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Det finns idag mycket kunskap utifrån forskning om hur lärare kan förebygga och möta läs- 
och skrivsvårigheter, men det finns kunskapsbrister ute på skolorna om hur svårigheterna ska 
mötas och förebyggas. Samtidigt finns elever med läs- och skrivsvårigheter av olika 
omfattning i så gott som alla klassrum.  Den tidiga lässtarten påverkar den vidare 
läsutvecklingen vilket gör det avgörande hur läraren arbetar för att hjälpa eleven att komma 
igång med läsinlärningen. Lärare behöver gedigna kunskaper om både läs- och skrivinlärning, 
läs- och skrivsvårigheter och det som kan vara bakomliggande orsaker till svårigheterna. Läs- 
och skrivsvårigheter ser olika ut och grundar sig i olika orsaker, vilket ställer krav på läraren 
att kunna individanpassa undervisningen utefter varje elev. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur sex personer i läs- och skrivsvårigheter har upplevt 
läs- och skrivundervisningen genom grundskoleåren. Frågor som studien ger svar på är; Vilka 
moment upplevdes som särskilt kritiska för läs- och skrivinlärningen? Och Hur upplever informanterna att 
lärarna arbetade med deras läs- och skrivutveckling? 
 
Studien är kvalitativ och baseras på sex semistrukturerade intervjuer med personer i läs- och 
skrivsvårigheter. Genom en hermeneutisk utgångspunkt där fokus ligger på tolkning och 
förståelse, och en sociokulturell ansats där syn på kunskap och lärande är socialt konstruerad i 
ett kulturellt sammanhang, analyserades de retrospektiva intervjuerna utefter olika teman som 
utmärker sig i resultatet.  

Studien visar i flera fall att utebliven förståelse och negativa förhållningssätt ifrån lärare ledde 
till situationer som skapade olust, vilket i sin tur ofta ledde till försämrad självkänsla och ett 
försämrat självförtroende. Respondenterna beskriver ett frånvarande stöd i klassrummet och 
undervisning i mindre grupp var i de flesta fall i studien ingen bra strategi. Bristande stöd 
ifrån lärarna kan också ha lett till de försvarsfokuserade strategier som informanterna 
utvecklade. Kommunikationen brast dels mellan skolan och hemmet, och dels mellan lärarna 
och respondenterna i form av utebliven förklaring om deras bakomliggande problem. Studien 
tyder på att lärarna inte tog hänsyn till respondenternas proximala utvecklingszon i 
undervisningen. 

Sökord: läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, förebyggande undervisning, lärares 
förhållningssätt 
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Finding ways how to manage or hide difficulties 
A retrospective interview-study about six persons own experiences from reading and writing 
disabilities through primary school.  
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Today there is a lot of knowledge from research on how teachers can prevent and face 
reading and writing disabilities, but there is a lack of knowledge in schools about how 
teachers should face and prevent the difficulties. At the same time there are students with 
reading and writing disabilities of various degrees in nearly all classrooms. The early start 
when learning to read affects the broader development in reading, which makes it crucial how 
the teacher works to help the pupil getting started with learning to read. Teachers need a 
thorough knowledge around the process in learning how to read and write, and what might 
be underlying reasons that can cause difficulties. Reading and writing disabilities look 
different from different individuals and the difficulties are also based on different causes, 
which require teachers to be able to individualize teaching and instructions for each student. 
 
The purpose of the study is to find out how six people with reading and writing disabilities 
experienced how they were thought to read and write through primary school. Questions that 
the study will answer are; Which elements perceived as especially critical when learning to read and write? 
And, How did the informants perceive the teaching when it came to develop their reading and writing skills? 
The study is based on six semi-structured interviews with persons who had reading and 
writing disabilities through primary school. By a hermeneutical starting point where the focus 
is on the interpretation and understanding, and a socio-cultural approach where the view of 
knowledge and learning is socially constructed in a cultural context, the retrospective 
interviews were analysed along different themes that are characterized in the result. 
 
The study shows teachers lack of understanding and negative approaches, which led to 
situations that created aversion and also often led to lower self-esteem. Lack of support from 
teachers may also have led to the defence focused strategies the informants developed. The 
respondents describe an absence of support in the classroom, and teaching in small groups 
was not a good strategy in most cases in the study. The communication failed both between 
the school and the home, and also between the teachers and the respondents where they were 
not given any explanation of their difficulties. The study shows that teachers did not take the 
respondents proximal zone of development into consideration. 

Keywords: reading and writing disabilities, dyslexia, preventing education, teachers 
approach 
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Samhället ställer höga krav på läs- och skrivförmåga och det är förmågor som påverkar oss hela 
livet. Alla elever måste enligt Lgr11 och skollagen (skolverket, 2011; 2010:800) ges förutsättningar 
att lyckas i sin läs- och skrivinlärning vilket kräver ett systematiskt arbete mot läs- och 
skrivsvårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012a).  
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter finns emellertid i så gott som alla klassrum. I en tidigare 
litteraturstudie undersöktes hur undervisning kan verka förebyggande mot läs- och 
skrivsvårigheter i ett tidigt skede och hur lärare kan bedriva främjande undervisning för de elever 
som redan har utvecklade läs- och skrivsvårigheter (Rasmussen & Skoglund, 2015). Alla elever 
har olika förutsättningar vid skolstart och genom skoltiden men alla elever har samma rätt till att 
lära sig läsa och skriva. Trots detta är det ofta så att elever som har ett sämre utgångsläge också 
får den sämsta utvecklingen. Många elever med läs- och skrivsvårigheter tappar lusten till att läsa 
genom ett försämrat självförtroende och undviker därmed ofta uppgifter de tycker är svåra 
(Myrberg, 2007; Wengelin & Nilholm, 2013). Studier har visat att 80 % av elever med läs- och 
skrivsvårigheter i årskurs två, fortfarande har kvar dessa svårigheter i årskurs nio (Lundgren & 
Ohlis, 2003).  
 
Detta är problematiskt och har lett fram till frågor om varför det ser ut på detta sätt och till syftet 
för denna studie. Min önskan var att få en djupare förståelse för hur personer med läs- och 
skrivsvårigheter själva upplevde skolsituationen. Jag har fått ta del av sex personers berättelser om 
sina läs- och skrivsvårigheter genom grundskoleåren, vilka kommer att ligga till grund för studien. 
Jag ville ta reda på vilka moment som upplevdes särskilt kritiska för läs- och skrivinlärningen och 
hur de upplevde att skolan arbetade med deras läs- och skrivutveckling.  
 
Studien är influerad av den hermeneutiska forskningsmetoden, där tolkning och att uppfatta 
saker ur personens egen synvinkel är det centrala (Bryman, 2011). Vidare utgår studien ifrån det 
sociokulturella perspektivet, där syn på kunskap och lärande är socialt konstruerad i ett kulturellt 
sammanhang (Säljö, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inledning 
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Nedan presenteras teoretiska utgångspunkter för studien (kap 2.1). I kapitlet förklaras också vad 
läs- och skrivsvårigheter innebär (kap. 2.2). Lärandeteorier och forskning om språkstödjande 
arbetssätt och läs- och skrivutvecklingen i ett tidigt skede berörs i (kap 2.3). Här finns både 
nationell och internationell forskning sammanfattad inom området. Forskningen inleds med att ta 
upp ett mer generellt förhållningssätt för vad som främjar läs- och skrivutvecklingen för att gå in 
mer på de didaktiska valen i undervisningens betydelse. Därefter belyses några olika orsaker till 
läs- och skrivsvårigheter. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av svensk skolas 
undervisningsmönster (kap. 2.4). 

2.1 Teoretiska utgångspunkter  
För att få en djupare förståelse för de inblandade personernas berättelser och reflektioner i mina 
intervjuer, fann jag hermeneutiken och den sociokulturella teorin relevanta för studien. Nedan 
följer en redogörelse.  

2.1.1	  Hermeneutik	  
Det vetenskapsteoretiska grundantagande studien utgår ifrån är hermeneutiken vilket innebär att 
fokus ligger på tolkning och förståelse. Grundidén inom hermeneutiken är att den som analyserar 
till exempel en intervju ska försöka få fram intervjuns mening utifrån det perspektiv som den 
intervjuade har menat det (Bryman, 2011). Det handlar alltså inte om att komma fram till några 
absoluta sanningar, utan snarare om en strävan efter förståelse (Kvale, 2009).  

2.1.2	  Sociokulturell	  teori	  
Vidare utgår uppsatsen ifrån en sociokulturell teori där syn på kunskap och lärande är socialt 
konstruerad i ett kulturellt sammanhang (Säljö, 2010). I det här fallet det sociokulturella 
perspektivet vilket har sin grund i Lev Semenovich Vygotskijs (1896-1932) arbeten om språk, 
lärande och utveckling. Teorin tar plats i arbetet genom att synen på barns språkutveckling är 
elementär för all läs- och skrivutveckling. Vygotskij arbetade med frågor som rörde lärande och 
utveckling i omkring tio år och hans sätt att intressera sig för människor var både ur ett biologiskt 
och sociokulturellt perspektiv. Vygotskij hade ett starkt intresse för skolutveckling vilket vi kan 
läsa om i hans mest berömda skrift Tänkande och språk. Hans olika verk är grunden till det som vi 
förknippar med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010).  

Det sociokulturella perspektivet på lärande fokuserar på hur människor utvecklar förmågor som 
att läsa, skriva räkna, lösa problem, resonera och så vidare, med andra ord handlar det om hur vi 
tar till oss kunskap, medierande redskap. Säljö (2010) beskriver att mediering är ett välkänt begrepp i 
den sociokulturella traditionen och innebär att människor använder redskap och verktyg när vi 
förstår vår omvärld. Enligt Vygotskij är de två utmärkande redskapen vi använder språkliga och 
materiella. Ett språkligt redskap kan även kallas intellektuellt eller mentalt och innebär symboler, 
tecken och olika system vi använder för att kommunicera med. Vidare utvecklas de språkliga 
redskapen inom kulturella gemenskaper, de formas av traditioner, ändras och utvecklas. 
Mediering sker också genom fysiska redskap så som tangentbordet eller pennan vi skriver med 
(Säljö, 2010). 

2. Bakgrund 
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I det sociokulturella perspektivet kopplas alltså den mentala och fysiska synen ihop vad gäller 
lärande och kunskap, och kunskaper hos människan är alltid både teoretiska och praktiska. 
Vygotskij menade att språket är vårt viktigaste redskap och att det är vår partner i det mesta vi 
gör, med hjälp av kommunikation med andra kan vi uttrycka oss. Säljö (2010) beskriver att språk i 
den sociokulturella traditionen ska ses som ett ständigt utvecklande system som samspelar med 
andra uttrycksformer såsom bild och kroppsspråk. Det är genom språket vi blir till tänkande 
varelser, vi blir också delaktiga i en kulturs sätt att se på och förstå samhället och omvärlden.  

Appropiering är ett begrepp som används inom den sociokulturella traditionen för att beskriva och 
förstå lärande. Begreppet innebär att en person lär sig och förstår hur olika redskap används och 
hur de medierar världen. Vygotskij menar att den approppiering som sker tidigt i livet är mycket 
betydelsefull eftersom det är då barnet lär sig sitt första språk, att förstå samspel och utvecklar sin 
identitet. I skolan utvecklar vi sedan kunskaper vi inte möter i vår vardag, kunskaper vi inte kan ta 
till oss om vi inte får dem förklarade. Läraren och undervisningen blir härmed nyckeln till att 
förstå omvärlden på ett mer principiellt sätt (Säljö, 2010).  

Det begrepp som är mest bekant när det gäller Vygotskijs teorier, är iden om den närmaste 
proximala utvecklingszonen. Principen innebär att vi människor lär och utvecklas hela tiden och när 
vi behärskar ett begrepp eller en färdighet är vi nära att lära oss något nytt. Lärarens uppgift blir 
härmed viktig att förstå hur en elevs utvecklingszon ser ut i förhållande till ett begrepp eller 
färdighet, detta för att kunna leda eleven vidare utan att lotsa (Säljö, 2010).  

Säljö (2010) menar att det sociokulturella perspektivet belyser det sociala samspelet för lärande 
och utveckling, kunskap är inte något som överförs från person till person utan är något vi deltar 
i. Olika teorier i lärande och utveckling har influerat oss genom olika tidsperioder och pekar på 
olika sätt att organisera undervisningen. Hur undervisningen och teoretiska perspektiv sedan 
faller ut, och vilka konsekvenser det får handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och 
eleven (Säljö, 2010). 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Ofta används formeln Avkodning x Förståelse = Läsning som en förklaringsmodell för vilka 
processer som ger läsning. Dessa benämns som The simple view of reading och är en förklaring till att 
en elev med bristande avkodning med stor sannolikhet även brister i sin förståelse och tvärtom. 
Det finns tre typer av svaga läsare, de som har svårigheter med avkodning, de som har svårigheter 
med förståelsen och de som har svårigheter med båda delarna (Gough, Hoover & Peterson, 
1996). 
 
Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till det 
som brister i läs- och skrivutvecklingen. Begreppet omfattar allt som innebär hinder när det gäller 
att läsa och skriva. Gemensamt för alla som har läs- och skrivsvårigheter, och en viktig faktor, är 
svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av allmän karaktär är 
mycket vanligare än dyslexi (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012b). Tidigare användes 
begreppet ordblindhet i likhet med dyslexi, men det fanns då en uppfattning om att det endast 
handlade om att bearbeta synintryck (Svenska dyslexiföreningen, 2012). 
 
År 2003 genomfördes ett konsensusprojekt (Myrberg, 2003) kring insatser för att förebygga och 
möta läs- och skrivsvårigheter, 24 forskare lät sig intervjuas och deltog i bedömningsarbetet. 
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Forskarna som deltog är eniga i att elever som har svårt att förstå och förmedla sig genom 
skriftspråket men som fungerar normalt i talspråkssammanhang har läs-och skrivsvårigheter. 
Dyslexi har en språkbiologisk bakgrund medan det i läs- och skrivsvårigheter även finns brister i 
förutsättningarna för den språkliga utvecklingen. Det kan vara uppväxtmiljön och/ eller skolan 
som ligger till grund för läs- och skrivsvårigheterna. I de allra flesta fall visar sig svårigheterna i 
den första läs- och skrivinlärningsstarten (Myrberg, 2003). 
 
Vidare finns enighet kring att tala om läs- och skrivsvårigheter snarare än lässvårigheter och 
skrivsvårigheter var för sig. Läsproblem och skrivproblem hänger ihop. Personer som har lyckats 
kompensera sina lässvårigheter i skolan men har problem med stavning i vuxen ålder, brukar 
mena att de hade läs- och skrivproblem i skolan men har kommit över det och numera bara har 
problem med att stava (Myrberg, 2003).  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1	  Lärares	  förhållningssätt	  &	  undervisning	  
Den tidiga lässtarten påverkar den fortsatta läsutvecklingen vilket gör det avgörande hur läraren 
arbetar för att hjälpa eleven att komma igång med läsinlärningen menar Alatalo (2011) och 
Jacobson (2006). Läraren bör arbeta strukturerat och systematiskt och samtidigt utgå ifrån elevens 
styrkor för att stötta de elever som behöver. Det är av vikt att läraren har såväl teoretiska som 
erfarenhetsbaserade kunskaper i de områden där eleven har problem. Läraren behöver ha gedigen 
kunskap kring läsutvecklingsprocessen hos barn och i relationen mellan tal och skrift (Alatalo, 
2011; Jacobson, 2006). Forskare i konsensusprojektet (2003) är eniga kring att hög 
lärarkompetens är den mest betydelsefulla faktorn i pedagogik för att utveckla elevernas läs- och 
skrivförmåga och förhindra läs- och skrivsvårigheter. Detta gäller både dyslexi och andra läs- och 
skrivproblem (Myrberg, 2003). Vidare finns en enighet kring att undervisningen ska vara 
systematisk och välplanerad samtidigt som den är motiverande och känns meningsfull för eleven. 
Läs- och skrivundervisning är komplex och består av flera moment. Läraren ska kunna avgöra var 
eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling för att kunna hjälpa eleven framåt både på ett 
systematiskt och ett strukturerat sätt, alla elever ska utmanas därför är det viktigt att veta var alla 
elever befinner sig för att kunna ge rätt utmaningar menar (Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013). Inte 
minst hos elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt för läraren att veta var eleven 
befinner sig då dessa elever behöver frekvent och intensiv träning. Det räcker inte att eleverna får 
specifikt stöd endast hos exempelvis specialpedagogen (Alatalo, 2011). Klasslärarna överlämnar 
alltför ofta ansvaret för stödinsatser till specialläraren eller specialpedagogen menar Sandström 
Kjellin (2002). 
 
För eleven är det av betydelse att det tydligt framkommer vilka mål det arbetas emot, det måste 
alltså finnas en god kommunikation mellan lärare och elev. Målen ska kopplas till läroplanen men 
inte hindra delmål som behöver uppnås för stunden. Framgångsrika lärare i Tjernbergs (2013) 
studie är tydliga med sitt ämnesinnehåll och syftet med lektionerna. Läromedel som används följs 
inte strikt, utan materialet och ämnesinnehållet är anpassat efter eleverna. Eftersom elever har 
olika behov och förutsättningar måste lärare kunna bedriva flera typer av undervisning och även 
vara beredda att prova flera olika undervisningssätt (Tjernberg, 2013). Det finns starkt stöd för 
att lärarens kompetens är nära förenad med både förhållningssätt och undervisningens 
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genomförande. Resultaten påverkas utav en aktiv och pådrivande lärare som utformar 
undervisningen så att den fungerar för olika elever (Skolinspektionen, 2011). 
Något som också är viktigt för att undervisningen ska fungera är strukturen i klassrummet, inte 
bara den fysiska, det måste även finnas strukturer för lärande och förståelse. Den pedagogiska 
miljön är avgörande när det gäller att skapa ett tryggt klassrum och läraren bör också lägga en 
grund till ett bra klassrumsklimat genom att prata om läs-och skrivsvårigheter och belysa att alla 
är olika (Tjernberg, 2013; Fouganthine, 2012). Jacobson (2006) framhåller att läraren måste ha ett 
förstående förhållningssätt till elever med svårigheter för att förhindra att de känner sig utanför 
eller riskerar att bli utsatta för mobbing. 
 
Alatalo (2011) och McNamara, Scissons, Dahleu (2005) pekar på en annan viktig aspekt, 
nämligen att skola och hem har god kontakt och att föräldrarna involveras tidigt i arbetet, vilket 
är betydelsefullt eftersom de ska arbeta och sträva mot samma mål. 
 
En avslutande faktor för främjande undervisning är att lärarna utvecklas genom att samtala, 
reflektera och utbyta erfarenheter kring didaktiska frågor med kollegor. Det krävs fortlöpande 
utbildning och att lärare håller sig uppdaterade inom den senaste pedagogiska forskningen. Det är 
det kontinuerliga arbetet som ger resultat till skillnad från enstaka satsningar. Det är även positivt 
med insyn i varandras klassrum. Ett sätt att få syn på sin egen undervisning är att arbeta med en 
annan lärares elever. Sist men inte minst bör skolledningen också vara insatt i det pedagogiska 
arbetet (Tjernberg, 2013). 

2.3.2	  Undervisningens	  betydelse	  
För att nå goda resultat behöver alla elever få tillräckligt med tid och lärarstöd. För detta krävs att 
det finns tillräckligt med resurser så att läraren kan arbeta individuellt och strukturerat med varje 
elev i klassen. Under höstterminen i årkurs ett behöver sådana tillfällen ges med varje elev varje 
vecka. Tillfällena ska innehålla såväl skrivövningar, högläsning och samtal om olika texter för att 
läraren ska få ett diagnostiskt material och kunna anpassa ett individuellt pedagogiskt program för 
varje elev (Myrberg, 2003).  
 
För att en elev med läs- och skrivsvårigheter ska få effektiv hjälp krävs det att läraren förstår det 
bakomliggande problemet. Många av de elever som har läs- och skrivsvårigheter har inte fått 
någon förklaring och förstår därför inte sina problem (Fouganthine, 2012; Wolff, 2006). De har 
även mötts av för låga förväntningar (Sandström Kjellin, 2002).  
 
Dyslektiker behöver träna på fonemisk medvetenhet och kopplingen mellan fonem och grafem, 
då de har en långsam och mödosam avkodning. Det räcker inte att bara läsa mer, även om det är 
viktigt att träna på att få upp en rimlig läshastighet (Wolff, 2006). Fonologisk medvetenhet 
innebär att kunna leka med språket, rimma, höra hur ord låter och så vidare. Fonemisk 
medvetenhet innebär att barnet kan uppfatta vart ett visst fonem finns i ordet, och kan uppfatta 
de enskilda fonemen i ord. Elever med svårigheter behöver dagligen möta texter som ligger på 
rätt nivå inom den proximala utvecklingszonen, vilket är avgörande för läsinlärningen (Alatalo, 
2011). 
 
Bra exempel på kompensatoriska hjälpmedel för de elever som har problem med avkodning och 
att stava ord kan vara talböcker och rättstavningsprogram (Wolff, 2006; Fouganthine, 2012). Det 
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kan också vara en fördel om eleverna får vetskap om hur bokstäverna är placerade på 
tangentbordet för att underlätta stöttningen av tekniska hjälpmedel längre fram. 
Kompensatoriska hjälpmedel som talsyntes, rättstavningsprogram och liknande, bör införas tidigt 
där läraren ger aktivt stöd vid användandet av dem (Tjernberg, 2013). Ytterligare stöd för elever 
med läs- och skrivsvårigheter kan vara att vid prov bli erbjuden förlängd tid eller att göra provet 
muntligt (Fouganthine, 2012).  
 
Lärare har ett stort ansvar när det gäller att erbjuda eleverna mycket läsning utefter sin egen nivå, 
eftersom läsning i skolan och på fritiden bidrar till en stor del av utvecklingen av elevens 
ordförråd (Jacobson, 2006). En text eleven dessutom väljer själv upplevs som relevant och är en 
av de aspekter som behövs för att den dagliga läsningen ska fungera (Fouganthine, 2012; 
Sandström Kjellin 2002). Ordavkodning, läsförståelse, textsamtal, högläsning och processkrivning 
är alla exempel på undervisning som är effektiv för att utveckla ordförrådet, olika läs- och 
skrivstrategier och elevers metaspråkliga förmåga (Sandström Kjellin, 2002; Wolff, 2006; 
Tjernberg, 2013). 

2.3.3	  Bakomliggande	  orsaker	  
Modellen nedan tar upp orsaksfaktorer inom läs- och skrivsvårigheter. Arv och miljö är 
övergripande områden eftersom de samverkar och dessutom påverkar övriga faktorer. Orsakerna 
kan kombineras på många olika sätt och det är individuellt hur stora problem varje orsak skapar. 
Den lila markeringen omkring boxarna symboliserar Samhälleliga och Pedagogiska faktorer som på 
olika negativa och positiva sätt, kan påverka hur allvarliga läs- och skrivproblemen blir eller 
uppfattas för en enskild person. Modellen kan användas på olika sätt och för olika syften, bland 
annat av lärare som stöd i åtgärdsplanering (Jacobson, 2006). Modellen är ett sätt att förklara läs- 
och skrivsvårigheter och ger en överskådlig bild av att det är många olika faktorer som är med 
och påverkar. Läs- och skrivsvårigheter är komplext och skiljer sig från individ till individ. 
Studien fokuseras på de faktorer nedan, som är aktuella för intervjupersonerna. 
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2.3.3.1	  Fonologisk	  medvetenhet	  
Genom att titta på den fonologiska medvetenheten och fonem-grafem-förståelsen kan det 
redan i förskoleklassen förutsägas hur väl ordläsningen kommer att utvecklas i årskurs ett. 
Genom att identifiera elever med svårigheter i detta redan i förskoleklass kan nödvändiga 
åtgärder sättas in tidigt (McNamara, Scissons & Dahleu 2005). Den fonologiska medvetenheten 
bör arbetas systematiskt med redan i förskolan hos elever med brister. Språklekar och arbete med 
fonologisk medvetenhet i ett tidigt skede kan förebygga och mildra framtida läs- och 
skrivsvårigheter. (Jacobson, 2006). Gemensamt för svaga läsare är att den fonologiska 
medvetenheten och ordavkodningsförmågan är bristande (Sandström Kjellin, 2002).  
 
För elever med dyslexi är en gemensam faktor att de har en bristande fonologisk förmåga och de 
har svårt att hantera språkljuden vid läsning och skrivning. Svårigheterna har ofta en genetisk 
bakgrund men kan kompenseras med bra pedagogiskt stöd i den inledande läs- och 
skrivinlärningen och utveckla en bra läs- och skrivförmåga. Miljö- och biologiska förutsättningar 
samverkar och innebär att goda miljöförutsättningar, som pedagogik och hemmamiljö, kan 
reducera risken för läs- och skrivsvårigheter även om de biologiska förutsättningarna är 
ogynnsamma. Tvärtom kan också ogynnsamma förutsättningar i pedagogik och hemmet öka 
risken för läs-och skrivsvårigheter trots gynnsamma genetiska förutsättningar (Myrberg, 2003). 

