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Abstract 
 

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur pedagoger upptäcker att elever har 

lässvårigheter. När pedagogen sedan har konstaterat att eleven har svårigheter ville vi 

studera vilka faktorer som orsakat svårigheterna samt vilka metoder som kunde användas 

för att hjälpa eleven. En viktig del i vår uppsats var att försöka sätta oss in hur eleverna 

mår och hur pedagoger kan stärka deras självbild, detta enligt pedagogers perspektiv. 

Undersökningen handlar inte om elever med specifika svårigheter eller de elever som har 

fått en diagnos ställd. Metoden vi använde oss av var personliga intervjuer vilket gjorde 

det lättare för oss att gå in på djupet, genom bearbetning och analysering. Vi har funnit att 

de intervjuade pedagogerna varit insatta i ämnet, lässvårigheter, och att de hela tiden 

försöker anpassa sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Bemötande, läsmetoder, lässvårigheter, orsaker, självbild, upptäckt. 
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1. Inledning  
Det första och det viktigaste som barnet skall lära sig i skolan är att läsa och skriva. 

Läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap. Ericsson (2001) berättar 

att samhället har insett att lässvårigheter är en vanlig företeelse runt om i skolorna. Hon menar 

att det kan drabba vem som helst och att det inte är något man behöver skämmas över. Vidare 

säger hon att många tror att elever med lässvårigheter blir fler och fler men hon påstår att så är 

inte fallet, däremot ökar kraven på eleverna.  Vi anser att om pedagoger besitter rätt kunskap 

kan svårigheterna minska. Pedagoger, kamrater, familjer och människor i allmänhet bör veta 

hur viktig deras bemötande kan vara för elevernas utveckling samt även för deras självbild. 

Därför vänder sig undersökning främst till pedagoger men även till föräldrar, kamrater och 

andra som vill inhämta kunskaper om elever med lässvårigheter.  

 

1.1 Bakgrund  
Under 1800- talet upprättades termen ”förvärvad ordblindhet” (Ericsson 2001). Därefter har 

nya upptäckter och ny forskningar gjorts kring ämnet, lässvårigheter. Stadler (1998) talar om 

att ordblindhet idag har fått namnet dyslexi och forskare både inom psykologi och medicin, 

anser att dyslexi grundar sig på en biologisk svaghet i någon av de verksamma 

hjärnfunktionerna inom läsning och skrivning. Detta tycker vi är intressant och vår idé till den 

här uppsatsen väcktes hos oss redan under vårterminen 2004. Under våra första 

verksamhetsförlagda utbildningar engagerade vi oss i elever som hade problem med läsning 

där problemet inte berodde på specifika svårigheter utan exempelvis 

koncentrationssvårigheter eller att de inte hade något läsförståelse. Dessa händelser som 

påträffades vid våra praktikperioder har gjort att vi fått sätta oss in i hur eleverna mår och 

försöka hitta lärandesätt som fått eleverna att gå framåt samt ville vi ge de elever med 

lässvårigheter goda läsupplevelser. För att undersöka elevers svårigheter med läsning har vi 

valt att även ta med läsinlärning och läsprocessen i uppsatsen, detta för att få en tydlig bild av 

hur barn lär sig läsa. Genom att gå in mer på djupet valde vi även att utföra personliga 

intervjuer med fem klasspedagoger och fyra specialpedagoger. Något som bör poängteras är 

att vår uppsats inte inriktar sig på elever med specifika svårigheter eller de barn som har fått 

en diagnos ställd.  
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1.2 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger upptäcker att eleverna har 

lässvårigheter. När pedagogen sedan har konstaterat att eleven har svårigheter vill vi studera 

vilka faktorer som orsakat svårigheterna samt vilka metoder som kan användas för att hjälpa 

eleven. En viktig del i vår uppsats är att försöka sätta oss in hur eleverna mår och hur 

pedagoger kan stärka deras självbild, detta enligt pedagogers perspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upptäcks elever med lässvårigheter? 

2. Vilka orsaker kan ligga till grund för lässvårigheter och vilka metoder kan hjälp eleverna 

framåt, enligt pedagogers perspektiv?  

3. Hur ser elevernas självbild ut?  

 

1.4 Arbetets uppläggning  
 Denna undersökning består av fem delar där inledning, litteraturgenomgång, empiri, 

resultatredovisning, diskussion och sammanfattning är inräknade. 
1. Inledning: Inledningen behandlar bakgrund och syfte med undersökningen, där även 

frågeställningarna tas upp. 

2. Litteraturgenomgång: Här samlas fakta kring lässvårigheter. Litteraturen tar upp 

läsinlärning, läsprocessen, upptäckt, orsaker samt vilka metoder som kan tänkas 

hjälpa läsutvecklingen, bemötande och vad litteraturen säger om elevernas självbild 

slutligen tar den upp teoretiska utgångspunkter.  

3.  Empiri: Denna del tar upp metod, trovärdighet, urval av pedagoger, hur vi 

intervjuade och överväganden av de olika skolorna och intervjuformen. Vi tar vidare 

upp tillvägagångssätt, genomförande av intervjuerna, etiska överväganden och 

sammanfattning av resultatredovisningen.  

4. Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang angående litteraturen och intervjuerna 

samt tillkommer en del personliga tankar.   

5. Sammanfattning: Avslutningsvis för att få en överblick av arbetet sammanfattade vi 

all information.  
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2. Litteraturgenomgång  
Litteraturdelen innehåller åtta rubriker som omfattar vad styrdokumentet Lpo94 säger, 

läsinlärning, läsprocessen, upptäckt av elever med lässvårigheter, orsaker som kan ligga till 

grund samt vilka metoder som kan hjälpa eleverna framåt, pedagogens bemötande, självbild 

och slutligen teoretiska utgångspunkter som stöder vår litteraturgenomgång.  

 

2.1 Styrdokument (Lpo94)  
Lpo 94 talar om en likvärdig skola:  

• ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 

• ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolan resurser skall fördelas lika.” 

• ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (s 10). 

 

Lpo 94 tar vidare upp vad skolan har för uppdrag: 

• ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” 

• ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”  

• ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.”  

• ”skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.” 

 

Lpo 94 menar vidare att skolan skall främja utveckling och lärande: 

• ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära.” 

• ” Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara 

den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter ” (Lärarens 

handbok 2004 s. 12,13). 
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Vi har valt dessa punkter från styrdokumentet, Lpo94 eftersom dessa citat spelar en 

avgörande roll i hur pedagogerna styr sin undervisning samt styrker de vår undersökning om 

elevers lässvårigheter och det talar om vad eleverna har för rättigheter.   

 

2.2 Läsinlärning 

Det finns olika metoder och förhållningssätt vid barnets första läsinlärning. Det behandlas 

under denna rubrik tre läsinlärningsmetoder som används i dagens skola.  

 

2.2.1 Ljudmetoden 

Ljudmetoden var populär på 1950- och 60 talet. Ljudmetoden delas in i två kategorier, den 

syntetiska principen och den analytiska principen (Längsjö & Nilsson 2005). Längsjö och 

Nilsson beskriver den syntetiska principen, även kallad delmetoden genom att gå från lätt 

avkodning till mer komplicerad avkodning. Här skall eleverna börja med att sätta sig in i 

alfabetet genom ljudning i det talade språket. Med denna metod utgår pedagogen från delarna 

i ett ord och sedan sammanför eleverna orden till fraser och satser. En tänkbar nackdel kan 

vara att man börjar ofta med vokalerna, o, a, i och sedan ”hålljuden” m, l, v, s, r. De ord man 

får ihop tillhör inte alltid barnens talade språk som exempelvis mor, os, as och så vidare. En 

tänkbar inlärningsgång i ljudmetoden kan vara att eleverna lyssnar till och känner igen det nya 

ordet eller att de bildar ljudet. Pedagogen säger ljudet gång på gång och eleven imiterar. 

Pedagogen kan arbeta med att låta eleverna känna igen bokstaven genom att presentera den 

och att formen analyseras exempel att leta efter bokstaven i ord och texter. Forma bokstaven. 

Genomgångar gällande formen på bokstäverna kan ske på olika sätt och tillsist läser man 

samman det nya oret med tidigare inlärda ljud (Längesjö & Nilsson 2005). 

 

Ejeman och Molloy (1997) beskriver den analytiska principen även kallad helordsmetoden, 

ordbildsmetoden eller satsmetoden. Denna metod innebär att man utgår från ord eller fraser. 

Elevernas lärande grundas på innehållet i deras texter för att sedan övergå till beståndsdelarna 

i språket, ljuden och bokstäverna. Det hela går ut på att eleven utgår från ordet som den givna 

helheten. En viktig del är att eleverna använder för barnet kända ord tillexempel elevens 

namn, syskons namn med mera. Eleverna får använda laborativa material genom att arbeta 

med lösa bokstäver för att sedan fortsätta att skriva och läsa ordet.   
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2.2.2 Läsning på talets grund – LTG 

LTG bygger på barnens eget språk och växte fram under 60- talet. Metoden grundas på 

pedagogen, Ulrika Leimars teorier, LTG har betytt mycket för den pedagogiska utvecklingen. 

