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Förord 
Vi har nu avverkat ett antal år på Högskolan Dalarna med många bra kurser, lärare och 
studiekamrater. Under VFU perioderna har vi varit på skilda skolor med olika handledare. Alla 
har de hjälpt oss framåt i vårt framtida yrkesval. Vi har träffat elever, som alla utmärkt sig med sin 
egen personlighet och stil. Att vara pedagog är i mångt och mycket ett socialt yrke där vi 
förhoppningsvis hjälper elever att utvecklas och växa, samtidigt som de ger oss erfarenhet att 
hjälpa nästkommande elever. Dessa elever ger även oss näring att växa och utvecklas både i yrket 
och som personer. Detta arbete som utgör vår examensuppsats har ökat insikten av elevernas 
bild av skolan. Vi vill därför tacka alla elever som öppet delgivit oss sina känslor kring läs- och 
skrivsvårigheter. Utan er hade denna uppsats inte blivit av. Vi vill även tacka kontaktpersonen på 
skolan som valt ut dessa elever och haft tid med våra frågor, ställt upp med lokal och alltid varit 
stöttande. 
 
Vi vill även tacka alla i vår omgivning, alla nära och kära, som stöttat oss i vardagen när vi har 
arbetat med uppsatsen. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka Torsten för hans engagemang och stöd och kloka kommentarer 
så att arbetet har gått framåt. 
 
Leksand 29 maj, 2008 
 
Marcia Markus & Anette Olsson 
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ABSTRACT 
 
Title: Reading and Writing Difficulties and their influences on students attempting to                                                  
 create their own identities. 
 
Language:    Swedish with an English abstract. 
 
Key words:   Identity, Reading and Writing Difficulties, Dyslexia, Self-concept, Self- image, 
 Self-esteem, Identitet, Läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, Självuppfattning, 
 Självbild, Självkänsla. 
 
In schools today, we expect student performances and achievements to be exceptional.  Having 
good reading and writing skills are essential if students want to excel at their school assignments.  
Students with reading and writing difficulties have to work much harder than their other 
classmates.  Their having to work harder coupled with being teenagers and facing all the 
uncertainties which are present at that age, these students face the difficult task of trying to find 
out who they are and who they want to be.  In other words, they try to create their own 
individual identities.  
 
This study investigates the experiences of students with reading and writing difficulties in their 
interactions with other students and school personnel, in different situations. The collection of 
data has been done through group interviews.  Thirteen, 15 year old students participated in these 
interviews.  Some of the factors which characterise a hermeneutic approach have helped to form 
the basis on which the study lies. A hermeneutic approach suggests that the data collected is 
sorted and analysed to enable the identification of differences and patterns.  These patterns are 
arranged to give results that are subjective and which also show an interpretation of the data 
collected.  The results show that students are more comfortable with their identities, when they 
are diagnosed or made aware that their performances in school are directly affected by their 
reading and writing difficulties.  The study also shows that having reading and writing difficulties 
tells the students who they are but, at the same time, plays an important role in their interactions 
with other classmates and adults.  The outcomes of these interactions greatly affect the formation 
of their identities. The way in which school personnel treat students is also shown to be of great 
importance.   
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 1 Inledning 
 
I dagens skola, precis som i gårdagens, finns ett antal elever som inte faller inom normen för den 
rådande tendensen i samhället.1 I skolan gäller det oftast, enligt Persson, elever som riskerar ”bli 
efter” eller de som måste få chansen att ”komma ifatt”. Normen fastställs av andra elevers fart på 
skolarbetet. Enligt författaren så ”har vi i skolan, liksom i övriga samhället, behov av att definiera 
en gräns för vad som anses normalt till skillnad från det avvikande”.2 När det bestäms vad som är 
normalt lärande i skolan, innebär det att de elever som faller utanför kurvan ses som avvikande. 
Att kunna läsa och skriva hör till en av de viktigaste delarna i en människas 
kommunikationsfärdigheter. Problem att lära sig eller att använda dessa delar kan ”få både 
kunskapsmässiga och personlighetsmässiga konsekvenser”.3  Påverkar detta då dessa elevers 
självkänsla? Författaren Jonas Stier skriver i sin bok Identitet Människans gåtfulla porträtt att en 
människas identitet är en komplex fråga.4  Uppfattningen att identiteten är komplex delas av flera 
forskare. Inga Sylvander skriver bland annat om hur komplext jag-identitetsbegreppet  är.  Den 
definieras av Erik Holmberger Eriksson som ”förmåga att uppleva och vidmakthålla andras 
uppfattning om en själv”. 5

1.1 Forskning kring identitet och dyslexi 

 Han anser att identitet består av olika komponenter – kroppslig, 
sexuell, ideologisk, social, psykologisk, yrkesmässig – och på varje område måste en ung person 
söka sig fram och hitta sin egen identitet.  Inga Sylvander påpekar dessutom att identiteten har 
med ens inre upplevelse att göra, liksom med inre konstans det vill säga en beständighet och 
varaktighet av identiteten.  Det är beroende av omgivningens värderingar, samtidigt som 
individen är flexibelt öppen för vad varje situation har att ge.  
  
I litteraturen kring ämnet framgår att elever kan få både kunskapsmässiga och 
personlighetsmässiga konsekvenser av sina läs- och skrivsvårigheter. Tidigare forskning visar att 
det är viktigt att studera hur elever uppfattar sin identitet i skolan. Vår studie bygger på att vi låter 
ett antal elever med läs- och skrivsvårigheter i år 9 beskriva hur de uppfattar sin verklighet och på 
så vis få deras syn på sin egen situation i skolan. 
 
 

 
Dyslexi kan ha en negativ effekt på elevens självbild. Stadler beskriver fenomenet som en ond 
cirkel6 Cirkeln börjar med att eleven upplever vanmakt över att klasskamraterna använder 
bokstäver med lätthet när han/hon själv inte förstår. Känslan av att misslyckas och inte förstå lika 
bra som alla andra leder till försämrad inlärningsförmåga och en förlorad lust till lärande, enligt 
författaren; ”De dras allt starkare in i en ond cirkel som förvärrar både hem- och 
skolsituationen.”7 Som kompensation för misslyckandena kan eleverna använda sig av andra 
strategier, vissa kan bli utåtagerande, medan andra kan bli tysta och inbundna enligt Stadler. Att 
tysta och inbundna elever är något som läraren bör uppmärksamma mest tar även Rygvold upp i 
sin bok, Barn med behov av särskilt stöd,8

                                                 
1 Börjesson 1997 Persson 2005  
2 Persson 2005:100 
3 Rygvold m.fl 1995:117 
4 Stier 2003:8 
5 Sylvander 1982:32 
6 Stadler 1994:109 
7 Stadler 1994:109 
8 Rygvold m.fl. 1995:139 

  eftersom dessa elever riskerar bli osynliga. Författaren 
menar att eleverna upplever skolan som ett otrevligt ställe. Detta är ett av syftena med vår studie 
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att få dessa elevers upplevelse av skolan och skolmiljön. Stadler påpekar dock att man kan höja 
självkänslan genom beröm och anpassade uppgifter som varken är för svåra eller för lätta Det 
bör, enligt författaren, vara uppgifter som eleven klarar med viss ansträngning.9

Att elever kan kompensera sina problem med andra egenskaper är något som tas upp i boken 
Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap

  
 

10. Här tar författaren upp ett forskningsprojekt som 
genomfördes av Göteborgs universitet där man intervjuade olika befattningshavare i grundskolan 
om deras ”syn på olika företeelser relaterade till specialpedagogisk verksamhet.”11 Här uppgav 
många speciallärare att problem i svenska kan göra att eleven även får andra problem. ”Elevens 
frustration kan då ta sig uttryck i stökighet.”12 I undersökningen fanns en fråga som gällde hur 
urvalet av elever till specialundervisning skedde. Här anges att urvalet sker på beställning av 
någon annan, oftast tidigare undervisande lärare. Men specialundervisning kan även ske om 
eleven själv väljer detta. Elevens val kan bero på många faktorer och oftast är det att den 
undervisande läraren och eleven inte riktigt förstår varandra eller att eleven helt enkelt inte 
uthärdar klassrummet.13

Tidigare forskning visar att det som regel är omöjligt för en elev som har 
svårigheter i skolarbetet att genom specialundervisning dels ta igen de 
kunskapsbrister som föranlett specialundervisning, dels avancera till sina 
kamraters kunskapsnivåer. Ytterligare en risk är att de elever som ständigt 
”ligger efter” de andra utvecklar egna strategier för att ändå visa omgivningen 
att de duger. Vuxna analfabeter kan t ex vittna om de färdigheter de utvecklat 
i att dupera folk till att tro att de kan läsa.