2.3.3.2	  Mognad	  	  
Det finns olika sätt att hantera identifiering av elever med läs- och skrivsvårigheter. En del lärare 
väntar på att elever ska mogna och identifierar därför inte problemet förrän senare, medan andra 
arbetar för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter och sätter in de insatser som behövs 
tidigt (Alatalo, 2011). Mognadsmässigt kan en flicka som är född i januari vara långt före en pojke 
som är född i december. Möter denna pojke lärare med brister i sina kunskaper och i sin 
pedagogik riskerar han att hamna långt efter redan från början (Jacobson, 2006).  Det är inte 
möjligt att se vilka elever som kommer att mogna, därför bör lärare se alla läs- och 
skrivsvårigheter som bestående (Jacobson, 1998). Trots detta verkar lärare känna en svårighet i att 
hantera läs- och skrivsvårigheter hos elever, vissa tycker att det är svårt att avgöra om en elev har 
läs- och skrivsvårigheter och uppfattningar finns kvar att det går att vänta på läsmognad (Alatalo, 
2011). För en lärare med goda kunskaper i språkutveckling är problem i läsinlärningen enkla att se 
medan lärare som inte har nödvändiga kunskaper tar till en ”vänta och se” attityd som ett 
argument för att inte genomföra särskilda insatser (Myrberg, 2003). 

2.3.3.3	  För	  lite	  övning	  och	  Matteuseffekten	  
Matteuseffekten ”the rich get richer and the poor get poorer effects” (Stanovich, West, 
Cunningham, Cipielewski & Siddiqui, 1996, s. 25) kan exempelvis innebära att elever med bra 
läsförståelse tenderar att läsa mer och därmed utveckla sin läsförståelse ytterligare, medan elever 
som har brister inom läsförståelsen undviker den typen av aktiviteter och hamnar än mer efter. 
Matteuseffekten består av två delar, dels att skillnaden i läsförmåga mellan svaga och 
normalpresterande läsare ökar med tiden, dels att dessa skillnader beror på olika läsaktiviteter 
(Pfost, Dörfler & Artelt, 2012). Svaga läsare tenderar att läsa mindre utanför skolan. Elevers 
läsbeteende är en betydande faktor när det kommer till läsutveckling och kan också vara en 
betydande faktor som ligger till grund för det ökande gapet mellan eleverna (Pfost, Dörfler och 
Artelt, 2012). 
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2.3.3.4	  Sociala	  faktorer	  
Hemmamiljön spelar en stor roll. Elever som har varit i kontakt med böcker och , för dem, nya 
ord hemma har ett större ordförråd och därmed lättare att förstå många texter och det motsatta 
gäller ofta för elever som inte har med sig detta hemifrån (Wolff, 2006; Jacobson, 2006). Även 
föräldrar som har läs- och skrivsvårigheter själva ska uppmuntras att läsa högt för sina barn. 
Högläsningen har stor nytta för läs och skrivutvecklingen även om den har tekniska brister 
(Myrberg, 2003).  

2.4 Undervisningsmönster 

Med studiens syfte, och de olika informanternas åldrar i åtanke, fann jag det intressant att belysa 
olika undervisningsmönster som har kommit att påverka hur läs- och skrivundervisningen har 
sett ut genom åren. Under 70-talet inspirerades svensk skola av ett behavioristiskt synsätt på 
undervisning. Enligt Berg (2011), ägnade eleverna mycket tid år att memorera och reproducera 
kunskap. Det gällde att hänga med i undervisningen utan att reflektera så mycket över innehållet. 
Kvantitet låg i förgrunden framför kvalitet och förståelse. I detta synsätt ligger brister hos eleven 
och läraren står utan ansvar när det gäller exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever 
sågs som tomma kärl som skulle fyllas med kunskap och det togs ingen hänsyn till elevens 
tidigare erfarenheter. Under senare delen av 70-talet kom skolan att allt mer påverkas utav 
progressivismen. Undervisningen blev mindre läroboksstyrd och mer autentisk. Under 80-talet 
och i samband med den nya läroplanen Lgr80 tog montessoripedagogikens undervisningstankar 
plats vilka kan beskrivas som ett didaktiskt ifrågasättande. Traditionella läromedel bannlystes 
vilket krävde att arbetsformer förändrades. Under 90-talet blev sedan undervisningen alltmer 
innehållsstyrd och skiftade därmed ifrån egenproducerat montessoriinspirerat material, och blev 
mer innehållsstyrt via tematiskt arbete (Berg, 2011). 

Svensk grundskola har förändrats i riktning mot individualisering vilket kan beskrivas som att 
ansvar har förskjutits ifrån läraren till eleven. Detta har i förlängningen även inneburit att ansvaret 
har förskjutits ifrån skolan till hemmet. Eleverna har fått ett större ansvar vad gäller deras eget 
lärande och läraren har haft en mer tillbakadragen roll. Individuellt arbete har negativa samband 
med elevernas resultat och elevens motivation och engagemang påverkas negativt. Begreppet 
individualisering kan dock ha olika innebörd. När det gäller att individanpassa undervisning, för 
exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter, finns stöd i forskningen för att det istället 
påverkar elevernas resultat positivt (Skolverket, 2009). 

Decentraliseringen på 90-talet ingår som en viktig aspekt i utbildningsforskningen kring den 
svenska skolan. Huvuddelen av lärarna utan pedagogisk högskoleutbildning har anställts efter att 
skolan kommunaliserades vid 1990-talets början då de tidigare mycket detaljerade 
behörighetsbestämmelserna ersattes med mer allmänna bestämmelser (Skolverket, 2009). Detta 
kan ses som tecken på att det finns kunskapsbrister kring hur lärare ska möta och förebygga läs- 
och skrivsvårigheter ute på skolorna.  

De lärare som är verksamma ute på skolorna kommer från flera olika lärarutbildningar vilka har 
reformerats vid flera tillfällen. Lärarutbildningen var i stort sätt oförändrad i sin struktur från 
1960-talets slut fram till 1980-talet. Utvecklingen som sedan har skett kan kort beskrivas som att 
lärarutbildningen har gjorts mindre specialiserad. Ett syfte har varit att kunna använda lärare på 
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ett mer flexibelt sätt och det är inte ovanligt att problem i skolan har kopplats till brister i 
lärarutbildningen (skolverket, 2009). 
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Syftet med studien är att undersöka hur sex personer i läs- och skrivsvårigheter har upplevt läs- 
och skrivundervisningen genom grundskoleåren.  

 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

• Vilka moment upplevdes som särskilt kritiska för läs- och skrivinlärningen? 
• Hur upplever informanterna att lärarna arbetade med deras läs- och skrivutveckling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Syfte & frågeställningar 
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4.1 Urval 
I studien intervjuades sex personer som alla hade läs- och skrivsvårigheter genom 
grundskoleåren. 

Läs- och skrivsvårigheter kan vara ett känsligt ämne att prata om vilket gjorde att det till en 
början såg problematiskt ut att hitta intervjupersoner. Samtal om examensarbetet med personer 
som fanns i min omgivning ledde till förslag på potentiella intervjupersoner. Det resulterade i ett 
målinriktat urval, vilket innebar att jag slutligen valde ut representativa personer utifrån syftet och 
forskningsfrågorna (Bryman, 2011).  

I studien utgicks dessutom ifrån grundprincipen att få en så stor variation som möjligt, nämligen 
att alla i studien är i olika åldrar, oberoende av varandra och av olika kön (Bryman, 2011). Valet 
gjordes dels för att se likheter i berättelserna oberoende av ålder och att de har gått på olika 
skolor, dels för att inte likheterna skulle bero på att eleverna exempelvis har haft samma lärare. 
Intervjupersonerna har ingen nära relation till mig, utan har hittats genom förslag ifrån personer i 
min omgivning.  

  

4.2 Intervju & genomförande 
 
Utifrån syftet med studien valdes semistrukturerad intervjuform. Intervjun är en aktiv process där 
kunskap produceras i relationen mellan intervjuaren och den intervjuade. Den kvalitativa 
intervjuformen bygger på mina färdigheter som intervjuare och på mitt omdöme när det kommer 
till att ställa frågor (Kvale, 2009). Som intervjuare kan jag fråga direkt efter berättelser i intervjun 
och försöka att strukturera olika händelser i historier, vilket har funnits en strävan efter i 
intervjuerna. Efter mer inledande generella frågor, gavs tillfälle för intervjupersonen att prata så 
mycket som möjligt och efter hand ställdes följdfrågor för att hjälpa den intervjuade att fortsätta 
berätta. I studien låg intresset i att belysa händelser som rör en speciell episod i informanternas liv 
(Kvale, 2009), nämligen deras läs- och skrivsvårigheter genom grundskoleåren. Fokus har varit på 
de intervjuades uppfattningar och synsätt och en strävan har funnits i att vara flexibel och följsam 
i den riktning de medverkande ha styrt. Vidare har det sökts fylliga och detaljerade svar där de 
medverkande har gett tillåtande till eventuella uppföljningsfrågor (Bryman, 2011).  
 

Kontakt togs med alla intervjupersoner i god tid. Informanterna informerades då om studiens 
syfte och de forskningsetiska principerna (se kap. 4.5). Det fanns en plan med intervjuerna som 
gick att frångå och en intervjuguide (se bilaga) användes för att berättelserna skulle rikta 
uppmärksamheten mot det jag ville belysa (Bryman, 2011). Det har dock givits stor frihet för 
informanterna att svara på sitt sätt. De tillfrågade fick även möjlighet att se intervjuguiden i 
förväg om så önskades, vilket det gjordes i vissa fall. Frågorna ställdes i stort sett samma ordning 
som i intervjuguiden men har vid vissa tillfällen ändrat ordningsföljden. Vid de tillfällen det blev 
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aktuellt avveks även ifrån intervjuguiden i form av nya frågor eller uppföljningsfrågor. Tre av 
intervjuerna gjordes hemma hos mig, en intervju på intervjupersonens arbetsplats, en intervju 
hemma hos intervjupersonen och den sista intervjun via telefon. De genomförda intervjuerna 
omfattade mellan 20-45 minuter vardera. En pilotintervju valdes att genomföras i ett första läge 
för att se hur väl intervjun fungerade i förhållande till syftet.  Den aktuella intervjun föll ut väl 
och intervjuguiden fungerade bra och intervjun ingår därför i arbetet.  

Kvalitativ metod innebär att fokus ligger på ord, i det här fallet i form av intervjuer där 
informanterna berättade om sina läs- och skrivproblem genom grundskoleåren. Studien är 
influerad av den hermeneutiska forskningsmetoden och går ut på att få förståelse för olika 
beteenden och meningen de har i specifika sammanhang (Kvale, 2009). 

4.3 Resultatsammanställning & analys 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades var och en för sig efter intervjutillfället. 
Transkriberingarna sammanfattades därefter till en berättelse per informant. I första skedet blev 
berättelserna långa och detaljrika men det var ett sätt för mig att se olika karaktärer och speciella 
drag för var och en av dem. Genom att arbeta på det här sättet upptäcktes olika teman som jag 
ville gå vidare med, och material som var av mer generella drag kunde sorteras bort i 
berättelserna. Materialet angreps på nytt, fast mer kategoriserat utefter de teman jag fann 
intressanta, vilka kan läsas i resultatet (kap. 5.2). Angreppssättet som valdes är inspirerat av 
tematisk analys. Tillvägagångssättet kan också liknas med vad Bryman (2011) benämner som 
Framework, ett tillvägagångssätt som strukturerar upp teman och underteman i underlaget, som i 
det här fallet innebar de transkriberade intervjuerna. 

Målet med intervjuerna var att plocka fram redogörelser för olika skeenden och händelser runt 
läs- och skrivutvecklingen genom grundskoleåren. Analysen var ett tillvägagångssätt för att 
betona och beskriva de händelser de intervjuade berättade om (Bryman, 2011, Kvale, 2007). 
Resultatet och analysen blir dels en beskrivning av mig som intervjuare, dels handlar det om min 
och läsarens tolkning, i enighet med hermeneutiken (Trost, 2010).  

Eftersom talspråk och skriftspråk skiljer sig mycket åt, har jag av etiska skäl valt att utesluta en del 
uttrycksord och avbrutna meningar i citaten. Detta för att inte på något sätt såra de intervjuade 
om de skulle läsa uppsatsen (Trost, 2010).  