För att pedagogen ska kunna tillämpa denna metod krävs förtrogenhet med den traditionella 

läsinlärningen för att kunna avgöra varianten och svårighetsgraden i de övningar eleverna 

behöver i läsinlärnings gång. En självklarhet är att pedagogen skall tro på eleven att den 

innehar lust att lära (Ejeman & Molloy 1997). Taube (2000) ser vidare att genom att använda 

LTG kan eleverna själva välja vilken ordning de skall lära in bokstäverna. Vikten ligger på 

elevernas intresse och förståelse för de texter de skall läsa. 

 Det utmärkande med LTG- metoden är: 

• ”utgångspunkten för läsinlärningen är barnens eget talade språk, den talade 

meningsbärande frasen” 

• genom analys av detta talade språk görs barnen medvetna om talspråkets komponenter 

• barnen får se och ljuda med deras talade ord översätts till skrift och senare åter får 

översätta från skrift till tal 

• barnen görs från början medvetna om de skilda kraven på ”artikulationskvalitet” mellan 

tal och skrift 

• när det gäller bokstavsinlärning väljer det enskilda barnet ut vad det är moget att lära ur 

den mängd stimuli det möter i det dialogiska samspelet med kamrater och pedagoger, 

individualiseringen sker inom en gruppdynamisk ram, framför allt i den s.k. laboreringsfasen 

• läsinlärning praktiskt får fungera som integrerad del av begreppsutveckligen och 

orientering i omvärlden 

• läsinlärningen integreras med undervisningen i oä, där barnen har gemensamma 

upplevelser. På samma sätt kan matematikens språk- och begreppsutveckling integreras med 

läsundervisningen enligt LTG” 

(Ejeman & Molloy 1997 s. 75)  

 

Längsjö och Nilsson (2005) talar om att LTG- metoden ger pedagogen möjlighet att 

individualisera undervisningen, detta genom att metoden går att anpassa till varje elevs 

utvecklingsnivå.  
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2.2.3 Whole language   

Alleklev och Lindvall (2000) talar om Whole language, som är en läsinlärningsmetod och 

grundades i Nya Zeeland av Marie Clay. Grundtanken med denna metod är att pedagogerna 

ska hjälpa sina elever genom självhjälp, att sätta eleven i centrum, att utgå från vad eleven 

redan kan samt att utgå från deras intresse. Metoden går även ut på att barnen lär sig läsa och 

skriva med hjälp av skönlitteratur och facklitteratur. 

Lindö (2005) talar också om helspråkssynen, Whole language och sammanfattar den i korthet 

på detta sätt: 

• ”Språket är en tankeredskap och navet i allt lärande. 

• Barn och unga utvecklar sitt språk i samspel med andra. 

• Språkutveckling sker samtidigt på en personlig och interaktionistisk nivå och är alltid 

kontextberoende. 
• Barn konstruerar sin kunskap med språkets hjälp utifrån det de redan vet. 

• Barn lär sig läsa genom att skriva och att skriva genom att läsa i relevanta och 

intresseväckande sammanhang och med vuxna som förebilder. 

• Alla språkliga uttrycksformer stöder varandra.  

• Lek och språkande samspel är grogrund för att barnet på eget initiativ skall upptäcka 

skriftspråket. 

• En helspråksmiljö innebär att de vuxna runt barnet 

- visar tilltro till barnets förmåga att vilja lära 

- utgår från barnets erfarenheter och intressen 

- bejakar mångfalden barn har många olika språk och sätt att lära 

- betonar lärandets kommunikativa aspekt så att barn förstår själva idén med läs- och 

skriftspråket 

- tar barnets perspektiv 

- bygger vidare på vad barn kan 

- uppmuntrar och bekräftar varje framsteg 

- visar barn hur erfarna läsare gör 

- låter barn lära av varandra 

- göra barn medvetna om sitt eget lärande 

- följer upp och dokumenterar varje barns utveckling” (s. 155, 156).  
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2.3 Läsprocessen 
Norberg (2003) påpekar att läsprocessen börjar innan barnet kommer i kontakt med skolan. 

Många forskare säger att den börjar redan i mammans mage, detta är inget vi vet säkert. 

Ejeman och Molloy (1995) talar om att läsförmågan definieras som att barn skall kunna läsa 

en okänd text samt kunna förstå den. I alla teorier om läsprocessen skiljer man mellan 

avkodning och läsförståelse. Avkodning och läsförståelse hänger dock nära ihop med 

varandra. De menar att för att förstå vad vi läser behöver vi både avkodning och en 

tankemässig bearbetning. Nedan en modell av läsprocessen:  

  

 

 

 
(Modell. 1 av läsprocessen ur Allard & Sundblad 1991 s. 13) 

 

Förklaring:  

Allard och Sundblad (1991) beskriver läsprocessen genom att kunskaper och erfarenheter står 

för allt vad vi är, vilket utgör basen för vad vårt fungerande oberoende av om vi läser eller 

inte, samtidigt som det är av avgörande betydelse när vi läser. Förförståelse innebär de 

förutsättningarna läsaren behöver för att förstå. De yttre förutsättningarna är att begripa 

sammanhang i ett språkligt budskap. De inre förutsättningarna är våra kunskaper och 

erfarenheter, där läsaren tolkar och förstår det språkliga budskapet med hjälp av de 

nödvändiga aspekterna i kontexten. Förförståelsen styr hur vi lyssnar och läser. På sätt och vis 

Tankebearbetning
/uppmärksamhet 

Läsförståelse 

Avkodning Innehålls 
uppfattning 

Kunskaper och 
erfarenheter 

Förförståelse 
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bestämmer förståelsen avkodningen och ger innehållet en struktur åt den tankemässiga 

bearbetningen som läsaren utför. Avkodning omfattar både det läsaren tänker och vad ögat 

ser, speciellt i samspelet mellan dessa två. Avkodningen styrs även av vår förförståelse, detta 

är speciellt påtagligt med barns texter där bilderna är tydliga. Barn kan då läsa orden efter 

bilden fastän det inte är det rätta ordet. Samtidigt som eleven läser arbetar deras tankar vidare 

med innehållet i förförståelsen. I den tankemässiga bearbetningen behandlar förförståelsen 

tillsammans med resultatet av avkodningen en hållbar struktur för läsförståelsen. 

Tankebearbetningen är en central roll i läsprocessen. För att eleverna skall kunna läsa krävs 

det läsförståelse, då måste avkodningen och den tankemässiga bearbetningen också fungera. 

Läsaren behöver alltså kunna alla dessa faktorer för att kunna läsa.  

 

2.4 Upptäckt av lässvårigheter 
En av de stora frågorna gällande upptäckt av elever med lässvårigheter är: När upptäcker 

pedagogerna eleverna? Höien och Lundberg (1990) talar om barn i förskoleåldern som inte 

visar någon spontan nyfikenhet vad det gäller språket och menar därmed att detta kan leda till 

lässvårigheter. Höien och Lundberg (1999) anser att barn redan under de första skolåren kan 

ha lässvårigheter men poängterar även att de kanske bara behöver mer tid för att tillägna sig 

läsinlärningen.  

 

När vi kommer till den andra stora frågan om hur elever med lässvårigheter upptäcks tar 

Ericsson (1980) upp hur pedagogen kan upptäcka lässvårigheterna genom olika symptom. 

Detta kan vara att eleven visar:  

• Nervositet, rastlöshet, nervösa handlingar som nagelbitning tumsugning och stamning. 

• Extrem självupptagenhet och lätt för att bli sårad. 

• Drar sig undan och dagdrömmer. 

• Bristande självtillit, underlägsenhetskänslor. 

• Aggressivitet, hitta på ”hyss”, stjäl och förstör. 

• Kronisk ängslan, fruktan och oro för att göra misstag. 

• Egendomliga och egocentriska handlingar och skryt. 

• Ticks och motorisk oro. 

• Undvikande reaktioner, tillbakadragen och skolkar. 

• Koncentrationssvårigheter. 

• Överdriven ambition, spärrningar, hämningar. 
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• Dålig aptit och sömnrubbningar” (s. 39).  

 

Stadler (1998) tar även hon upp hur pedagogen kan upptäcka elever med lässvårigheter. Dessa 

symtom visar sig mera genom att eleven har bristande kunskaper i språket. Eleven läser 

kanske långsamt, trevande eller gissar sig fram, det kan även vara att de läser fort och 

utelämnar småord och ändelser. Eleven kan kasta om bokstäver, göra tillägg, vänder ord eller 

drar med tidigare ljud i samma ord exempel på detta kan vara bar- bra, helt- helst, som – mos 

och skrattande – skrattatade. Barnen har också en tendens till att ha bristande läsförståelse och 

läser lågmält och ibland otydligt. Detta kan leda till att de känner obehag vid läsning. 

Eleverna läser därför ogärna högt när andra hör på. Dessa symtom ter sig olika från elev till 

elev och det gäller att pedagogen är uppmärksam.  

 

  2.5 Svårigheter och metoder 

Längsjö och Nilsson (2005) ställer frågan: Vad är läsning?  Här svarar många att det är glädje, 

njutning och avkoppling. Andra svarar däremot att läsning handlar om att tyda bokstäver och 

få ihop dem till ord och meningar. Detta är svar från olika sorters läsare, de som tycker det är 

lätt och de som får kämpa för att få ord till en sammanhängande text, kanske för dem utan 

mening. En av pedagogens uppgifter är att kunna anpassa sin läsundervisning till varje enskild 

elev, även de med lässvårigheter. Norberg (2003) tar upp olika sorters lässvårigheter för 

elever som har ”osynliga” problem och även hur pedagogen kan hjälpa eleverna framåt och 

hur de kanske till och med kan övervinna sina svårigheter.  

