka koden”, att börja 
läsa och tillsist få flyt i läsningen. En färdighet som behöver, träning, tid och övning 
för att utvecklas, skriver Elbro (2004). För att ”knäcka koden” krävs det att eleven 
kan läsningens två huvuddelar som är avkodning och förståelse (Elbro, 2004). Elever 
behöver även motivation för att kunna utvecklas i sin kunskap. Som de eleverna i 
studien, vissa hade det lätt för att läsa och vissa inte. En elev i studien berättar att 
denna ger upp sin läsning när denna läst få sidor i boken, då det är ”för långt” kvar 
av boken. Detta kan bero på avkodningsförmågan. Om eleven inte har en 
automatiserad avkodning så lägger eleven mer uppmärksamhet på att tyda texten 
istället för att förstå den, beskriver Fridolfsson (2008). Denna elev och flera andra i 
studien behöver nog mer träning i avkodningen och förståelsen. För att träna upp 
elevernas kunskaper, kan detta bland annat tränas via Bornholmsmodellen 
(Fridolfsson, 2008).  
 
Svårigheterna med läsningen kan även bero på att det varit för få träningstillfällen 
(Taube, 1987). Det kan även vara att det finns kulturella och socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer, skriver Wolff (2005). Som även beskriver hur viktigt det är att 
det finns tillgång till litteratur i hemmen, vilket är gynnsamt för eleven. Det visade 
sig att alla elever in undersökningen hade litteratur hemma, som de oftast läste på 
kvällen. En annan tänkvärd del är föräldrarnas egna svårigheter som då inte kan ge 
eleverna det litterera stimulerande som eleverna kräver. I studien frågades inte om de 
hade mycket böcker i hemmet, men alla elever läste på kvällarna. Det finns tillgång 
till litteratur och då inte bara i skolan. För att få upp motivationen behovs det 
läsförebilder, skriver Ivarsson (2008) som även menar att dessa förebilder kan vara 
föräldrar och äldre syskon som motiverar eleven i sin läsning. Det visade studien på 
att föräldrarna hjälpte till och gav sina barn uppmuntran. Exempelvis när en förälder 
läste tillsammans med sitt barn på kvällarna.  

6.3.1 Lässituationen och svårigheter med läsningen   
För att upptäcka elever med svårigheter finns vissa orsaker som läraren kan ta 
hänsyn till. Det finns många olika saker som exempelvis forskare och pedagoger har 
kommit fram till. I själva arbetet finns det kunskap om hur lärare kan bli mer 
uppmärksammande i att upptäcka elever med svårigheter med läsningen. För att få 
grepp om elevernas svårigheter kan man se dessa ur olika aspekter som kan visa på 
elevernas svårigheter. Ericson (2007) menar att svårigheterna kan bero på tal- och 
språkutveckling under förskoletiden, Språkligmedvetenhet som Ericson (2007) 
menar, att det är att förstå språkets form, då eleverna är medvetna om ordens fonem, 
bilda nya ord och identifiera ljud i olika ord. Det kan även bero på läsförmåga och 
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elevernas skriv- och stavningsförmåga. Eleverna i studien har olika förutsättningar 
som läraren måste ha kännedom om. Vissa elever hade svårigheter att få ned texter 
på papper när en stor del av undersökningsgruppen tyckte att långa och svåra ord var 
något som de hade problem med. Utifrån allt som står i de flesta böckerna om 
svårigheter som används i bakgrunden till studien står det inte något som direkt 
berättar om elevens perspektiv. I de böcker som används till arbetet fanns det mycket 
lite om just elevens perspektiv. Det finns dock mer forskning om dyslexi och 
liknande, men icke inom de svårigheter som detta arbete lagt vikt vid.  
 

6.4 Inblick hos eleverna i skolan 
I studien som gjordes i denna rapport berättar elever i år 3 om upplevelser. Det tyder 
på att lärarna har fångat upp de elever som har det svårt, vilket läroplanen styrker. 
Att eleven tillsist kan bli mer säker i sin kunskap och klara sig utan något större 
vuxenstöd, vilket Fridolfsson (2008) skriver om. 