 
 
Som nämndes i inledningen är den normativa farten en vanlig faktor till att bedöma om 
specialundervisning behövs. Eleven i fråga behöver komma i kapp sina kamrater: 
 

14

Författaren påpekar att detta riskerar skapa en otrygghet då eleven lever på en lögn som hela 
tiden riskerar bli avslöjad. Detta är något som även tas upp av Rygvold

 
 

15 där hon menar att 
personer med läs- och skrivsvårigheter hela tiden riskerar att deras problem uppmärksammas eller 
avslöjas och de riskerar att betraktas som dumma. Hon tar upp en undersökning som visar att 
personer med dessa svårigheter har en större tendens att isolera sig från övriga samhället vilket 
leder till konsekvenser i både val av utbildning, fritidsintressen och livet i stort.16

En annan konsekvens av att mäta farten hos eleverna är ett de hela tiden upplever en stress av att 
ständigt ligga steget efter sina kamrater. Dessa elever riskerar mista sin lust och nyfikenhet till att 
lära. Här blir den onda cirkeln svårigheter – minskad nyfikenhet – mindre läsning…

 
 

17

                                                 
9 Stadler 1994:109 
10 Persson 2005 
11 Persson 2005:56 
12 Persson 2005:69 
13 Persson 2005:71 
14 Persson 2005:96 
15 Rygvold m.fl 1995:139 
16 Rygvold m.fl 1995:140 
17 Rygvold m.fl 1995:138 

 Ester 
Stadler menar att det finns vissa kritiska stadier under skoltiden för elever med dyslexi. Hon 
menar stadieövergångarna som sker mellan år 3 till år 4 och mellan år 6 till år 7, där problemen är 
kopplade till att barnen får nya lärare och kraven på läs- och skrivinlärning ökar drastiskt. Enligt 
författaren försöker föräldrar att hjälpa sina barn med den ökande bördan av läxor, berättelserna 
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är många att dessa bördor har ”lett till depressioner, skolskolk och tråkigheter för både barn och 
föräldrar”.18

2004 utförde två studenter på socialhögskolan en studie om hur vuxna högskolestudenter med 
dyslexi, bland annat upplevde att deras självkänsla påverkades av svårigheterna. Deras 
informanter medgav att självkänslan både fått sina törnar och vacklat emellanåt. En beskriver att 
hon fick en dålig självkänsla direkt vid skolstart. En av informanterna hade under skoltiden 
bestämt sig för att bli bäst på någonting, hon valde därför att bli smalast, för kroppen hade hon 
kontroll över. Men studien visade även på positiva erfarenheter så som att dyslexin hade stärkt 
informantens verbala förmåga och någon hade blivit aktiv och utåtriktad, något som stärkt 
hennes självkänsla. Alla informanter i studien ansåg att självkänslan och relationer till andra 
påverkats av funktionshindret. Det mest avgörande för om funktionshindret skall bli ett hinder 
eller begränsning i livet är omgivningens bemötande. Ett förstående och stödjande bemötande 
ger dyslektikern goda möjligheter att utveckla både goda relationer och en god självkänsla.

   
 

19

Dyslexi har av Socialstyrelsen förklarats som ett handikapp och vissa personer med svår dyslexi är 
därav berättigade till tekniska hjälpmedel. Dyslektikernas intresseorganisationer kan även söka 
statsbidrag till sin verksamhet.

 
 

20 Under rubriken Läs och skrivsvårigheter är ett vanligt funktionshinder 
skriver Helene Gårdsäter bland annat att eleverna måste ha god läsförmåga för att klara sina 
skolarbeten. Vidare skriver författaren att oavsett ”hur begåvad, duktig, flitig och ordentlig man 
är” 21

1.2 Syfte och frågeställningar 

, så är det mycket svårt för eleverna med läs- och skrivsvårigheter att kompensera för sina 
svagheter.   
 
Här finner vi det intressant att få en bild av hur elever med läs- och skrivsvårigheter  uppfattar 
sitt identitetsskapande i skolan. Har de en positiv bild av skolan? Hur ser dessa elever på 
pedagogernas bemötande? Finns det skillnader mellan elever som genomgått en utredning och de 
elever som själva eller av omgivningen upplever att de har dessa svårigheter? Vi vill med denna 
studie ge ett antal elever med dessa svårigheter chansen att berätta vad de upplever och vad de 
anser är viktigt för andra inom skolan att veta. 
 
 

 
Syftet med undersökningen är att ge ett antal elevers bild av, om och hur, de anser att deras 
identitetsskapande påverkas av läs- och skrivsvårigheter.  
 
De frågor vi finner vara viktiga att få besvarade är följande: 

• Kopplar eleverna sina känslor, sin grupptillhörighet och sin unika personlighet till läs och 
skrivsvårigheterna?  

• Hur anser eleverna att identiteten har påverkats av att svårigheterna upptäcktes? 
• På vilket sätt beskriver eleverna vad som bestämmer till vilken grupp eleverna skall 

tillhöra i skolan? 
• Förekommer skillnader mellan elever som har diagnos och de elever som inte har 

diagnos? 
• I vilken utsträckning påverkar skolan elevernas identitet utifrån läs- och skrivsvårigheter? 

                                                 
18 Stadler 1994:117 
19 Hamner & Stolt  2004 
20 Stadler 1994 
21 Gårdsäter m.fl 1999:155 
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1.3 Styrdokument 
 
I Lpo 94 står det att ”undervisningen skall anpassar till varje elevs förutsättningar och behov”22 
Skolan skall verka för en stimulerande miljö för elevernas utveckling och lärande där eleverna 
känner trygghet och får en lust till att lära. Till detta hör även att tillsammans med eleverna 
bestämma och utveckla de regler som finns i den egna gruppen. Här har även rektorn ett ansvar i 
att utveckla arbetsformer som gör att elevinflytande gynnas.23

1.4 Begrepp 

  
 
 

 
Självbild: Man kan enkelt förklara självbilden som den kunskap och information vi har om oss 
själva. Informationen omfattar såväl synliga yttre företeelser som ansikte och kroppshållning som 
personliga erfarenheter och våra ideal; ”Genom socialt samspel och identifikationer med andra, 
utvecklas självbilden tidigt i livet”. 24 Självbilden är kognitiv till skillnad från självkänslan som är 
emotiv.  Man kan säga att självbilden är ett sätt att kategorisera oss själva men lika mycket ett sätt 
hur vi tror oss kategoriseras av andra.25  Här beskriver Ester Stadler att ”de flesta dyslektiker har 
en negativ självbild som följd av sina misslyckanden”.26

Självkänsla: Eftersom självkänslan är självupplevd kan den endast förklaras av personen i fråga. 
Stier beskriver självkänslan som ”den trygghet och grundläggande kärlek vi har till oss själva”.

 
 

27 
Vidare skriver han att självkänslan får näring, om vi blir uppskattade och visas omtyckta. Utsätts 
vi för ständig kritik kan det i värsta fall leda till självförakt eller självhat. Självkänslan är ett sätt vi 
värderas oss själva på. ”De med låg självkänsla gillar inte sig själva särskilt mycket”.28 Enligt 
författaren beskrivs oftast det som gillas eller ogillas i kompetenstermer.29

Självuppfattning: Självuppfattningen kan beskrivas som de erfarenheter och upplevelser man 
har av sin egen förmåga eller oförmåga. Stier menar att självuppfattningen ligger till grund för en 
persons självförtroende. Självuppfattningen har även en kulturell bakgrund. ”I vår kultur är till 
exempel skolprestationer och en ‘frisk’ kropp högt värderade, …”

 Man kan således ha 
hög självkänsla i vissa situationer och låg i andra. Är man duktig på idrott har man oftast en hög 
självkänsla i idrotts sammanhang men kan i andra situationer där man känner sig mindre duktig 
ha en låg självkänsla.  
 

