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ABSTRACT 

Syftet med studien är att studera elevers erfarenheter och upplevelser kring läs- och 

skrivsvårigheter genom kvalitativa intervjuer med just dessa elever. För denna 

undersökning gjorde jag 18 elevintervjuer i mellanstadiet. Intervjuerna genomfördes 

enskilt på två olika skolor och eleverna var mellan 9-12 år. Studien gjordes med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter.  

Resultatet visar att eleverna upplevde att de själva blir bättre och bättre på läs- och 

skrivsituationer desto mer de övar. Men de var också ganska rädda för att läsa inför en 

grupp eftersom de ofta läste fel och de hade en rädsla för att andra skulle skratta åt en. 

Hälften av de tillfrågade hade en positiv syn på läsning och skrivning men hälften av 

eleverna hade också en negativ syn på läsning och skrivning och ansåg att det var 

alldeles för jobbigt och för krävande att läsa och skriva. De allra flesta eleverna beskrev 

att det var lättare att arbeta tillsammans med någon och att kompisarna hade en stor 

betydelse för elevernas läs- och skrivaktiviteter. De berättade också att det ska vara 

roligt att läsa och skriva och att det då är av betydelse att både lärare, kompisar och 

föräldrar peppar och stöttar en när man har gjort någonting bra.  
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1 INTRODUKTION 

Att börja i skolan är en viktig händelse i ett barns liv, alla vet att man där får lära sig 

att läsa och skriva. Svenska är ett av skolans viktigaste ämne och det bekräftar 

grundskolans kursplan där följande står: ”Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Utbildningsdepartementet, 2010b. 

s.222). Höijen och Lundberg (2004) beskriver läsning och skrivning som en av 

skolans viktigaste uppgifter då all inlärning bygger på just detta Även Taube (2007) 

skriver hur viktigt det är att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar på bästa sätt 

och att: ”Läskunnighet är nyckeln som ska ge tillträde till all annan kunskap” (a.a. s. 

11).  

Varje individ är i stort behov av att ha en välutvecklad läs- och skrivförmåga och 

detta är någonting vi människor använder dagligen och är en förutsättning för vårt 

liv. Lpo94 beskriver att det är viktigt för eleven med specifika läs- och 

skrivsvårigheter att få en anpassad undervisning som är individuell och utgår från 

eleven (Utbildningsdepartementet, 2010a s.15). I denna process är det betydelsefullt 

att eleverna ges möjligheter att lyckas. Läraren har en stor uppgift i att motivera 

eleven eftersom svårigheterna är påtagliga. Eleven måste sättas i centrum. Lpo94 

menar vidare att läraren ska ge eleverna möjlighet att på olika sätt nå målen genom 

val av arbetssätt, metod och material (Utbildningsdepartementet, 2010a. s.14). 

Som lärare anser jag att det är viktigt att undersöka upplevelsen av en 

inlärningssvårighet ur barnets perspektiv, därför att vårt mål är att ta hänsyn till 

elevernas förutsättningar och inlärningar. I skolan kommer det alltid att finnas 

variation, olika barn med olika problem och med olika bakgrund. Detta är 

betydelsefullt att känna till för att kunna följa upp och omsätta kunskapen i praktiken 

både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Utifrån styrdokument ska skolan vara 

en plats för alla barn oberoende av behov, en plats där de kan utvecklas och känna 

sig trygga i utvecklingen. Därför är det viktigt att eleven erbjuds en anpassad 

undervisning. Men även att ”Varje elev har rätt att i skolan utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter” (Utbildningsdepartementet, 2010a s.7).  

I Lpo94 beskrivs att undervisningen ska passa alla elever beroende på behov och 

förutsättningar likadant beskriver den nya läroplanen Lgr11 vikten av detta och att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Utbildningsdepartementet, 2010a, Utbildningsdepartementet, 2010b) 

Varje dag möter man olika individer och många elever knäcker koden snabbt medan 

läsning och skrivning för andra blir en livslång kamp. I yrkesrollen som lärare 

kommer denne att möta barn med olika erfarenheter och olika förutsättningar.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden finns tidigare forskning som belyser området läs- och skrivsvårigheter. 

Områdena som är beskrivna är svenska som ämne och historisk syn på läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare kommer jag att belysa hemmiljöns betydelse för läs- och 

skrivinlärningen och sedan begreppen läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. Det 

följs av kännetecken för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt självbildens och 

motivationens betydelse för läs- och skrivinlärningen. Studiens bakgrund avslutas 

med hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

2.1 Svenska som ämne och historisk syn på läs- och 

skrivsvårigheter 

Under mitten av 1800-talet var det kyrkan som pushade och la stor vikt vid att kunna 

läsa för att förstå bibeltexterna. När skolplikten infördes år 1842 krävdes 

läskunnighet för att få börja skolan. Under denna tid ställdes det krav på föräldrarna 

att lära sina barn att läsa. Det var dock för svårt för föräldrarna och år 1858 startades 

småskolan och kravet lades där istället (Svensson, 1998). Svenska infördes sedan 

som ett ämne i skolan under 1850-talet. Alla individer skulle börja läsa och skriva 

vid sju års ålder och syftet med detta var att man skulle kunna läsa bibeln och 

psalmboken. Den läsmetod som då användes var bokstaveringsmetoden, man 

upprepar bokstavens namn och stavelsen för att sedan säga hela ordet. Under 1940-

talet började ljudmetoden tar över och denna metod innebär att man utgår från hur 

varje bokstav låter och sammanfogar ljuden till en enhet (Lindö, 2002). 

I dagens samhälle ställs det höga krav på att människan ska kunna prestera väl, 

människans förmåga att kunna prestera avgör hans eller hennes värde. Det ses som 

något ”finare” att vara intellektuell och att ha en möjlighet att få utvecklas i ett 

lärande och att ha kunskaper på det mentala planet. Att kunna skriva och läsa är vårt 

första steg mot den intellektuella karriären. I vårt samhälle ställs det krav på en god 

läs- och skrivutveckling för fortsatta studier, men vi måste även behärska 

skriftspråket i vardagen. Kan man inte läsa innebär det ett utanförskap och ett 

beroende av andra människor (Taube, 2004). 

Taube (2004) beskriver att en god läsförmåga gör också att individen får tillgång till 

bra skönlitteratur, det här ger oss glädje och avkoppling i våra liv. Att kunna läsa är 

alltså mycket viktigt. Den vuxne överför också denna insikt till sina barn. När barnen 

börjar i skolan vet de att de ska börja lära sig att läsa. De barn som har fått höra sagor 

på förskolan och varit delaktiga i att t.ex. skriva brev eller sagor får en klarare 

uppfattning om vad läsning är. Barnen kan se läsningen som något roligt och 

spännande eller som ett hjälpmedel vid brevskrivning. Men en del barn har en liten 

erfarenhet av böcker vid skolstarten och därför saknar det som Taube (a.a.) kallar 

läsmodeller. Det har varit svårt att direkt se fördelen med att kunna läsa och skriva. 

De ser läsinlärningen som ett pålagt krav, och inte något som de kan ha glädje av. 

Motivationen under inlärningen blir således påverkad (a.a.). 
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Enligt Bladini (1994) började dyslexin diskuteras i England redan under 30-talet men 

att det dröjde ända till slutet på 60-talet innan det togs på allvar. Det fanns inga 

orsaker till barnets svårigheter och då blev barnet dyslektiskt. År 1981 fick elever i 

Sverige med dessa svårigheter rätt att få resurser i form av specialundervisning. 

Därmed anser Gustafsson (2001) att elever med läs- skrivsvårigheter förr ofta ansågs 

som obegåvade eller lata. Det är även viktigt att se skolmiljön för att alla ska få en 

likvärdig utbildning, det är viktigt att veta vad som hindrar eller stöder det enskilda 

lärandet. Elever som är i behov av särskilt stöd är berättigade till att få det stöd de 

behöver för att klara av sin skolgång. Författaren skriver att under de senaste tio åren 

har utredningar och studier gjorts och detta visar att behovet av särskilt stöd har ökat. 

Detta kan ha flera olika orsaker, samhället gick igenom en ekonomisk kris som 

återspeglade sig på livsvillkoren hos många människor. Det blev även ändring av 

läroplaner och betygsystem och detta bidrog också till att en stor del av behovet har 

ökat.  

2.2 Hemmiljöns betydelse för läs- och skrivinlärning 

Arnqvist (2003) beskriver Vygotskij tankar kring att kunna förstå människans 

språkutveckling och då måste denne sättas i den kulturella omgivningen där hon har 

sitt historiska perspektiv. Enligt författaren menade också Vygotskij att barn får sitt 

viljemässiga och logiska tänkande via kulturarvet. Med språket som verktyg 

utvecklas det mänskliga tänkandet som ger styrkan till läsningen (a.a.). Dysthe 

(2003) skriver om Piaget som anser att människan är en enskild individ som inte lär 

av varandra. Kunskap och förståelse måste hittas på egen hand och kan inte överföras 

genom andra. Det händer när eleverna finner ny kunskap och kopplar ihop detta till 

det eleven redan kan (a.a.). Lindö (2002) skriver om Vygotskij som har ett 

sociokulturellt perspektiv på lärandet vilket är en motpol till Piaget. Vygotskij 

förespråkar istället samspelet som en stor del av inlärningen medan Piaget utformar 

sitt lärande enskilt. Han ansåg att människan utvecklade inlärning själv i samspel 

med andra och inte att det inte är något medfött. Både Vygotskij och Piaget pratar 

om betydelsen för arvet och miljön men Vygotskij förespråkar människans betydelse 

av den språkliga miljön medan Piaget lägger mer tyngd på arvet (a.a.). Imsen (1998) 

hänvisar till Vygotskij där han menar att blir inte barnen presenterade för någon 

litteratur lär de sig heller inte att läsa. 

 

Svensson (1998) poängterar att hemmiljön påverkar barnets intresse för att vilja läsa. 

Föräldrarna kan väcka barns läslust genom att läsa för dem och att visa ett generellt 

intresse för böcker och skrift. Förskola, skola och fritidsintresse har också betydelse 

för barnets läsutveckling. Även föräldrarnas jobb, attityd och ekonomi påverkar 

barnet. Tillgången till texter som böcker och tidningar m.m. när barnet är litet 

påverkar dess sätt att se på läsning. Föräldrar och omgivning som läser ger barnet en 

förståelse för nyttan med det. Barn som är uppväxta med föräldrar som läser för dem 

eller att barnet ser dem läsa har lättare för att förstå varför man ska kunna det. Även 

Björk & Liberg (2005) påpekar att miljön har stor betydelse för barns 

språkutveckling och skriver att om barn omges av böcker och material som 

stimulerar skriftspråkets värld och en miljö där både barn och vuxna deltar i ett 

funktionellt och aktivt språkande är av största betydelse för läs- och skrivinlärningen.  

Fry (1985) skriver att vissa barn ser sig själva som läsare, för att de ska göra det 

krävs att de har ett bra sätt att se på läsning eftersom det då blir lättare sig an 

läsningen. Barn som ser positivt på läsning har ofta fått följa med sina föräldrar till 
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bokhandeln eller biblioteket redan innan de har kunnat läsa själva. De har suttit med 

och bläddrat i böckerna och låtsasläst. De har bläddrat precis som de läser boken fast 

de inte är läskunniga. De relaterar ofta till berättelser som föräldrarna har läst för 

dem tidigare när de bläddrar i böckerna.  Enligt Fry (1985) kopplar barnen samman 

bilderna med läsning. Fry menar också att det är viktigt att skaffa fram böcker till 

barnen som speglar deras intressen för att uppmuntra dem i sin läsning (a.a). 

Precis som Svensson (1998) anser också Strickland (1989) att miljön påverkar 

barnet. Ifall läsning och skrivning uppmuntras i hemmet är det mer troligt att denna 

individ får ett ökat självförtroende. Om barnet även ser vuxna skriva och läsa är detta 

mer troligt att barnet också intresserar sig för detta. Höijen och Lundberg (2004) 

beskriver även han att miljön är betydelsefull för läs- och skrivutvecklingen och 

elever med läs- och skrivsvårigheter inte hinner hålla samma tempo som övriga och 

att det ofta hålls ett medeltempo på undervisningen och att elever i svårigheter ofta 

inte hinner befästa ny kunskap.  