6.4.1 Eleverna bär på kunskapen om deras egen lässituation 
Alla elever har olika tankar om deras upplevelser och de kanske inte upplever sin 
lässituation som man kanske tror. Det är kunskap som eleverna kan tillge läraren och 
då får lärare inblick i hur elevernas lässituation ser ut. Enligt Swärd (2008) ska 
läraren utifrån elevers färdigheter arbeta organiserat och strukturerat, eftersom att 
läraren ska få grepp om vilka elever som har svårigheter med sin läsning. En 
kunskap som kan ge läraren tankar som är vikiga för den fortsatta 
undervisningssituationen. I vissa fall kan läraren ändra på sin undervisning för att 
ytterligare stödja eleverna. Att det fick material som exempelvis Bok-och-band, som 
eleverna kan använda för att staka sina kunskaper (Fridolfsson, 2008). Lärarna kan 
även ge eleven det stöd och hjälp som denna behöver. 

6.4.2 Elevernas upplevelser av sin egen läsning   
Tar vi eleverna ”Fredrik” och ”Dennis” som exempel får vi fram att resurserna som 
lärarna givit eleverna har stöttat dem i sin utveckling. Fridolfsson (2008) anser att de 
första läsåret är betydelsefullt när det gäller att stödja eleverna. Det kan exempelvis 
räcka med att elever får mer stöd och extra hjälp i år 1 och har kämpat med 
svårigheterna så att de har minskat och i vissa fall försvunnit. Ett exempel på det är 
eleven ”Fredrik” i intervjun. ”Fredrik” som utvecklas från en ”svag” läsare till en 
mycket god läsare. Som ”Fredrik” själv uttryckte det: ”Känns lite konstigt att jag var 
dålig först och nu är det bra.” Karlsson (2007) skriver att pedagoger arbetar med att 
stödja sina elever, vilket dessa elever är ett bevis på.  
 
De tidigare läsarna finns i klassrummen. Ivarsson (2008) menar i sin studie att de 
tidigare läsarna har större förståelse inom avkodning och förståelse.  
 

6.5 Där hjälp och stöd förekommit som en hjälp för eleven 
Under intervjun visade ”Fredrik” med stolthet på sin seger över svårigheter som han 
känt varit överhängande. ”Dennis” i undersökningen som har en ”egen” lärare, som 
har uttryckte det själv, och de andra eleverna som har svårt med de längre orden, inte 
kan läsa av bilder, hoppar över att läsa ord i texterna och den elev som slutade läsa i 
en bok eftersom det var så många sidor kvar. Alla dessa sorters elever, med just 
koncentrationssvårigheter, svårigheter med avkodningen och förståelsen, samt de 
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elever som har svårigheter med andra skäl som finns i dagens klassrum. 
Svårigheterna kan bland annat leda till störd talutveckling, lässvårigheter, 
stavningssvårigheter, stresskänslighet och koncentrationssvårigheter som Sohlman 
(2000) skriver om. Svårigheterna har funnits där och de kommer alltid att finnas där, 
men lärarna kommer att arbeta med svårigheterna när de får mer kunskap om ämnet. 
Se på denna studie, där olika elevers förutsättningar synliggörs.  
 
Genom att lärare får kunskap om just detta kan vi tillge eleverna nya möjligheter att 
synliggöra det osynliga, det vill säga svårigheter med läsningen, och då kunna ge 
eleverna motivation och stöd så att elevernas eventuella svårigheter med läsningen 
kan stödjas redan i tidigt stadie, skriver Ericson (2007). 