 

Norberg (2003) talar om att en del elever är sena läsare och inte läsmogna. Det kan bero på 

olika orsaker exempelvis att de inte har någon fonologisk medvetenhet före skolstarten. Det 

kan även vara så att barnet har dåligt ordförråd, nämligen att de fått för dålig tal- och 

lässtimulans i hemmet eller andra språkförseningar. Detta kan pedagogen hjälpa eleven med, 

genom mycket högläsning, rim och ramsor och med språklekar. De långsamma läsarna 

behöver extra stöd med avkodningen genom lyssning av talböcker och extra stimulans till att 

frambringa läsupplevelser. Detta sker bäst genom högläsning. Norberg talar vidare om de 

lässvaga eleverna som ofta har svårt med det talade språket framförallt med läsförståelsen. 

Dessa elever har relativ god avkodningsförmåga och behöver muntliga genomgångar för att få 

förförståelse av det de läser.  En annan metod är att ge eleverna lättlästa böcker, där 

svårigheten ökar gradvis. Motivationen behöver också ökas, även detta kan ske genom 
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högläsning och som även bidrar till ett ökat ordförråd hos eleverna. Läsretarderade elever har 

problem med läs- och skrivsvårigheter då pedagogen inte upptäckt svårigheterna i de lägre 

åldrarna. Dessa elever har avkodningsproblem och språksvårigheter. Eleverna behöver 

lästräning detta kan ske genom bok och band, användning av daisy- spelaren och genom hjälp 

av datorn. 

 

2.5.1 Högläsning 

Lindö (2005) anser att högläsning har en viktig roll i undervisningen och skapar 

läsupplevelser samt frambringar den stimulans och nyfikenhet hos eleverna. Hon pratar vidare 

om att högläsningen kräver mycket av lyssnaren och poängterar att pedagogen ställs inför en 

tidsutmaning genom att han eller hon bör ha läst igenom texten flera gånger så att de vet när 

det passar att betona eller lägga in öppna frågor till eleverna. Det finns andra saker pedagogen 

kan dra nytta av när man har högläsning i klassen. Pedagogen kan samtala om bilderna, 

diskutera och analysera tillsammans med barnen, ett annat exempel kan vara att gå vidare 

genom att eleverna får skriva egna texter. Norberg (2003) tar upp att föräldrar idag läser 

mindre för sina barn, antalet har nämligen sjunkit kraftigt de senaste femton åren. Hon talar 

om att när pedagogen frågar barnen vad som händer när man läser för dem, svarar de att ”man 

förstår mer”. Genom högläsning lockar läsaren barnet in i litteraturen. Norberg skriver även 

om Vygotiskijs tankar ”om den närmaste utvecklingszonen, den som barnet befinner sig i 

närhet av men ännu inte klarar av på egen hand. Högläsningsboken är en bok som finns inom 

denna zon” (s. 111).  

 

2.5.2 Läsning på fritiden  

Taube (1995) anser att läsning ger individen möjlighet att skaffa sig information, kunskap och 

glädje samt att kunna delta aktivt i samhället. Att lära eleverna läsa är emellertid inte 

tillräckligt. Om eleverna aldrig använder sin läsförmåga av fri vilja kommer skolans alla 

ansträngningar ändå vara förgäves. Taube talar om att en del undersökningar tyder på den 

frivilliga läsningen är på väg att minska. De frågor som ställts i IEA:s (internationell 

sammanslutning som jämför skolprestationer) läskunnighetsundersökning var ”vad och hur 

ofta läser eleverna  på fritiden?” och ”är eleverna som läser mycket på sin fritid bättre läsare?” 

Den fråga som är mest relevant i denna undersökning är den sistnämnda. Det visade sig att de 

elever som läste för nöjes skull hade positiva samband med läsprestationer. Undersökningen 

resulterade även i att läsning av serietidningar hänger samman med god läsförmåga. 

Pedagogens uppgift kan då tänkas vara att hitta rätt litteratur till sina elever för att främja 
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deras läsutveckling och till viss del också hjälpa de elever med lässvårigheter. Att kunna finna 

de rätta böckerna till elever med lässvårigheter, de elever som uppfattar läsning som tungt, 

tråkigt och motigt, är av yttersta vikt för deras läs- och språkutveckling. Det gäller att som 

pedagog känna sina elever vad deras intressen är och att hitta en bok som ligger på elevens 

nivå. Taube (2000) tar också upp vikten av att hitta rätt sorts böcker. Hon säger att ”vi aldrig 

kan skylla på att det inte finns böcker med rätt sorts innehåll som passar en viss elev” (s. 114). 

Därför är det till hjälp att ha kontinuerlig kontakt med bibliotekarien på skolan.  

 

De lättlästa böckerna är ett bra hjälpmedel för att vägleda de lässvaga in i böckernas magiska 

värld. En lättläst bok kan innehålla några av nedanstående kriterier: att gärna ha stor och 

tydlig text, många illustrationer, enkla och korta ord, abstrakta ord, innehållet bör vara av 

intresse för åldersgruppen, rak handling och korta kapitel (Norberg 2003). 

 

2.5.3 Miljöbetingade, organiskt betingade och emotionella faktorer  

Ericsson (1980) menar att barn kan befinna sig på olika läsnivåer beroende på ålder, 

pedagogiska insatser eller av andra orsaker som emotionella störningar där eleven kan visa 

bristande jagstyrka, ängslan och svårighet att hanterar aggressiva känslor. De organiskt 

betingade faktorerna kan vara dålig syn, hörsel och motorik eller kan lässvårigheterna bero på 

miljöbetingande faktorer exempelvis, hemsituation, skolundervisning och kamratrelationer. 

För att elevernas läsförmåga skall utvecklas bör dessa faktorer vara positiva. Det kan också 

vara så att de miljöbetingade faktorerna kan vara positiva medan de organiskt betingade 

faktorerna är negativa. Detta leder till att läsförmågan varierar mellan god och dålig. På 

nästkommande sida åskådliggörs en modell som förklarar hur miljöbetingade och organiskt 

betingade faktorer påverkar elevernas utveckling.  
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                Organiskt betingade faktorer  
                                                  
                                                Plus                            Minus 

 

Miljöbetingade 

Faktorer                              Plus   

 

                                         Minus 

 

 

(Modell 2. Miljöbetingade och organiskt betingade faktorers påverkan i elevers läsutveckling 

 ur Ericsson 1980 s. 42) 

  

Ericsson (2001) menar att i vissa falla kan lässvårigheter uppstå i sociala sammanhang. Hon 

menar att eleven kan ha levt i en miljö där språket är främmande för barnet eller att de erhållit 

en fattig språkmiljö. 

 

2.6 Pedagogens roll 
Smith (2000) menar att pedagogen har den avgörande rollen i barns läsning. Han påstår att det 

är pedagogens största uppgift om eleven skall lyckas eller misslyckas i sin läsning. Pedagogen 

måste underlätta och befrämja varje barns steg in i läsvärlden. Eleverna skall genast sätta sig 

in och uppleva olika läsaktiviteter. Klassrummet skall inbringa lust att lära, det skall alltid 

finnas hjälp till hands och ingen elev får uteslutas. Barnen måste se det meningsfulla i 

läsningen och det är pedagogens uppgift att se till att läsningen blir meningsfull och lätt.   

 

Smith talar vidare om regler som pedagogen inte bör följa, utan istället för att hjälpa eleverna 

kan man stjälpa dem. Han trycker mycket på att det inte finns några läsregler eleverna 

behöver följa. Exempelvis att inte kämpa febrilt för att identifiera ord för ord eller läsa snabbt 

istället för långsamt. Han menar att dessa övningar passar bättre till de elever med större 

läserfarenhet och att de blir för svåra för barn som ännu inte har förstått vad läsning innebär. 

Han talar vidare om att barn inte behöver behärska de fonetiska reglerna för att känna igen ord 

God läsförmåga Dålig till god 

läsförmåga 

Dålig till god 

läsförmåga 

Dålig läsförmåga 
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som de inte tidigare stött på i skriftlig form. En annan missuppfattning är att barn har svårt att 

komma ihåg ord och bokstäver, och att det skulle vara upprepningar som gör att de skulle 

fastna. Han tycker barn lär sig genom att förstå betydelsen av ord som är viktiga för dem, de 

lär sig genom förståelse. Pedagogen skall inte fokusera för mycket på enskilda ord utan 

försöka få barnen till att förstå innebörden i texten, om inte detta görs blir läsningen svår och 

meningslös. Smith påpekar även ett av de vanligaste felen en pedagog kan göra är nämligen 

att kasta sig över misstagen i det ögonblick de inträffar. Påföljden av detta gör eleverna 

oroliga och till dåliga läsare. En punkt Smith tar upp är vikten av att inte sätta en stämpel för 

tidigt på barnen att de har svårigheter med läsningen. Han menar allmänt att det kan skapa 

problem som annars aldrig skulle ha funnits. Orsakerna kan vara helt andra, det kan 

exempelvis handla om att eleverna inte är intresserade av att lära sig läsa, de kan vara fientligt 

inställda till pedagogen, eller kan det handla om en mognadsfråga.  