I en undersökning gjord av Wolff (2005) delades eleverna upp i olika delar av 

läsprofiler. Fem passade in på läs- och skrivsvårigheter, två på medelgoda och goda 

läsare och en på dyslexi. De nioåringar som tillhörde dem som hade svårt för läsning 

och skrivning visade att antingen hade de brist på böcker i hemmet, ett annat 

modersmål än svenska eller lågutbildade föräldrar (a.a.).  

2.3 Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi 

Malmer (2002) skriver att dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp och att det 

finns för det mesta alltid någon elev som har svårigheter med att tala eller läsa inom 

en ”rimlig tid”. Höijen och Lundberg (2004) kallar termen dyslexi för uttalade 

problem med att lära sig läsa och skriva. Dyslexi behöver inte ha med dålig 

sociokulturell bakgrund eller låg intelligens att göra. Det finns inga klara gränser 

som skiljer dyslektiker ifrån andra. Dyslexi innebär att man har större eller mindre 

problem med att uppnå sin läsfärdighet.  Författaren definierar dyslexi som att det är 

en störning av skriftspråket i kodningen och orsaken till detta är att det finns en 

defekt i det fonologiska systemet. Höijen och Lundberg (2004), Myrberg (2007) och 

Lundgren och Ohlis (2003) anser att det är en fonologisk störning och att det är svårt 

att nå en automatiserad ordavkodning. En dyslektiker har ofta svårt att urskilja de 

olika ljuden i det talade språket och har på detta sätt besvär i vilken ordning de 

kommer.  

Enligt Lundgren och Ohlis (2003) finns det två delar som påverkar svårigheterna i 

läsning och skrivning och författarna benämner dessa som de primära och sekundära. 

De primära handlar om att man lätt kastar om bokstäver, läser långsamt eller 

spegelvänder bokstäverna. Det kan också handla om att eleven har en försenad 

språkutveckling. De sekundära handlar om att eleven ser att det som fungerar för 

kompisarna fungerar inte för mig. Detta kan resultera att eleven känner sig obegåvad 

och att man slutar att anstränga sig (a.a.).  

Bladini (1994) skriver att dyslexi är ett genetiskt neurobiologiskt handikapp betingat 

från mediciniskt håll. Författaren skriver att lärare ser problematik i språk- läs- och 

skrivutveckling eller läs- och skrivsvårigheter medan forskare inom medicin väljer 

att hellre tala om dyslektiker och dyslexi. Även Ingvar (2008) beskriver att dyslexi är 

ärftligt. Författaren skriver att det är mellan 25 till 65 procent risk att föräldrar med 



5 

 

dyslexi också får barn som har dessa svårigheter. Därför är det viktigt att även följa 

upp barn vars föräldrar eller syskon har detta funktionshinder.  

Redan under 1950-talet undersökte forskare att arv och läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi hade något sorts samband. I en svensk undersökning gjord 

av Hallgren (1950) studerades 112 barnfamiljer och i mer än 80 % hade minst en av 

föräldrarna lässvårigheter. Resultaten kan naturligtvis variera något men det står klart 

att dyslexi ofta går i arv. Dock är det inte visat vad som ligger bakom detta fenomen 

(a.a.). Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) skriver också att det kan handla om 

individuella förklaringar. En del elever har genetiska eller biologiska faktorer som 

har påverkat läs- och skrivutvecklingen. Även Liberg (2006) anser att det är svårt att 

fastställa om det är ett biologiskt arv, ett psykologiskt arv, ett socialt arv eller en 

blandning av dessa som är den bakomliggande orsakern. 

Von Euler tar i en artikel på Språka loss hemsida upp forskningens syn på de 

bakomliggande orsakerna till dyslexi: 

Forskning med syfte att nå klarhet om de bakomliggande orsakerna till dessa 

funktionssvagheter har gått fram på flera vägar. Att dyslexi förekommer oftare i 

vissa familjer än i andra har lett till intensiva studier över den genetiska 

bakgrunden till dispositionen för dyslexi. En annan forskningsinriktning har tagit 

fasta på de neurologiska aspekterna och har bland annat påvisat att dyslektiker 

har något annorlunda kopplingar i vissa ”moduler” i hjärnan. (Von Euler, 2005-

11-12).  

Von Euler skriver vidare att man redan på 1950- talet publicerade en undersökning (i 

en tidskrift för Karolinska institutet) som bekräftade att dyslexi är ärftligt. Det har 

gjorts försök att hitta generna som orsaker dyslexi men det har inte funnit några 

avvikande gener ännu. Von Euler (1999) menar att miljöfaktorerna spelar en stor roll 

av arvsanlagen. Det handlar inte om att det är arv eller miljö utan detta finns i stor 

utsträckning. Det betydelsefulla för miljöfaktorerna anser han är hormonella och 

immunbiologiska faktorer. Svensson (2004) skriver också om en genetisk och ärftlig 

analys som genomfördes av olika forskare på Sahlgrenska universitetssjukhusets 

avdelning för klinisk genetik. I undersökningen deltog 62 personer mellan 7-92 år 

gamla med hög grad av dyslexi. Det gick inte att fastställa ett samband mellan 

dyslexi och områdena som forskarna sagt hörde ihop. Däremot gick det att urskilja 

områden på kromosom 6 och 13, dessa stämde lite svagt ihop med tidigare forskning.  

Stadler (1998) beskriver flera olika orsaker till dyslexi men några som hon tar upp är 

att eleven inte kan ta till sig undervisningen på grund av bristande kognitiv och 

språklig förmåga eller fonologiska svårigheter. Det handlar om att 

undervisningssättet inte har passat eleven eller att eleven har nedsatt syn eller hörsel. 

Hon beskriver också att eleven kan ha en liten hjärnskada eller neurologiska 

avvikelser. Det kan också ha emotionella orsaker inom familjen eller i 

kamratrelationer. Detta betonar också Myrberg (2001) att familjer i riskgrupper (t.ex. 

föräldrar med låg utbildning eller ekonomiska problem) sätter man in stödinsatser 

redan under barnets första levnadsår för att undvika negativ utveckling i barnets 

språkliga utveckling. Med stödinsatser menar han en fungerande samverkan mellan 

barnavård, social omsorg, mödravård, bibliotek, skola, förskola och 

fritidsverksamhet för att kunna förebygga läs- och skrivproblem hos dessa barn 

genom uppväxten. Specialpedagogiska insatser bör omfatta alla dessa 

samverkansgrupper för att de ska kunna förebygga läs- och skrivproblem.  
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Höijen och Lundberg (2004) skriver att en forskare vid namn Orton fann i början av 

1900-talet att det var tre till fyra gånger vanligare att pojkar hade dyslexi. Han 

menade att pojkarna var mer oroliga i klassrummet och detta gav större behov till 

specialundervisning. Anledningen till detta börjar redan vid födseln eftersom 

pojkarna är skörare foster än flickor och detta kan leda till dyslexi. Flickorna med 

dyslexi märks oftast inte eftersom de är mer tystlåtna och därför kan detta vara en av 

anledningarna till varför inte forskarna har kommit fram till detta. Stadler (1994) 

visar också en studie där flickorna mognar snabbare och därför lär sig den verbala 

inlärningen fortare. Det blir därför enklare för flickor att lära sig läsa och skriva (a.a.) 

”Pluggande” går inte ihop med manlighet. Det finns en allmän negativ attityd till 

skolarbetet framförallt hos pojkar och en antipluggkultur som har varit betydelsefulla 

i svenska utredningar i ämnet skriver Björnsson (2005) i skolverkets rapport Kön och 

skolframgång.  

PISA undersökningen (2004) (Program for international student Assessment) visar 

att det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars läsning. Andelen av 

flickornas läsförmåga för att klara framtiden är nästan 75 procent medan pojkar 

ligger under 60 procent. Undersökningarna av flickor och pojkars läsning har gjorts 

år 2000 samt 2003 och detta framkom år 2003 i både Sverige och flera av länderna 

som deltog. I denna undersökning deltog 41 länder totalt.  

Malmqvist (1967) beskriver flickor och pojkars läsning i Stadler (1994): 

Det förefaller som om en av anledningarna till att flickor når något bättre resultat 

i läsning än pojkar under första skolåret kan vara att söka i en något tidigare 

utvecklad mognad beträffande framför allt den för läsinlärandet väsentliga 

förmågan att visuellt uppfatta likheter och skillnader mellan bokstavs och 

sifferliknande typ. (Stadler 1994 s. 18). 

Zetterqvist Nelsson (2003) skriver att läraren beskriver starka och svaga sidor hos 

flickor och pojkar på olika sätt. Författaren intervjuade 20 elever med dyslexi eller 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Två av dessa, en pojke och en flicka hade ungefär 

samma problem. Pojken behövde mer stöd och hjälp för sin inlärning medan flickan 

kan om hon vill, bara hon koncentrera sig. Pojkarna har oftast en brist och det 

kompenseras oftast med mer hjälp medan flickorna får ta ett personligt ansvar för sin 

läs- och skrivinlärning.  

2.4 Kännetecken för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Ingvar (2008) nämner att fonologisk medvetenhet är av stor vikt för att människan 

ska kunna bli en god läsare. Oftast saknas denna avkodning om dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter finns. Författaren skriver vidare att en elev med en snabb avkodning 

kan energin läggas på förståelsen istället för att arbeta med att komma ihåg vad det 

står i texten. Han menar att det är lätt att ge upp eftersom ansträngningen blir så pass 

stor och fokus inte ligger på att förstå texten utan på avkodningen (a.a.).  

Stadler (1994) skriver att symptomen alltid varierade från individ till individ precis 

som Strömbom (1999) också poängterar, Strömbom menar att dyslektiker inte är en 

homogen grupp. Det finns många olika symptom men en dyslektiker visar oftast inte 

upp alla dessa. Strömbom (1999) menar att dessa framträder tillsammans men att det 

är olika varianter av symptom. Stadler (1994) menar i sin tur att det finns vissa delar 

som är utmärkande och det kan vara att individen inte hör korrekt ljud med rätt 

bokstavstecken eller ser bokstävers ordningsföljd i ord, man kan också ha svårt med 

avläsning eller rättstavning. Det kan också handla om visuella svårigheter då ljud och 
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bokstäver förväxlas. Ifall synfel uppkommer kan detta förvärra situationen. Själva 

avkodningen för dyslektiker tar så mycket energi att texten oftast blir entonig och 

innehållsuppfattning saknas oftast. Därför tappar många lusten att läsa och de får 

aldrig någon riktig glädje av läsningen. Det är vanligt att dyslektiker visar en större 

förståelse då de hör en text istället för att läsa den själva. En dyslektiker kan ha svårt 

för att lära sig saker utantill, minnas långa instruktioner och att lära sig 

ordningsföljden. Stadler (1994) skriver att eleven ibland kan kasta om bokstäver eller 

siffror, ha svårt att minnas i ordningsföljd, är osäker på bokstavens ljud eller form 

men kan även spegelvända bokstäver. Detta förstår eleven när andra läser texten men 

inte när eleven läser texten själv (a.a.) 

Höijen och Lundberg (2004) menar att den dyslektiske eleven har stora svårigheter 

med att komma till rätta med den alfabetiska koden. Läsning innebär en stor mental 

ansträngning och därför blir det personliga utbytet så pass litet att individen lätt ger 

upp. Författaren jämför detta med att cykla länge i motvind: tillslut tröttnar man och 

ger upp eftersom det medför för mycket ansträngning. Eleverna lär sig helt enkelt 

inte att läsa eftersom de inte läser. En låg självvärdering kan göra att eleven hamnar i 

en ond cirkel. Detta hindrar elevens fortsatta inlärning. Författaren skriver också att 

ögonrörelse inte är orsaken till lässvårigheterna utan Höijen och Lundberg (2004) 

menar att det blir en följd av detta. En dyslektiker kan ha svårigheter med fonologisk 

kodning, problem med korttidsminnet, låg grad av artikulering och problem att sätta 

ord på fenomen. Även Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) skriver att eleven kan 

ha språkliga problem eller perceptuella problem så som hörsel, syn eller motoriska 

svårigheter. Eleven kan också ha fonologiska svårigheter. Alla dessa faktorer kan 

göra det svårt för eleven att tillägna sig läsning och skrivning. Detta poängterar också 

Stadler (1994) som skriver att läsförståelsen förhindras eller försämras när 

avkodningen fungerar dåligt och att den psykiska energin går åt för att avkoda ordet 

vilket leder till att förståelsen blir lidande.  