30 Karin Taube beskriver att 
självuppfattning fungerar som ett filter, som helst endast släpper in sådana intryck som står i 
överensstämmelse med tidigare uppfattning om hur världen och vi själva är, alternativt sådana 
intryck som kan höja individens självuppfattning.31 En människas självbild speglar i viss 
utsträckning den värld hon lever i. "Skolsjälvbilden" är uppdelad i flera ”underavdelningar” som 
rör de olika skolämnena.32

                                                 
22Lpo 94 2006:4 
23 Lpo 94 2006 
24 Stier 2003:52 
25 Dimbleby & Burton  2006: 21 
26 Stadler 1994:109 
27 Stier 2003:52 
28 Dimbleby & Burton  2006:26 
29 Dimbleby & Burton  2006:26 
30 Duesund 1996:73 
31 Taube 2007: 24 
32 Taube 2007:25 

 De sociala, känslomässiga och fysiska aspekterna av jaget har också 
”underavdelningar” och längst ned i hierarkin finns värderande tolkningar av beteendet i specifika 
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situationer.33  Om en individ anser att idrott är ett mycket viktigt område så multipliceras värdet 
för idrott med ett högre tal än t ex värdet för studieresultat i matematik, som individen bedömer 
som relativt oviktigt.  Summan av de viktade klustren, eller områdesvärdena, utgör sedan 
individens totala självärdering.34 Förutom att låg självvärdering kan leda till undvikande av 
uppgiften kan den också medföra att endast en begränsad del av uppmärksamheten ägnas åt det 
aktuella problemet, medan resten av uppmärksamheten upptas av individens ängslan för att 
misslyckas igen. 35

Självförtroende: Självförtroendet är det som bestämmer hur vi agerar eller inte agerar i en viss 
situation, allt enligt Stier. Även Taube tar upp betydelsen av självförtroende inom ett 
självbegreppsområde. Självbegrepp definierar Taube som ”en organiserad konstellation av 
individens inbördes relaterade, värderande tolkningar av olika aspekter av sitt eget jag och av jaget 
i relation till omgivningen”

 
 

36

Läs och skrivsvårigheter/Dyslexi: Dyslexi, enligt Rygvold föredrar många elever med läs- och 
skrivsvårigheter och föräldrar till dessa, ordet dyslexi, medan andra anser att det inte är bra och 
för associationerna till ett sjukdomstillstånd. Enligt författaren 

 Hon menar att självförtroende är en av det termer som omväxlande 
används för att beteckna självbegrepp.  
 

37 används begreppen synonymt 
men hon menar dock att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är skilda problem som har skilda 
orsaker. Åtskillnaden är kanske konstlad och ”är av ringa praktiskt - pedagogiskt intresse”38

Dyslexi definieras vanligtvis något snävare och används om elever med 
specifika läs- och skrivsvårigheter

. Men 
vi kommer att kortfattat med hjälp av författaren försöka beskriva begreppen nedan: 

 
Läs- och skrivsvårigheter används som beteckning på elever som av en eller 
annan anledning inte har de färdigheter i skriftspråket som man skulle kunna 
förvänta sig av deras ålder eller den årskurs de går i. De har ofta svårigheter 
även inom andra ämnen. 
 

39

                                                 
33 Taube 2007:25 
34 Taube 2007:27 
35 Taube 2007: 43 
36 Taube 2007:21 
37 Rygvold m.fl 1995 
38 Rygvold m.fl 1995:119 
39 Rygvold m.fl 1995:118 

 
 
Författaren påpekar vikten av att utgå från varje individ och dennes specifika problem när man 
bestämmer vilka åtgärder och insatser som behövs eftersom det finns olika former av läs och 
skrivsvårigheter. 
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2 Metod 
 
Valet av metod är inspirerat av det hermeneutiskt vetenskapliga perspektivet som fungerar som 
utgångspunkt för den tolkningsprocess som presenteras och knyts till studien. Den 
hermeneutiska forskningsmetoden är förgrenad inom många olika tillämpningsområden. Vi har 
därför valt att genom vår studie redogöra för de delar som är relevanta.   
 
 

2.1 Val av Metod 
 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer i fokusgrupp. Detta för att intervjupersonerna skulle 
få chansen att svara med egna ord för att på det viset kunna upptäcka informanternas 
uppfattningar om något, i detta fall identitetsskapandet i skolan kopplat till läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa intervjuer har således ”en låg grad av standardisering”40.  Som grund till 
vår forskning valde vi att redogöra för begrepp och forskning inom områdena identitet och läs- 
och skrivsvårigheter. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju var att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades; i detta fall elevernas; livsvärld, i avsikt att tolka deras mening.41  
Genom studien ville vi låta elever med läs och skrivsvårigheter berätta om sin vardag i skolan 
utifrån egna upplevelser. För att samla materialet valde vi att använda oss av en gruppintervju. 
Arbetet granskades inspirerat av ett hermeneutisk beskrivande begrepp men i huvudsak skulle 
studien på ett så objektivt sätt som möjligt, återge elevernas bild. En hermeneutisk 
forskningsfråga är ofta en betydelsefråga som handlar om vad något betyder för någon, i detta fall 
elevers upplevelse av identiteten kopplat till läs- och skrivsvårigheter i skolmiljö. 
Materialbearbetningen och analysen innebar att vi sökte, tolkade och införskaffade kunskap inom 
problemområdet för att uppnå resultat. Detta tillvägagångssätt ansågs vara bäst eftersom analys 
av insamlade data innebar ett kvalitativt sökande efter information med avsikt att 
förklara/redovisa genom vår egen förståelse och tolkning av data. En förklaring är alltså bara 
meningsfull i den utsträckning som den kan fördjupa förståelsen av data. Patel och Davidson 
skriver att ordet empiri ungefär kan översättas med erfarenhet. Empiriskt baserad kunskap är 
alltså den kunskap man får genom att skaffa sig erfarenheter genom observationer av omvärlden, 
verkligheten.42

2.2 Hermeneutik 

  
 
 

 
En hermeneutisk forskningsfråga är ofta en betydelsefråga som handlar om vad något betyder för 
någon. I empirisk-hermeneutiska studier är det också vanligt att undersöka varför detta något, 
betyder det som det verkar tyda på. Hermeneutik har fått stå för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad.43 Inspirerade av 
hermeneutiken lät vi eleverna beskriva vad deras läs- och skrivsvårigheter betydde för dem. En 
hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur; att man i och genom språket, 
kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga.44

                                                 
40 Patel & Davidson 2003:78 
41 Kvale, 2005:117 
42 Patel & Davidson 2003:18 
43 Patel & Davidson 2003:29 
44 Patel & Davidson 2003:29 
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Vår undersökning skiljer sig något från den rent hermeneutiska forskarrollen då vi antog en 
objektiv ställning i tolkandet av informanternas livsvärld.  
 
 

2.2.1 Den hermeneutiska spiralen 
 
Enligt Patel och Davidson45, är det genom den hermeneutiska spiralen man beskriver hur man 
genom tolkningen och förståelsen av insamlade data pendlar mellan helhet och del och från 
subjekt till objekt. Som forskare förstår man att tolkningen är fri, i och med att det är forskaren 
själv som förväntas argumentera för att bevisa att den bästa tolkningen används. Dessutom anser 
Ödman46

2.2.2 Förståelse och tolkning  

 att forskaren själv bör leta efter motargument och försöka upptäcka luckor i sin egen 
argumentation för en tolknings idé. Här är det ofta fruktbart att ta del av vad andra forskare 
kommit fram till.  Ödman menar att delar och helhet, subjekt och objekt helt enkelt måste hänga 
ihop. Här behöver forskaren tänka logiskt och kontextuellt, men med bibehållen öppenhet. Om 
man som forskare söker svar utifrån tolkning av insamlade data är det viktigt att förstå att 
innebörden och tillvaron inte är skilda områden. I vår studie använde vi oss av gruppintervjuer 
för att skaffa oss kunskapen med hjälp av ett syfte och några fördjupande frågeställningar. Här 
menar Ödman att svaren från intervjudeltagarna bör behandlas utifrån ett tolkningsperspektiv 
samtidigt som vi tar hänsyn till tillvaron som eleverna befinner sig i, i vårt fall skolans värld. 
Tillsammans bör delar utformas till den helhet vi söker. 
 