 

Lindö (2005) tar upp en väldigt viktig aspekt nämligen att pedagogen måste börja med att 

utgå från sig själv, sina attityder, varför planeringen och utförandet ser ut som det gör. Viljan 

att utvecklas måste finnas hos pedagogen. Lindö talar vidare om att man skall gå in i de 

tankeprocesser som man försöker få igång hos eleverna och pröva på de läs- och 

skrivstrategier eleverna kommer att arbeta med. Att gå igenom sina egna erfarenheter från 

skoltiden och att utbyta erfarenheter med kollegor är lärorikt och på detta sätt blir det lättare 

att sätta sig in i elevernas situation. Oavsett vilken uppfattning pedagogen har utav val av 

läsundervisningsmetod, skall det finnas en medvetenhet om att det finns elever som behöver 

mycket stöd (Frost 2002). 

 

2.7 Självbild 
Höien och Lundberg (1990) talar om att elever som upplever misslyckanden gång på gång 

kan lätt få en bristande självbild. De menar att barnen aldrig skall behöva uppleva 

misslyckanden. Vidare talar de om vikten av det första mötet med språket och hur viktigt det 

är för elevens självbild och deras fortsatta utveckling.  

 
Barn har olika förväntningar på sin förmåga att lyckas eller misslyckas. Dessa förväntningar är 

skapade av mängden föräldraintresse, kärlek och accepterande som de mottagit under förskoleåren. 

När barnen vid sju års ålder kommer till skolan har de redan utvecklat en självbild, men denna är 

fortfarande mottaglig för modifikation (Taube 2000 s. 79). 
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Här menar Taube att efter ständiga misslyckanden inträder gärna försvarsmekanismer i form 

av undvikande av läsning.  Eleverna varken vill eller vågar satsa på läsningen och därigenom 

börjar steget mot ett dåligt självförtroende. Hon talar vidare om att när eleven väl börjar 

undvika läsning är det ett sätt att få lässvårigheter. Dessa problem hör dock ihop med 

bristande kunskaper och för lite övning. Hon menar att pedagogen och kamraterna har en stor 

inverkan på elevens fortsatta självbild, både positivt och negativt. Oförsiktiga utlåtande från 

pedagoger samt från kamrater kan under de första skolåren ge en bestående negativ självbild. 

 

Frost (2002) tar upp en studie som visar att elever med lässvårigheter också tyckas ha nedsatta 

motoriska funktioner men däremot har ingen forskning bevisat att det finns ett samband 

mellan dessa två. Däremot finns ett samband mellan motorisk träning och att detta kan ge 

elever en bättre självbild och på så sätt bidra till en positiv effekt emotionellt och socialt. 

 

2.8 Teoretiska utgångspunkter 

Piagets perspektiv på lärande och utveckling har haft ett stort inflytande i skolan i flera länder. 

Han talar om att eleven är flexibel och påverkbar utav de erfarenheter som eleven hela tiden 

erhåller. Vidare menar han att med systematisk undervisning går det att överkomma de 

fallenheter eleven skulle ha haft utan stöd, som en organiserad undervisning ger. Skinner talar 

om ett empiriskt perspektiv där han anser att elevers möjligheter till lärande och utveckling är 

beroende av deras biologiska förutsättningar men även till erfarenheter som de gör i miljön 

runt omkring dem (Refererat i Säljö 2005). 

 

Vygotskijs teorier om lärande och utveckling grundas på ett sociokulturellt perspektiv. Där de 

språkliga redskapen skall vara i samspel med andra, det viktiga är alltså att språket och då 

även läsningen inräknad skall vara ett kollektivt redskap för individen (Refererat i Säljö 

2005).  Vygotskisj ideologier har även tagit fasta i inlärningsmetoden, Whole language där 

språkutvecklingen sker i samspel med andra individer.  Här kommer även Vygotskijs teorier 

om den optimala utvecklings zonen in där pedagogen skall hitta elevernas utvecklingszon och 

därefter utmana dem och på så sätt kommer eleverna kunna utvecklas (Refererat i Avrin 

2003). 

 

Vi inspireras mestadels av Vygotskisjs tankar där han utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

och att elevers lärande bör vara i samspel med andra, tanken med att pedagogen skall hitta 
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elevens kunskaps nivå för att sedan utmana dem så att eleverna ska utvecklas tycker vi är en 

viktig uppgift i pedagogiken. Vi ansåg även att det vore intressant att ta upp Piagets och 

Skinners perspektiv på lärande för att få olika synvinklar på elevers lärande.  
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3. Empirisk del  
Vårt utgångsmaterial i denna undersökning har varit litteratur som behandlat ämnet 

lässvårigheter samt litteratur som berör ämnet. För att gå på djupet har vi valt att utföra 

personliga intervjuer med pedagoger som är insatta i lässvårigheter.  

 

I den empiriska delen kommer vi att ta upp metod, trovärdighet och tillförlitlighet, urval, 

genomförande, bearbetning, etiska överväganden samt resultat. Våra utgångspunkter som 

tidigare nämnts är att undersöka hur och när pedagoger upptäcker elever med lässvårigheter. 

Vi vill även veta vilka orsaker som ligger till grund samt metoder och strategier som kan 

användas för att hjälpa eleverna framåt i deras läsutveckling. Att undersöka hur eleverna mår 

efter ständiga misslyckanden är även en av de viktiga punkterna i vår uppsats och att även få 

information om hur viktig pedagogens roll är i elevens välmående. Våra frågeställningar 

lyder:  

  

1. Hur upptäcks elever med lässvårigheter? 

2. Vilka orsaker kan ligga till grund för lässvårigheter och vilka metoder kan hjälpa eleverna 

framåt, enligt pedagogers perspektiv?  

3. Hur ser elevernas självbild ut?  

 

3.1 Metodbeskrivning  

För arbetet användes en kvalitativ undersökning i form av personliga intervjuer med fem 

klasspedagoger och med fyra specialpedagoger, där skolår två till fem behandlades. Vi valde 

att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom det ger större djup och omfång i undersökningen 

(Johansson & Svedner 2001). Vi valde även att använda semistrukuerade intervjuer, vilket 

innebär att intervjuaren har färdigskrivna frågor som ligger till grund under intervjun. 

Intervjuaren är flexibel vad gäller frågornas ordning under samtalet samt kan nya frågor 

tillkomma om samtalet kommer in på nya intressanta aspekter som hör till undersökningen. 

Informanten får utveckla sina idéer och tala utförligt med öppna svar om de ämnen som 

intervjuaren tar upp (Denscombe 2000). Detta kändes som ett säkert val för att få de svar som 

undersökningen krävde. Vid intervjuerna användes bandspelare för att få en fullständig 

dokumentation. En av oss antecknade kroppsspråket och eventuella händelser, detta som ett 

komplement till bandinspelningen. Denscombe (2000) menar att med hjälp av 

bandinspelningen kan man lätt gå tillbaka och lyssna på intervjun så att ingenting glöms. 
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3.1.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Eftersom vi har valt personliga intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad 

relaterad till intervjuarnas förmåga. Detta menas att våra val av pedagoger är betydelsefulla 

för hur utvecklande svar vi fick på frågorna vi ställde. I efterhand märks det att variationen av 

respondenter gav oss trovärdighet och tillförlitlighet. Patel och Davidson (1994) Poängterar 

att vid intervjuer är det en fördel att det finns ytterligare en person närvarande som 

dokumenterar och samarbetar tillsammans med intervjuaren. Han nämner att under intervjuer 

måste vi tänka på att tillförlitligheten är beroende av eventuella intervjueffekter som kan 

uppstå. Med detta menas att den man intervjuar förstår, medvetet eller omedvetet, vilka svar 

som förväntas. Det märktes i vissa fall att pedagogerna ansträngde sig för att ge de svar som 

de ansåg vi behövde för vår undersökning. Vi poängterade även vid några tillfällen att vi ville 

få bredd på vår undersökning och att varje svar vi fick gynnade vår undersökning. Detta 

hoppas vi fick en positiv effekt på att informanten inte skulle känna sig illa till mods eller att 

deras svar inte dög.  

 

3.1.2 Urval  

Den undersökningsgrupp som valdes föll sig naturligt i och med de frågeställningar som 

arbetet grundas på. Undersökningen utfördes bland klasspedagoger och specialpedagoger som 

arbetar med elever i skolår två till fem. Pedagogerna i urvalsgruppen varierade i ålder, 

inriktning, kön och antal yrkesverksamma år. För att få ett brett perspektiv valde vi att 

intervjua pedagoger från tre olika rektorsområden (Denscombe 2000). 

 

3.1.3 Genomförande 

Vi kontaktade informanterna personligen i god tid för att informera dem om vad som skulle 

hända under intervjun. Vi avtalade även tid och plats. Därefter skickades ett följebrev (bilaga 

1) ut per post där informanten kunde förbereda sig inför intervjun. Brevet innehöll en kort 

presentation av uppsatsskrivarna samt en presentation av deras arbete och även hur lång tid 

som skulle erhållas till intervjun. 