Stadler (1998) beskriver att eleverna inte alltid talar om att de inte förstår och att de 

kan dölja sitt problem väl. Men några kännetecken är att de har en glömska för 

bokstäver och ljud, vänder orden eller gör en omkastning av dem. De har oftast inget 

flyt i läsningen vilket bidrar till en bristande läsförståelse och en låg självkänsla 

vilket kan leda till ytterligare problem. Detta visar också PISA – undersökningen 

(skolverket, 2004) att eleven inte vill eller våga lära sig och att rädslan för att 

misslyckas blir för stor. En elev som ofta misslyckas kan också sluta att försöka bara 

för att skydda sin egen självbild. 

Nielsen (2005) skriver i sin avhandling om en elev, Mats i år 4 som har svårt för att 

läsa och skriva. Denna elev berättar själv att det krävs ett minne för att kunna läsa 

och vid långa ord är det väldigt svårt att komma ihåg allt. Han beskriver att han först 

tittar på bokstäverna, sedan ljuda han, sedan tänker hjärnan och sedan kommer ordet. 

Ett typiskt mail från eleven Mats kan se ut så här: 

tja å hej ilever pastej har du haft det rolit i lovet 

 jag har vat på kallsa jag hoppades at du hade 

rolit på jul afdon och på ny år kan du rina mej 

telle fån numer är xxxxx skriv det på papper och 

rin mej då tja då (Nielsen, 2005 s.136).  

 



8 

 

Nielsen (a.a.) skriver vidare att Mats inte är klar över hur man delar in en text i 

meningar och genom örat tar han hjälp till stavningen. När Nielsen börjar tala om 

punkt och stor bokstav har redan Mats börjat tänka på någonting annat. 

2.5 Självbildens betydelse för läs- och skrivinlärning 

Taube (2004) skriver att barn har olika förväntningar på sin förmåga att misslyckas 

eller att lyckas. Förväntningarna skapas av föräldrarnas intresse, kärlek och det 

mottagande som barnen fått under åren de gått på förskolan. Barnen har redan 

utvecklat en självbild när de kommer till skolan men är fortfarande mottagliga för 

förändring. Föräldrarna är viktiga för barnen men kamraterna och lärarna blir en 

betydelsefull enhet i barnens liv. Kamraterna och lärarna har en stor påverkan på 

elevens självbild. Deras förväntningar och attityd påverkar elevens självförtroende. 

Kamrater och lärare kan ge eleven en positiv självbild men även det motsatta. 

Negativa upplevelser från de tigare åren i skolan kan göra att eleven får en svårare 

läsutveckling (a.a.). Även Molloy (2007) hävdar att inte kunna läsa och skriva ger 

dåligt självförtroende och detta innebär ett utanförskap. Författaren menar att man 

ska synliggöra problemen för att eleverna själva ska kunna berätta hur de vill arbeta 

och hur de lär sig själva på bästa sätt (a.a.)  

Taube (2004) hävdar att självkänslan har betydelse för läs- och skrivinlärningen och 

att barnen kan tappa motivationen och självbilden ifall de har svårigheter med 

läsning och skrivning. Detta blir en ond cirkel menar författaren eftersom det inte går 

bra för eleven att läsa blir då självbilden ännu sämre. Detta menar också Jacobson 

och Lundberg, (1995) som skriver att det är viktigt att eleven får en diagnos tidigt 

och att det finns tillgång till välutbildade lärare för att eleven ska kunna behålla sin 

positiva självbild. En bedömning av elevernas självbild bör göras vid varje diagnos. I 

Ingesson (2007) studie ingick 75 individer och 40 procent av dessa menade att de 

hade haft dålig självkänsla upp till tonåren. Hennes resultat visade att det är de första 

sex åren som kan vara svåra då dessa kännetecknas av förvirring. Hon beskriver 

utifrån citatet att analfabetismen ofta är relaterat till skam och att det därför 

förknippas med att vara ointelligent. Ingesson (a.a.) skriver i sin studie att svårigheter 

är någonting som eleverna skäms över. Barnen kunde känna sig dumma och 

annorlunda. Ingesson skriver följande i sin studie: 

Illiteracy is very much related to shame. Even prominent and otherwise highly 

respected persons in. Sweden has been publicly ridiculed because of incidents of 

misreading or misspelling. Being illiterate is associated with being unintelligent, 

which is another trait considered shameful (a. a. s 24). 

Crocker och Major (1996) skriver att när en elev känner att denne inte kan och måste 

lämna sin klass är det lätt att individen känner sig stigmatiserad. Individen känner att 

det är något fel och tillhör inte den vanliga gruppen som kan läsa. Författaren menar 

att de elever som känner sig stigmatiserade jämför sig med andra i klassen och detta 

påverkar självförtroendet. Det innebär att de känner sig mer utanför och att de lätt 

övertolkar händelser.  

Elevens självbild byggs upp genom olika erfarenheter i skolan, i yrkeslivet och i 

hemmet. Självbilden påverkas av hur andra individer ser på en och hur man ser på 

sig själv jämfört med andra. Positiva erfarenheter leder till ett ökat självförtroende. 

För att hindra den negativa självbilden är åtgärder viktiga, omgivningen är därför en 

viktig del i självbilden. Vi har alla olika egenskaper och om vi är bra på något kanske 

vi är mindre bra på någonting annat (Lindell, 1996). Theobald (2006) påpekar att det 
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lärarna som är ansvariga för att skapa en god inlärningsmiljö som känns trygg för 

eleven och som tillåter att eleven ibland gör felsteg som den sen kan lära sig utav. 

Alla elever kan lära sig läsa och skriva och detta varierar från elev till elev eftersom 

prestationsförmågan är olika. Läraren ska visa att denne tycker om eleverna som de 

är och ge mycket beröm till eleverna eftersom detta stärker deras självbild och 

inställning till skolarbetet. McNulty (2003) beskriver en undersökning med 12 vuxna 

som har fått diagnosen dyslexi som barn. Samtliga individer som deltagit menar att 

de i skolåldern märkte av problem med självkänslan vid skolmisslyckanden. Precis 

som Lindell (1996) anser också McNulty (2003) att former av olika stöd ifrån 

närstående gör att utvecklingen sker positivt. Författaren McNulty (2003) beskriver 

att skolåldern kan upplevas som svår och efter en rad offentliga misslyckanden 

känner eleven själv skam och att någonting är fel. Han skriver följande:  

By school age, the experience of related difficulties can result in problems in 

school and in emotional sense that others think that”something’s wrong with 

me.” Such an experience generally results in self-consciousness. It can feel 

traumatic during public experiences of failure, when the learning difference is 

misunderstood and the child has an intense emotional response, usually 

involving shame (a. a. s. 378). 

En del anser att det kan vara en fördel att få en diagnos och att det påverka 

självkänslan positivt medan andra anser att det är en stämpel och att man då försöker 

uppfylla andras förväntningar. Läraren ser ofta diagnosen för att få resurser och 

pedagogiska åtgärder. Ifall elever med läs- och skrivsvårigheter är motiverade och 

hör till de som tar ansvar och arbetar hårt då blir diagnosen sekundär menar 

författaren (Zetterqvist, 2003). Taube (2004) skriver följande: 

Vi bör arbeta för att undvika att elever utvecklar en negativ självbild, men vi får 

inte förvänta oss att en positiv självbild automatiskt medför höga prestationer 

(a.a. s 97). 

2.6 Motivationens betydelse för läs- och skrivinlärning 

Enligt Lundgren och Ohlis (2003) underlättar lärandet ifall man själv är motiverad. 

Motivation är ingenting som kommer på beställning och den som har svårt att läsa 

undviker oftast att läsa eftersom insatsen är för stor relaterat till resultatet. Man måste 

befinna sig i omgivning runt eleven och kunna se möjligheter och behov för att skapa 

ett positivt undervisningsklimat och ge eleverna lagom stora arbetsuppgifter som är 

anpassade till deras förmåga. Enligt Imsen (2006) handlar motivation om hur tankar, 

förnuft och känslor sätts ihop. Motivation definieras också som en aktivitet vilket ger 

en mening och ett mål. Ifall eleverna inte kan koncentrera sig eller har svårt för något 

talas det om att det saknas motivation och alltså ett mål. Författaren beskriver att 

eleverna behöver få färg och glöd för att ge aktiviteten ett mål.  

Liberg (2006) beskriver motivation på följande sätt:  

Inlärning sker effektivast om eleven är motiverad. Om jag som lärare tragglar för 

länge med det som eleven finner svårt och mödosamt, kan det till och med 

resultera i ’icke inlärning (s. 87). 

PISA- undersökningen (Skolverket, 2004) visar att relationen mellan eleverna men 

även relationen mellan lärarna har en inverkan på elevernas motivation. Glasser 

(1996) skriver att ett samlärande kan påverka eleverna positivt. De elever som inte är 

motiverade kan bli detta genom sina klasskamrater. Burden och Burdett (2005) ser 

olika viktiga delar i en lärprocess så som inställningen eleven har till lärandet och 
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uppgiften man ska lära sig även om eleven klarar av det som ska läras, detta påverkar 

således motivationen.  

 

Lundgren och Ohlis (2003) skriver att det är viktigt att vara motiverad själv eftersom 

detta gör att man bemästrar sina svårigheter men motivationen måste skapas genom 

arbetets gång med läs- och skrivsktiviteter. Individen som har svårigheter undviker 

vanligtvis läsning och detta innebär en negativ utveckling. För att kunna bryta detta 

kan eleverna få arbetsuppgifter som är rimliga och detta kan skapa motivation för 

eleven. De skriver följande: 

Dessa elevers hela skolgång beror i mycket hög grad på vilken kunskap samtliga 

lärare har om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Elevernas framtid beror på hur 

du som lärare lyckas upptäcka detta hos dina elever och anpassa din 

undervisning så att funktionsnedsättningen inte förvandlas till ett handikapp (s.6 

). 

Imsen (2006) skriver vidare att det finns två typer av motivation, den inre och den 

yttre. Den inre handlar om att den drivs utifrån ett intresse eller en vilja och detta 

upplevs då som meningsfullt. Den yttre motivationen drivs av att få någon form utav 

belöning. Gemensamt för dessa två motivationer är att det finns lustbetonad 

förväntan eller erfarenhet. Theobald (2006) anser precis som Imsen (2006) att det 

finns två typer av motivation och dessa är den inre och yttre. Theobald (a.a.) menar 

att yttre motivation är beröm eller belöningar från lärare eller andra kamrater och 

detta är någonting man söker sig till. Den inre motivationen speglar det eleven själv 

vill uppnå och detta gör att eleven kämpar, men det måste finnas ett intresse från 

elevens sida. Det är individen själv som påverkar sin motivation.  

2.6.1 Föräldrarnas inflytande för läs- och skrivinlärning 

Ingesson (2007) har i sin studie visat att det är mycket tack vare föräldrarna som 

barnen har kommit igenom sina svårigheter. Författaren påpekar att det speciellt är 

barnens mammor som har gjort att barnen har klarat skolrelaterade saker eftersom de 

har trott på sina barn helhjärtat. Författaren menar också att envishet bidrog till en 

god självkänsla och att det inte fanns någon skillnad på föräldrarnas utbildning och 

det stöd som de gav sina barn. Hon skriver på följande sätt: 

The subjects´ experience of parental support and mothers´ belief in their capacity 

together with good peer relations were factors that most certainly were important 

for adjustment (s.74). 

Lundgren och Ohlis (1995) beskriver vikten av att ha ett bra samarbete mellan hem 

och skola. Eleverna behöver mycket uppmuntran och stöd och att föräldrarna är som 

en resurs för barnen. Författarna påpekar att det är viktigt att hem och skola har en 

samsyn i frågorna så att eleven kan få en så harmonisk miljö som möjligt att arbeta i. 

Wang, Haertel och Walberg (1990) betonar också föräldrarnas betydelse: 

Föräldrars engagemang i elevens hemarbete, medverkan i skolkonferenser och 

liknande aktiviteter, och ett aktivt föräldraintresse för elevens skolframgång, 

liksom en ”edukativ hemmiljö” med många böcker, tidningar etc. är högt 

relaterade till inlärningsresultat (s 36.) 