 

 
Centralt i en hermeneutisk forskningsstudie är tolkningsprocessen. Genom tolkningsprocessen 
har den hermeneutiska studien som utgångspunkt en ambition att ge en meningsfull bild av den 
studerade verkligheten. Gemensamt för en tolkningsprocess är förståelse, eftersom det går att 
förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, 
kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga 
livsyttringar. Patel och Davidson påpekar också att människor har intentioner, avsikter, som 
yttrar sig i språk och i handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av.47

Annika Lantz definierar en kvalitativ analys som mer än ”att beskriva någon/något utifrån en 
eller flera egenskaper”. Lantz resonerar kring Westlanders beskrivning av skillnaden mellan en 
kvalitativ och en kvantitativ analys. Westlander skriver att kvalitativ analys måste tillåta en 
”bestämning hos flera undersökningsobjekt vilka kan skilja sig avseende förekomst och 
sammansättning av egenskaper”. Det blir då inte fråga om ”mer än” eller ”mindre än” som oftast 
är tydligt i en kvantitativ analys, utan en fråga om ”likartad –olikartad”. Kvalitativ analys föredrar 
alltså uppmärksamhet på det eventuellt olikartade. Kvalitativ analysmetod betyder dock i 
allmänhet att de data som man ursprungligen erhåller skall abstraheras så att en ”syntes 
uppstår”.

 Vi måste 
dock påpeka att vi endast var influerade av hermeneutiken. I vår analys försökte vi tolka våra 
utvalda elevers bild av deras livsvärld. Informanterna är således centrala i vår studie.   
 

48

                                                 
45 Patel & Davidson 2003: 31 
46 Selander & Ödman 2005 
47 Selander & Ödman 2005 
48 Lantz 1993:71 
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I denna studie är det insamlade data från intervjuer som är underlaget för vår analys.  Litteraturen 
visar att insamlade data kan vara beskrivande om vi redogör ordagrant, men eftersom syftet var 
att söka efter ”vilka drag” eller sammanhang som låg ”dolda”, lade vi stor vikt vid hur vi beskrev 
och hur vi analyserade det insamlade materialet. Analysen krävde att vi reflekterade kring 
kopplingen mellan insamlade datavärde som en helhet och de generella uppfattningarna om, i 
vårt fall, läs- och skrivsvårigheters påverkan på identitetsskapande och vår analys av var i 
upplevelsen av påverkan består.49

2.3 Urval av elever och beskrivning av skolan  

 
 
 

 
Vi valde att göra vår undersökning på en skola som ligger centralt i en liten stad i Mellansverige. 
Skolan har skolår F-9 och består av ca 400 elever.  Vi hade en kontaktperson som informant på 
skolan som efter vår beskrivning av uppsatsens syfte och frågeställningar föreslog de elever som 
vi sedan intervjuade. Kontaktpersonen valde utifrån våra önskningar ut elever med tecken på läs- 
och skrivsvårigheter, vissa med diagnosen dyslexi. Kontaktpersonen redogjorde även för sina val 
av elever. På detta vis blev vi uppmärksammade på vilka problem skolan ansåg att eleverna hade. 
Eleverna delade inte alltid denna uppfattning.  
 
Informanten valde ut totalt 13 elever varav 6 elever med utredda läs- och skrivsvårigheter. De 
övriga eleverna, upplever informanten och övriga pedagoger, har svårigheter vi läsning och 
skrivning. 
 
 

2.4 Fokusgrupp  
 
Vi bestämde oss för elever som var över 15 år för att undvika etiska problem att utföra studien på 
minderåriga.50 Vi utförde intervjuerna i fokusgrupp där den gemensamma nämnaren var läs- och 
skrivsvårigheter. Fördelarna med att använda sig av fokusgrupp är att samtalet kan bredda 
perspektivet på ämnet då deltagarna kan framföra sina åsikter samtidigt som de lyssnar på andras 
argument och kommentarer. De kan även få nya tankar av andras åsikter och föra ämnet framåt. 
Frågorna blir belysta ur fler perspektiv tack vare fler deltagare.51 När man bestämmer sig för att 
använda fokusgrupper i en forskningsprocess är det viktigt att undersöka om fokusgrupper är den 
bästa metod för just den undersökningen eller studien. Wibeck betonar vikten av att man som 
forskare förstår att även om fokusgrupper är en gångbar metod så passar den inte alla syften. 
Beslutet av att använda sig av fokusgrupper innebär ofta att forskaren bestämmer sig för 
intervjumetodik. Intervjuer är i många fall en lämplig undersökningsmetod, genom vilken 
forskaren kan få information som annars skulle vara näst intill omöjlig att komma åt. 52  ”Det är 
ändå viktigt att uppmärksamma att det inte finns några rätt eller fel i valet av metod; det finns 
metoder som är mer eller mindre lämpliga för olika ändamål och ibland blir forskaren först i 
efterhand medveten om att en annan metod än den han eller hon valt, kanske skulle ha varit mer 
lämpad”.53

                                                 
49 Lantz 1993:72 
50 Etiska rådet 2008 
51 Skåne läns hemsida 2008 
52 Wibeck 2000:37 
53 Wibeck 2000:38 

  Om forskaren väljer intervjuer som metod inställer sig nästa fråga, nämligen: är 
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individuella intervjuer eller gruppintervjuer mest lämpade för den aktuella studien?54 I vår studie 
anser vi att gruppintervjuer är en lämplig metod eftersom vi vill att informationen skulle innehålla 
en ”bredare skala av idéer”.55 Dessutom anser Wibeck att i en gruppintervju kan deltagarna 
framföra sina åsikter som under diskussionens gång prövas och omformuleras, nya idéer kan 
formas och uttryckas medan samtalet fortgår. Denna gruppdynamik används ofta som ett 
argument för gruppintervjuer till skillnad från individuella intervjuer.56 Dessutom innebär 
fokusgruppsmetoden en fördel om man vill minska intervjuarens styrande roll. Forskaren lägger 
mer intresset på hur deltagarna en viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen än på vad 
enskilda individer tycker. Intresset inriktas således i en fokusgruppsstudie på gemensamma, 
kulturellt förankrade föreställningar och attityder. 57 Vi har även använt oss av en grupp som 
redan existerar och enligt Wibeck är det flera saker som talar positivt för användandet av redan 
existerande grupper.  Hon anser att i sådana fall är ingen rädd för att falla in i diskussion och 
dessutom kan redan existerande grupper underlätta rekryteringsprocessen.58

2.5 Arbetsgången/Genomförande  

 Detta var något som 
spelade in i urvalet av dessa undersökningsgrupper. Vi ville att eleverna skulle våga tala och de 
existerande grupperna har självklart underlättat rekryteringsprocessen i undersökningen. 
 
 

 
Vi har genom hela studien varit två författare. Allt arbete har skett i samarbete. Intervjuer och 
litteraturstudier har genomförts tillsammans för att vidare kunna utföra analyser i samförstånd. 
Studien hade sin början i litteratursökning på databasen libris 59 med sökord som elev, identitet, 
självkänsla och läs- och skrivsvårigheter. Efter litteraturgenomgång och analys av detta utformade vi 
frågor i ett kvalitativt perspektiv där samtalet är det viktiga och frågorna endast blir en sorts mall 
till diskussion. Kvale menar att frågorna inte ska vara strängt strukturerade men intervjun bör inte 
heller vara ett helt öppet samtal utan styrning.60

Det centrala är alltså inte huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte 
ledande, utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i 
relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap.