  

Platserna under själva intervjutillfällena valdes att göras enskilt på de olika skolorna, där ett 

harmoniskt klimat rådde vilket även Denscombe (2000) anser är viktigt under ett 

intervjutillfälle. Innan intervjun började hälsade och presenterade vi oss för informanterna 

Respondenterna fick en förklaring om undersökningens syfte. Den ena av oss förde dialogen 
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med informanten medan den andra antecknade kroppsspråket och andra viktiga detaljer som 

kunde ligga till grund till undersökningsresultatet.  

 

3.1.4 Bearbetning 

Efter intervjuerna genomförts valde vi att skriva ut alla intervjuer, för att sedan få en 

översiktlig uppfattning inför sammanställningen av resultatet. De olika utskrifterna av 

intervjuerna hölls konfidentiellt. Intervjuerna bearbetades och analyserades med utgångspunkt 

i det som var relevant för undersökningen.  Vi valde att bearbeta textmaterialet som kvalitativ 

metod. Patel och Davidsson (1994) menar att syftet med den kvalitativa undersökningen ger 

ett djup i arbetet, vilket vi var ute efter. Här kommer även våra bandinspelningar till god 

hjälp. När bearbetningen var nedskriven och insamlad valde vi att skriva en löpande analys 

för att underlätta resultatredovisningen. Ett annat sätt att underlätta resultatredovisning var att 

vi samlade alla svar vi fick från informanterna under samma frågor och på så sätt kunde vi 

lättare se hur lika eller olika de svarade.  

 

3.2 Etiska överväganden 
Informanterna har rättighet att bli informerade om undersökningens syfte. De skall även ha 

fått upplysning om att deras deltagande är frivilligt, och att det går att avbrytas när som helst. 

Frågor får ställas under intervjuns gång och informanterna skall få tillförlitliga svar. 

Information skall också förklaras att individen, skolan och kommunen är anonyma, detta för 

att ingen skall kunna känna igen de medverkande. Genom detta visar vi respekt och 

förtrogenhet till de intervjuade pedagogerna (Johansson & Svedner 2001). Information 

gällande uppsatsens syfte, frivilligt deltagande och anonymitet fick våra respondenter reda på 

både i ett brev och även innan intervjutillfället ägde rum. Detta gjorde vi för att skydda 

informanterna för obehag. Vi har också tagit hänsyn till att individer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta kallas individskyddskravet 

och är en självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden 

(http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf)   

 

3.3 Resultatredovisning 
De nio pedagoger som intervjuades var i blandade åldrar, hade olika utbildningar och olika 

antal verksamma år, detta såg vi som ett utmärkt tillfälle och på det sättet fick vi ett bredare 

perspektiv på undersökningen. Vi har valt att dela in intervjufrågorna som rubriker, detta för 
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att det skall vara lättöverskådligt för läsaren. Några av rubrikerna kan vara sammansatta på 

grund av att de går hand i hand med varandra. Nedan följer resultatredovisning av vad 

intervjuerna gav för svar. 

 

3.3.1 Vad säger din erfarenhet angående hur barn upptäcks med lässvårigheter?  

När upptäcks eleverna, med säkerhet att lässvårigheterna inte beror på mognad? 

När det gällde frågorna angående upptäckt av elevernas lässvårigheter svarade pedagogerna 

ganska lika. De påpekade att man redan i förskolan märkte vilka elever som skulle få problem 

med sin läsning. Två av pedagogerna sa så här: 
 

Det ser man ju direkt när man får dem i skolår ett. Har man då kontakt med förskolan innan ser 

man nästan det med detsamma redan där vilka som kommer få problem senare, tyvärr.  

(Klasspedagog) 

 

Det kan man upptäcka ganska tidigt, barn i sex årsåldern arbetar mycket med den språkliga 

medvetenheten där ser man redan hur barnen uppfattar de olika ljuden och hur lätt de kan rimma 

och lyssna efter ljud. Det är ganska svårt att upptäcka, det är inte svart eller vitt.  

(Specialpedagog) 

 

De intervjuade pedagogerna talade mycket om att i skolår två kunde man se om svårigheterna 

berodde på omognad. Om svårigheterna kvarstod var det i sin ordning att ta hjälp av 

specialpedagogen på skolan eller att anmäla eleven till Läs- och Skrivstugan, detta svar kom 

från åtta av nio respondenterna. Angående hur barnen upptäcks fick vi olika svar från 

pedagogerna. De menade att om barnet visade sig ointresserad, uppträde störande, var 

okoncentrerad, spelar pajas eller att barnet inte ville gå till skolan kunde detta bero 

lässvårigheter. Några av respondenterna pratade om att eleverna inte hängde med på rim och 

ramsor och att de hade svårt med den språkliga medvetenheten.   

 

Kommentar 

I denna fråga var pedagogerna eniga och påpekar att svårigheterna upptäcks redan i förskolan 

eller under skolår ett. De flesta nämner också att man skall ta hjälp av specialpedagog eller 

Läs- och skrivstugan om svårigheterna kvarstår. Dock var svaren mer blandade när det gällde 

hur pedagogen lägger märket till att eleven har lässvårigheter. Några nämnde att de spelar 

pajas medan några nämner att de märker det på hur lätt eleven rimmar och lyssnar efter ljud.  
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3.3.2 Vilka är de vanligaste orsakerna till lässvårigheter, enligt din mening? 

Svaren vi fick på frågorna när det gäller orsakerna till elevernas lässvårigheter var många. De 

flesta tog upp vikten av samarbetet mellan hemmet och skolan. De menade att barn i dag inte 

får den stimulans i hemmet som de behöver. Föräldrar har inte samma tid att läsa för sina barn 

och många pedagoger tar upp vikten av att informera föräldrarna hur viktigt det är att läsa 

hemma. Två av pedagogerna sa följande: 
 

Stor fråga… Det handlar ju mycket om vad barnen har med sig i sin ”ryggsäck” när de kommer 

hit. Hur eleven har mött det här med sagor och rim, om de har en förståelse för varför de måste 

lära sig läsa. Det är viktigt att hitta motiveringen och att möta eleverna där de är, så att de inte 

tappar lusten. Det viktiga är det man har med sig från tidig ålder.  Det kan även finnas orsakar i 

hjärnan såklart även hur pedagogen möter eleven, det är inte alltid bara hos eleven utan även i 

miljön eleven vistas i. 

(Specialpedagog) 

 

Den vanligaste orsaken till lässvårigheter är att man inte tidigt hjälper barn som på något sätt visar 

att de har det jobbigt med sin läsning.  Svårigheterna består och kan förvärras. Det kan bli onda 

cirklar och ett dåligt självförtroende som är svårt att ändra på. Jag tror också att barn som det ställs 

för höga krav på kan utveckla lässvårigheter.  

(Klasspedagog) 

 

Några av pedagogerna nämner att elever med lässvårigheter har funnits men menar att det kan 

tyckas att det blivit fler och fler med åren men att skolorna har blivit duktiga på att upptäcka 

de barnen.  De menar med rätt hjälp och med stöd från hemmet kan de hjälpa dessa elever. En 

av specialpedagogerna nämner de ärftliga samt de sociala faktorerna som orsakerna till 

lässvårigheterna.  

 

Kommentar 

Här var svaren många men något som de flesta tryckte på var hur viktigt det är att barnen 

stimuleras hemma och att föräldrar idag inte riktigt hinner med. Det nämns även ärftliga och 

sociala orsaker till lässvårigheterna. En viktig faktor som kommer på tal är miljön som eleven 

vistas i och att den kan bidra till svårigheterna samt att man som pedagog tar tag i problemen i 

tid. 
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3.3.3 Vilka metoder och strategier försöker du använda för att hjälpa dessa elever? 

Varför använder du just de metoderna? 

Nästa sektion handlar om vilka metoder man kan använda för att hjälpa eleverna med 

lässvårigheterna och varför just de metoderna tillämpas. De metoder som framkom var bland 

annat rim och ramsor, ordbilder, Lexia, Daysi- spelare. En av pedagogerna var motsträvig när 

det gällde ordbilder och menade att det inte är en metod som håller hela vägen och menar att 

man måste lära sig dela ordet också. Pedagogen säger även: 

 
Jag vill se att de inte lär sig utantill. Vi måste vara medvetna om att det finns elever som hittar en 

strategi och lurar oss vuxna så de klarar sig ända till mellanstadiet. Jag vill verkligen veta att de 

förstått tekniken bakom läsningen.  

           (Specialpedagog) 

 

En annan pedagog säger följande : 
 

Det allra viktigaste är att man har föräldrarna med sig och kan samarbeta med dom. Då finns det 

goda chanser att kunna hjälpa. Det är viktigt att vara lyhörd och sätta in rätt hjälp tidigt. Man skall 

heller inte vara rädd för att låta barnet ta ett steg tillbaka och koppla av om man märker att barnet 

har svårigheter. Sedan kan man göra ett nytt försök lite längre fram. Det kan också vara bra att 

jobba intensivt under en period med ett barn som har blivit efter i sin läsutveckling (typ reading 

recovery). 

 

På frågan om varför använder du just de metoderna svarade respondenten: 
 

De hjälper. Det är metoder som jag kan använda mig av, som jag hinner med och som jag själv tror 

på. 

(Klasspedagog)  

 

De nämner även att det är viktigt att hitta rätt böcker som motiverar eleven till läsning. 