Madison och Johansson (1998) skriver att det är viktigt att även föräldrarna känner 

en motivation till läsningen. Föräldrarnas engagemang är oerhört viktigt. I Föhrers 

och Magnussons undersökning (2003) visade det sig att samarbetet mellan 

föräldrarna och skolan är oerhört viktigt. Det blir ett stort stöd för eleverna och en 



11 

 

stor framgång i deras lärande. Taube (2000) beskriver att föräldrarna är 

nyckelpersonerna för elevernas utveckling. 

2.7 Hur kan man förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

Enligt Höijen och Lundberg (2004) är det viktigt att eleven får en direkt vägledning, 

och att väcka läslusten och få eleverna att tro på sig själva. Fonologiska övningar är 

nödvändigt och övningar där eleven får använda flera sinnen är av stor vikt. De ser 

datorn som ett bra hjälpmedel vid läs- och skrivinlärningen och för många elever kan 

det vara lättare att ta emot rättelse från datorn än från läraren.  

Stadler (1998) skriver att det är viktigt att så tidigt som möjligt sätta in stödåtgärder 

eftersom felaktiga strategier kan skada självbilden. Hon beskriver att om 

läsinlärningen misslyckas kan detta bli stort för barnet som precis har börjat skolan, 

därför måste man vara uppmärksam på alla elever den första tiden. Som lärare måste 

man vara noga med att gå systematiskt och långsamt fram annars riskerar man att 

några elever inte hinner befästa kunskapen ordentligt. Detta är någonting som också 

Malmer (2002) poängterar att elever med läs- och skrivsvårigheter inte får den tid de 

behöver för de grundläggande begreppen, specialpedagogiska insatser för dessa 

elever som behöver måste finnas. Genom insatser bidrar det till att individen 

minimerar undergrävandet av självförtroendet och felinlärning. Som lärare måste 

man arbeta för att acceptera elever som är olika och utnyttja deras resurser som finns 

och förstärka dessa. Det ställer flera krav på individanpassad undervisning och 

lärarens förmåga att göra eleverna mer ansvarstagande och aktiva. Stadler (1998) 

hävdar precis som Höijen och Lundberg (2004) att läraren ska öva fonologisk 

medvetenhet för att förbättra läsförståelsen. 

Skolverket (2001) beskriver att flertalet elever kan få hjälp med sina läs- och 

skrivsvårigheter. För vissa krävs det kraftigare insatser över en längre tid medan det 

för andra elever räcker med lite extra undervisningshjälp under en kortare tid. 

Myrberg (2001) anser precis som skolverket (2001) att det bästa sättet att hjälpa 

eleverna är att ta hjälp av skolpsykologer eller specialpedagoger. Det är ganska lätt 

för lärarna att se vilka elever som har svårigheter men det svåra är att se vilken typ 

av svårigheter de har samt vilket stöd de behöver. Stadler (1998) hävdar precis som 

Höijen och Lundberg (2004) att läraren ska öva fonologisk medvetenhet för att 

förbättra läsförståelsen. Även Myrberg (a.a.) hävdar att man ska arbeta mycket med 

fonologisk medvetenhet:  

I förskoleklassen och de första åren i skolan ger träning av fonologisk 

medvetenhet positiva effekter på barnens läs- och skrivutveckling. Detta gäller 

särskilt barn som befinner sig i riskzonen att utveckla läs- och skrivproblem 

(Myrberg 2001 s.52). 

Ahlén och Nilsson (2003) skriver att det är lättare att förebygga framtida problem 

med läsning och skrivning om man upptäcker läs- och skrivsvårigheter tidigt. Detta 

är också någonting Ingvar (2008) hävdar att ju tidigare eleverna får hjälp att skriva 

desto bättre är det. Ingvar (a.a.) fortsätter att beskriva dyslexi som ett funktionshinder 

som påverkar individen hela livet och att det inte är någonting som går över av sig 

själv, ”vänta och se” attityden är skadligt eftersom stödinsatserna då kan få en 

negativ startpunkt. Den största utmaningen ligger i att finna motivation för eleverna 

för att de ska klara av dessa hinder.  



12 

 

Smith (2000) menar att ifall man låter en läskunnig individ läsa för någon som inte 

själv kan läsa ger detta en positiv utveckling för båda individer. Lärarens viktigaste 

uppgift är att kunna se vad som är meningsfullt och att ha ett sunt förnuft i praktiska 

frågor, detta kräver också en kännedom om både läsning och olika program som man 

kan använda sig av som lärare. Läraren behöver skydda sina elever mot olika 

program och tester så att inte de tror att läsning är något som är plågsamt och 

värdelöst istället för användbart och tillfredställande. Författaren poängterar: ”Man 

kan inte lära barn läsa. Lärarens ansvar är inte att lära barnen läsa utan att göra det 

möjligt för dem att lära sig läsa” (a.a. s.14) Alleklev och Lindvall (2003) skriver 

vidare att man lär sig läsa genom att läsa. Läsningen ska vara lustfylld och någonting 

som är spännande. Detta menar också Molloy (1996) som hävdar att olika former av 

skönlitteratur är positivt för läsningen.  

Enligt Pramling och Olsson (2007) ska man ta vara på barnens mångfald och det är 

väldigt viktigt att använda deras tidigare kunskaper och fånga vardagliga situationer 

till ett lärande. Motivation, självförtroende, en trygg och bra miljö och lagom 

kunskapsnivå som är anpassad till vad eleverna redan kan är några av de saker som 

ska finnas med. Pramling tar även upp att läraren ska utmana barnen i deras lärande. 

Hon skriver att det är viktigt att ställa frågor till eleverna som: Varför gjorde vi 

detta? Hur skulle man kunna göra annorlunda? Hur hade det blivit om vi gjorde på 

ett annat sätt istället? Det är viktigt att få barnen att tänka och reflektera kring deras 

eget lärande och detta är viktigt att även göra tillsammans med andra. Författaren 

skriver följande: ”Barns vägar in i skriftspråket bestäms av deras uppväxtvillkor, av 

hur man i deras omgivning hemma, i förskolan och skolan, förhåller sig till språk” 

(a.a. s. 76).  

Taube (2000) påpekar att det allra viktigaste är att eleverna får känna att de är 

accepterade av läraren utifrån både starka och svaga sidor. Detta är beroende på 

vilken självbild man själv har som lärare. Lärare som är trygga i sin yrkesroll och 

tror på det de gör genomsyrar både en empatisk förmåga och en förståelse men även 

vänskap och värme. Genom att vara trygg blir man även mer flexibel i klassrummet. 

Undervisningen ska grundas på elevernas behov. Det krävs av lärare att vilja och 

våga lära känna sig själv och genom att göra detta får detta sedan en belöning i 

klassrummet då en positiv miljö gör att människor utvecklas och växer.  

Lärarkompetensen spelar en avgörande roll. Lärare kan lyckas genom att kunna ”läsa 

av” elevernas inlärningsstrategier och sedan ge stöd till de elever som har svårigheter 

vid inlärningen. Att skapa en engagerad och aktiv undervisning och att skrivning och 

läsning sker i meningsfulla sammanhang gör att eleverna får det lättare att lyckas. 

Skolmiljön ska även utmärkas av struktur och lugn för att gynna elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Hur skolan bemöter eleven och hur lärandemiljön är har stor 

betydelse. Strävan utgår ifrån att skapa en inspirerande miljö med en trygg och 

individanpassad undervisning. (Myndigheten för skolutveckling 2003-12-03). 

Taube (2000) skriver vidare att nyckeln som ska ge tillträde till all annan kunskap är 

läskunnighet. Hon betonar att både kamrater och lärare är väldigt betydelsefulla för 

barnen. Deras förväntningar och attityder kommer att påverka barnens 

självförtroende. Det är viktigt att som lärare tänka på att man inte kan komma med 

tanklösa uttalanden då detta kan ha negativ inverkan på en elevs uppfattning om sig 
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själv. Hon lyfter även fram att för att få en god läsförståelse krävs aktiv läsning 

(a.a.). Liberg (2006) hävdar också att lärarens uppdrag är att möta varje elev där 

denna befinner sig och detta är helt beroende av vad barnen haft för uppväxt och 

vilka förutsättningar som finns. Det är väldigt viktigt att den första erövringen av 

skriftspråket uppmuntras. En huvudregel som Liberg tar upp i sin litteratur är att 

arbetet utförs gemensamt med barnet men att man lämnar över mer och mer ansvar 

som lärare till eleven. sa 

Tjernberg (2011) har intervjuat olika lärare i syfte att få veta framgångsfaktorerna i 

läs- och skrivlärande. En lärare i hennes undersökning ser det som en utmaning att 

arbeta med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det behövs också finnas riklig 

tillgång till kompensatoriska hjälpmedel för att det ska bli positivt, hur dessa sedan 

introduceras har också betydelse. En lärare i undersökningen säger följande:  

Det går inte att skriva ut något recept för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Jag tror att man måste vara öppen för de här variationerna och 

att de stödjande åtgärderna är på individnivå. Man måste ha någon form av 

batteri av möjligheter, ”du kan göra si och du kan göra så” (s.85). 
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3 PROBLEM 

3.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter upplever läsning och skrivning. Hur tänker elevernas kring sitt eget 

lärande och sina läs- och svårigheter? Genom att eleverna berättar om sina 

upplevelser och erfarenheter ger detta en ökad förståelse för hur det är att ha läs- och 

skrivsvårigheter men även om elever anser att läraren kan göra på ett visst sätt för att 

detta ska kunna underlätta elevens läs- och skrivaktiviteter.  

3.2 Frågeställningar 

 Hur upplever elever som har läs- och skrivsvårigheter läs- och 

skrivaktiviteter? 

 Hur tänker elevernas kring sitt eget lärande och sina svårigheter? 

 Vilken betydelse har självbilden och motivationen för att en god läs- och 

skrivsituation ska kunna ske? 

 Upplever elever att lärarna kan göra på ett visst sätt för att underlätta läs- och 

skrivaktiviteterna? 
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4 METOD 

Metodkapitlet visar hur undersökningen utformats och hur intervjuerna genomfördes. 

Denna del består av undersökningsmetod, urval och undersökningsgrupp, 

genomförande samt bearbetning av insamlad data. Avslutningsvis finns reliabilitet 

och validitet samt etiska aspekter och en metoddiskussion.  

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet var att undersöka elevernas upplevelser kring läs- och skrivsvårigheter. 

Fördelen att eleverna har möjlighet att kunna ställa följdfrågor om det skulle behövas 

och även att de kan fråga mig saker om det är någonting som är oklart för dem därför 

föll valet på en kvalitativ undersökning. 

 

Denscombe (2000) skriver att den personliga intervjun är ett möte mellan två 

människor, intervjuaren och den intervjuade. Författaren skriver också att de åsikter 

och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun kommer från en källa; den 

intervjuade. Det behövs ingen särskild teknisk utrustning. En bandspelare och ett 

anteckningsblock, den grundläggande tekniken handlar om att kunna föra en 

konversation. Vid intervjuerna använde jag mig utav ljudinspelare på datorn för att 

underlätta min dokumentation. Detta ger en objektiv dokumentation av vad som 

händer. Däremot ska man tänka på att det inspelade materialet inte tolkar händelsen 

utan bara lagrar den. Informanterna har en möjlighet att kunna utveckla sina idéer 

och förklara detta vidare vad de hade tänkt. En intervju är mer ett personligt möte 

och för att kunna få del av deras erfarenheter blev en kvalitativ undersökning 

självklart för mig. Jag utgick från en intervjuguide (se bilaga) men jag fick anpassa 

mig med följdfrågorna efter person och situation (Trost, 2005). Kvale (1997) 

poängterar att intervjuer är ett kraftfullt verktyg om man vill få kunskap om 

människors upplevelser. 

 

Under intervjuerna satt vi i enskilda rum för att den yttre omgivningen inte skulle 

påverka eleverna, detta förespråkar också Gustavsson och Mellgren (2000). Detta 

gjorde att jag fick fram de uppgifter som var relevanta för undersökningen.  

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

Jag har valt att helt utgå från elevernas perspektiv i detta arbete, eftersom mitt syfte 

var få veta hur de upplever skolan utifrån sina eventuella svårigheter. Vad tänker de 

om lärandet och hur kan lärare stötta dessa elever? Därför är inte intervju av lärare 

eller föräldrar relevanta, utan det är helt och hållet elevernas tankar och upplevelser 

kring läs- och skrivsvårigheter som får synas. 