6.6 Elever med olika lässituationer 
Det är inte så svårt för den vuxna att upptäcka elever med svårigheter, menar Wolff 
(2005). Frågan är om läraren kan ser allt som eleverna bär på. Eleverna kanske inte 
vill visa för läraren allt de har svårt med. De kanske gömmer mycket inombords, 
vilket gör det svårt att upptäcka. Känner eleverna att de inte vill visa sina svagheter 
eller så kanske inte eleven vill acceptera sina svagheter. Lärarens uppdrag är att följa 
upp med hjälp och stöd. Det är inte det enklaste alla gånger. Det kan även behövas 
mer hjälp än vad läraren kan ge, då man tar kontakt med specialpedagog. Enligt 
studien har det hjälp två elever till att få mer tilltro till sin egen förmåga. Att detta 
stöd kan göra mycket för elevens självbild och fortsatta studier, att elever inte längre 
har svårigheter med sin läsning. Vi kan bara se det som eleverna väljer att visa oss 
eller de svårigheter som lärare eller som föräldrar uppfattar. Det krävs kunskap om 
själva eleven och hur man kan upptäcka om det finns svårigheter. Se 
”varningssignalerna” och kunna ge hjälp så snart som man upptäcker att eleven har 
svårigheter. Att uppmärksamma eleverna, alla måste bli sedda! (Fridolfsson, 2008).  
 
Lärarna ska enligt Ericson (2007) komma fram till en åtgärd för varje enskild elev. 
Ser deras eventuella svårigheter och kunna stödja dem via att besitta kunskap om 
vilka åtgärder som behövs för att stödja eleven. Efteråt kan läraren utvärdera sitt 
arbetssätt (Ericson, 2007), eftersom läraren ska se hur undervisningen fungerat samt 
vad som exempelvis kan ändras.   
 

6.7 Slutsats 
I de böcker som används i detta arbete har inte elevens perspektiv framkommit lika 
mycket som det kanske borde. Jämförs böckerna som används har de inte haft texter 
om det, trotts att de texterna är relativt aktuella. En svårighet fanns därför i att finna 
texter om eller med elever i centrum. När det gäller forskning handlade det mesta om 
dyslexi, vilket är mycket givande eftersom det är ett viktigt ämne. Tror dock att de 
”andra” svårigheterna med exempelvis de elever som har svårt med sin läsning 
lämnar plats för forskning om just dyslexi och liknande. Saknar dock att det ska stå i 
böcker att elevens perspektiv ska finnas med. Det är eleverna som skolan ska leda till 
kunskap, som läraren ska kunna stödja på vägen dit. Läraren ska besitta seendet att 
uppfatta det osynliga som svårigheter med läsningen. Det finns kunskap om det i 
detta arbete, men det är lärarens uppgift att fullfölja. Läraren måste då kunna se alla 
elever utifrån sina egna förutsättningar.  
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Lärarna bör besitta kunskap att se ur elevens perspektiv som berättar om deras egna 
tankar om svårigheter. Kunna använda sig av hjälpmedel i undervisningen kan bland 
annat göra att eleverna kan skaffa sig läsupplevelse och få mer förståelse för sig egen 
lässituation, som Fridolfsson (2008) skriver om. Då får eleverna tillgång till texter 
via olika media och kan höra litteraturen och på så vis skaffa sig läsupplevelser. 
Vilket kan vara en hjälp på vägen. Annars är det upp till läraren att ta till sig 
kunskaperna för att kunna upptäcka elever med svårigheter i den egna klassen. 
Besitta vetskap och förståelse om att läraren kan kontakta specialpedagog och 
eventuellt göra ett åtgärdsprogram för eleven. Alla ska bli sedda! Allt för att stödja 
eleven i sin utveckling, styrker Ericson (2007).  
 

6.8 Fortsatt forskning 
De elever som får och har fått stöd som exempelvis ”Fredrik” och ”Dennis” måste 
ibland gå från klassrummet och till specialundervisning. Eleven ”Dennis” berättar 
om sin ”egna lärare” som hjälper honom i skolan och denna person verkar vara med 
honom under många tillfällen varje dag för att ge ”Dennis” stöd. Enligt studier som 
Groth (2007) gjort för han fram att elevernas självbild kan få negativ påverkan 
genom att eleven ser omgivningens reaktioner istället för att se sina egna framsteg. 
Varför inte undersöka hur man kan göra för att eleven ska känna sig trygg för att 
kanske tas ut från klassundervisningen till specialläraren. Även undersöka hur kan 
läraren arbeta med elevernas svårigheter.  
 