4.4 Tillförlitlighet 
Begrepp som nämns inom den kvalitativa forskningen för att bedöma kvaliteten och som är 
alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för är istället tillförlitlighet och äkthet. 
Dessa två begrepp stämmer bättre överens med en kvalitativ undersökning som denna (Bryman, 
2011; Kvale, 2009). En strävan har funnits i att ha en kritisk syn på intervjuerna, där det som 
gjorts har kontrollerats för att undvika felaktiga tolkningar. Min intention har även varit att 
ifrågasätta och kontrollera så att studien undersöker det den ämnar göra. Sist men inte minst har 
en strävan funnits att tolka det som sagts så som den intervjuade har menat det. Dessa tre 
aspekter är alla aspekter av tillförlitlighet enligt Kvale (2009). Med de etiska principerna i åtanke 
har syftet varit att skapa en trygg miljö där den intervjuade känner sig bekväm i att öppna sig och 
prata om sina läs- och skrivsvårigheter. 
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4.5 Etiska överväganden 
Jag förhöll mig till Vetenskapsrådets (2011) principer om informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetkrav och nyttjandekrav.  

Enligt informationskravet blev samtliga personer som deltog i intervjuerna informerade vid första 
kontakten om syftet med uppsatsen. Intervjupersonerna fick en förfrågan per telefon eller mail 
om intresse och medgivande att deltaga. Vid första kontakten informerades om att medverkan 
var helt frivillig, att uppgifterna hanteras på ett konfidentiellt sätt och att det även är tillåtet att 
avbryta intervjun om så önskas. Vidare informerades det om att intervjun kommer att spelas in 
men att inspelningen endast sparas till dess att resultatet är sammanställt. Slutligen informerades 
om att allas namn kommer att bytas ut i det sammanställda resultatet. Tid och plats har bestämts 
utefter intervjupersonens önskemål. Syfte, frågeställningar och de etiska övervägandena 
repeterades vid intervjutillfällena, innan intervjun ägde rum. 

Samtyckeskravet innebär att det är upp till personen själv att bestämma om medverkan. Om 
personen är minderårig brukar dock vårdnadshavares godkännande krävas, vilket har varit 
aktuellt i ett av fallen i studien.  

Enligt konfidentialitetskravet informerades alla om att inspelningarna kommer att sparas på ett 
säkert ställe till dess att resultatet är sammanställt.  

Enligt nyttjandekravet informerades alla inblandade slutligen om att samlade uppgifter, från de olika 
intervjuerna, endast kommer att användas för min studie och inget annat (Bryman, 2011; Trost, 
2010). 
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Det empiriska materialet består av intervjuer där informanterna berättar och beskriver händelser 
och situationer som rör deras läs- och skrivproblematik genom grundskoleåren. De har delat med 
sig utav skolsituationer, tankar och reflektioner på ett detaljerat sätt. Som nämnts tidigare så har 
informanternas riktiga namn bytts ut till provisoriska namn. Resultatet består utav tre delar. I den 
första delen ges en kort beskrivning utav informanterna av det jag funnit som mest 
kännetecknande (kap. 5.1). I den andra delen har en jämförande analys gjorts utifrån teman som 
har utmärkt sig i de intervjuades berättelser (kap. 5.2).  I den tredje delen presenteras 
avslutningsvis en sammanfattning utav resultatet (kap 5.3). 

5.1 Informanterna 
 
Maria 
Maria är 24 år och upplever skolan mest som en negativ period. Hon berättar att hon var mobbad 
hela sin skolgång men upplever särskilt högstadiet som en mörk tid på grund av en lärare som 
hon upplever tryckte ner henne. Marias mamma uppmärksammade hennes läs- och skrivproblem 
redan tidigt och ville att hon skulle utredas för dyslexi, vilket inte blev fallet. Maria utreddes först 
när hon studerade på högskolan där det konstaterades att hon hade grav dyslexi. Maria är 
besviken över att ha behövt gå igenom hela grundskolan med dyslexi utan att veta om det och 
känner att det hade underlättat att få en en diagnos. Minnen som är värst för henne är tillfällen då 
de hade högläsning och tillfällen då de fick tillbaka skrivuppgifter där hennes text var full av röda 
markeringar. 
 
Sandra 
Sandra är 33 år och upplever sin skoltid som en mestadels positiv period. Hon beskriver dock att 
hon i vissa lägen kände annorlunda än vad hon speglade utåt och berättar att hon klarade av sina 
läs- och skrivproblem genom humor. Det är också det mest utmärkande i Sandras intervju, hur 
hon ofta skämtade bort sina problem när klasskompisar var i närheten för att inte avslöja sina 
brister. Hon undvek på alla sätt att behöva skriva när det kom till gruppuppgifter och hon tycker 
än idag att det är jobbigt när någon ser på när hon skriver. I jobbet vill hon inte att någon ska 
upptäcka, se eller rätta fel i det hon skriver. Hon minns också högläsningen som väldigt jobbig 
och i hopp om att slippa ville hon helst inte möta lärarens blick. 
 
Isabe l la 
Isabella är 17 år och går andra året på gymnasiet. Hon gick klart grundskolan 2014 och upplever 
att det var tråkigt att gå till skolan under grundskoleåren. Isabella berättar att hon kände sig 
utanför och inte hade några kompisar från årskurs 1-6. I de låga årskurserna 1-3, förstod hon inte 
vikten av att läsa och skriva och nonchalerade därför sina läs- och skrivproblem. Ett starkt minne 
hon har är ifrån en lärare som var extralärare i klassen ett par gånger i veckan. Läraren 
uppmärksammade Isabellas svårigheter med läsning och skrivning och tog även hänsyn till 
hennes intressen när det kom till läs- och skrivuppgifter. Isabella upplever att det var då läs- och 
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skrivproblemen blev lättare. I övrigt minns hon skrivuppgifter som väldigt jobbiga och berättar i 
likhet med Maria att hennes papper kunde vara fullt med röda markeringar medan kompisen 
bredvid kanske hade tre. 
 
Jenny 
Jenny är 34 och berättar att hon upplevde skolan som jobbig och tuff. Jenny var en blyg person 
som hade svårt med det sociala samspelet och med kompisar. Hon minns årskurserna 1-3 som 
den ljusa tiden, medan den tuffaste tiden var på högstadiet. Hon upplever att alla var mer på 
samma nivå i de låga årskurserna, medan det i de högre årskurserna dels blev jobbigare med alla 
ämnen och dels att det hände mycket med henne själv, med kompisar och det sociala runt om. 
En utmärkande strategi som Jenny använde sig utav när hon skrev i skolan och fortfarande 
använder i vuxen ålder är att hitta synonymer till ord som hon fastnar på. 
 
Martin  
Martin är 42 år och minns grundskolan som en bra tid. Han berättar att han fick studera mycket 
hemma, speciellt engelska. Minnen som Martin upplever som de jobbigaste i grundskolan var 
stavning, både när det gäller svenska och engelska, och att redovisa inför klassen. Det som 
återkommer i Martins berättelse är hans upplevelser av att öva glosor, veckans ord och 
rättstavning hemma. Martin studerade hårt på fritiden för att komma ikapp de andra i klassen. 
 
Kent 
Kent är 67 år och minns skolan som jobbig. Han berättar att han tröttnade på skolan direkt och 
upplever inte att han fick någon hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter. Kent berättar att det var 
jobbigt med högläsning och att han stakade sig när han läste. Han berättar också att lärarnas 
förhållningssätt var avgörande för upplevelsen i skolan. I likhet med Maria upplever han att 
läraren i årskurs 4-6 tryckte ner honom för att han hade svårigheter, medan läraren från årskurs 7 
hjälpte honom när han behövde. Kent berättar också att han hävdade sig genom att slåss om 
någon retades. 

5.2 Analys utifrån olika teman 

5.2.1	  Lärares	  lyhördhet	  och	  förhållningssätt	  
Alla i studien nämner läraren och olika förhållningssätt som har spelat roll för deras läs- och 
skrivutveckling. 
Martin beskriver skolgången och olika lärare som mestadels positiv medan Maria beskriver sin 
skolgång som lite skiftande från årskurs 1-9 och uttrycker - ”både posi t iv t  och negat ivt ,  fast  
mest  negat iv t .  Jag hade en lärare i  svenska på högstadie t  som mobbade ut mig i s tä l l e t  för  
at t  h jälpa mig”.  
 
Maria beskriver att läraren kunde utsätta henne för situationer inför klassen som hon visste att 
hon inte skulle klara av för att visa hur ”dålig” hon var. Årskurserna 1-3 minns hon som 
övervägande positiva år men hon minns att hennes mamma ville att hon skulle utredas för dyslexi 
redan då. Hon berättar att lärarna trodde att hon skulle utvecklas, vilket ledde till att det aldrig 
blev någon utredning, hennes ord är -”mamma märkte i f rån bör jan at t  jag hade svårt  at t  lära 
mig ,  hon vi l l e  at t  de skul le  göra en undersökning på mig ,  det  g i ck ju inte  igenom, de tyckte  
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att  det  löser  s ig  nog,  jag g i ck he la min skolgång och hade dys lexi utan att  ve ta om det ,  och 
det  var ju jobbigt”.  
 
I likhet med Maria berättar även Kent om en specifik lärare som fick hans skolgång att påverkas 
negativt, han berättar - ”Det var bemötandet ,  det  var mer som att  hon vi l l e  t rycka ner en,  det  
var jag och en t i l l  som hon skäl lde mest  på,  v i  hade svårt  både hon och jag ,  egent l igen 
skul le  v i  behövt  mer hjälp,  men vi  f i ck ingen överhuvudtaget ,  hon var på mig s tenhårt  he la 
t iden,  jag tyckte väldig t  i l la om henne”.  
 
Maria kan inte minnas att någon lärare uppmärksammade hennes problematik eller försökte 
hjälpa henne på något sätt, hon säger också att hennes lärare på mellanstadiet kanske hade 
kunskaper att möta hennes svårigheter men att hon valde att inte göra det - ”hade de undersökt 
mig i  t rean och jag hade fåt t  min diagnos då och jag hade fåt t  den hjälp jag hade behövt ,  
även om jag då hade fåt t  gå i  en sämre svenskagrupp, så tror jag at t  jag hade vunnit  
jät temycket på det” .  
 
Sandra och Kent upplever i likhet med Maria, att deras läs- och skrivsvårigheter inte 
uppmärksammades och uttrycker: ”Jag kan inte  komma ihåg at t  jag f i ck någon spec i e l l  h jä lp 
direkt ,  det  borde var i t  tydl ig t  för  dem när jag försökte hi t ta på al la dessa ursäkter  för  at t  
inte  skriva och läsa” (Sandra) , ”Jag hade svårt  och jag f i ck ingen hjälp överhuvudtaget ,  jag 
var tröt t  på det  direkt .  Det enda jag f i ck hjälp med var at t  skriva så vackert  som möj l ig t  
och bokstavsskrivning,  men inte  at t  lära mig dubbla bokstäver som jag al l t id har haf t  
problem med” (Kent) .  
 
Isabella nonchalerade sina läs- och skrivproblem och tyckte inte att det var något viktigt att kunna 
i årskurserna 1-3. Även hon upplevde som ovanstående, att alla lärare utom en i årskurs 1-6, 
förbisåg hennes läs- och skrivproblem - ”det  var väl  en lärare som upptäckte at t  jag hade läs -  
och skrivsvårigheter  och hjälpte  mig ,  de andra påpekade bara -  du har skriv i t  f e l  -  du kan 
inte  läsa,  de klagade bara he la  t iden,  a l la lärare v iss te  om det ,  sen valde v issa at t  bry s ig  
mer än andra,  de hade nog kunnat hjälpa mig om de hade lagt  manken t i l l” .  
 
Den läraren som uppmärksammade Isabellas svårigheter blev en viktig vändpunkt för henne. 
Isabella berättar att läraren inte bara uppmärksammade problemen, utan även tog tillvara hennes 
fritidsintressen när det gällde läs- och skrivuppgifter, hon uttrycker -”När de hade bör jat  
uppfat ta at t  jag måste  bör ja lära mig skriva f i ck jag en extralärare som var på skolan et t  
par gånger i  veckan tror jag .  Vi hade extralekt ioner bara hon och jag ,  och jag bör jade 
skriva en bok om hästar som verkl igen är mit t  s tora intresse ,  det  var väl  då det  bör jade 
s läppa”.  
 
Jenny nämner en lärare de hade i årskurs 4-6 i engelska som hon menar favoriserade de elever 
som redan var långt framme i sin utveckling - ”Det var dem han lade fokus på,  v i  som inte  
kunde enge lska, v i  var inte  så v ikt iga kändes det  som”.  
 