Intervjuerna gjordes på två olika skolor. Sammanlagt intervjuades 18 elever mellan 

9-12 år i årskurs 3-6, varav 13 elever från en skola och resterande 5 på en annan 

skola. Intervjupersonerna var 5 elever från årskurs tre, 7 elever från årskurs fyra, 3 

elever från årskurs fem och även 3 elever från årskurs sex. Mellanstadieelever var 

mer relevanta för min undersökning eftersom de var i större utsträckning medvetna 

om sina svårigheter och kunde ge mig utförliga svar kring deras erfarenheter än om 

jag hade valt elever i lågstadiet då dessa elever endast kunde varit sena med läs- och 

skrivinlärningen. Av dessa 18 elever var endast 3 elever flickor. Denscombe (2000) 

skriver att om undersökaren får en bra kontakt med individerna i verksamheten kan 
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en avundsvärd information fås inom området och han beskriver också att den som 

forskar ofta väljer de som ska intervjuas medvetet och att detta troligtvis kommer att 

ge mest värdefull data.   

Flera av eleverna hade jag sedan tidigare kontakt med sedan min 

verksamhetsförlagda utbildning men även som vikarie i kommunen. Resterande 

elever handlade om samtal mellan specialpedagoger och lärare på respektive skola 

och det var också på detta sätt jag fick veta att eleverna hade läs- och 

skrivsvårigheter. Enligt Patel & Davidson (1994) påverkas intervjuresultatet av 

relationen barnet har till den som intervjuar. Undersökningens urval har också utgått 

ifrån detta (a.a.). En annan skola i kommunen valdes också med i undersökningen för 

att få en bredd på materialet. 

4.3 Genomförande 

Intervjupersonernas anonymitet har bevarats i undersökningen och barnen benämns 

endast med ålder. I resultatet används den tillfrågade eller eleven för att personerna 

inte ska gå att identifiera. Endast jag som intervjuare har känt till barnets namn och 

den skola de tillhör. Ett par testintervjuer genomfördes först för att se ifall jag 

behövde formulera om någon av frågorna innan jag fortsatte med den riktiga 

intervjun.  

Alla som deltagit har gett sitt samtycke. Detta menar också Patel och Davidson, att 

individen måste behandla uppgifterna konfidentiellt. Det innebär att man inte får 

identifiera enskilda individer (Patel & Davidson, 1994). Innan intervjuerna fick 

målsman för eleven ett personligt brev om vad det var intervjuerna skulle handla om 

(se bilaga) och intervjuerna kommer att spelas in på grund av att jag själv ska kunna 

gå tillbaks och lyssna. Telefonnummer fanns ifall vårdnadshavaren hade fler frågor 

eller andra funderingar.  De fick också en medskickad talong där vårdnadshavaren 

fick skriva under sitt samtycke om att deras barn deltog i intervjun.  

Vid några tillfällen fick även frågorna formuleras om för att eleven lättare skulle 

kunna förstå vad som efterfrågades. Följdfrågor fick också ställas till eleverna då 

missförstånd skulle minimeras. Jag träffade informanterna på skolan i enskilda 

ostörda rum. Innan intervjun började förklarade jag att det inte fanns något rätt eller 

fel svar och att deras svar var viktiga för undersökningen. Detta gjordes för att de 

inte skulle känna att det fanns något rätt eller fel och för att de skulle svara så ärligt 

som möjligt och som de tänkte. Innan intervjun fördes ett litet samtal och 

småpratande med eleverna om saker de hade gjort, vilka lektioner de haft och detta 

gjordes för att få en så avslappnad intervjusituation som möjligt. Stödanteckningar 

fördes under intervjun för att lättare kunna se om jag behövde ställa några ytterligare 

följdfrågor. Jag informerade också att jag skulle spela in och bad om tillstånd 

återigen och att det sedan kommer att förstöras efter att intervjuerna är 

genomlyssnade (Johansson och Svedberg 1998). Den intervjuade ska också känna 

sig trygg i miljön och att det är lugnt runt omkring (Trost, 2005). Enligt Dahlgren 

m.fl. (2006) är det viktigt med en maximal öppenhet, vilket jag har tagit till mig.  

Sammanlagt genomfördes 18 elevintervjuer. Intervjutiden varierade mellan 17-26 

minuter, och ett sammanlagt material på 395 minuter samlades in.  
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4.4 Databearbetning 

Studien bygger på individens uppfattningar, i det här fallet om läs- och 

skrivsvårigheter. För att tydliggöra undersökningen har svaren delats in i olika 

kategorier med tillhörande citat detta för att undersöka variationen i elevernas svar 

(Gustavsson & Mellgren 2000). Även Lantz (2007) beskriver att det är viktigt att 

kategorisera upp sitt material för att få en bättre uppfattning.  

Transkribering av elevernas svar har gjorts och därefter kategoriserat in dem i olika 

grupper. Eleverna svar är utgångspunkten för mitt resultat har därefter skapat och 

byggt rubriker efter detta. En del frågor har gett många liknande svar och likheter 

och skillnader har belyst detta. Enligt Patel och Davidson (1994) behöver man 

bearbeta, komprimera och systematisera upp materialet för att kunna få svar på sina 

frågor (a.a.). Detta har jag också gjort i undersökningen. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Förhållningssättet har i största mån varit neutralt eftersom jag har befunnit mig i 

enskilda rum och även spelat in intervjuerna. Enligt Patel och Davidson (1994) 

innebär begreppet reliabilitet tillförlitlighet i undersökningens metod. 

Undersökningsreliabilitet höjs genom att provintervjuer genomfördes innan den 

slutgiltiga intervjun. Den höjdes också genom att intervjuerna spelades in och 

anteckningar skedde samtidigt. Undersökningsgruppens storlek påverkar naturligtvis 

också och en större grupp hade givetvis gett ett mer pålitligt resultat.   

En bra validitet ger en bra tillförlitlighet, hur väl mätinstrumentet svarar på de frågor 

jag ville ställa. För att undersöka detta kan forskaren ställa flera frågor om samma 

sak under intervjun (s.k. kontrollfrågor) för att i efterhand jämföra dessa olika svar 

(Patel och Davidson, 1994). Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och svaren 

påverkades inte av varandra, detta gör att det blir en hög validitet (Kvale, 1997). 

Varje intervju började med lite småpratande med informanten och detta gav ett 

avslappnat intervjutillfälle och även detta ökade validiteten. Följdfrågor ställdes så 

att misstolkningar skulle minimeras. Genom dessa frågor fick undersökningen också 

mer ingående svar vilket även detta ökade validiteten.  

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Det finns fyra etiska principer; samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2006; Vetenskapsrådet, 1991). 

Inom samtyckeskravet blev alla informerade om att undersökningen var frivillig. 

Vårdnadshavare till eleverna fick godkänna detta igenom att skicka med en talong 

tillbaks till skolan med deras underskrift. Syfte informerades samt vad uppsatsen 

skulle handla om innan jag intervjuade eleverna och även vårdnadshavare blev 

informerade (se bilaga). I detta brev stod även kontaktuppgifter om det var någonting 

annat som vårdnadshavarna undrade eller ville ställa frågor om som 

informationskravet säger. Men hänsyn togs också till att inte informanterna skulle 

komma till skada på något sätt och det handlar både fysiskt och psykiskt. 

Konfidentialitetskravet ska också följas genom att det inte ska gå att identifiera 

intervjupersonerna i uppsatsen. Det framgick att intervjuerna kommer att spelas in 

för att endast jag som intervjuare ska kunna transkribera dessa till en text. 

Uppgifterna ska behandlas varsamt och forskaren bör även överväga om materialet 

ska skyddas, förstöras eller förvaras. Till sist nyttjandekravet och även detta ska 
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följas. Den datainformation som samlas in får endast användas i uppsatsens syfte. 

Informantens uppgifter får inte återanvändas eller spridas i andra 

forskningssammanhang även om det gäller samma område. Varje enskild forskare 

måste göra sin egen studie. Under denna studie har de forskningsetiska principerna 

följts och när uppsatsen är sammanställd kommer materialet att förstöras i enlighet 

med nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

4.7 Metoddiskussion 

Tidigare finns det nämnt i studien att ljudinspelaren på datorn användes och 

anteckningar fördes samtidigt vid intervjuerna. Även Patel och Davidson (2003) 

påpekar att det är ett bra hjälpmedel för att inte gå miste om viktig information. 

Följdfrågor kunde ställas till det som uppfattades som viktiga svar. Detta gjorde att 

undersökningen fick djupare svar vid de frågor som ansågs relevanta för syftet och 

studien. Med hjälp av ljudinspelaren underlättades studiens transkribering, det fanns 

en möjlighet att spola tillbaks eller pausa för att noggrant höra vad eleverna hade 

sagt. Temaområdena i intervjuguiden passade både min bakgrund och studiens syfte 

bra. Eleverna verkade inte heller bli nervösa inför ljudinspelaren.  

Den kvalitativa undersökning med semistrukturerade intervjuer var självklar 

eftersom elevernas upplevelser och erfarenheter var det centrala för undersökningen 

och då är även följdfrågor betydelsefulla (Bryman, 2002).  

Urvalet av respondenterna drog ut på tiden eftersom jag själv ville prata med 

eleverna för att skapa en första kontakt och innan eleven fick hem en talong till 

vårdnadshavarna. Att först diskutera med läraren och sedan ta ut varje elev en och en 

för att prata med dessa tog väldigt mycket tid och även andra elever frågade om de 

fick vara med i undersökningen och varför endast vissa valdes ut. Det kändes fel att 

göra detta och efter diskussion med lärare och specialpedagoger ifråga gjordes 

urvalet av dessa lärare av dessa elever som inte är kända sedan tidigare. Så här i 

efterhand hade det varit bra att ha ett datum på när talongen skulle vara inlämnad då 

detta drog ut på tiden och gjorde att jag inte hann intervjua flera av eleverna som var 

tänkt. Hade dessa kommit in i tid hade fler elever varit med i undersökningen och ett 

bredare material hade tillkommit vilket hade bidragit till en bättre och starkare 

undersökning och detta är någonting att tänka på vid liknande och framtida studier.  
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5 RESULTAT 

Mitt syfte är att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever läsning 

och skrivning. Vilken betydelse självbilden och motivationen har för lärandet men 

även hur eleverna tänker kring lärandet och om läraren kan hjälpa till för att 

underlätta läs- och skrivaktiviteterna. Resultatet nedan visar elevernas tankar kring 

läsning och skrivning samt svårigheterna med detta. Kategorierna avser inte alltid 

vad alla 18 elever har svarat och detta beror på att alla svar inte var användningsbara 

och kunde svara för mitt syfte. Jag vill återigen poängtera att 15 av eleverna i min 

studie var pojkar.  

5.1 Elevernas syn på läsning respektive skrivning 

Detta avsnitt behandlar hur eleverna ser på läsning och skrivning men också vad 

eleverna anser att individen ska gå tillväga för att bli en bra läsare/skrivare. 

Vad tycker du om läsning? 

Över hälften av de tillfrågade tyckte att det var roligt om de hade något spännande att 

läsa eller någon bra tidning även fast det ibland var svåra ord. Nästan hälften beskrev 

det som att det var en jobbig och väldigt krävande situation. En av eleverna berättade 

att man blir trött och att man inte orkar lära sig. Många av eleverna la också till att 

det beror på vad man läser och hur tjock boken är. 

5.1.1 Roligt  

Flera av de tillfrågade säger att det faktiskt är roligt att läsa även fast det kan vara 

svårt ibland.  

Roligt när man kan läsa flytande. Fast det är svårt när det kommer svåra ord 

(elev år 6).  

Bra. Man kan läsa böcker och sådant man kan göra (elev år 5).  

Kul om det är det är en spännande bok. Kamratposten har fått mig till att vilja 

läsa (elev år 4).  

5.1.2 Jobbigt 

Nästan hälften av eleverna beskrev det som en jobbig och krävande situation.  

Inte så bra, det är svårt att lära sig (elev år 4).  

Sådär. Man blir trött av det (elev år 3).  

 

Vad tycker du om skrivning? 