Spel kommer även upp och några menar att med hjälp av detta kan de ”lura” barnet till 

att läsa. Alla pedagogerna är överens om att det viktigaste är att läsa, både läsa för och 

med eleverna regelbundet.  

 

Kommentar 

Alla respondenternas svar var snarlika men det fanns en pedagog som var osäker till en 

av metoderna som de andra pedagogerna nämnde, nämligen att använda sig av 
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ordbilder. Denna pedagog förklarade dock att ordbilder kan fungera i vissa fall men inte 

är hållbart i längden. Alla var enade att läsning för och med eleverna var bland det 

viktigaste för att hjälpa eleverna med sina svårigheter.  

 

3.3.4 Hur bemöter du dessa elever (efter ständiga misslyckanden)? 

När vi ställde denna fråga under intervjuerna förklarade vi för respondenterna att alla 

elever med lässvårigheter inte alltid misslyckas men att vi skulle utgå från en eller flera 

situationer där pedagogen arbetat med en elev som misslycktas.  

 

Samtliga pedagogerna är ense om att hela tiden berömma eleverna för minsta lilla. 

Många tog upp att man inte får låta eleverna misslyckas utan att hellre lägga nivån ett 

steg lägre och sedan trappa upp efter hand. En av pedagogerna tog upp att det är viktigt 

att vi vuxna påpekar för barnen att vi är alla olika och lär olika fort.  

 
Det är viktigt att berömma och belöna alla framsteg som barnet gör. Viktigt att visa för barnet att 

det gör framsteg. 

(Klasspedagog) 

 

Att lägga arbetsuppgifterna på rätt nivå så att eleven känner att detta klarar jag. Det är viktigt 

eleven inte känner att den misslyckas och som pedagog är det min uppgift att förhindra 

misslyckanden.  

(Specialpedagog)  

            

Kommentar 

Pedagogerna var väldigt eniga om att man skulle berömma och uppmuntra eleverna hela 

tiden. Flera var överens om att undervisningen skall anpassas efter elevens förutsättningar och 

behov.  

 

3.3.5 Hur tror du elevernas självbild ser ut? 

Hur märker du det?  

När vi frågade pedagogerna om hur de trodde att elevernas självbild såg ut fick vi olika 

svar.  Några av dem menade att en del av eleverna visar sig inte ha någon dålig självbild 

och att det är pedagogerna och föräldrarna som tar det lite förgivet. En av pedagogerna 

menar att de elever hon arbetar med visar alla att de har en positiv självbild. Hon märker 

inga tecken på att eleverna har dålig självbild och menar att personalen hela tiden 
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försöker få dem att känna sig duktiga och att de skall kämpa vidare. De andra 

informanterna pratar om att elever med lässvårigheter hela tiden jämför sig med sina 

kamrater och ser hur långt de har kommit i sin utveckling. De poängterar då vikten av 

att förklara för eleverna att alla är olika, har kommit olika långt och lär olika. De elever 

med lässvårigheter och som samtidigt har dålig självbild intar en slags roll som de 

egentligen inte vill ha, antingen blir de inåtvända eller utåtagerande. Nedan följer en av 

respondenternas tanke på hur en elev med lässvårigheters självbild kan se ut: 

 
Ofta är självkänslan skadad, olika mycket beroende på hur länge problemen funnits. 

(klasspedagog)  

 

Många elever med lässvårigheter visar att de har en svag självbild genom att de gärna kommer 

med undanflykter för att slippa läsa, de kan även vara oroliga och inte fungera i vissa lärande 

situationer. 

(Specialpedagog)  

 

Angående hur pedagogerna märker hur elevens självbild ser ut, nämner några av pedagogerna 

att barnet kan verka nedstämt, tror sig inte kunna, osäkert, frågar om saker som man vet att 

barnet kan. Det kan också yttra sig i kaxighet och pajaskonster hos barnet som egentligen är 

mycket rädd för att visa sina misslyckanden. 

 

Kommentar 

Här svarade respondenterna olika gällande elevers självbild. Några tror att eleverna har dålig 

självbild och visar det genom att vara utåtagerande eller inåtvända. En pedagog svarade att 

eleverna med lässvårigheter inte hade något dålig självbild alls. De flesta av respondenterna 

var överens om att eleven har en dålig självbild och visar detta genom att inta en roll.  

 

3.3.6 Hur kan du göra för att stärka elevernas självbild? 

Slutligen talar vi om hur pedagogen kan göra för att stärka elevernas självbild.  

Samtliga av respondenterna talar om att försöka hjälpa eleverna med deras svårigheter eller att 

ge dem fungerande strategier för att klara av de jobbiga situationer som de stöter på. Det 

nämns även vikten av att hitta rätt sorts böcker som intresserar eleven. En av pedagogerna sa 

följande: 
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Det viktiga är att de inte skall misslyckas. Jag tror att vi kan undvika det misslyckandet med att 

möta dem där de är i sin utveckling, inte servera material de ännu inte är mogna för. Om de 

kommit dit där de känner sig misslyckade måste vi backa bandet. 

(Specialpedagog) 

 

Jag tror att självkänslan och tryggheten är jätteviktig för läsandet så jag tycker man ibland kan 

göra saker som inte är så utvecklande, som att jobba i såna fylleriböcker (äppel, päppel) som jag 

inte alls tycker är språkutvecklande eller läsutvecklande. Eleverna få en belöning när sidan är 

klara, jag tror inte de lär sig något men de får en belöning, en känsla av ”Yes jag klarade det” och 

nu kan jag gå vidare. Det stärker självbilden. 

(Klasspedagog)  

 

Kommentar  

Här poängteras återigen att undervisningen skall anpassas så att eleven inte skall misslyckas 

eller känna sig misslyckad. Detta kan vara genom att få eleverna att uppleva ”yes, jag klarade 

det” och jag duger. En annan viktig punkt är att hitta rätt strategier och rätt sorts böcker till 

eleven. Genom att känna sina elever och att ha ett öppet klimat kan pedagogen ihop med 

eleven finna den hjälp de behöver.  

 

3.4 Sammanställning och analys av resultaten 

Vi har intervjuat fem klasspedagoger och fyra specialpedagoger. Alla pedagoger har någon 

gång mött och undervisat elever med lässvårigheter men pedagogerna har varierande 

erfarenhet av detta. Variationen har gjort undersökningen intressant eftersom vi fått olika 

synvinklar på våra ställda intervjufrågor och på så sätt har vi fått ett djup i vår undersökning.  

 

Resultatredovisningen visade att samtliga pedagoger månade mycket om sina elever vare sig 

de undervisade i helklass eller i mindre grupper. De ville se till elevens bästa och hjälpa dem 

framåt i sin läsutveckling men med olika metoder. Pedagogernas erfarenhet kring upptäckt av 

elever med lässvårigheter var snarlika. De menade att upptäckten skedde någon gång mellan 

förskoleåret och fram till skolår två. Dock kan det finnas undantag där man med otur inte 

märker svårigheterna förrän de senare åren av mellanstadiet. Detta kan bero på att eleverna 

hittar strategier för att lura oss vuxna. Upptäckten av svårigheterna visade sig i att eleverna 

mestadels intog en speciell roll, kanske var eleverna utåtagerande eller intog de en roll där de 

skämtade bort allvaret i undervisningssituationen. Utifrån de olika respondenterna kan vi se 

att svårigheterna kan bero på flera olika faktorer. Några nämnde att de sociala förhållandena 
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bidrog starkt till barnets lässvårigheter. De pratade mycket om att föräldrarna och hemmet 

inte stimulerar barnets språkutveckling tillräckligt mycket nu som det gjordes förr i tiden. 

Detta kan bero på tidsbrist eller okunskap om hur viktigt det är att läsa för och med sina barn. 

Flera av pedagogerna ansåg att de hade uppgiften att förmedla till föräldrarna vikten av att 

leka fram bokstäver och att läsa för och med sina barn.  

 

Resultatredovisningen belyser olika metoder som kan hjälpa eleverna framåt med sin läsning. 

Pedagogerna tog upp ordbildsmetoden, rim och ramsor, användning av daisy- spelare och 

läromedel. I detta fall var respondenterna inte överens om att ordbildsmetoden var det bästa 

sättet att lära eleverna att läsa. Däremot var de överens om att läsning generellt var det bästa 

för eleven. Pedagogerna berättade att de använde metoderna efter anpassning till den elev de 

skulle hjälpa med lässvårigheter. Det kom även upp att rätt sorts böcker skulle vara till hjälp 

för de med lässvårigheter. Här spelar innehållet en stor roll likaså bilder och textstorleken, 

böckerna ska ligga på rätt nivå.  

 

Ett viktigt område i vår undersökning handlade om elevernas självbild och pedagogens 

bemötande. Alla var överens om att inte låta eleven misslyckas utan att hellre lägga nivån 

lägre för att sedan trappa upp successivt. En av pedagogerna nämnde att om de ändå skulle 

misslyckas gäller det att tillsammans med eleven hitta en metod som fungerar. Angående hur 

barnets självkänsla är svarade respondenterna väldigt olika. Pedagogerna menade att eleven 

kan visa sin dåliga självkänsla genom att vara utåtagerande eller inåtvänd. En av pedagogerna 

påstod att hennes elever med svårigheter ej visade någon brist på självkänsla. En annan tog 

upp att elever med lässvårigheter är medvetna om sina brister eftersom de hela tiden jämför 

sig med sina jämnåriga kamrater och på detta sätt undgår de inte en bristande självbild. 