Jenny tar även upp högstadiet som en period där hon upplever att det blev svårare. Hon berättar 
att de hade många olika lärare och att alla inte var så närvarande -”man hade ju o l ika lärare i  
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al la ämnen där,  en de l  var bättre  och en de l  var sämre,  a l la lärare var inte  närvarande och 
v iss te  vad ens behov var”.  
 
Till skillnad från Jenny upplevde Isabella en positiv vändning på högstadiet. Hon berättar att 
relationen till klasskompisarna blev lättare när alla kom ifrån olika platser och lärarna tittade mer 
på innehållet i hennes texter än på alla stavfel - ”Det blev lät tare ju längre t iden g i ck. I  
högstadie t  reagerade de -  jaha har du skrivsvårigheter  -  det  kommer vi  inte  värdera in i  d i t t  
arbete  ändå -  du har s tavat f e l  här ,  men vi  förs tår ju”.  

5.2.2	  Egna	  upplevelser	  av	  läs-‐	  och	  skrivuppgifter	  

5.2.2.1	  Läsning	  	  
Gemensamt för alla i studien är att det är svårt att tillgodogöra sig skriven text, men 
upplevelserna av detta kan te sig på olika vis. 
Maria berättar att hon alltid har känt av att hon har svårare med läsning och skrivning än vad 
klasskompisarna har och att hon ibland kunde fastna på ord långa stunder innan hon kom på vad 
det stod. Hon berättar att hon aldrig haft någon lust till att läsa - ”jag blev nedtryckt i f rån förs ta 
bör jan,  jag bara avskyr at t  läsa,  det  spe lar ingen ro l l  om det  är en kurs l i t t eraturbok, en 
dramabok e l l er  vad det  är för  bok, jag g i l lar det  bara inte”.  
 
Även Martin reflekterade över att kompisarna arbetade mycket snabbare än honom på 
lektionerna - ”Läraren kunde säga- nu ska ni  läsa igenom det  här och sen kommer det  
f rågor på det ,  och då ser  man al la andra jobba på jät tesnabbt ,  så s i t t er  man där och s takar 
s ig  igenom och försöker läsa snabbt för  at t  hinna med dem”.  

 
Alla i studien förutom Isabella berättar att de ogillar att läsa, och undviker därför att läsa på 
fritiden. 

5.2.2.2	  Högläsning	  	  
Högläsning är en upplevelse som alla de deltagande i studien utom Isabella delar som en negativ 
aktivitet. Maria berättar att högläsning gick till på samma sätt från årskurs 1-6, läraren började 
med en elev i ena hörnet och fortsatte sedan genom klassen. Hon beskriver situationer när hon 
kom till klassrummet och läraren berättade att de skulle läsa högt ur en bok - ”Jag f i ck nästan 
hjärt infarkt ,  jag blev så nervös ,  jag v i l l e  kunna läsa innan så at t  jag hade någon kol l  på 
vad som stod i  t exten,  v i  kan ha haf t  jät temycket  annat ,  men jag minns högläsningen,  jag 
tyckte det  var så hemskt med högläsning”.  
 
Sandra beskriver också högläsningen som en negativ läsaktivitet och ville undvika lärarens blick 
för att slippa - ”jag kan komma ihåg känslan än idag,  om man hade svårt ,  då bl ir  man ju 
ändå mer nervös .  Jag minns at t  v i  hade det  väldigt  mycket ,  men det  kan ju vara för  at t  jag 
tyckte det  var så himla jobbigt .  Jag försökte at t  inte  möta lärarens bl i ck för jag v i l l e  
verkl igen inte ,  det  var nästan så jag v i l l e  t i t ta bort”.  
 
Jenny berättar att läsningen var jobbig i årskurs1-3 innan hon ”knäckte koden” och Kent 
upplevde att alla andra läste bättre än honom, hans egna ord -”Man tänkte gud vad de läser  
bra,  och jag bara hackade,  det  var jobbigt ,  man blev nästan svet t  när det  kom t i l l  ens tur 
och man skul le  läsa”.  
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Martin gick iväg med en mindre grupp på svensklektionerna men visste att de andra i klassen 
hade högläsning - ”jag s lapp ju s i t ta där när de hade högläsning,  annars sat t  jag ju där och 
s takade mig”.  
 
Till skillnad från de andra minns Isabella högläsningen som ett positivt inslag men beskriver 
endast känslan när läraren läste högt. Hon minns inte att hon själv blev utsatt för att läsa högt för 
de andra i klassen - ”det  var så intressant at t  lyssna på,  jag hade så bra minne at t  jag kunde 
återberät ta sen vad hon hade sagt”.  

5.2.2.3	  Påverkan	  i	  andra	  ämnen	  
Kent nämner att han på grund av sina läs- och skrivsvårigheter hade svårigheter i matematik när 
det kom till läsuppgifter - ”Det jag skul le  läsa klarade jag inte  av,  det  var så svårt ,  jag 
kunde inte  få in det  i  huvudet  hur det  fungerade ,  så dem hade jag o f tast  f e l  på”.  
 
Isabella tar också upp att hennes läs- och skrivsvårigheter har påverkat henne i andra ämnen och 
menar att det hade underlättat för henne att få hjälp av en extralärare även på andra lektioner 
förutom i svenskämnet - ”man behöver hjälpen,  är det  någon lekt ion,  geograf i  exempelv is ,  så 
är det  ju inte  skrivningen som är det  v ikt iga,  men kan du inte  skriva kan du ju inte  svara 
på papperet  hur du tänkte e l l er  vad som är rät t  svar ,  och då s i t t er  du ju bara där i  a l la 
fa l l” .  
 
I likhet med Isabella berättar Maria att vissa andra ämnen blev lidande i skolan på grund av läs- 
och skrivsvårigheterna, men inte alla, hon uttrycker - ”fys ik f i ck jag ändå VG i för  det  tyckte 
jag var jät tekul ,  men i  bio log i ,  där var det  jät temycket och läsa,  jag kan tänka mig at t  det  
är där för jag hade svårt  med at t  få högre betyg än G, för  at t  det  var mycket  at t  läsa och 
mycket  information at t  bearbeta.  Förstår man inte  innehål l e t  i  t exten kan man ju inte  
bearbeta den he l l er .”  
 
Maria, Jenny och Martin upplever att läs- och skrivsvårigheterna har påverkat dem i ämnet 
engelska och gjort så att de har haft svårare än andra att lära sig läsa och skriva i ämnet. Och som 
Martin uttrycker det - ”Det var svårt  och s tava,  jag f i ck plugga desto mer på rät ts tavning och 
sådana där saker ,  det  b lev ju svårt  i  enge lskan med sedan”.  

5.2.2.4	  Skrivning	  
Även skrivproblemen kan te sig på olika sätt. Isabella berättar att hon tyckte allt som hade med 
skrivning att göra var svårt, hennes ord - ”Hur ser  bokstäverna ut ,  v i lken bokstav ska s i t ta 
var ,  är det  b e l l er  d nu som ska s i t ta här ,  och v i lken är v i lken,  ska det  vara ä e l l er  e ,  sen 
är det  meningsbyggnad också,  hur det  ska s i t ta”.  
Hon berättar också att hon fick börja skriva skrivstil innan hon kunde skriva bokstäverna på 
vanligt vis - ”Det blev ju he l t  knäppt tyckte jag ,  jag sat t  ju bara där och fö l jde s trecken 
egent l igen,  jag v iss te  ju inte  vad det  var för  bokstäver”.  
Maria märkte av sina läs- och skrivsvårigheter genom att hon alltid har upplevt det som svårt att 
skriva - ”jag får inte  ihop al la nya ord,  det  är svårt ,  och l jud kopplas inte  i  huvudet ,  jag 
har al l t id känt det ,  men tänkt at t  det  kanske inte  är så far l ig t”.   
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En skrivuppgift Maria minns särskilt väl är en saga som började med att klassen fick måla varsin 
bild på ett nyckelhål och i nyckelhålet skulle de rita någonting som sagan sedan skulle utgå ifrån. 
Hon upplevde dock inte att läraren hjälpte henne med någon struktur, utan att det bara talades 
om vad som var fel och inte bra, hon uttrycker - ”det  tyckte jag var jät tekul ,  jag skrev säkert  
10 s idor ,  jag hade jät tesvårt  med att  avs luta text ,  så jag kom ju bara längre och längre 
men kunde inte  avs luta det ,  sen t i l l  s i s t  b lev det  e t t  jät tedål ig t  s lut”.  
 
Martins upplevelser om vad som var svårt med skriften var främst stavningen. Sandra och Kent 
berättar att det var dubbelteckning de hade svårt för och att det kunde ta lång tid att skriva en 
mening om det var många ord att fundera över. Även Kent upplevde dubbelteckning som svårt 
och nämner också tje-ljuden. 

5.2.2.5	  Felmarkeringar	  
Någonting som var extra utmärkande i Jennys, Marias och Isabellas berättelser var att de 
upplevde det som jobbigt att få tillbaka skrivuppgifter med röda markeringar, och som Isabella 
uttrycker det - ”Alla uppsatser  man skul le  skriva,  a l l t ing blev ju dubbla arbete t ,  jag var ju 
tvungen at t  kol la at t  jag inte  hade s tavat f e l  e l l er  om jag hade fåt t  in en bokstav som inte  
skul le  vara där,  e l l er  i fa l l  meningen var f e l ,  det  var ju sådant man f i ck röda streck på,  och 
så s tod det  hur många saker man hade g jor t  f e l”.  
 
Maria berättar att hon tyckte det var roligt att skriva och hon skrev mycket när de exempelvis 
skulle skriva sagor i skolan, men kände att hennes texter var värdelösa när hon fick tillbaka dem - 
”man förs tod inte  häl f t en för  at t  det  var så dål ig t  skrivet  och i s tä l l e t  för  at t  h jälpa mig sa 
de bara -  ne j  det  var inte  bra -  ne j  det  får du göra om, och det  var ful l t  med röda streck 
överal l t” .  
 
Jenny i sin tur berättar att hon har svårt att se hur ord ska stavas och försöker skriva ordet på 
olika sätt för att lista ut vad som är rätt. Hon upplevde också att det var jobbigt att få tillbaka 
texter med röda markeringar och uttrycker - ”Jag tyckte det  var kul at t  skriva,  men aldr ig  at t  
få t i l lbaka texten i  och med att  de fy l lde i  a l la f e l  man hade g jor t”.  

5.2.3	  Undervisning	  i	  mindre	  grupp	  
Isabella är den enda i studien som fick någon form av individanpassad undervisning i 
klassrummet. Utöver Isabella fick de andra undervisning i olika konstellationer av mindre grupper 
utanför klassrummet. Jenny berättar att hon och några tjejer till gick iväg på svensklektionerna 
men upplever inte att hon blev hjälpt av den undervisningen hon fick där, utan istället missade 
mycket - ”det  var jag och några t j e j er  t i l l  som gi ck på extrasvenska, men den extrasvenskan 
jag f i ck hjälpte  inte  mig i  mina problem egent l igen,  det  kändes inte  som att  v i  g jorde så 
mycket ,  a l l t så det  var mest  at t  v i  sat t  och g jorde korsord,  hänga gubbe och sådana gre j er ,  
man missade mycket  annat som man hade behövt  som verb adjektiv och subjekti v ,  det  är de 
tre  jag kan, men sen kan man ju fördjupa s ig  i  dem mer och det  har jag ju aldr ig  fåt t”.  
 
Jenny hade inga svårigheter med matematik men fick ändå gå iväg på matematiklektionerna med 
samma grupp som i svenskan. Hon fortsatte med extrasvenska även på högstadiet och upplevde 
inte heller där att hon fick stöttning i sina egentliga svårigheter. Jenny berättar - ”bara för  at t  jag 
var med dem på svenskan så g i ck jag med dem på matten med, och det  var ju pos i t iv t  för  
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mig,  det  l edde ju t i l l  at t  jag al l t id låg förs t  i  matten för  det  tyckte jag var kul och det  var 
jag duktig i ,  så de hade ju inte  så s tor  kol l  kan jag känna, det  fanns säkert  någon i  min 
klass som behövde den matten mer än jag behövde.  Jag kan känna att  man inte  bara ska 
skicka iväg e l ever  i  en mindre grupp, för  det  är ju inte  a l l t id det  s tödet  man behöver”.   
 
Maria gick inte i någon mindre grupp på svenskan genom årskurs 1-6 och uttrycker att hon nog 
hade tyckt att det var förödmjukande under den perioden. Samtidigt menar hon att det kanske 
hade varit bättre om hon hade fått möta en lärare där som hade kunskaper och hade kunnat 
hjälpa henne. I högstadiet såg det annorlunda ut - ”när v i  hade svenska hade man det  ant ingen 
i  s in klass e l l er  i  en underklass ,  e l l er  där de l i t e  sämre var ,  och så var det  på enge lskan 
med, mina klasskompisar g i ck med klassen i  e t t  annat klassrum, och så g i ck jag t i l l  e t t  
annat klassrum där jag var med e lever  f rån he la åt tan e l l e r  nian som hade l i t e  svårare”.   
 