  
 

61

Intervjufrågorna inleddes med lite lättare frågor av allmän karaktär

 
 

Vi frågade även eleverna om vi fick tillåtelse att spela in intervjun då vi ville koncentrera oss på 
samtalet. Intervjuerna genomfördes med ett par dagars mellanrum. Detta för att lyckas fånga upp 
de elever som informanten hade valt ut. Från början hade vi två fokusgrupper med sex till sju 
elever men på grund av sjukdom och annan frånvaro blev det i slutändan tre grupper med tre till 
sju elever i varje grupp. Kontaktpersonen gav tillåtelse att låna eleverna i två timmar per grupp. 
 

62 för att på så vis bara inleda 
samtalet. Kvale skriver, att det är viktigt att skapa en atmosfär där informanterna känner att de 
kan ”tala fritt om sina känslor och upplevelser.”63

                                                 
54 Wibeck 2000:39 
55 Wibeck 2000:39 
56 Wibeck 2000:40 
57 Wibeck 2000:42 
58 Wibeck 2000:52 
59 Libris sökmotor 2008 
60 Kvale 1997 
61 Kvale 1997:146 
62 Se bilaga 1 
63 Kvale  1997:118 

 Efter intervjun slogs bandspelaren av och 
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samtalet var fritt att fortsätta utan inspelning. Här menar Kvale att detta kan vara en bra 
avslutning för informanterna. 
 
Intervjuerna transkriberades och vi författare diskuterade och analyserade svaren. Vi har valt att 
redovisa intervjuerna i resultatdelen som beskrivning av samtalet i löpande text. Transkriberingen 
av bandinspelningen är inget annat än en tolkning av en muntlig intervju. Ljudkvalitén på bandet 
är bra men det finns alltid vissa saker att beakta: 

 
Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen 
uppsättning regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. 
Utskrifter är inte kopior eller representationer av någon ursprunglig 
verklighet; de är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara 
verktyg för givna syften.64

Wibeck skriver att det mest tidskrävande, men också bästa, underlaget för en systematisk och 
noggrann analys är att skriva ut- transkribera samtalen. Detta är i princip en förutsättning inom 
akademisk forskning. Att göra en transkription innebär också en analys  och ett tolkningsarbete i 
sig, där vissa aspekter lyfts fram och andra selekteras bort.

   
 

65  Ett vanligt syfte med analysen av 
material från fokusgrupper är att komma åt innehållsliga aspekter av det som sägs.66 En 
innehållsanalys inleds med att man går tillbaka till syftet med undersökningen, eftersom 
forskningsfrågan styr både datainsamlingen och valet av analysmetod. På det hela taget handlar 
analysen av fokusgruppsdata om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender 
och mönster67 Först görs en sammanställning av varje diskussion. Vad är det deltagarna talar om 
och i vilken ordning? Det transkriberade materialet delas sedan in i mindre delar beroende på var 
skiften av ämnesaspekter kan identifieras.68

2.6 Etik 

   
 
 

 
Vi diskuterade med ovannämnd kontaktperson, nödvändigheten av att skriva, eller på något 
annat sätt informera föräldrarna om vår undersökning.  Eftersom vi inte skulle videofilma eller 
fotografera eleverna så kom vi fram till att det inte var nödvändigt. Att eleverna kunde uttala sig 
som grupp gjorde dessutom att informanternas anonymitet stärktes. Dessutom klargjorde vi för 
eleverna både före och vid intervjutillfället att varken elevernas eller skolans namn kommer att 
nämnas och att deltagandet i gruppintervju var helt frivilligt och eleverna kunde själva bestämma 
om de ville svara på frågorna. Att vi valde elever som var över 15 år hade även det ett etiskt 
övervägande då dessa elever ej anses vara minderåriga ett etiskt perspektiv. Eleverna har en 
beroendeställning till skolan så vi var extra noga med att påpeka att allt de sa i detta rum kommer 
att behandlas anonymt där även skolan de går på kommer att vara anonym. Vi sa även att den 
eventuella kritik som framkom mot skolan, pedagogerna eller kamraterna skulle behandlas med 
största tillförsikt så att inte identiteten på skolan eller eleverna skulle komma fram. Vi sa även att 
eleverna när som helst under intervjuns gång kunde välja att inte svara. Någon av dessa elever 
kan eventuellt anse att frågorna och studien är känslig och att den berör deras identitet, 
självkänsla och självförtroende. Studiens syfte att låta dessa elever komma till tals överväger 
risken att undersökningspersonerna kommer till skada. Alltså antar vi den etiska principen om 

                                                 
64 Kvale  1997:152 
65 Wibeck 2000:85 
66 Wibeck 2000:87 
67 Wibeck 2000:88 
68 Wibeck 2000:89 
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fördelaktighet69

2.7 Validitet och generaliserbarhet 

. Vi tar självklart även hänsyn till detta i vår bearbetning av materialet. Med stöd 
av detta kommer vi att sortera bort allt i vårt insamlade material som kan strida mot de 
forskningsetiska principerna så som att anonymiteten på skolan eller informanterna röjs. Det 
betyder att det transkriberade materialet som räknas som vår huvudsakliga undersökning har 
omarbetats. Vi har tagit bort namn på personer och skolan när dessa har förekommit i samtalen 
med informanterna. Banden som användes under intervjutillfället har efter transkribering 
kasserats. Detta efter ett par genomlyssningar så att inget av vikt kom bort. Kasseringen kändes 
viktig i den etiska aspekten då vi lovat informanterna anonymitet. Eftersom vi utförde 
intervjuerna i fokusgrupp med tre till sju elever måste vi beakta att eleverna berättar det som kom 
upp under samtalets gång. Även om vi som intervjuare har tystnadsplikt och kan försäkra att inga 
uppgifter släpps ut, är det omöjligt att garantera att övriga deltagare inte sprider information om 
de andra in fokusgruppen. Vi diskuterade inte med eleverna i fokusgruppen vikten av att inte 
diskutera det som sagts av deras skolkamrater under intervjumomenten. Genom att utesluta detta 
dilemma kan vi ha bidragit till att någon eller några elever blir ”uthängda” av de andra deltagarna. 
Här kan tryggheten i gruppen vara en fördel och att vi uttryckligen sa till eleverna att de under 
hela samtalets gång kunde välja att inte besvara våra frågor.  
 
 

 
Denna studie bygger på samtal i fokusgrupp. I resultatet presenteras samtalen i de olika 
grupperna där texten varvas med fylliga citat från samtalen. Citaten ska underlätta för läsaren att 
själv bilda sig en uppfattning av studien och dess trovärdighet. För att stärka validiteten i studien 
har vi noggrant redovisat för forskning som vi har läst in oss på. Vi har med hjälp av en 
kontaktperson valt ut elever som stämmer överens med forskningens syfte. Att vi under hela 
processen samarbetat, har även detta stärkt undersökningens validitet. Detta arbetssätt är en form 
av triangulering där vi båda skribenter observerar samma personer och analyserar samma samtal 
för att diskutera fram en analys av företeelsen.70 Att vi under intervjuerna alltid varit samma 
samtalsledare stärker reliabiliteten. ”Reliabiliteten ökar om samma moderator får leda alla 
fokusgrupper som ingår i studien”71

                                                 
69 Kvale 1997:110 
70 Patel & Davidsson 2003 
71 Wibeck 2000:120 

 
 
 
Det resultat som vi fått från den här undersökningen kan generaliseras enbart till tretton elever på 
en skola i en ort i Mellansverige. Genom att göra en studie vill vi att eleverna skulle få möjligheter 
att ”komma till tals” dvs. beskriva sina upplevelser av läs- och skrivsvårigheters påverkan på deras 
vardag i skolan. 