Eftersom många elever med lässvårigheter kommer till skolan med dåligt självförtroende 

gäller det för pedagogerna att skapa en trygg och harmonisk miljö samt få dem till att tycka 

läsning är roligt, vilket inte är den lättaste uppgiften. Detta kan ske på olika sätt, ett kan vara 

att tillsammans med eleven finna en bok som intresserar och ligger på rätt nivå för eleven.  

Resultatredovisningen åskådliggjorde att samtliga pedagoger tycker att beröm är av yttersta 

vikt och menar att belöningssystemet fungerar som lockbete för att eleverna skall vilja läsa 

mer trots att de möter hinder på vägen. Pedagogerna kan även stärka elevernas självbild 

genom att lägga undervisningen på rätt nivå. Det är svårt att tillgodose alla elevers behov och 
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att få dem känna, Jag duger! trots deras svårigheter men detta kan gå om pedagogen är 

medveten om att alla elever är olika, och lär olika. 
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4. Diskussion 

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur pedagoger upptäcker att eleverna har 

lässvårigheter. När pedagogen sedan har konstaterat att eleven har svårigheter ville vi studera 

vilka faktorer som orsakat svårigheterna samt vilka metoder som kunde användas för att 

hjälpa eleven. En viktig del i vår uppsats var att försöka sätta oss in hur eleverna mår och hur 

pedagoger kan stärka deras självbild, detta enligt pedagogers perspektiv. 

Litteraturgenomgången gav oss mycket information kring ämnet läsning och lässvårigheter.  

Vår undersökningsmetod var att utföra personliga intervjuer, vi försökte att få ihop mer än de 

nio intervjuer vi fick. Trots detta fick vi fram vårt syfte samt kloka svar från våra respondenter 

kring de frågeställningar som arbetet grundas på. De personliga intervjuerna som utfördes gav 

undersökningen ett djup, med hjälp av pedagogernas erfarenhet och kunskap fick vi den 

information vi behövde. Deras bredd gällande antal verksamma år och varierande erfarenhet 

gjorde undersökningen intressant och vi fick olika synvinklar på de frågor som ställdes i 

intervjuerna. I denna del av arbetet kommer litteraturdelen och resultatredovisningen på 

pedagogernas svar samt våra egna personliga åsikter att kopplas samman till en diskussion.  

 

Vi anser att det är väldigt viktigt hur pedagogen ställer sig till sin valda läsinlärningsmetod 

med detta menar vi att pedagogen måste tro på sin metod och på det sättet få eleverna att vilja 

utvecklas, vilket säkert alla vill. Det som kanske kan vara svårt är att få alla elever till 

utvecklas till goda läsare. På vägen mot att knäcka läskoden kan en del elever stöta på 

problem. Eleverna kan utveckla lässvårigheter och då måste kanske en ny inlärningsmetod 

hjälpa denna elev till att förstå bättre. Litteraturen tar upp tre läsinlärningsmetoder, 

ljudmetoden, läsning på talets grund även kallad LTG- metoden samt metoden Whole 

language, dessa metoder skiljer sig från varandra och kan ge variation i barns läsinlärning. 

Längsjö och Nilsson (2005) tar upp en positiv aspekt om LTG- metoden och menar att den 

ger pedagogen möjlighet att individualisera undervisningen, detta genom att metoden går att 

anpassa till varje elevs utvecklingsnivå. De andra två läsinlärningsmetoderna har också 

positiva aspekter så som negativa. Det gäller som vi tidigare nämnt att som pedagog hitta den 

metod som passar sig själv och sina elever och kunna vara flexibel. Frost (2002) tar upp den 

viktiga aspekten om att oavsett vilken uppfattning pedagogen har utav val av 

läsundervisningsmetod, skall det finnas en medvetenhet om att det finns elever som behöver 

mycket stöd. 
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Angående upptäckten av lässvårigheter talar Höien och Lundberg (1990) om barn i 

sexårsålder som inte visar något intresse för språket kan ligga i farozonen för att utveckla 

svårigheter med läsningen.  I resultatredovisningen gavs snarlika svar gällande när eleverna 

upptäcks. Respondenterna håller med Höien och Lundberg och menar att redan i 

förskoleklassen och i skolår ett märks det vilka elever som kommer få problem med 

läsningen. En av de intervjuade pedagogerna poängterade dock att svårigheterna kan bero på 

sen mognad och därav bör pedagogen avvakta för att se om lässvårigheterna består upp till 

skolår två, för att sedan gå vidare och ta de beslut som behövs för att hjälpa eleven. Här anser 

vi att det är viktigt att vara lyhörd redan i förskoleklassen. När vi sedan går vidare till hur 

barns lässvårigheter upptäcks menade informanterna att det kunde bero på den språkliga 

medvetenheten, där syns det hur barnen uppfattar olika ljud och hur lätt de rimmar och lyssna 

efter ljud. En av respondenterna menade att det är svårt att upptäcka om eleven har 

lässvårigheter eftersom informanten menar att barn lätt hittar egna strategier att lura 

pedagoger och vuxna till att de kan läsa. Vi fick även till svar att om eleven visade sig 

ointresserad, uppträdde störande, var okoncentrerad, spelade pajas eller att barnet inte ville gå 

till skolan kunde detta tyda på att eleven har lässvårigheter, vilket även påminner om Höien 

och Lundbergs teorier. Ericsson (1980) talar om olika symtom som en pedagog skall vara 

lyhörd för, exempelvis när eleven visar nervositet, rastlöshet och egendomliga eller 

egocentriska handlingar. Detta talar även Stadler (1998) om, hon tar även upp att eleven gärna 

visar motvilja eller rädsla för att läsa högt om de har problem med läsningen.  Båda forskarna 

tar upp tänkvärda aspekter som pedagogen bör vara uppmärksam efter, detta anser vi kan vara 

till god hjälp för att upptäcka lässvårigheter. 
 

Under intervjuerna togs olika orsaker till lässvårigheter upp, en av dem var att eleverna inte 

får tillräckligt mycket stimulans hemifrån samt de sociala och ärftliga faktorerna. 

Respondenterna anser att hemmet har en viktig roll i barns språkutveckling som även 

innefattar läsutvecklingen. Här menar pedagogerna att samspelet mellan hem och skola måste 

fungera och att pedagogen bör poängtera hur viktigt det är att föräldrarna stimulerar barnens 

läsutveckling genom att läsa mycket för och med sina barn. Vi håller också med Höien och 

Lundberg och vi tycker att det är viktigt att pedagogen upplyser sina elevers föräldrar om 

vikten av att läsa och att leka med språket. Alla barn har olika erfarenheter av språket när de 

börjar skolan och det barnen har med sig i ”ryggsäcken” kan vara avgörande om eleven får 

lässvårigheter eller inte. 
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Skolan och dess personal skall ” ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo94 skolverket s. 10). Vi anser 

att de pedagoger vi intervjuat är medvetna om detta och försöker anpassa undervisningen efter 

elevens förutsättningar och behov. De intervjuade pedagogerna nämnde att tillsammans med 

eleven skall de försöka hitta en strategi som gör att eleven blir bättre på att läsa och till och 

med kanske bemästrar sina svårigheter. Vi tycker att detta är en av de viktigaste uppgifterna 

en pedagog har. Vi menar att pedagoger måste ha kunskap om flera olika metoder för att välja 

rätt metod till rätt elev. Gällande de metoder som kan användas för att hjälpa elever med 

lässvårigheter tog litteraturdelen upp högläsning som en av strategierna. Norberg (2003) talar 

gott om högläsning och menar att den hjälper elever som har det svårt med det talade språket 

framförallt med läsförståelsen även de eleverna med dåligt ordförråd och de långsamma 

läsarna. Det som både litteraturen och informanterna trycker på här är att eleverna ska vistas i 

en miljö där de blir stimulerade. Att hela tiden läsa med och för barnen och att de själv får 

läsa tyst är a och o i elevens kamp med svårigheterna. De måste även få chans till att leka med 

språket, använda rim och ramsor och om det krävs skall det finnas hjälpmedel som daisy- 

spelare, bokband med mera till hands.  En av pedagogerna tog även upp vikten av att hitta rätt 

sorts böcker, lättlästa böcker och böcker med rätt innehåll. För att veta vilka böcker som 

passar eleven tycker vi det är viktigt att pedagogen själv är beläst och att den vet lite om 

eleven och dess intresse samt är det till stor nytta för pedagogen att ha en god kontakt med 

skolans bibliotekarie.  

 

När det gäller pedagogens roll i elevers lässvårigheter och deras bemötande är det oerhört 

viktigt att barnet upplever sina första läsupplevelser som positiva. Smith (2000) talar om olika 

regler som pedagogen bör tänka när det gäller att hjälpa eleverna i läsningen. Han menar att 

det inte finns några regler eleverna skall följa, pedagogen behöver exempelvis inte fokusera 

för mycket på enskilda ord utan istället försöka få barnen att förstå innebörden av texten. Vi 

anser att pedagogen skall lägga sin energi på att göra texter meningsfulla och i kontext till 

elevens intressen. Självklart tycker även vi att det viktiga i barns läsning är förståelse men vi 

måste även vara öppna för att ibland fokusera på enskilda ord, det kan finnas de elever som 

behöver den sortens träning. Informanterna menade även att undervisningen skall anpassas 

efter elevens förutsättningar och behov. 
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Pedagoger och kamrater har en stor inverkan på en elevs självbild, både positivt och negativt. 