Det var även här ganska lika svarat mellan eleverna. Det var fler som tyckte att det 

var mer roligt än jobbigt att skriva. Det var många som påpekade att det var kul fast 

att det var jobbigt. En av pojkarna beskrev det som att det oftast är lättare att skriva 

fint men att det var svårt att stava rätt. Mindre än hälften tyckte sedan att det var 

jobbigt och stressande att skriva. Många av eleverna la också till att det beror på vad 

de får skriva om som avgör om det är roligt eller tråkigt. Alla de tillfrågade var 

överens om att de behöver läsa och skriva i framtiden. Många kopplade det till 

skolan för att kunna veta vad man ska skriva när fröken säger till men majoriteten 

kopplade läsa och skriva till framtiden och vuxenlivet. En av pojkarna beskrev det 
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som väldigt viktigt att kunna läsa och skriva när man blev vuxen. En av eleverna 

svarade att man kunde använda sig utav hjälpmedel som ljudbok eller att man ljuda 

tillsammans med någon annan. 

5.1.3 Roligt 

Flera av de tillfrågade tyckte även att det var roligt att skriva även att de tyckte att 

det var jobbigt ibland. 

Ganska kul. Läsning är svårare (elev år 3). 

Det är roligt. Det är lättare att skriva finare, det är svårare att stava men jag 

börjar bli bättre (elev år 6) 

Det är roligt fast att det är jätte jobbigt. Jag hittar inte knapparna (på datorn) för 

att stava ordet (elev år 4).  

Det är roligt för att jag lär mig skrivstil och att skriva fint (elev år 3). 

5.1.4 Jobbigt  

Det fanns även någon elev som tyckte att det var stressande att skriva. 

Jag kan inte skriva så fint. Det är jobbigt och stressande på något sätt (elev år 4). 

Det är jobbigt när jag inte hur man ska skriva det (elev år 5).  

5.1.5 Skriva för framtiden 

När man blir proffs måste man kunna läsa och skriva eftersom man ska kunna 

läsa igenom kontraktet och skriva under. Man måste också kunna läsa sig till hur 

mycket lön man får annars kan man bli lurad (elev år 4). 

 

Hur tycker du att man ska göra för att bli bra på att läsa? 

Alla elever som jag intervjuade berättade att de behöver måste öva mycket för att 

kunna bli en bra läsare. Det räcker inte med att öva någon gång ibland utan 

majoriteten påpekade att de måste läsa lite varje dag för att det ska ge resultat, även 

om det både är tråkigt och jobbigt 

5.1.6 Läsa ofta  

De flesta av eleverna beskrev det som att man skulle läsa ofta och hela tiden även 

fast ibland inte ville. 

Man ska läsa fast att det tråkigt och inte bara ge upp (elev år 3). 

Öva och läsa hela tiden. Minst 15 minuter varje dag (elev år 6). 

Plugga mycket och läsa på orden man inte kan för att bli bra (elev år 4).  

5.1.7 Hjälpmedel för att kunna läsa 

Några av de tillfrågade beskrev också att man kunna använda sig av hjälpmedel för 

att bli bättre på det.  

Man kan ljuda tillsammans med någon eller använda en talbok. Man kan också 

läsa efter någon (elev år 6).  
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Hur tycker du att man ska göra för att bli bra på att skriva? 

Elevernas svar på hur man kan bli en bra skrivare blev också att de bara skulle öva 

och öva fast man egentligen inte själv ville. Det var flera av eleverna som beskrev 

det som att de kunde använda sig mer av hjälpmedel på skrivning än på läsning så 

som att kunna använda sig utav lexikon, skriva av ifrån böcker eller datorn som ett 

hjälpmedel. Flera av de tillfrågade nämnde även här att man kunna använda sig av 

hjälpmedel för att bli bättre. Två av eleverna i min undersökning påpekade att läsning 

och skrivning hör ihop. 

5.1.8 Träna på att skriva 

Många av eleverna beskrev det som att det är viktigt att bara skriva. 

Man kan skriva mycket (elev år 6).  

Träna på att skriva finare (elev år 4). 

Öva på bokstäver, ord och namn och bara skriva dessa. Man kan skriva 

berättelser också (elev år 3).  

5.1.9 Läsning och skrivning hör ihop samt hjälpmedel 

Några av de tillfrågade beskrev att läsning och skrivning hör ihop men också flera av 

de tillfrågade nämnde även här att man kunna använda sig av hjälpmedel för att bli 

bättre 

Man kan ta ett kort som står hur man ska skriva fint (elev år 6). 

Man kan använda lexikon (elev år 6).  

Skriva på datorn för att få hjälp (elev år 4). . 

Läser man bättre så skriver man bättre (elev år 5). 

Ifall man läser ser man på texten hur det stavas. Man blir bättre på att skriva om 

man läser (elev år 5).  

5.2 Reaktioner på läs- och skrivaktiviteter 

Detta avsnitt behandlar hur det känns för elever att få en text de ska läsa men även en 

text de ska skriva. Hur gör eleverna när en uppgift är svår och hur det känns att läsa 

inför andra. 

Hur känns det när du får en text du ska läsa av din lärare? 

Majoriteten svarade att det berodde på vad de skulle läsa om och hur stor texten var. 

Men fyra av eleverna påpekade att det både var jobbigt och ibland tråkigt att läsa. 

Endast två elever berättade att det var roligt att läsa. 

5.2.1 Beror på 

Det var flera som påpekade att det beror ju på vad det är för text de skulle läsa och 

hur svår den var. 

Beror på vad det handlar om. Roligare om det är intressant (elev år 6). 

Beror på hur långa eller korta dom är. Jag orkar inte om det är för långt, då blir 

det för mycket (elev år 4).  
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Beror på hur lång den är och hur mycket det är. Det beror också på vad det 

handlar om (elev år 5).  

5.2.2 Jobbigt 

Flera av eleverna tyckte att det var jobbigt att få en text. 

Inget roligt om man ska läsa högt sedan. Då läser jag mycket fel (elev år 6). 

Jag orkar inte om det är för långt, då blir det för mycket (elev år 4).  

Jobbigt. Jag läser inte så bra och då blir det jobbigt (elev år 5).  

Svårt om det är en jobbig text (elev år 4).  

5.2.3 Roligt 

Två av eleverna gillade att få text de skulle läsa. 

Det känns bra. Inte så svårt (elev år 3).  

Yes. Nu får vi läsa igen. Jag gillar att läsa (elev år 4).  

Hur känns det att få en text som du ska skriva av din lärare? 

Jag fick väldigt många olika svar och att det både var bra och dåligt beroende på vad 

det var de skulle skriva om. Nästan alla de tillfrågade berättade att berättelser var 

roligast att skriva eftersom man då fick hitta på och skriva själv. Däremot var det 

flera av eleverna som påpekar att det ibland kan vara jobbigt att skriva ensam och att 

det är lättare att jobba tillsammans med någon annan. 

5.2.4 Både bra och dåligt 

Många av de tillfrågade svarade att det var både bra och dåligt och det berodde på 

vad det var de skulle skriva. 

Både bra och dåligt. Det är bra när vi får skriva berättelse men det är dåligt när 

jag får en massa fel (elev år 3). 

Det är roligare att skriva men det är svårt att komma på vad man ska skriva (elev 

år 6). 

Bra om man kan skriva av. Ska jag skriva själv blir det jobbigare (elev år 5). 

5.2.5 Arbeta med en kompis 

Det var flera av eleverna som påpekar att det är jobbigt att skriva själv men om de får 

hjälp av en kompis blir allting mycket lättare. 

Det är bättre att jobba med en kompis då får man mycket mer hjälp (elev år 4). 

Det är jobbigt att veta vad man ska skriva om. Jag brukar be en kompis om hjälp 

för jag är ingen höjdare på att skriva (elev år 4). 

 

Hur gör eleverna när de tycker att en uppgift är svår? 

Hälften av eleverna svarade att de försöker själva och sedan läser igenom det en gång 

till innan de ber om hjälp. Andra alternativet som eleverna hade var att de ber en 

kompis och att det är bättre att jobba tillsammans med någon annan. Sista alternativet 

var att räcka upp handen som endast ett fåtal gjorde i sista hand om de verkligen inte 

kunde och ingen annan kunde hjälpa dem.  
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5.2.6 Försöker själva eller ber en kompis 

Hälften svarade att de försöker själva och sedan ber en kompis. 

Läser tyst extra många gånger, säkert tio gånger (elev år 4). 

Jag försöker själv först och sen ber jag om hjälp (elev år 5).  

Jag försöker fatta själv hur man ska komma in i allt. Det är lättare om man får en 

bok så att man kan läsa sig till det (elev år 3). 

Jobba i par är bättre, så att man kan fråga den andra (elev år 6).  

Vet inte riktigt. Jag ber en kompis först sen räcker jag upp handen och ber 

läraren (elev år 3). 

5.2.7 Räcker upp handen 

Endast ett fåtal beskrev att de räckte upp handen när de behövde hjälp med något. 

Jag brukar räcka upp handen (elev år 4). 

Räcker upp handen och frågar lärare (elev år 4).  

 

Hur känns det att läsa högt inför andra? 

De allra flesta elever tyckte att det var någonting som var jobbigt och krävande att 

läsa inför klassen. De hade också en rädsla för att läsa fel och att de andra skulle 

skratta och påpeka detta. Endast tre elever tyckte att det var okej att läsa inför klassen 

och att det var roligt. 

5.2.8 Jobbigt och krävande 

De allra flesta eleverna såg detta som någonting som var jobbigt och väldigt nervöst 

att läsa inför flera i klassen. 

Lite jobbigt. Bara läst på almanackan och då börjar de andra att skratta men jag 

bryr mig inte så mycket (elev år 4). 

Det är pirrigt. Jag är osäker på mig själv och om jag tappar bort mig kanske de 

andra skratta (elev år 4).  

Vill inte läsa lika högt som de andra ifall jag skulle läsa fel (elev år 5). 

Det är lite svårt för mig att läsa och det blir svårt när jag läser fel (elev år 3). 

5.2.9 Det känns ganska bra 

Tre av eleverna tyckte att det ändå kändes rätt så bra att läsa högt. 

Har gjort det en gång och då kändes det ganska bra (elev år 5). 

Jag läser bara (specialpedagogen) och då känns det bra. Det blir bättre och bättre 

för varje gång jag är hos henne (elev år 4). 

5.3 Motivation för läsning och skrivning 

Detta avsnitt handlar om när eleverna anser att de är motiverade, vad läraren kan 

göra för att motivera dem mer samt om klasskamraterna kan bidra till någon 

motivation.  

Finns det någon speciell situation där eleverna känner sig extra motiverade? 
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Alla mina intervjupersoner var överens om att det blev en extra motiverade situation 

om det de skulle göra var roligt. Flera av eleverna relaterade detta till skolämnen och 

beskrev att räkna matte och att läsa var motiverande medan någon av eleverna 

berättade att det var motiverande när man fick hjälp i skolan. Ett par elever berättade 

också att de var motiverade när andra berättade för en att man var bra på någonting. 

5.3.1 När det är roligt 

Många av de tillfrågade sa att det var mer motiverande när det också var roligt. 

Man vet vad det handlar om. Om det är spännande blir det roligare (elev år 4). 

Det blir roligare om man läser en bra bok som Lasse-Maja eller Kalle Skavank 

(elev år 5). 

Det blir bättre om man tycker att det är roligt (elev år 3).  

5.3.2 Skolrelaterade saker och hjälpmedel 

En av eleverna kopplade detta till skolämnen och någon till hjälpmedel. 

Skriva i matteboken och att läsa (elev år 4).  

När man jobbar i grupp i olika ämnen som matte och idrott (elev år 6). 

När man kan få hjälp. Jag behöver mycket hjälp med stavningen (elev år 5).  

5.3.3 Uppbackning av andra  

Ett par elever sa att det är mest motiverade när andra säger att man är bra. 

När man läser bra och andra säger att man är bra (elev år 4).  

 

Vad anser eleverna att läraren kan göra ifall motivationen inte finns där? 

 

Två av eleverna berättade att läraren kunde göra det tråkiga på lektionen först och 

sedan avsluta med någonting roligt. Fem av eleverna berättade att läraren kan 

förklara mer och flera gånger på olika sätt och även hjälpa till med stavning. Fem av 

eleverna sa att läraren inte kunde göra någonting för att motivera dem. Två av 

eleverna berättade att läraren ska peppa dem och att komma med roliga idéer och att 

kunna skratta är viktigt. Då blev eleverna mycket gladare och kände sig bättre. En av 

eleverna berättade även om ett program på datorn som hjälpt henne mycket. 