 
 



16 
Markus & Olsson 

Vt-2008 

3  Teorier om identitet 
 
Identiteten kan beskrivas ur fyra perspektiv enligt Stier; ”Identiteten som känsloupplevelser[…] 
som kontinuitetskänsla […] som sammanhangskänsla […] och som unicitetskänsla”. 72 
Identiteten är enligt Stier en produkt som uppstår i socialt samspel. 73 Beroende på hur en person 
upplever och tolkar situationen i fråga antar hon olika roller som är mer eller mindre 
framträdande. Rollen bestäms både av det upplevda och av sociala förväntningar på den specifika 
sociala arenan. Människor i omgivningen reagerar på vårt sätt att vara och kan på så vis antingen 
bekräfta eller dementera den identitet vi ”önskar ha”.74

3.1 Identitet sett ur fyra perspektiv 

 På så vis, menar författaren, att 
identitetsbilden blir komplett, sett ur synvinklarna från mig själv och från omgivningen. Vi 
beskriver nedan olika teorier kring identiteten som vi har valt att precisera under Stiers 
ovanstående fyra perspektiv.   
 
 

3.1.1 Identiteten som känsloupplevelse 
 
Om man ser på identiteten som en känsloupplevelse, menar man de tankar och känslor man har 
om den egna identitetens unika egenart. Att man kan vara samma människa i olika situationer, 
eller upplever att man är samma människa i olika situationer. Detta, menar Stier, ger en trygghet. 
Vi får en ”sammanhängande identitet över tid”. 75

Människor kan betrakta sig själva som tråkiga och inkompetenta därför att de 
inte lyckas så väl i sociala relationer. Men i själva verket kan de vara extremt 
kompetenta i en rad uppgifter från modellbyggande till klädskapande. Dessa 
människor har fallit i den fällan att de generaliserar om och undervärderar sig 
själva. En realistisk bedömning av jaget skulle skilja mellan egenskaperna, 
kanske höja självkänslan och få personen i fråga att ägna sig mer åt områden 
där hon kan förbättra sina resultat. 

 Dimbleby och Burton menar att man har en 
idealbild och en realistisk bild av sig själv. Idealbilden är den identitet vi vill ha och den realistiska 
bilden är den vi vet att vi är. Risken är att dessa bilder motarbetar varandra; 
 

76

Dimbleby och Burton talar om vilka konsekvenser det kan få när vår identitet inte bekräftas av 
andra, vi misskrediterar de som ”inte delar vår uppfattning om oss själva”.

 
 

77 Vi kan ignorera den 
andres ståndpunkt och förneka att vi har hört vad denne har sagt eller förneka att denne över 
huvudtaget har sagt något. Det kan till exempel röra sig om att chefen ger dåliga vitsord. Vissa 
personer som kommer i dessa problem kan, enligt författarna, ”leva i sin egen värld, i en värld av 
inbillning”.78

                                                 
72 Stier 2003:88ff 
73 Stier 2003: 86ff 
74 Stier 2003:87 
75 Stier 2003: 89 
76 Dimbleby & Burton 2006: 23 
77 Dimbleby & Burton 2006:40 
78 Dimbleby & Burton 2006:41 

 Här menar författarna att identiteten inte bekräftar den känsla personen själv har 
om sin identitet och på så vis skapar konflikter kring identitet och självbild. Barbro Goldinger 
skriver i sin bok att naturligtvis ökar självkänslan om man är bra på något, men det är inte 
grunden för en god självkänsla.  Grunden ligger i mötet med andra. Hur blir jag sedd, hur jag blir 
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lyssnad på, hur jag blir respekterad och förstådd, när jag uttrycker mina tankar och känslor?79 
Dessutom anser hon att ungdomar vanligtvis söker sig bort från sin identitetsosäkerhet på två 
olika vägar. Antingen går de in i konformitet, anstränger sig för att bli som alla andra, eller bryter 
sig ut ur det vanliga och blir någon ovanlig, någon som ser ut på ett annorlunda sätt, någon som 
ser konstig ut.80 Konformitet brukar vara det vanligaste sättet för ungdomar att råda bot på den i 
tonåren så vanliga identitetsosäkerheten. Man försöker övertyga sig själv om att man är lik alla 
andra genom att hitta de yttre likheterna och på så sätt döva oron och osäkerheten. Kläder, frisyr 
och make up får bli de yttre tecknen.  Olika sysselsättningar kan också bli ett medel.81

Inga Sylvander skriver att för tonåringen är identiteten ömtålig och skör, den unge måste prova 
sig fram, uppleva framgångar och misslyckanden och pröva igen.  Hon refererar till Erik 
Holmberger Erikssons resonemang kring utvecklandet av en negativ identitet. Om den unge inte 
når fram till ett sätt, som positivt kan bekräfta hans förmåga och människovärde, får han eller 
hon en känsla av att inte duga, att inte klara sig, en upplevelse som snabbt kan förstärkas och 
fixeras. Den negativa identiteten uttrycker motsatsen till det man egentligen vill men inte klarar.  
Genom negativa förväntningar kan de vuxna förstärka den negativa identiteten. 

  
 

82 Barbro 
Goldinger skriver i sin bok att varje högstadieskola borde vara en levande verkstad, där individen 
hittar uttrycksmedel för sitt inre liv.  Varje moment i skolans undervisning tar naturligtvis mycket 
tid ifall man vill uttrycka sig i bild, form, drama, rörelse, musik eller vad man nu väljer.  Men det 
skulle hjälpa tonåringen att smälta och bearbeta kunskapen. Det skulle ge tonåringen möjlighet att 
växa till att bli en hel människa och inte till en känslomässigt torftig och ensidig individ.83

3.1.2 Identitet som kontinuitetskänsla 

  
 
 

 
Ser man på identitetsbegreppet som en kontinuitetskänsla menar man en stabilitet över en längre 
tid. Identiteten förändras i och med att vi åldras och utvecklas: ”identiteten är därmed stabil och 
dynamisk på samma gång”.84

Britta Liljegren

 Men livskriser eller traumatiska händelser kan hota 
kontinuitetskänslan och på så vis även identitetstryggheten. Detta kan märkas hos personer med 
posttraumatiskt stressyndrom, menar Stier. Brist på kontinuitet kan även utlösas av sjukdomar 
eller att man på annat sätt känner sig utanför den sociala gemenskapen.  
 

85 beskriver i sin bok hur vuxna personer i barnets närhet tillskriver barnet vissa 
egenskaper som till sist blir självuppfyllande. ”I en positiv önskan att lära känna sitt barn och ge 
barnet en identitet är det lätt att begränsa barnets variationsrika utvecklingsmöjligheter.” 86

                                                 
79 Goldinger 1986:103 
80 Goldinger 1986:103 
81 Goldinger 1986:104 
82 Sylvander 1982:33 
83 Goldinger 1986:151 
84 Stier 2003:90 
85 Liljegren 1991 
86 Liljegren 1991:65 

 Här 
menar Stier att detta är något vi gör både mot barn och mot andra vuxna i vår närhet, vi 
tillskriver personen egenskaper som sen blir svåra att ändra på. Andra människor tillskriver på så 
vis en falsk identitet till människan, som i värsta fall blir bestående över en längre tid.  Även Inga 
Sylvander beskriver ”kontinuitetskänsla” i sin bok.  Hon anser att den unga personens ”jag” 
växer med erfarenheterna.  Som närstående till en ung person måste vuxna förstå att en trygg 
relation till dem, tillsammans med upplevelse av närhet och kontinuitet under de infantila 
”separationsfaserna” är oerhört betydelsefulla för identitetens kontinuitetskänsla.  Enligt 
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Sylvander har den tidigare självständighetsutvecklingen en stor betydelse för tonåringens förmåga 
till frigörelse och uppbyggande av en egen identitet.87

3.1.3 Identitet som sammanhangskänsla 

  
 
 