Groth (2007) menar att läraren ska arbeta med mindre grupper. Vad kan vara positivt 
och negativt med det? Hur gör lärare och vad föredrar eleverna. I en rapport från 
Skolverket (2007, a) står det även att det finns få kunskaper inom läs- och 
skrivsvårigheter. Varför inte undersöka detta? Varför finns det inte och hur mycket 
kunskap finns det i skolorna om sådana svårigheter? Eleverna som behöver hjälp och 
stöd måste ses från deras egna förutsättningar. Görs det och i så fall på vilket sätt? 
Följs läroplanen?  För att läraren ska kunna hjälpa dem i sin utveckling och stödja 
dem i sin lässituation.   
 
Andra tankar är om läroplanen menar att alla elever ska kunna utvecklas likvärdigt, 
menar läroplanens text att den likvärdiga utbildningen beror på det stöd och hjälp 
som eleverna får för att de ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar? 
Finns det elever som inte själva upplever att de har svårigheter och hur kan vi då 
göra för att uppmärksamma svårigheterna? 
 
Den stora frågan om är lärare kan ”se” alla individers behov och arbeta/undervisa 
utifrån elevernas egna förutsättningar. Kan de?  
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BILAGA 1 
 

Elevers syn på läsning 
-en intervju 

 
Hej! Mitt namn är Lina Schröck och jag är färdigutbildad lärare i januari 2009. Just 
nu skriver jag mitt examensarbete, där jag skriver om barns läsning. I mitt 
examensarbete skulle jag vilja skriva in barns tankar. Läsning ur elevernas 
perspektiv.  
 
Därför frågar jag er om ert barn skulle kunna medverka i en intervju och där besvara 
frågor som exempelvis:  
 

� Vilket ämne i skolan är roligast?  
� Läser du någonting på din fritid? 
� Hur var det när du började läsa?  

 
Barnen är här anonyma och får lämna intervjun när de vill. De elever som jag 
intervjuar som är under 15 år måste ha sina föräldrars medgivande till intervjun. 
Svarstalongen lämnas in så fort som möjligt! Senast på onsdag den 3 december. 
 
 
Jag hoppas att ert barn vill medverka i intervjun! Tack på förhand!  
  
 
Mvh Lina Schröck 
 
 
 
 
 
 
 
Förälderns 
medgivande:__________________________________________________________ 
 
Elevens 
namn:_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Jag vill INTE att mitt barn deltar i intervjun! 
 

 
 
Jag vill att mitt barn DELTAR och delar sina tankar om läsning.  
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BILAGA 2 
 

Hur uppfattar elever sin egen läsning? 
 
 
Intervjufrågor om läsning till elever i år 3: 
 

1. Vilket ämne är roligast i skolan?  
a. varför just detta ämne? 
b. var är det som är roligt? 
 

2. Är det något ämne du tycker är svårt i skolan?  
a. vad gör det så svårt?  

  
3. Finns det något i skolan som du tycker är lätt? 

a. vad är det som är så lätt med det? Berätta! 
 

4. Tycker du att det är roligt att läsa?  
a. vad gör det roligt/tråkigt? 
b. när tycker du att det är roligt att läsa?  

 
5. Läser du någonting på din fritid? 

a. vad läser du då? 
b. några speciella böcker eller tidningar du läser?  
c. varför läser du just dem?  
d. vad är det som är så bra med just dessa böcker eller tidningar 

 
6. Kommer du ihåg när du lärde dig att läsa?  

a. hur kändes det? 
b. vad något extra svårt/enkelt?  

 
7. Tycker du att det är svårt att läsa?  

a. vad gör det enkelt 
b. varför är det svårt?  
c. kan du berätta om någon gång när det var svårt eller lätt. 

 
8. Vad kan svårigheterna med läsningen komma från? 

a. varför tror du det? 
b. kan du berätta om någon gång när du läst och det varit jobbigt. 

 
9. Är det lättare att skriva än att läsa?  

a. varför tycker du det?  
 

10. Får du hjälp om du har svårt?  
a. kan du berätta om den hjälp du får?  

 
11. Är det viktigt att kunna läsa?  

a. varför tycker du det? Berätta! 