5.3.4 Läraren kan kompromissa 

Någon av eleverna sa att läraren kan göra så att eleverna får någonting roligt att se 

fram emot i slutet av lektionen. 

Vet inte riktigt, men läraren skulle kunna ta det tråkiga först för att vi ska göra 

det roliga till sist. T.ex. matte först och sen svenska (elev år 3). 

5.3.5 Läraren kan förklara mer 

Fem av eleverna kopplade detta till att läraren kan förklara en matteuppgift på olika 

sätt men även hjälpa till med stavning. 

Läraren kan säga att man ska tänka på att det fattas knivar när man ska laga mat 

(elev år 4).  
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Stava till det jag ska skriva (elev år 5). 

5.3.6 Läraren kan inte göra något 

Flera av de tillfrågade tyckte att läraren inte kunde göra någonting. 

Läraren kan inte göra något vad jag vet (elev år 6).  

Kan inte göra något (elev år 4).   

5.3.7 Program på datorn och stöttning 

En av eleverna berättade om ett program på datorn som hade hjälpt henne mycket 

och flera av eleverna påpekade även att det var viktigt att de fick stöttning för att 

klara av läsning och skrivning. 

(Specielläraren) har visat ett program som heter studieknep och det är jätte roligt. 

Det finns övningar på att läsa och man kan både lyssna och läsa själv (elev år 5). 

Det blir roligare och lättare på lektionerna om läraren peppa mig, kommer med 

roliga idéer och skratta (elev år 4).  

 

Kan dina klasskamrater hjälpa dig till att bli motiverad? 

Majoriteten av eleverna ansåg att kompisarna kunde hjälpa dem på ett bättre sätt och 

att de kunde få en till att prova nya saker som egentligen inte ville från början. Men 

även att kompisarna får en till att tänka på roliga saker. Endast ett fåtal ansåg att inte 

kompisarna kunde göra någonting för att få dem motiverade 

5.3.8 Klasskompisarna motiverar mig 

Majoriteten av eleverna ansåg att kompisarna kunde hjälpa till att motivera dem. 

Kompisarna kan få mig att tänka på roliga saker (elev år 4).  

Idag visade min kompis mig hur jag skulle göra en tankekarta. Vi brukar hjälpa 

varandra (elev år 4).  

Jobba i grupper är roligt och då kan man hjälpas åt (elev år 5). 

Om mina kompisar tycker att det är roligt kan man prova för att se hur det är 

(elev år 3). 

5.3.9 Klasskompisarna kan inte motivera mig 

Några få elever ansåg att de inte alls kunde motivera dem. 

De kan inte motivera mig. Det är ingen skillnad (elev år 3).  

5.4 Elevernas självbild inför läsning respektive skrivning 

Kategorin lyfter fram hur eleverna ser på sin egen självbild när det kommer till 

läsning och skrivning och hur detta påverkar dem.  

Hur ser du på dig själv som person när du ska läsa? 

Hälften av eleverna tänkte och trodde att de skulle klara av läsningen medan de andra 

inte trodde att de skulle fixa det och tyckte att de hade stor press på sig och att det 

var alldeles för jobbigt.  
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5.4.1 Jag klarar detta 

Hälften av eleverna tänkte och trodde att de skulle klara av det. 

Ja, okej vi testar väl. Man är inte dålig om man gör något fel (elev år 3). 

Jag försöker tro att jag ska fixa det men blir nervös hela tiden (elev år 6). 

Läser om och om igen. Jag fixar det här. Jag får ofta stöd från klasskompisar och 

lärare (elev år 4).  

Jag tror att jag fixar det. Kul att gå in och läsa (elev år 4).  

5.4.2 Jag fixar inte detta 

Medan de andra kände att de inte klarade det alls och att det var alldeles för jobbigt. 

Jag känner att jag är dålig och tänker att jag ska klara det men tror inte att jag 

kommer att göra det (elev år 6).  

Vill inte göra det. Jag är nervös och läser ofta fel (elev år 4).  

Jag kommer inte att fixa det här (elev år 5).  

Nervös att läsa för alla. Jag är rädd för att de ska skratta (elev år 3).  

 

Hur ser du på dig själv som person när du ska skriva?  

 

Det blev samma resultat på den här frågan och hälften av dem kände att de skulle 

klara det och att de ofta får stöd av andra medan de andra ansåg att de var rädda för 

att stava fel och att inte hinna på utsatt tid. 

5.4.3 Jag klarar detta 

Hälften av eleverna berättade att de tänker på att de ska klara det och att det oftast 

hjälper. 

Jag kan oftast hitta på och kan se det framför mig (elev år 6).  

Det är svårt men jag försöker så gott jag kan. Klasskamraterna hjälper mig 

(pojke år 4).  

Känns roligt och att jag ska klara det då blir det inte så jobbigt (elev år 3). 

Jag tror att jag fixar det. Om jag tar fram en tankekarta kan jag oftast (elev år 4).  

5.4.4 Jag fixar inte detta 

Men den andra hälften förklarade att det var jobbigt och man var rädd för att stava fel 

eller inte hinna färdigt det på lektionstid. 

Jag är rädd för att stava fel. Det kan ju bli helt andra ord om man stavar fel (elev 

år 6).  

Det funkar inte och går inte bra. Det blir stressigt. Jag vill helst göra klart det på 

lektionen och det hinner jag oftast inte (elev år 4).  

Jag fixar inte det här. Vet inte varför (elev år 5).  
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På vilket sätt tror du att din egen självbild påverkar dig? 

Alla mina intervjupersoner var överens om att individen inte klarar någonting ifall 

man har den inställningen. En av pojkarna berättade också hur gärna han ville klara 

av uppgifterna i skolan och fick då en kämparglöd i sig.  

5.4.5 Klarar inte det om man har en sådan inställning  

Alla de tillfrågade var överrens om att man inte klarar det om man har en sådan 

inställning. 

Jag tror inte att man klarar det om man har en sådan inställning (elev år 6).  

Vet inte. Jag tror att man lätt ger upp om man känner att man inte klarar det 

(pojke år 6).  

Det blir dåligt om man blir nervös (elev år 4).  

Ifall man tycker det är tråkigt och har dåligt självförtroende klarar man ingenting 

(elev år 3).  

5.4.6 Kämparglöd 

En av pojkarna berättade hur gärna han ville klara det i skolan och fick en 

kämparglöd i sig. 

Jag får en kämparglöd i mig (elev år 4).  

 

Vad ska man tänka på för att bli bättre på läsning och skrivning i framtiden?  

Majoriteten beskrev det som att det är bra att bara fortsätta att läsa och skriva för att 

bli bättre på detta även fast det både är jobbigt och tråkigt ibland. En av eleverna 

berättade också att det är viktigt att inte läsa så fort eftersom man av misstag kan 

hoppa över det som ska läsas. En av eleverna berättade också att det är viktigt att 

alltid läsa igenom provet eller läxförhöret innan det ska lämnas in för att inte få 

onödiga stavfel. Fyra av de tillfrågade var också överens om att både kompisar, 

lärare och föräldrar behövde ge beröm för att de skulle klara av någonting.  

5.4.7 Fortsätt bara att läsa och skriva  

Alla de tillfrågade är överens om att man bara ska fortsätta läsa och skriva även fast 

det både är jobbigt och tråkigt ibland. 

Fortsätta läsa och öva, det ger resultat. Inte ge upp om man tycker att det är 

tråkigt (elev år 6). 

Träna på det. Läsa och skriva varje dag hemma (elev år 4).  

Inte bara ge upp. Fortsätt att kämpa (elev år 3). 

Läsa mycket. Skriva mycket. Huvudsaken är att man gör det så att man kommer 

in i det (elev år 5).  

Träna hemma med ord som t.ex. mamma säger. En minut på tjugo ord (elev år 

4).  
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5.4.8 Inte läsa så fort och läsa igenom arbetet innan man lämnar in 

det 

En av eleverna säger att man ska tänka på att inte läsa så fort eftersom man då inte 

hör vad personen säger och någon av mina intervjupersoner påpekade också att man 

ska tänka på att läsa igenom sitt arbete innan man lämnar in det så att man slipper att 

få onödigt stavfel. 

Inte läsa så fort. Man hoppar oftast över mycket och då hör man inte vad den 

andra säger (elev år 3) 

Läsa igenom det innan man lämnar in det, för att se om man har stavat rätt (elev 

år 5).  

5.4.9 Beröm 

Flera av eleverna berättade också att det är viktigt att man får beröm när det handlar 

om läxor och arbetsuppgifter i skolan.  

Man ska öva mycket och ha någon som säger bra med läxorna (elev år 4).  

Peppa varandra och säga att man är duktig på det man gör för att man ska bli 

glad (elev år 4). 
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6 DISKUSSION 

 

Samhället förväntar sig att alla människor ska kunna läsa och skriva men det är 

tyvärr inte så enkelt för alla. Läs- och skrivsvårigheter och ointelligents hänger inte 

samman och detta har tidigare forskning visat. Det är viktigt att eleverna får bli sedda 

och uppmärksamma de svårigheter som eleven har. Detta är någonting som också 

eleverna hävdar i undersökningen. De vill bli sedda och accepterade av läraren samt 

också få stöd och uppmuntring i skolarbetet. Individanpassning är någonting som 

lärare måste sträva efter och samtliga elever måste få känna att de duger som de är. 

(Utbildningsdepartementet, 2010a) påpekar precis som jag skrev i introduktionen att 

eleven måste sättas i centrum och genom val av metod, arbetssätt och material ger 

detta eleven möjlighet att nå målen på olika sätt. Även den nya läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2010b) skriver att man ska ta hänsyn till elevernas olika 

behov och förutsättningar och att det finns olika sätt att nå målen samt att skolar har 

ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen.  

 

Mitt resultat visade att eleverna hade både en positiv men även en negativ syn på 

läsning och skrivning. Hälften av de tillfrågade ansåg att det var roligt medan de 

andra ansåg att det var jobbigt och för krävande att läsa. Detta kan kopplas till Höijen 

och Lundberg (2004) som beskrev att det var en stor mental ansträngning för elever 

med läs- och skrivsvårigheter och att det blir ett för litet utbyte och att de sedan ger 

upp. Ingvar (2008) hävdar att det är lätt för eleven att ge upp eftersom 

ansträngningen blir så pass stor och detta var det flera elever som påpekade i 

undersökningen. Det var jobbigt och eleverna tyckte att de inte förstod någonting. 

Läsningen gav inte elever någonting och därför blev avkodningen en stor 

ansträngning. Detta är också någonting som Stadler (1994) poängterar, läsförståelsen 

försämras när inte avkodningen fungerar som den ska och all energi går ut till just 

avkodningen vilket i sin tur leder till att förståelsen blir lidande för eleven. Eleverna i 

undersökningen ansåg att det var jobbigt för att de aldrig kom framåt i sin läsning 

och att de därmed inte förstod vad de läste.  

 

Det finns flera olika hinder för elever i svårigheter. Flera av eleverna beskrev det 

som att de ofta läser fel och att man inte läser bra blir det jobbigt. Detta menar Taube 

(1988) spelar en stor roll för inlärningen. Eleverna kan både tappa motivationen och 

självbilden ifall de har svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Ingesson (2007) 

poängterade att elever i svårigheter känner sig ofta dumma eller annorlunda och detta 

visade sig även i mitt resultat. Det var flera av eleverna som påpekade att de var 

osäkra på sig själva, rädda för att göra fel och att andra skulle skratta åt dem. Enligt 

Lindell (1996) påverkas självbilden på hur andra individer ser på en och detta såg jag 

hade en stor betydelse bland eleverna. Lindö (2002) skriver om Vygotskijs teori och 

att han förespråkar samspel tillsammans med andra för att utvecklas och gå vidare i 

sin livscykel och detta är även någonting som jag såg i mitt resultat. Flera av 

eleverna fick hjälp av klasskamrater och tyckte att det var lättare att arbeta 

tillsammans med någon kompis än att göra det själv. De uttryckte det som att det 

som inte eleven själv kunde, kunde kompisen och att de hjälps åt med det som är 

svårt.  

 

Skolverket (2004) och PISA undersökningen visade att om eleven inte våga lära sig 

blir rädslan för stor. Flera av eleverna ville inte försöka eftersom att de var rädda för 
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vad andra kompisar skulle tycka eller säga om det efteråt. De var också rädda för att 

andra skulle skratta åt dem ifall de läste fel. Detta gör eleven endast för att skydda 

sin egen bild enligt skolverket (2004). 