 
”Människor har ett psykologiskt behov av att känna sig som en integrerad helhet.”88 Vi 
människor kan få identitetsproblem när våra olika sociala roller inte går att sammanlänka. Vi 
behöver en ”sammanhangskänsla.” Man slits mellan att vara den flitiga eleven samtidigt som man 
vill vara den coola kompisen eller mellan att vara en god mor samtidigt som vi vill göra karriär. 
Här kommer även identitetskriser som hör till etnicitet in. Elever med invandrarbakgrund kan ha 
svårt att sammanlänka sin ursprungsidentitet med den svenska och slitningarna mellan hemmets 
och skolans sociala arena blir stor, menar Stier. 89 Britta Liljegren skriver i sin bok Elever i 
svårigheter: Vi kan inte ständigt byta åsikter och identitet, i ett relationsmässigt och personligt kaos, 
där sammanhanget och meningen med tillvaron till slut går helt förlorat.90 Även Sylvander skriver 
i sin bok att hemma i familjen kan man uppleva en viss kontrast mellan den unges engagemang i 
ideologiska frågor och den egoism som präglar hans eller hennes eget sätt att vara.  Omvälvningar 
och egna behov är så starka att tonåringen inte orkar tänka på någon annan än sig själv.91 
Förmågan att kunna ge och att kanske avstå till andra brukar märkas först i förhållande till 
kamrater.  Relationen till bästa vännen börjar präglas av samarbete och önskan att göra det bra 
för den andra.  Bästisarna kanske inte längre vill konkurrera i spel och idrott utan hjälper 
varandra, och även när det gäller kläder kanske man avstår från ett klädesplagg man gärna vill ha 
därför att den andra inte fått ett sådant etc.92 Att hjälpas åt och dela på arbetet hemma är en viktig 
samarbetsträning, där barn och ungdomar tidigt kan avkrävas ett självständigt ansvar.  Dessutom 
påpekar hon att kravet på arbete för det gemensamma bästa är viktigt för mognaden och 
dessutom i dag ofta nödvändigt.  Utvecklingen av moral och ideal är en komplicerad inre process, 
som måste fungera både i teorin och i praktiken.  Därför är ett konstruktivt samspel inom 
familjen viktigt. En förmåga att se sig själv i ett sammanhang kan då utvecklas.93

3.1.4 Identiteten som unicitetskänsla 

 
 
 

 
När man ser på identiteten som en unicitetskänsla menar Stier människors behov av att känna sig 
unika, identiteten som unicitetskänsla.94 Alla har olika delar som man värnar som det unika, det 
kan vara ett yrke, klasstillhörighet eller var man kommer ifrån. Men det unika behöver inte mätas 
från det individuella utan kan ofta sammankopplas med sociala och kulturella tillhörigheter.95

                                                 
87 Sylvander 1982:33 
88 Stier 2003:91 
89 Stier 2003:91 
90 Liljegren 1991:27 
91 Sylvander 1982:48 
92 Sylvander 1982:49 
93 Sylvander 1982:49 
94 Stier 2003:93 
95Stier 2003:93 

 Här 
menar Stier att känslan att tillhöra en viss grupp eller gäng, kan vara otroligt viktigt för 
identitetskänslan. Liljegren skriver i sin bok, att i en grupp, måste varje individ erkännas med sin 
unika historia och verklighetsuppfattning.   
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Behovet att tillhöra en grupp är mycket stort i tonåren. När man ska diskutera grupper i skolan 
måste man skilja på vanliga kamratgrupper och grupper, som bildas genom att man i förväg 
bestämt vilka som skall vara med i gruppen, t ex klassgruppen. I en kamratgrupp blir man vald 
eller man väljer själv, oftast handlar det om ömsesidigt val. Dessa kamratgrupper eller vängrupper 
är för den enskilda individen en mycket viktig grupp, som svarar för behovet av trygghet. Inom 
gruppsykologin kallas sådana grupper informella grupper. 96 Tillhörigheten i klassgruppen ger en 
annan sorts trygghet. Man ska vara med, det finns inga val. Det kan också kännas tryggt. Sådana 
grupper kallas formella grupper, och skolklassen är alltså ett bra exempel, likaså de flesta 
arbetsgrupper i samhället. Det stora felet som skolan gör är att man inte skiljer mellan formell 
och informell grupp. Man låter de informella kamratgrupperna bestämma grupplivet också inne 
på klassrumsgolvet och tror att man då ger eleverna större trygghet och underlättar 
undervisningen.  Goldinger anser att man istället borde inse att det försvårar inlärningen.  En 
informell grupp, som håller på att utveckla en negativ identitet, är sällan solidarisk med 
undervisningen. Medlemmarna i gruppen använder istället den sortens trygghet, som den fasta 
tillhörigheten i klassgruppen ger, till att uttrycka trots och aggressivitet, känslor som finns i den 
negativa identiteten.97

                                                 
96 Goldinger 1986:167   
97 Goldinger 1986:168 

 En elev som får anpassad studiegång hör som regel till en grupp, som 
börjat forma en negativ identitet, allt enligt Goldinger.   
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4 Resultat 
 
Här nedan kommer fokusgrupperna att beskrivas mer ingående och intervjuernas tolkning att 
redovisas. Tolkningarna kommer sedan att jämföras med den forskningslitteratur vi har redovisat 
under kapitel 3: Teorier om identitet98

4.1  Beskrivning av grupperna 

 
 
 

 

4.1.1  Grupp 1 
 
Gruppen bestod av sju elever från tre olika klasser på en och samma skola. Eleverna var vana att 
samarbeta under skoltid och kände varandra väl. Vid intervjutillfället var två av eleverna borta 
men de ersattes av två andra elever. På så vis hade gruppen samma antal elever som den 
ursprungliga gruppen. I gruppen hade fyra elever diagnosen dyslexi eller var utredda på annat sätt 
för sina läs- och skrivsvårigheter, vi benämner dem som E1, E3, E4 och E6 medan tre elever 
saknade utredning. Men vår kontaktperson valde ut dessa då denne ansåg att just dessa elever bör 
få komma till tals om de svårigheter som kontaktpersonen ansåg att de hade. 
 
 

4.1.2 Grupp 2 
 
Andra gruppen bestod av tre elever. Även dessa elever kom från olika klasser i år 9. I gruppen var 
en elev utredd och hade diagnosen dyslexi, här kallad E2, en elev hade problem med att stava 
medan en av eleverna,E3, ej ansåg sig ha problem, E1. På liknande sätt som grupp 1 hade 
kontaktpersonen valt ut eleverna till denna grupp. 
 
 

4.1.3 Grupp 3 
 
Tredje gruppen bestod av tre elever. Precis som ovanstående grupper gick eleverna i olika klasser 
i år 9. En elev hade nyligen gjort klart sin utredning och hade då fått sin diagnos dyslexi, här 
kallad E1. En i gruppen ansåg sig inte ha några problem. Den tredje hade enligt kontaktpersonen 
svårigheter med både läsning och skrivning men hade inte blivit utredd. 
 
 

                                                 
98 Se sid.16ff i denna uppsats. 
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4.2 Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter sin: 
 

4.2.1 Identitet i förhållande till attribut 
 
Samtalet inleddes med lättare frågor kring identitet och attribut mest för att få ett gott 
samtalsklimat i gruppen. Dessa var från början inte relevanta för studien, men här framkom ändå 
åsikter från eleverna som ligger till grund för deras uppfattning kring identitetsskapandet i skolans 
värld. Av denna anledning finns de redovisade i resultatet. 
 
Grupp 1 
Vi inledde samtalet med lite lättare frågor om fritidsintressen, film och musiksmak såväl som 
klädsmak. Här framkom att eleverna har spridda intressen såsom jakt, fiske, datorer, hantverk, 
sport med mera. Även musiksmak och val av vilken film man ser respektive inte ser var väldigt 
skilda. Gruppen enades om att opera var den musik man absolut inte lyssnade på. Vad gäller 
kläder och vilka kläder man har på sig till skolan så ansåg de flesta att man satte på sig bekvämare 
kläder hemma. En elev med en utredd läs- och skrivsvårighet höll inte med de andra om att han 
var noggrannare med kläderna på skolan jämfört med vad han hade på sig på fritiden. 
 

(I); Är det noggrannare med kläderna ni har i skolan? 
(E); (alla) Ja!  
(E1); Eller… nej rättare sagt. 
(I); Hur tänker du då? 
(E1); Jag går väl i målarkläder emellanåt.  
(E2); Ja faktiskt. 