Maria berättar också att hon fick gå i en mindre grupp när de hade engelska på grund av att hon 
hade problem med att skriva. Hon kan inte minnas att hon någonsin hade engelska med sin egen 
klass. Maria berättar att det i början kändes jobbigt att bli placerad i en speciell grupp men att hon 
accepterade det mer med tiden och uttrycker - ”jag var ju redan mobbad i  klassen,  så det  var 
ju inte  jät tekul at t  vara utanför ännu mer,  det  var det  som var mest  jobbigt ,  hade jag haf t  
kompisar och al l t ing hade jag kanske inte  bryt t  mig på samma vis”.   
 
Sandra berättar att hon fick gå iväg med en mindre grupp på svensk- och matematiklektionerna 
och uttrycker som Jenny att hon inte fick hjälp med sina egentliga problem - ”Jag och några 
personer t i l l  f i ck gå t i l l  en lärare där det  inte  var så s tor  klass .  Syf te t  var nog bara at t  det  
skul le  vara en mindre grupp, v i  hade egent l igen behövt  en spec ia l lärare just  på det  området ,  
det  var ju l iksom inte  det  at t  v i  hade någon bokstavskombinat ion,  utan vi  hade svårt  bara,  
men man kanske vågade vara mer s ig  s jä lv och al la v i  som var där var i  samma si tuat ion”.  
 
Kent berättar att han fick gå iväg med en mindre grupp för att träna sin handstil - ”det  enda var 
at t  jag skul le  lära mig skriva vackert ,  jag f i ck inte  lära mig de svåra orden,  jag kan 
for t farande skriva och se  at t  det  ser  f e l  ut  – men vad är f e l e t” .  
 
Martin berättar att han fick extra stöd i årskurs 4-6 genom att gå iväg med en mindre grupp. Till 
skillnad ifrån de andra upplevde han att han fick stöttning i det som var svårt och upplevde det 
som positivt att få undervisning i en mindre grupp - ”det  var några e l ever  f rån min klass som 
gick på extra läss töd.  Det var ju bra at t  kunna s i t ta i  en l i t en grupp is tä l l e t  för  at t  s i t ta 
he la klassen”.  

5.2.4	  Strategier	  genom	  skoltiden	  
I studien visade det sig att de deltagande, på grund utav sina läs- och skrivsvårigheter, använde sig 
utav olika strategier genom skoltiden. Isabella beskriver att hon till en början nonchalerade sina 
läs- och skrivproblem och att hon blev arg och vägrade göra olika uppgifter och uttrycker - ”Jag 
v i l l e  inte  läsa för  jag behövde det  inte  kände jag ,  jag blev o f ta väldigt  arg e l l er  tys t ,  jag sat t  
o f ta för  mig s jä lv – jag v i l l  inte  göra det ta – jag tänker inte  göra det ta ,  och så g jorde jag 
det  inte ,  e l l er  så behövde jag hjälp med he la uppgi f t en när det  var skri f t l ig t”.  
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Jenny upplever att hon gjorde så gott hon kunde på lektionerna. Hon berättar att hon hittade 
vägar för att klara sina läs- och skrivsvårigheter. Hennes mest utmärkande strategi var att hon 
prövade att hitta en synonym till svåra ord - ”om jag inte  kan stava e t t  ord så hi t tar jag en 
synonym t i l l  det  och använder den och formulerar om meningen,  då kunde jag sät ta in den i  
en annan mening,  men ändå få ut  samma, man hi t tar s ina vägar som barn för  at t  klara 
s ina problem e l l er  undvika at t  andra ser  det”.  
 
Maria i sin tur berättar att hon tog hjälp av kompisen bredvid även om det var tänkt att det skulle 
vara enskilt arbete. Hon berättar att de hade fri placering i klassrummet så möjligheten fanns att 
välja vem man ville sitta bredvid - ”jag sat t  bredvid min bästa kompis ,  e l l er  min enda kompis 
egent l igen och då blev det  så at t  man hjälptes  åt  l i t e ,  jag minns inte  at t  det  var svårt  för  jag 
f i ck ändå hjälp,  även om det  inte  var från läraren”.  

 
Kents strategi var att undvika att skriva och läsa så mycket som möjligt. I likhet med Maria tog 
han ibland hjälp av kompisen som satt framför honom. En annan utmärkande strategi Kent 
använde sig utav var att han hävdade sig genom att slåss. Han uttrycker ”när jag hade det  
handikappet  så hävdade jag mig genom styrkan, om det  var någon som sa någont ing,  så 
hävdade jag mig ,  det  var ingen som vågade bråka med mig för  då tog jag ju t i l l  nävarna”.  
 
Martins strategi var att studera hårt. Han berättar att han gjorde sitt bästa både i skolan och 
hemma för att hänga med. Martin kunde sitta långa stunder med läxor hemma - ”Jag upplevde 
at t  jag f i ck plugga mycket  mer än vad många av de andra f i ck göra,  jag vet  at t  jag sat t  
mycket  e f t er  skolan och pluggade för  at t  klara enge lskan och svenskan, det  var både 
s tavningen och al l t  sådant med orden”.  

 
Sandra berättar att hon försökte komma undan så gott det gick när det gällde läsning och 
skrivning. Hennes mest utmärkande strategi var att hon försökte dölja sina läs- och skrivproblem 
genom att skoja bort dem och uttrycker - ”jag undvek gärna at t  skriva om man skul le  göra 
e t t  samarbete  med någon i  klassen,  jag försökte al l t id hit ta på något  så at t  jag inte  behövde 
skriva.  Jag v isade nog inte  at t  jag mådde så dål ig t  som jag g jorde ,  man är nog o l ika där, 
skrev jag f e l  g jorde jag e t t  skämt om det”.  

5.2.5	  Självkänsla	  &	  självförtroende	  
Kent och Martin skiljer sig ifrån de andra i studien genom att de inte känner att deras självkänsla 
eller självförtroende påverkades på något speciellt sätt. De upplever inte heller idag att de är 
märkbart påverkade vad gäller självkänsla eller självförtroende. De andra i studien upplever tvärt 
om att deras läs- och skrivproblematik har påverkat självkänsla och självförtroende på ett eller 
annat sätt.  
 
Maria berättar att hon upplevde skolgången som särskilt svår från årskurs tre och uppåt och att 
hon var mobbad ända upp till gymnasiet. Hon upplever att klasskompisarna inte har tyckt om 
henne som person och att hon alltid har ”klankat ner” på sig själv och tyckt att det är hennes fel. 
Hon uttrycker att eftersom lärarna tryckte ner henne kanske det ledde till att även eleverna tyckte 
att hon var ett lätt byte. Hon berättar att hon blir lätt ledsen och tar åt sig om någon 
kommenterar eller blir arg på henne - ”hade jag haf t  en lärare som var pos i t iv  emot mig ,  så 
tror jag kanske inte  det  hade vari t  så far l ig t ,  men nu har ju det  också g jor t  at t  jag är en 
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jä t tekänsl ig  person,  jag kan s i t ta och bör ja gråta,  jag har ingen gräns för  när det  gör ont ,  
så det  har ju påverkat jät temycket  kan jag tänka mig”.   
 
Maria upplever ändå att hon är en starkare person idag efter allt som hänt och uttrycker - ”även 
om jag då sa at t  jag bör jar gråta för  minsta l i l la ,  så är jag ändå en starkare person”.  
 Hon säger också att det nog kommer att hjälpa henne i sitt fortsatta liv när det kommer till att 
upptäcka personer som har det sämre eller inte mår så bra - ”den negat iva skolgång jag har 
haf t  kanske kan hjälpa någon annan”.  
 
Isabella berättar att hon var tyst och tillbakadragen och har blivit negativt påverkad av alla 
rödmarkerade fel som hon fick i sina texter och uttrycker - ”jag var väldigt  b lyg för  jag trodde 
jag skul le  göra fe l .  Jag är for t farande ganska rädd för  det ,  just  för  den där röda pennan på 
al la f e l  man g jorde ,  det  b lev den här rädslan at t  göra fe l” .  

 
Sandras strategi att skoja bort saker dolde ett bristande självförtroende och en bristande 
självkänsla. Hon berättar att hon visade en annan sida utåt än den hon egentligen kände innerst 
inne - ”just  sådana gre j er  som jag hade svårt  för ,  at t  jag skojade bort  det , jag f i ck bl i  den 
där ro l iga på något  sät t .  Det har sat t  l i t e  spår,  än idag kan jag tycka att  det  är jobbigt  om 
jag exempelv is  ska skriva något  på jobbet  och någon står bredvid,  jag bl ir  nervös at t  någon 
ska kol la och rät ta”.  

 
Jenny berättar att hon fick dåligt självförtroende för att hon hade problem med stavningen och 
för att hon fick gå iväg och ha undervisning med en mindre grupp och uttrycker - ”dels  det  här 
med stavningen och de ls  at t  jag g i ck med och missade saker i  svenskan, när jag väl  var med 
de andra på svenskan hängde jag ju inte  med på vad de pratade om, at t  man aldr ig  har 
var i t  på topp,  och at t  jag var en blyg person g jorde ju inte  problemen lät tare”.  

5.2.6	  	  Miljö 

5.2.6.1	  Stöd	  hemifrån	  
Maria berättar att hennes mamma har gett ett bra stöd när det kommer till att läsa texter och har 
på ett bra sätt talat om vad som har blivit fel. Hon har också haft god hjälp av sin syster som har 
kunnat läsa hennes texter, framförallt genom de högre skolåren.  
 
Samtliga av de deltagande i studien upplever att de fick bra stöttning hemifrån. Isabella uttrycker - 
”jag behövde hjälp unge fär he la t iden,  jag tyckte om när mamma och jag läste  för  då sat t  v i  
i  so f fan och så läste  hon tre  s idor och så läste  jag en s ida och så for tsat te  v i  så,  det  h jälpte  
mig väldig t  mycket”.  

 
I studien har alla utom Maria någon mer i familjen som har läs- och skrivsvårigheter. 

5.2.6.2	  Arbetsro	  
Respondenterna hade olika upplevelser av arbetsro. Martin, Maria och Jenny upplever att 
arbetsron var som bäst i årskurserna 1-3 men att det därefter blev succesivt värre.  
Jenny upplevde en förändring redan i årskurs 4 och uttrycker - ”i e t tan t i l l  t rean tycker jag at t  
v i  hade en lugn arbetsro ,  sen byt te  v i  lärare i  fyran t i l l  sexan och där var det  kaos”.  
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Maria upplevde att det var bra arbetsro i klassrummet i årskurserna 1-6 men att det i högstadiet 
blev kaos - ”vi  var den värsta klassen på he la skolan, v i  s t immade och hade ki l lar i  klassen 
som inte  kunde s i t ta s t i l l  och inte  kunde s luta prata”.  
 
Till skillnad ifrån de andra upplevde Isabella att arbetsron var mindre bra i årskurserna 1-6 och 
tvärtom blev bättre i årskurserna 7-9 - ”Det var väl  ganska tys t  f rån bör jan men sen blev det  
som mest  högl jut t  upp t i l l  sexan. I  7an t i l l  9an var det  väldig t  bra arbetsro”.  

5.2.6.3	  Kompensatoriska	  hjälpmedel	  
Kompensatoriska hjälpmedel lös med sin frånvaro för de flesta. Förutom Isabella kan inte någon 
av de andra minnas att de har haft tillgång till några hjälpmedel som exempelvis datorer. Maria 
minns att det fanns datorer i biblioteket som bara användes vi ett fåtal tillfällen. Hon säger att 
hon tycker att det idag är svårt att skriva på dator trots rättstavningsprogram då hon upplever att 
det ibland blir fel ändå. Jenny kan inte minnas några kompensatoriska hjälpmedel i årskurserna 1-
9 men upplever att hon hade mycket hjälp av dator och rättstavningsprogram i senare studier. 
Datorn kompletterade Jennys strategi som var att leta efter synonymer och blev ett bra 
hjälpmedel för henne när det kom till skrivuppgifter. 
 
Isabella var den enda som hade haft tillgång till dator under grundskoleåren. Hon fick skriva en 
del på dator och upplevde att det underlättade för henne - ”jag f i ck skriva på datorn i  1an t i l l  
3an. Man f i ck ju ord på s tavningskontro l l en och kunde väl ja och så f i ck man l juda,  så jag 
f i ck hjälp på det  sät te t”.  