 

För att eleverna skulle känna sig motiverade var det många som påpekade att det 

skulle vara roligt. Det var även flera elever som sa att man behövde uppmuntran och 

att någon peppade en. Enligt Glasser (1996) kunde uppmuntringen ske genom 

klasskamrater. Enligt Taube (2000) är det viktigaste att eleverna känner sig 

accepterande av läraren. Detta var det även en av de tillfrågade som poängterade. 

Eleven berättade att humöret blev bättre och att denne klarade av läs- och 

skrivsituationerna bättre om klassens lärare var glad och positiv. 

(Utbildningsdepartementet, 2010a) poängterar också att läraren ska handleda, 

stimulera och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. Taube (2000) 

beskriver att både klasskamrater och lärare är viktiga för barnen och detta har också 

undersökningen visat. Detta kan kopplas till Stadler (1998) som beskriver att 

motivation är ett mycket viktigt begrepp som är grunden för all inlärning i livet. Har 

eleverna ingen motivation eller själva vill lära sig är det mycket svårt. Motivation gör 

att människan kommer framåt i vår livsutveckling. Theobald (2006) skriver att 

läraren är ansvarig för en god inlärningsmiljö och att eleverna tillåter sig själv och 

göra felsteg och att uppmuntra dem. Flera av eleverna i undersökningen berättade att 

det var viktigt att någon uppmuntrade dem och sa att de klarar av det. Eleverna ansåg 

också att det var lättare om läraren var glad och positiv precis som författaren också 

poängterar. Även McNulty (2003) poängterade att man skulle få olika stöd ifrån 

närstående och att detta var viktigt för att utvecklingen skulle ske positivt och i 

livskvalitet. Detta är någonting som de flesta av eleverna också berättade och att det 

blev lättare om någon peppade och stöttade en. Theobald (2006) poängterar att 

eleverna söker sig till yttre motivation så som beröm och belöningar vilket också 

eleverna gjorde i denna undersökning.  

 

Enligt Lundgren och Ohlis (2003) underlättas lärandet ifall man själv är motiverad 

som lärare och detta kunde också ses i resultatet där eleverna ville att läraren skulle 

vara positiv och glad och prata med eleverna för att göra dem på bättre humör.  

Eleverna i undersökningen hade olika syn på sin egen självbild. Det var många av de 

tillfrågade som sa att de klarade av det fast det var jobbigt och krävande, men det var 

även lika många som sa att de inte klarade av det och att det var alldeles för jobbigt 

och att denne kände sig dålig och rädd för att göra fel. Jacobsson och Lundberg 

(1995) skriver att man som lärare bör göra en bedömning av elevernas självbild vid 

varje diagnos och detta är någonting som jag anser hade varit positivt då detta kan 

hjälpa eleven framåt i utvecklingen. Crocker och Major (1996) beskriver att när 

eleven känner att denne inte kan är det lätt att han/hon känner sig utanför och jämför 

sig med andra i klassen. Detta var också flera elever som beskrev det som att andra i 

klassen läste fortare och att andra hann göra det på lektionen medan eleven i 

svårigheter oftast inte hann och detta gjorde att eleven kände sig stressad. Malmer 

(2002) hävdar att eleverna ska få tillräckligt med tid för de grundläggande 

begreppen.  

 

Enligt Fry (1985) ska läraren tänka på att hitta böcker och material som passar 

elevens intresse för att detta ska skapa ett intresse. Detta påpekade också eleverna i 

undersökningen att det ska vara roligt och intressant det som ska läsas. Smith (2000) 
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skriver att lärarens ansvar är att göra det möjligt för eleverna att läsa och att man inte 

kan lära barn läsa.  

 

Mitt resultat visar att eleverna anser att de blir bättre och bättre på läs- och 

skrivsituationer desto mer de övar och detta anser också flera forskare. Alleklev och 

Lindvall (2003) skriver att för att kunna läsa behöver man läsa och att läsningen 

sedan ska vara lustfylld och spännande. Ifall eleven får någonting som passar dem 

och deras intresse kan läsningen bli lustfylld. Molloy (1996) skriver också att olika 

typer av skönlitteratur kan påverka eleverna positivt. Även detta hävdarna eleverna 

flera gånger. Är texten intressant och spännande blir det automatiskt lättare. Taube 

(2000) poängterar att läskunnighet är nyckeln till all kunskap och att kamrater och 

lärare har stor inverkan på lärandet. Nästan alla individer i undersökningen påpekade 

att kompisarna hade stor betydelse. Både att kompisarna kunde hjälpa dem om det 

var något de inte kunde men även att de var rädda för att de skulle skratta om de läste 

eller stavade fel. Författaren skriver sedan vidare att dessa attityder och förväntningar 

påverkar elevernas självförtroende. Detta märkte jag också tydligt på eleverna ifall 

det hade varit någon som hade skrattat åt dem så sa de själva att de inte var bra på att 

läsa. 

6.1 Slutord 

Syftet med denna uppsats var att få ta del av elevers erfarenheter och tankar kring 

läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att motverka läs- och skrivsvårigheter och då 

behövs professionell hjälp. Det kräver stöd och hjälp ifrån både lärare och föräldrar 

men även ett stort engagemang från eleven. Många har dåligt självförtroende och 

självkänsla och detta måste läraren börja arbeta med så snart som möjligt. Framför 

allt ska eleverna må bra i skolan och de ska känna sig säkra och trygga. Läraren ska 

berömma både svaga och starka elever när de gör framsteg. Alla mår bra av 

uppmuntran och peppning, vilket jag kan se i min studie är väldigt viktigt. Att vara 

annorlunda i dagens samhälle är inte lätt då det ställs höga krav på nästan allting. 

Ifall inte eleven får rätt hjälp i tid kan detta få stora konsekvenser. Detta kan leda till 

att eleven inte bryr sig om skolan och betygen försämras, därmed försämras också 

chans till vidare utbildning och arbete och livet försämras avsevärt när individen inte 

kan leva ett fungerade liv som andra. Detta anser också Taube (2000) som säger att 

som individ värderas man senare i livet och att det finns risk att hamna i ett 

utanförskap om man inte behärskar läsningen (a.a.).  

 

Det är därför viktigt att lärare anpassar materialet efter elevens förutsättningar. 

Elever idag ska inte vara rädda för att visa sina svårigheter utan genom att visa dessa 

kan eleverna få en framtid i en positiv riktning med hjälp i god tid.  I inledningen 

poängterade jag ifrån Lgr11 som skriver att ta ”Hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov.  Det finns också olika vägar att nå målet och skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen.” (Utbildningsdepartementet, 2010b s.4). Det är mitt ansvar som lärare 

att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter till en välfungerande skolgång 

eftersom alla elever har rätt till att kunna läsa och skriva och känna den glädje som 

det medför oavsett svårigheter precis som läroplanen också poängterar.  
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6.2 Vidare forskning 

Denna studie har väckt oerhört mycket tankar kring läs- och skrivsvårigheter och det 

hade varit intressant att göra en större undersökning med fler elever och jämföra 

olika skolor med varandra. Jag hade då tänkt mig att jämföra en stor skola med en 

liten och se om det finns några skillnader men även vad det finns för likheter mellan 

dessa. Något som också hade varit intressant att forska vidare om är genus. Varför 

fanns det endast 3 flickor av 18 i denna undersökning? Är det skillnad på pojkar och 

flickors svårigheter inom läs- och skrivinlärning? Detta är någonting som jag har 

funderat på under den här uppsatsen och det hade varit spännande att gå vidare med 

dessa frågor. Vidare kan det ses som intressant att se om elevernas inställning till 

läsning och skrivning hade förändrats om några år. Har deras självbild och 

självförtroende förbättrats eller försämrats med åren som gått och varför?  
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BILAGA 1 

 

Till målsman! 

Jag heter Josefin Franzén och studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag går just nu 

sista terminen och ska skriva mitt examensarbete. Jag har valt att inrikta mig på läs- 

och skrivsvårigheter eftersom detta intresserar mig mycket. Därför vill jag intervjua 

elever för att få ta del av barnens upplevelse och erfarenheter kring detta. Genom 

praktik och som vikarie har jag fått tagit del av detta. Jag är medveten om att detta 

kan vara ett känsligt ämne både för er och för era barn och jag har därför full 

förståelse för detta. 

Det skulle vara väldigt värdefullt för mig att få tillåtelse att intervjua ert barn om just 

deras upplevelser. Intervjuerna kommer att spelas in för att jag ska senare ska kunna 

gå tillbaks och få ett så säkert resultat som möjligt. Detta kommer att vara helt 

anonymt och det är bara jag och barnet som kommer att få veta vad som sägs och 

varken namn på barnet, skola eller lärare kommer att nämnas i uppsatsen. 

Intervjuerna kan endast ske med er tillåtelse och självfallet att ert barn vill delta. Ta 

gärna kontakt med mig om ni har fler funderingar rörande examensarbetet.  

Tack! 

 

 

 

 

Lämnas till barnets lärare snarast möjligt. 

 

Barnets namn: __________________________ 

 

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i intervjun gällande läs- och skrivsvårigheter. 

 

Ja______  Nej______ 

 

Ort och datum     Underskrift 

 

____________________________  ___________________________ 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

Synen på läsning och skrivning 

1. Vad tycker du om att läsa? 

Vad är det som gör att du tycker det, kan du berätta mer? 

 

2. Vad tycker du om att skriva?  

Kan du berätta om varför du känner så? 

 

3. Kan du berätta lite om när du tror att det är viktigt att kunna läsa och skriva?  

 

4. Skulle du kunna berätta om en situation där du tycker att det är roligt att kunna 

läsa eller skriva? 

 

5. Hur tycker du att man ska göra för att bli en bra läsare? 

 

6. Kan du berätta lite om hur man gör för att kunna bli bra på att skriva? 

 

7. Kan du berätta lite om det finns något som gör att du tycker det är lätt att läsa? 

Vad är det för något särskilt som gör att det bli lätt. Varför är det så tror du? 

 

8. Skulle du vilja berätta lite om vad man kan göra för att du ska gå lätt för dig att 

skriva? Vad är det som gör att det går extra lätt då? Varför är det så tror du? 

 

Hinder 

9. Kan du berätta lite om hur det känns när du får instruktioner till en skrivuppgift? 

Vad är det som gör att du känner så? 

 

10. Ifall din lärare ger dig en text som du skulle läsa hur känner du dig då? 

Vad är det som gör att du känner så? 

 

11. Ifall din lärare ger dig en text som du skulle skriva hur känner du dig då? 

Vad är det som gör att du känner så? 

 

12. Kan du berätta lite om hur du känner när du tycker att en uppgift är svår?  

Vad är det som gör att den är svår? 

 

13. Hur gör du när du tycker att en uppgift är svår?  

 

14. Hur gör du när du ska be om hjälp om du inte förstår? 

 

15. Kan du berätta lite om en gång när du läste högt inför klassen. Hur kände du då? 

Varför tror du att du känner på det viset? 

 

Motivation 

16. Finns det någon speciell situation då du känner dig extra motiverad? Vad är det 

som gör att du blir mer motiverad just i denna situation? 
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17. Om du inte känner dig motiverad, vad vill du att din lärare ska göra då? 

 

18. Kan dina klasskamrater hjälpa dig att bli motiverad? Kan du berätta om något 

tillfälle dina klasskompisar fått dig till att skriva bättre/sämre? 

 

19. Kan du berätta om vad som skulle kunna motivera dig bättre till läsning? 

 

20. Kan du berätta om vad som skulle kunna motivera dig bättre till skrivning? 

 

Självbild 

21.  Hur ser du på dig själv som person när du ska läsa?  

Vad är det som gör att du känner så? 

 

22. Hur ser du på dig själv som person när du ska skriva?  

Vad är det som gör att du känner så? 

 

23. Hur tror du andra ser på dig när det gäller läsning?  

 

24. Hur tror du andra ser på dig när det gäller skrivning?  

 

25. På vilket sätt tror du att din egen självbild kan påverka dig?  

 

Framtiden 

26. Om du skulle vilja säga någonting till kompisar eller lärare utifrån att du var lite 

expert på läsning eller skrivning, vad skulle du säga att de skulle tänka på eller göra? 

 