Taube (2000) menar att oförsiktiga utlåtande kan under de första skolåren ge en bestående 

negativ självbild.  Under intervjuerna talade informanterna mycket om att hela tiden berömma 

för minsta lilla framsteg och på så sätt få eleven att känna sig duktig. De pratar vidare om att 

man måste hitta fungerande strategier och att anpassa undervisningen så att den ligger på rätt 

nivå. Även Höien och Lundberg (1990) talar de om att eleverna inte skall känna att de har 

misslyckats vilket även många av respondenterna tar upp och menar att om eleven har 

kommit till det stadiet där de känner sig misslyckade måste ”bandet” backas tillbaka. I frågan 

hur pedagoger märker hur elever med lässvårigheter har dålig självbild talar informanterna 

om att eleven kan verka nedstämt eller kan det också yttra sig i kaxighet, detta på grund av att 

barnet är rädd för att visa sina misslyckande. De pratade även om att eleven kan visa dålig 

självbild genom att vara utåtagerande eller att vara inåtvänd. Det fanns även en respondent 

som påstod att de elever med lässvårigheter som hon arbetar med inte visar några tecken på 

att ha en dålig självbild. Detta tycker vi verkar för bra för att vara sant eftersom de andra 

respondenterna påstod att elever med lässvårigheter någon gång visat sig ha haft en dålig 

självbild. Vi tycker att det är viktigt att tillsammans med eleven hitta fungerande metoder som 

kan hjälpa eleven i sin läsutveckling, beröm anser vi också är en viktig del i att hjälpa eleven 

till att få en positiv självbild. 

 

De slutsatser som undersökningen gett utifrån litteraturen och de utförda intervjuerna är att 

pedagogerna har en viktig roll i barns läsutveckling. Det är de som väljer läsinlärningsmetod 

samt hjälper eleverna att gå vidare, det är pedagogen som skall upptäcka svårigheterna och 

hjälpa eleven att hitta de rätta strategierna för att eleven skall kunna gå vidare.  Litteraturen 

och respondenternas svar går ofta hand i hand. Båda parterna tog upp vikten av att anpassa 

undervisningen till elevens nivå och att genom känna sina elever kunna hitta rätt material och 

hitta böcker som väcker läslust. Det visade sig också att lässvårigheterna upptäcktes redan i 

förskolan upp till skolår två. Enligt de intervjuade pedagogerna påpekar vikten av att 

pedagogen måste vara medveten om att alla elever lär olika och på olika sätt. Det är också av 

yttersta vikt att barnen redan från början får en positiv start med sin skolgång och med sin 

läsning. Om inte detta sker kan eleverna utveckla svårigheter i sin läsning och därmed få en 

bristande självbild.  
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5. Sammanfattning  
Vi har lagt tyngdpunkten i vår undersökning på tre frågeställningar. Genom dessa har vi fått 

fram den information vi behövt. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger 

upptäcker att eleverna har lässvårigheter. När pedagogen sedan har konstaterat att eleven har 

svårigheter vill vi studera vilka faktorer som orsakat svårigheterna samt vilka metoder som 

kan användas för att hjälpa eleven. En viktig del i vår uppsats är att försöka sätta oss in hur 

eleverna mår och hur pedagoger kan stärka deras självbild, detta enligt pedagogers perspektiv. 

Vi tycker att vi har uppnått vårt syfte, detta med hjälp av intervjuerna och litteraturdelen. Våra 

frågeställningar lyder: 

 

1. Hur upptäcks elever med lässvårigheter? 

2. Vilka orsaker kan ligga till grund för lässvårigheterna och vilka metoder kan hjälp eleverna 

framåt, enligt pedagogers perspektiv?  

3. Hur ser elevernas självbild ut? 

 

Litteraturdelen tar upp styrdokumentet Lpo94 samt tre olika läsinlärningsmetoder och även 

hur läsprocessen ter sig, detta togs upp för att få ett helhetsperspektiv. Därefter går vi in på 

svårigheterna, det börjar med när och hur upptäckten framträder för att sedan gå över till 

svårigheter och metoder. Vi tyckte även att det var viktigt att få med pedagogens roll och hur 

denna kan antigen kan hjälpa eller stjälpa elevers läsutveckling. Slutligen behandlar 

litteraturen elevernas självbild.   

 

För att vi skulle få reda på vårt syfte använde vi oss av personliga intervjuer där vi 

dokumenterade det hela med bandpelare. Detta var till god hjälp när vi skulle sammanställa 

alla intervjuer och på detta sätt missade vi inget viktigt av respondenternas svar. Intervjuerna 

av de nio pedagogerna var av semistruktuerad metod och även en kvalitativ undersökning, där 

frågorna var öppna och att informanterna även haft tid att förbereda sig. Detta gav 

undersökningen ett djup och vi fick tillsammans med respondenternas svar och med 

litteraturen ett brett perspektiv.  

 

Pedagogernas svar stämde bra överens med varandra, det fanns dock vissa avvikelser i svaren, 

bland annat att en av informanterna ansåg att elever med lässvårigheter ej har någon dålig 

självbild medan resterande menade att eleverna någon gång har eller haft en dålig självbild. 
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Vi ser även att litteraturdelen stämmer överens med informanternas åsikter kring 

lässvårigheter. Något som kom upp i alla respondenternas svar förekom under frågan, när 

elevernas lässvårigheter upptäcks, där var pedagogerna överens om att det skedde någon gång 

mellan förskoleklassen upp till skolår två. De var även samspelta över att man som pedagog 

måste hela tiden berömma för minsta lilla framsteg eleverna gör. Att anpassa undervisningen 

efter elevens förutsättningar och behov kom också på tal, vilket även litteraturen tar upp. Det 

som skiljer svaren åt i intervjuerna är ordbildsmetoden där en av respondenterna anser att 

denna metod inte räcker hela vägen till eleven skall lära sig att läsa, utan den måste 

komplitteras med någon annan metod.  En annan väsentlig skillnad var att en av pedagogerna 

ansåg att hennes elever med lässvårigheter inte visade några som helst tecken på dålig 

självkänsla. Vilket däremot resten av informanterna inte höll med om. De påpekade att 

elevernas självkänsla var negativ i grunden men att de inte alltid visar det utåt. Detta ter sig att 

elevernas tar på sig en roll och på sätt försöker de undvika att visa att de har svårigheter och 

känner sig misslyckade.  

 

Genom vår undersökning har vi fått många givande tankar från både intervjuerna och 

litteraturen. Detta har ökat vår förståelse för hur elever med lässvårigheter har det. Vi har även 

fått ökad förståelse för hur viktig pedagogens roll är i elevens utveckling. Att ha kunskap om 

flera olika metoder och strategier är ett måste för att kunna hjälpa elever med lässvårigheter. 

Detta har vi fått erfara från våra intervjuer och även från vår litteratur. Undersökningen har 

gett oss många tänkvärda aspekter kring lässvårigheter och detta kommer vi att ta med oss i 

våra blivande yrkesverksamma år. 
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Bilaga 1. 
 

Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande som läser sista terminen vid Högskolan i Kristiansstad, 1-7 lärare. 

Under hösten håller vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om elever med 

lässvårigheter.  

 

En av våra metoder till fördjupning är att intervjua personer som arbetar med elever som har 

problem med sin läsning eller andra personer som kommit i kontakt med detta ämne. Vid 

tidigare kontakt med er är vi tacksamma att ni så hjärtligt ställer upp på intervju. Under själva 

intervjutillfället vill vi gärna använda oss av bandspelare för att dokumentera era svar. Vi 

hoppas att det inte möter några hinder. Era svar kommer att behandlas helt konfidentiellt. 

Intervjun beräknas ta 45 minuter. Er kunskap och erfarenhet är viktig för vår undersökning. 

 

Vi kommer att ställa frågor inom dessa områden: 

• Upptäckt 

•  Metoder och strategier  

• Självbild 

• Bemötande 

• Orsaker 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 

 

Vid frågor kontakta oss gärna: 

 

Hanna Åkesson                                                  Johanna Nilsson  

Tel.mobil: xxxx xxxxxx                                   Tel.bostad: xxxx-  xxxxx 

                                                                          Tel.mobil: xxxx xxxxxx 
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Bilaga 2. 
 

Intervjufrågor 
Allmänt: 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du varit verksam inom ditt yrke? 

 

Upptäckt 

3. Vad säger din erfarenhet angående hur barn upptäcks med lässvårigheter? 

4. När upptäcks eleverna, med säkerhet att lässvårigheterna inte beror på mognad? 

 

Orsaker  

5. Vilka är de vanligaste orsakerna till lässvårigheter, enligt din mening? 

 

Metoder 

6. Vilka metoder och strategier försöker du använda för att hjälpa dessa elever? 

7. Varför använder du just de metoderna? 

 

Bemötande och självkänsla  

8. Hur bemöter du dessa elever (efter ständiga misslyckanden)? 

9. Hur tror du barnens självbild ser ut? 

10. Hur märker du det? 

11. Hur kan du göra för att stärka elevernas självbild? 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