 

5.3 Sammanfattning 
 
I resultatet syns en enighet i att lärares förhållningssätt är viktigt när det kommer till läs- och 
skrivutvecklingen. Lärare behöver ha ett förstående förhållningssätt eftersom den tidiga lässtarten 
påverkar vidare läsutveckling. Maria och Kent kände sig utsatta av lärare i olika situationer och 
även Jenny nämner lärare som favoriserade vissa elever, vilket hämmade dem i sin läs- och 
skrivutveckling.  
 
Det syns även en enighet bland alla respondenterna i upplevelsen utav att deras svårigheter inte 
uppmärksammades. Marias svårigheter utreddes inte trots önskemål från hennes mamma och 
Isabella är den enda i studien som hade individanpassad undervisning i klassrummet. Förutom 
Isabella fick alla i studien undervisning i olika konstellationer av mindre grupper utanför 
klassrummet. Dessa insatser visade sig inte vara någon positiv upplevelse för någon utav 
deltagarna i studien, förutom i Martins fall där hans upplevelser skiljer sig och är positiva. 
 
Gemensamt för alla i studien är också att de har svårt att tillgodogöra sig skriven text, men 
upplevelserna utav detta såg olika ut för respondenterna. Alla i studien utom Isabella undvek då, 
och undviker fortfarande att läsa på fritiden. Även högläsning delades som en negativ aktivitet 
utav alla respondenterna utom Isabella, hon hade inte hade blivit utsatt för att läsa högt inför 
klassen. Alla i studien utom Sandra tog upp att deras läs- och skrivsvårigheter hade påverkat dem 
även i andra ämnen förutom svenskämnet. 
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En enighet finns i studien vad gäller problem med stavning, även om upplevelserna av 
skrivuppgifter också skiljer sig mellan respondenterna. Utmärkande var den negativa känslan av 
att få tillbaka texter med fullt av röda felmarkeringar, vilken delades utav Jenny, Maria och 
Isabella. 
 
Det visade sig att alla respondenterna använde sig utav olika strategier för att underlätta eller 
kompensera för sina läs- och skrivsvårigheter. Alla hade en för dem unik strategi. Isabella 
nonchalerade till en början sina svårigheter och blev arg eller tyst. Jenny försökte hitta andra 
vägar genom att leta synonymer till svåra ord. Maria i sin tur tog hjälp av kompisen bredvid, 
medan Kent hävdade sig genom att slåss. Martin studerade hårt hemma och Sandra försökte 
dölja sina svårigheter genom att skoja bort dem. 
 
Kent och Martin skiljer sig ifrån de andra i studien genom att de inte känner att deras självkänsla 
eller självförtroende påverkades på något speciellt sätt. De upplever inte heller idag att de är 
märkbart påverkade vad gäller självkänsla eller självförtroende. De andra i studien upplever tvärt 
om att deras läs- och skrivproblematik har påverkat deras självkänsla och självförtroende på ett 
eller annat sätt.  
 
Dyslexi har en språkbiologisk bakgrund medan det i läs- och skrivsvårigheter även finns brister i 
förutsättningarna för den språkliga utvecklingen. Det kan vara uppväxtmiljön och/ eller skolan 
som ligger till grund för läs- och skrivsvårigheterna (se kap. 2,3). I alla fall i studien, utom i 
Marias, hade någon mer i familjen läs- och skrivsvårigheter.  
Samtliga av de deltagande i studien upplever att de fick bra stöttning hemifrån. 
 
Respondenterna hade olika upplevelser av arbetsro. Martin, Maria och Jenny upplever att 
arbetsron var som bäst i de lägsta årskurserna medan Isabella upplevde bäst arbetsro i årskurserna 
7-9. Den enda i studien som hade tillgång till kompensatoriska hjälpmedel genom grundskoleåren 
var Isabella. 
  



 

25 
 

 

 

 
 
Nedan presenteras metoddiskussion (6.1) där konsekvenser av metodens utformning diskuteras. 
Därefter följer resultatdiskussion (6.2) som utgår ifrån studiens resultat, analys, teoretiska tolkning 
och syftet med studien. Vidare redovisas slutsatser (6.3) där tankar kring hur forskning ser ut i 
förhållande till praktiken. 

6.1 Metoddiskussion  
Semistrukturerade intervjuer fungerade bra i förhållande till studiens syfte genom att de 
medverkande har haft utrymme att berätta fritt om sina läs- och skrivsvårigheter. Intervjuerna 
fokuserar på informanternas upplevelser och kan på det viset fånga upp aspekter som en 
kvantitativ studie inte skulle förmå. 
 
En viss tid har gått sedan informanterna gick i skolan och de har haft tid att själva bearbeta sina 
upplevelser. Detta kan innebära att upplevelser av exempelvis svårigheter och bemötande har 
sållats och i viss mån förändrats, jämfört med om intervjuerna hade skett under skoltiden. 
 
Eftersom informanterna har hittats genom förslag ifrån personer i min omgivning, har en 
ambition funnits att informera om konfidentialitetskravet. Detta för att stärka konfidentialiteten 
för informanterna.  

Metoden utformades med strävan efter ett målinriktat urval, vilket innebar att jag valde ut, i mitt 
tycke, representativa personer utifrån syftet och forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Urvalet föll 
väl ut att döma av informanternas bakgrund. 

En av intervjuerna gjordes via telefon. Intervjupersonen var öppen och gav fylliga och detaljerade 
svar och i resultaten mellan den person som intervjuades via telefon jämfört med personerna som 
intervjuades vid en direkt intervju märktes ingen skillnad. Enligt Bryman (2011) finns belägg för 
att skillnaderna är ringa mellan responsen man får per telefon eller via en direkt intervju. 

Av etiska skäl valde jag att utesluta en del uttrycksord och avbrutna meningar för att inte på något 
sätt såra de intervjuade om de skulle läsa uppsatsen (Trost, 2010). Detta har dock inte haft någon 
påverkan på resultatet. 

6.2 Resultatdiskussion  
I nedanstående diskussion kring resultatet följs samma struktur och teman som i resultatet. 

6.2.1	  Lärares	  lyhördhet	  &	  förhållningssätt	  	  

Alla i studien utom Martin upplevde negativa förhållningssätt från lärarna i någon utsträckning.  
Det kan tyckas bekräfta att den pedagogiska miljön och förhållningssättet ifrån lärarna blir 
avgörande när det gäller att skapa ett tryggt klassrum, något som tidigare belysts av Tjernberg 
(2013) och Fouganthine (2012). I Martins fall tydliggörs det då han var den enda i studien som 
upplevde grundskoleåren som en positiv period.  Martin upplevde inte heller negativa 

6. Diskussion 
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förhållningssätt ifrån lärarna vilket kan utgöra en stor del i varför han upplevde skolgången som 
just positiv. Även Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet (se kap 2.1.2) bygger på 
samspelet mellan läraren och eleven. Säljö (2010) understryker dels lärarens tro på eleven och dels 
att läraren har de kunskaper som krävs för att möta eleven.  

Majoriteten av informanterna upplevde inte heller att det öppet talades om läs- och 
skrivsvårigheter i klassrummet, något som bidrar till ett bra klassrumsklimat (Tjernberg, 2013; 
Fouganthine, 2012). 

Resultatet visar tecken på brister i lärarnas kompetens och det syntes en enighet bland alla 
respondenterna i upplevelsen utav att deras svårigheter inte uppmärksammades. Isabella var 
exempelvis den enda i studien som mindes att en lärare uppmärksammade hennes problem och 
att hon fick individanpassad undervisning ett par gånger i veckan. Resultatet blir därmed 
oroväckande, då hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla faktorn i pedagogik för att 
utveckla elevernas läs och skrivförmåga och förhindra läs- och skrivsvårigheter, vilket gäller både 
vid dyslexi och andra läs- och skrivproblem (Myrberg, 2003). Det kan å andra sidan stärka 
tidigare forskning som visar på att kunskaper hos lärare vad gäller elever med läs- och 
skrivsvårigheter ibland är bristande och otillräcklig (Skolverket, 2009; Alatalo, 2011).  

Det är utifrån resultatet svårt att dra definitiva slutsatser rörande lärarens tro på respondenterna 
och huruvida de hade tillräckliga kunskaper i ämnet eftersom jag inte har någon information från 
lärarna eller skolan. Det kan alltså vara så att lärarna hade vetskap om de medverkande i studiens 
läs- och skrivsvårigheter, men inte visste hur de skulle hantera dem.  

Ett annat exempel som kan tyda på brister i lärarnas kompetens är att Marias svårigheter inte 
utreddes trots önskemål från hennes mamma. Även detta motsäger tidigare forskning, som 
framhåller betydelsen i att skola och hem har god kontakt. Föräldrarna bör involveras tidigt i 
arbetet eftersom skola och hem ska arbeta och sträva mot samma mål (Alatalo, 2011; McNamara, 
Scissons, Dahleu, 2005). Det kan dock diskuteras huruvida det finns andra faktorer som låg 
bakom en utebliven utredning, men som inte framgår av Marias berättelse.  

I resultatet syns ingen märkbar skillnad i hur de äldre eller yngre respondenterna i studien 
upplevde att de blev stöttade eller hjälpta med sina svårigheter. Förutom Isabella som mötte en 
lärare som uppmärksammade hennes svårigheter och Martin som fick hjälp när han undervisades 
i en mindre grupp, finns tecken i resultatet på att gamla förhållningssätt vad gäller teorier i lärande 
och utveckling lever kvar ute på skolorna. Resultatet strider mot det sociokulturella perspektivet 
och Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklingszonen vilken belyser det sociala samspelet 
för lärande och utveckling, där lärare ska veta hur elevens utvecklingszon ser ut i förhållande till 
undervisningen (Säljö, 2010). 

6.2.2	  Egna	  upplevelser	  av	  läs-‐	  och	  skrivuppgifter	  
 
Alla i studien utom Isabella undvek då och undviker fortfarande att läsa på fritiden vilket tyder på 
att lärarna har brustit i att motivera eleverna med individanpassade texter. Enligt forskning 
påverkar den tidiga lässtarten den vidare läsutvecklingen vilket gör det avgörande hur läraren 
arbetar för att hjälpa igång eleven med läsinlärningen (Alatalo, 2011; Jacobsson, 2006). Läraren 
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behöver veta exakt var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling för att kunna hjälpa 
eleven framåt och ge utmaningar på rätt nivå (Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013). Isabella var den 
enda i studien som i nuläget tycker om att läsa. Vad gäller Isabella så uppmärksammade en 
”extralärare”, som hon benämner det, hennes svårigheter och tog hänsyn till hennes 
fritidsintressen i både läs- och skrivuppgifter. Detta kan vara en av anledningarna till att hon 
uppskattar att läsa idag. 
 
I samstämmighet med forskning visar studien att svaga läsare tenderar att läsa mindre på fritiden. 
Detta beteende kan vara en betydande faktor som ligger till grund för det ökade gapet mellan 
elever som har svårigheter med läsningen och elever som inte har det menar Pfost, Dörfler & 
Artelt (2012). 
 
Läraren måste ha ett förstående förhållningssätt till elever med svårigheter för att förhindra att de 
känner sig utanför eller riskerar att bli utsatta för mobbing menar Jacobson (2006). Även 
resultaten i studien påvisar betydelsen av att lärare har ett förstående förhållningssätt. 
Informanterna beskriver att de utsattes för aktiviteter som exempelvis högläsning vilket var något 
som alla utom Isabella upplevde som något negativt. Hon hade dock inte blivit utsatt för att 
enskilt läsa högt för klassen utan minns snarare att läraren läste högt. Informanterna beskriver 
också den negativa känslan av att få tillbaka texter med fullt av röda felmarkeringar, som snarare 
stjälpte än hjälpte då det ledde till att respondenterna jämförde sig med sina klasskompisar och 
kände att de var sämre. 

6.2.3	  Undervisning	  i	  mindre	  grupp	  
 
Liksom resultat från tidigare studier har visat så har intervjupersonerna inte fått någon förklaring 
och inte fått hjälp med att förstå sina läs- och skrivsvårigheter (Fouganthine, 2012; Wolff, 2006). 
I likhet med andra studier har informanterna även mötts av för låga förväntningar (Sandström 
Kjellin, 2002). De har i stor utsträckning placerats i grupper utanför klassrummet, vilket de inte 
upplevde att de blev hjälpta av, utan snarare att det var en mindre bra strategi. Forskning visar att 
individanpassad undervisning är ett bättre alternativ eftersom alla elever har olika behov och 
förutsättningar och sällan har exakt samma svårigheter som de andra i den mindre gruppen 
(Tjernberg, 2013). Martin är ett undantag och upplevde det som positivt att gå iväg i en mindre 
grupp på lektionerna. Anledningen till att han kände annorlunda kan bero på att de elever som 
var placerade i samma grupp som honom, hade samma typ av svårigheter, och att läraren var 
specialiserad i att kunna möta det som gruppen hade svårt med. 
 
De medverkande i studien upplevde dessutom inte att de fick någon hjälp i det ordinarie 
klassrummet, något som forskare ställer sig kritiska emot. Alatalo (2011) menar att det inte räcker 
att elever får sitt enda stöd hos exempelvis en specialpedagog vilket oftast sker utanför 
klassrummet. För att nå goda resultat behöver alla elever få tillräckligt med tid och lärarstöd och 
för detta krävs att det finns tillräckligt med resurser så att läraren kan arbeta individuellt och 
strukturerat med varje elev i klassen. Detta visade sig vara bristande för de medverkande i 
studien. Ingen av de medverkande i studien fick någon språklig utredning i grundskolan, men två 
av dem har utretts och fått konstaterad dyslexi vid senare tillfällen. Utöver okunskap och gamla 
förhållningssätt vad gäller teorier i lärande och utveckling, kan dessa brister delvis ha berott på 
för stora klasser, för lite resurser och att de olika lärarna kände sig otillräckliga. 
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6.2.4	  Strategier	  genom	  skoltiden 	  

Studien visar, i enighet med forskning på området, att lärare hanterar identifiering av elevers läs- 
och skrivsvårigheter på olika sätt. En del lärare identifierar inte problemet alls medan andra 
väntar på mognad som i exempelvis Marias fall.  Enligt Jacobsson (1998) är det inte möjligt att se 
vilka elever som kommer mogna och lärare bör därför se alla problem som bestående.  Genom 
att identifiera elever med svårigheter i den fonologiska medvetenheten och fonem-grafem 
förståelsen redan i förskoleklassen, kan nödvändiga åtgärder sättas in och arbetas systematiskt 
med (McNamara, Scissons & Dahleu 2005; Alatalo, 2011). 

De medverkande i studien upplevde inte att lärarna uppmärksammade deras svårigheter. Det 
visade sig också att alla respondenterna använde sig utav olika strategier för att underlätta eller 
kompensera för sina läs- och skrivsvårigheter. Detta kan ha gjorts för att skydda sin självkänsla 
och ibland för att behålla motivationen. Alla respondenterna uttryckte att de fick gott stöd 
hemifrån och två av de medverkande, Kent och Maria, beskriver att de även fick hjälp av 
klasskamrater. De medverkande i studien utvecklade så småningom försvarsfokuserade strategier 
vilket kan ha berott på att de upplevde stödet från lärarna som bristande. De deltagande berättar 
om hur de försökte hitta vägar för att klara av sina problem eller försökte dölja att 
klasskamraterna såg svårigheterna. Isabella nonchalerade till en början sina svårigheter och blev 
arg eller tyst. Jenny försökte lösa problemet med stavning genom att hitta synonymer till svåra 
ord. Kent hävdade sig genom att slåss, Sandra försökte dölja sina svårigheter genom att skoja 
bort dem, medan Martin studerade hårt hemma för att hinna med i klassens takt. Lärare måste 
vara medvetna om strategier som dessa för att kunna tolka symptom hos elever som har 
exempelvis läs- och skrivsvårigheter. För att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få effektiv 
hjälp och stöttning krävs att lärare förstår det bakomliggande problemet (Fouganthine, 2012; 
Wolff, 2006). Varken Jenny eller Isabella hade någon stark social förmåga vilket kan vara 
anledningen till att de använde sig av sina strategier och Martin hade förmodligen en bra 
uthållighet eftersom han ständigt kämpade för att komma ifatt de andra klasskamraterna. 

6.2.5	  Självkänsla	  &	  självförtroende	  

Episoder som har haft en negativ inverkan på respondenternas självkänsla och lett till sämre 
självförtroende är situationer där de har blivit utsatta för att känna sig misslyckade. Utmärkande 
exempel på detta är när de blev utsatta för högläsning eller när de fick tillbaka skrivuppgifter med 
fullt av röda markeringar. 

Alla i studien upplevde mer eller mindre att grundskoleåren präglades av olustkänslor. Ett 
samband som kan ses är att hur mycket eller lite olust var och en av respondenterna hänger till 
stor del ihop med hur de upplevde lärarnas förhållningssätt. 

Isabellas självkänsla stärktes när hon fick läs- och skrivuppgifter där hennes intresse 
uppmärksammades. Hon beskriver själv att detta som en vändpunkt och att läs- och 
skrivproblemen blev mindre efter detta. För eleven är det av betydelse att det tydligt 
framkommer vilka mål det arbetas emot och det måste finnas en god kommunikation mellan 
läraren och eleven. Målen ska kopplas till läroplanen samtidigt som det tas hänsyn till delmål som 
behöver uppnås för stunden. Framgångsrika lärare i Tjernbergs (2013) studie var tydliga med sitt 
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ämnesinnehåll och syftet med lektionerna. Läromedel som användes följdes inte strikt, utan 
materialet och ämnesinnehållet var anpassat efter eleverna. Eftersom elever har olika behov och 
förutsättningar måste lärare kunna bedriva flera typer av undervisning och även vara beredda att 
prova flera olika undervisningssätt. Detta är något som stämmer överens med hur en av lärarna 
bemötte Isabellas problem och vände den negativa spiralen för henne.  

Martin och Kent upplevde olust inför vissa moment genom grundskoleåren, men upplevde inte 
att deras självkänsla eller självförtroende påverkades på något speciellt sätt. Huruvida personer 
med läs- och skrivproblem utvecklar sekundära emotionella problem är olika från individ till 
individ och varierar även i olika grad vilket kan ses i Jacobssons (2006) modell (kap. 2.3.3). Olika 
faktorer som har varit betydelsefulla och viktiga för Kent och Martin kan ha gjort att de inte 
utvecklat en sämre självkänsla och ett sämre självförtroende.  

6.2.6	  	  Miljö	  
 
Dyslexi har en språkbiologisk bakgrund medan det i läs- och skrivsvårigheter finns brister i 
förutsättningarna för den språkliga utvecklingen (Myrberg, 2003). I samtliga fall i studien, utom i 
Marias, hade någon mer i familjen problem med att läsa skriva eller stava vilket kan tala för ett 
genetiskt påbrå.  
 
Miljö- och biologiska förutsättningar samverkar dock och innebär att goda miljöförutsättningar 
som pedagogik och hemmamiljö, kan reducera risken för läs- och skrivsvårigheter även om de 
biologiska förutsättningarna är ogynnsamma. Tvärtom kan också ogynnsamma förutsättningar i 
pedagogik och hemmet öka risken för läs-och skrivsvårigheter trots gynnsamma genetiska 
förutsättningar (Myrberg, 2003; Jacobsson, 2006). Samtliga av de deltagande i studien upplever att 
de fick bra stöttning hemifrån, men delar också uppfattningen av bristande stöd ifrån lärarna.  

Faktorer som har påverkat intervjupersonerna och som kan tolkas som positiva i studien när det 
gäller deras läs- och skrivutveckling är: individuellt anpassad undervisning där läraren tar hänsyn 
till elevens intresse, envishet, kompensatoriska hjälpmedel, och stöttning i hemmet. 

Faktorer som har påverkat intervjupersonerna och kan tolkas som negativa i studien när det gäller 
deras läs- och skrivutveckling är: bristande fonologiska faktorer för samtliga, utebliven 
språkutredning, övning i finmotorik (handstil, skrivstil), undervisning i mindre grupp, socialt 
samspel om det var bristande, arbetsron nämndes och upplevdes olika mellan olika årskurser, 
slutligen emotionella faktorer i form av bristande självkänsla och självförtroende. Ovanstående 
positiva och negativa faktorer kan kopplas till Jacobsons (2006) modell (kap. 2.3.3) där han 
beskriver hur samhälleliga och pedagogiska faktorer påverkar på olika sätt, och avgör hur 
allvarliga läs- och skrivproblemen blir eller uppfattas för en enskild person. 
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6.3 Slutsatser  

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur sex personer i läs- och skrivsvårigheter upplevde läs- 
och skrivundervisningen genom grundskoleåren.  

I första frågeställningen efterfrågades vilka moment som upplevdes särskilt kritiska för läs- och 
skrivinlärningen. I flera fall nämndes negativa förhållningssätt av lärarna i form av att 
respondenterna blev nedtryckta, eller att lärare favoriserade andra elever. Kritiskt var också det 
bristande klassrumsklimatet där lärarna inte uppmärksammade att alla är olika. Utebliven 
förståelse och negativa förhållningssätt från lärarna ledde i stället till att respondenterna i flera fall 
utsattes för situationer som skapade olust. Nämnda exempel på sådana tillfällen är högläsning och 
felmarkeringar i texter. Dessa situationer där respondenterna utsattes för olustkänslor och 
misslyckande ledde i sin tur till bristande självkänsla och självförtroende. Bristande stöd från 
lärarna kan också ha lett till de försvarsfokuserade strategier som respondenterna utvecklade. 
Undervisning i mindre grupp var i de flesta fall ingen bra strategi. Slutligen tyder studien i enighet 
med annan forskning på, att faktorer inom arv och miljö samverkar och påverkar hur varje 
individs läs- och skrivsvårigheter kommer att te sig. 

I andra frågeställningen efterfrågades hur informanterna upplever att lärarna arbetade med deras 
läs- och skrivutveckling. I de flesta fall upplever respondenterna att deras svårigheter inte 
uppmärksammades. I stället för, som i det sociokulturella perspektivet bygger på, samspel mellan 
lärare och elev, tro på eleven och lärarens gedigna kunskaper, upplevde respondenterna negativa 
förhållningssätt från lärarna genom utebliven kommunikation och bristande kunskaper. Studien 
tyder på att lärarna inte tog hänsyn till respondenternas utvecklingszon i förhållande till den 
undervisning som bedrevs. Det beskrivs också att det väntades på läsmognad och i samtliga fall 
uteblev någon form av språkutredning. Kommunikationen brast dels mellan skolan och hemmet, 
och dels mellan lärarna och respondenterna i form av bristande förklaring om bakomliggande 
problem. Respondenterna beskriver också ett frånvarande individuellt lärarstöd i klassrummet 
och uteblivna kompensatoriska hjälpmedel i de flesta av fallen. Lärares förhållningssätt är viktigt 
när det kommer till läs- och skrivutvecklingen och lärare behöver gedigna kunskaper både om 
läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter och det som kan vara bakomliggande orsaker till 
den aktuella elevens svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter ser olika ut och grundar sig i olika 
orsaker vilket ställer krav på läraren att kunna individanpassa undervisningen utefter varje elev. 

I studien visas tecken på att gamla förhållningssätt vad gäller teorier i lärande och utveckling lever 
kvar ute på skolorna. Dessa faktorer visar på att lärare ute i verksamheten behöver vara 
uppdaterade i ny forskning och kunna omsätta forskningen i praktiken.  
 
Studier som denna, som går in på djupet på det som är relevant, kan leda till att andra lärare 
reflekterar över sitt sätt att arbeta. Det i sin tur skulle kunna vara ett steg i rätt riktning för att 
motverka att exempelvis negativa förhållningssätt, som visas i studien, upprepas. 
 
Genom studiens genomförande har jag upplevt att det finns en efterfrågan i mer forskning kring 
de faktorer som bidrar till att elever med läs- och skrivsvårigheter behåller en god självkänsla och 
ett gott självförtroende. Vilket känns viktigt och mycket angeläget i framtida forskning.  
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Bilaga 
 
 

 

Intervjuguide: 

 

När slutade du grundskolan? 

Hur märkte du själv av dina läs och skrivsvårigheter?  

Hur upplevde du din skolgång, ex. bra, dåliga minnen? 

Har någon annan i din familj läs- och skrivsvårigheter och har det i så fall 

påverkat dig på något sätt? 

Hur hanterade du läs- och skrivuppgifter på lektionerna/hemma? 

Påverkades du av dina svårigheter mer eller mindre under vissa årskurser? 

Upplever du att läraren uppmärksammade dina problem på något sätt/hade 

kunskaper att möta dina svårigheter?  

Fanns det några kompensatoriska hjälpmedel att tillgå? 

Vilka läsaktiviteter minns du och hur upplevde du dessa? 

Vilka skrivaktiviteter minns du och hur upplevde du dessa? 

Hur var arbetsron i klassrummet? Skiljde sig den mellan olika årskurser? 

Avslutande ord, något som du vill lägga till ytterligare?



 

 

 