 
Under samtalets gång satt en elev med keps på huvudet. Vi frågade om mössan var viktig för 
honom men han berättade att han helt enkelt glömde bort att han hade den på huvudet. Han tog 
av sig mössan på lektionerna så snart någon sa åt honom. Efter detta lilla samtal uppstod en 
diskussion om mössans vara eller inte vara. Eleverna var oense om varför det var förbjudet och 
om det verkligen var nödvändigt att det var förbjudet. 
 

 
Grupp 2 
Även i denna grupp inleddes samtalet med lättare frågor kring fritidsintressen, film och 
musiksmak. Eftersom denna grupp endast bestod av 3 elever fick alla lov att vara mer aktiva och 
den elev som ej ansåg sig ha problem tog störst talutrymme under de allmänna frågorna. Hon 
(Här kallad E1) till skillnad från de andra två ansåg att kläderna var viktiga i skolan.  
 

(E2); Asså jag tror att jag bara slänger på mig mjukisbyxor eller någonting.  
(E1); Ja för mig är det liksom så att man tänker mycket på vad man har på 
sig. Men ändå så klär man ju inte upp sig så jättemycket för och gå till skolan 
som om man skulle på en fest. Så är det ju inte tycker jag.  
(E3); Å det man tycker är bekvämt tar man på sig.  
(E2); Ja precis. Ja vanliga kläder som inte… (skratt) 
 

Grupp 3 
I denna grupp uppstod ingen diskussion om kläder mer än när de olika grupperna kom upp. En 
av eleverna (här kallad E1) sa då att den ena eleven kunde med hjälp av kläderna identifieras med 
hockeygruppen (E2) medan den andra hörde till ”nördarna” (E3): ”De ser lite nördiga ut.” 
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Musiksmaken i gruppen var gemensam med uppfattningen att hårdrock absolut inte gick att 
lyssna på. ” Ja men liksom man hör bara musiken. Man vet inte om det är en tjej eller kille som 
står där och skriker. AAAAAA (skrik)”.  Två hade hockey intresse medan den elev som hade 
diagnosen dyslexi inte ansåg sig ha några intressen; ”Jag har ingenting jag, jag spelar data jag”. Vi 
båda samtalsledare påpekade att vi ansåg att dataspel räknades som ett intresse. Elevens 
dataintresse ledde samtalet vidare till film. Eleven laddade filmer från nätet och följande 
diskussion uppstod. 
 

(E1); Jag laddar hem filmer på datorn jag. Såna som inte kommer ut för ens om sju 
månader. 
(I); Vad laddar du hem för sorts filmer? 
 (E1); Jag laddar hem på datorn… jag sa ju det. Jag det är väl action komedi… allt möjligt. 
Så där roliga filmer 
 (I); Finns det filmer ni absolut inte skulle se? 
(E2); Jo, svartvita filmer! 
(E1); Ja 
(E3); Ja såna gammeldags filmer 
(E1); Gud va tråkigt 

 
Under hela samtalet är E1 den mest aktiva medan E2 ofta hänger på och tar vid i samtalet. E3 
däremot sitter mest tyst och faller vid enstaka tillfällen in i samtalet. Skratt uppstod när E1 
berättade att han laddade filmer från nätet. 
 
 

4.2.2  Identitet i förhållande till självbild 
 
Här kommer vi att redogöra för samtal kring elevernas bild av sig själva. Är man samma person 
oavsett situation? Vi kommer även att redogöra för hur eleverna kände när svårigheterna 
upptäcktes.  
 
Grupp 1 
Vi ställde frågan om de ansåg att de betedde sig olika beroende på vem de umgicks med. Här 
ansåg gruppen att de var samma person i alla lägen. Men när vi frågade om ingen upplevde att de 
betedde sig annorlunda med vissa personer uttryckte en elev: ”Förhoppningsvis är man samma.”  
Samtalet fortsatte och eleverna var öppna med sina åsikter och när vi kom med en fråga om hur 
man ska vara i skolan så återupptogs ämnet om man var sig själv eller inte i skolan. Följande 
samtal har transkriberats från kassettbandet; 
 

(I); Hur ska man vara i skolan anser ni? 
Fler av eleverna (E); Sig själv 
(E2); sig själv 
(E1); det tycker jag alla säger men det är inte så många som står upp till det!  
(E5); Nej… fjortisar!…  
(I); Hur tänker du då? 
(E1); Hälften av alla är… dom är ju en aning mycket lugnare på fritiden än i 
skolan.  
(E2); Ja… vissa är det. 

 
När samtalet närmade sig frågor om när deras specifika svårigheter upptäcktes och hur de 
upplevde det, svarade några av eleverna att de nyss hade blivit utredda. Följande samtal följde: 
 

(E1); Typ halvår sen. 
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(E4); 3-4 månader sen. 
(E3); ja förra året kanske. 
(I); Det är ganska sent under skoltiden? 
(E3); … Ja… 
(E6); fan… Jäkligt sent. 
(I); … Har ni upptäckt det tidigare själv då? 
(E3); Tja… det kan man väl. Jag bara tänkte att man var väl dum i huvudet när man inte 
kunde läsa… alltså vad står det? Sur…  

 
Under detta samtal var det de elever som var utredda som pratade högt och tydligt. Ingen av 
dessa elever hade innan utredningen misstänkt att något var fel. Som en elev uttryckte det så 
tänkte denna att ”man var väl dum i huvudet” Eleverna beskrev det som en frustration av att sitta 
och läsa samma ord om och om igen men inte förstå vad det stod. Dessa elever hade som sagt 
fått sin utredning för tre till sex månader sen med sex månader kvar av grundskolan. Två av 
eleverna som inte hade diagnos ansåg sig inte ha problem. Dessa två elever hade inte klarat 
läsförståelsedelen på nationella provet och vår kontaktperson ville att de skulle få chansen att tala. 
En av eleverna frågade om det kunde vara så att man inte hade fått reda på att man hade 
problem. Vi svarade att detta kunde vara möjligt och frågade om hon kanske hade haft problem 
tidigare. Svaret blev; ”Det enda problemet är att läshastigheten inte… är som den ska…”.(E2) 
Eleven uppfattade inte läshastigheten som ett läs- och skrivproblem och var heller inte speciellt 
villig att tala om det. Samma elev pratade runt frågan om han/hon eller någon elev försökt dölja 
att man har läs- och skrivsvårigheter. ” Det drabbar bara sig själv! Det är ju mest det skulle va 
pinsamt för sina klasskamrater… alltså om… man skulle va sämre på att läsa då kanske man 
tycker att det är lite pinsamt?”  Vi frågade då om hon trodde att man kunde dölja det men eleven 
ansåg inte att det skulle hålla i längden. De elever som var utredda blev förvånade över frågan 
och sa spontant (E1) ”Öhhh… Varför ska man försöka dölja det”? 
 
 
Grupp 2 
Denna lilla grupp var ganska medveten om hur de betedde sig i olika situationer och med andra 
personer. På frågan om de ansåg att de var annorlunda beroende på vem de umgicks med sa 
eleven med utredning, här kallad (E2) 
 

(E2); Ja… det gör man väl. Asså det blir väl det. Lite.  
(I); Kan ni beskriva hur? 
(E2); Ja men det är ju inte samma… asså… som jag, jag umgås ju med men 
mycket andra olika folk utanför skolan. Asså… det blir så olika… de tycker ju 
olika, har olika humor och så.  
(E1); Jag försöker liksom vara lika mot allihopa men ändå så blir det ju 
liksom… ja det blir lite annorlunda. 

 
Här satt elev tre tyst och deltog inte i samtalet. På frågan om de trodde att någon hade försökt att 
dölja sina svårigheter så svarade E2 att det hade hon inte gjort. E2 svarade; ”De får ju hjälp av 
lärarna”. Och E3 svarade; ”Det är inget man ser” Efter detta blev det lite tyst. Vi bad dem nu 
berätta om sina svårigheter, när de hade upptäckts och hur det kändes. Här var E2 den mest 
aktiva i diskussionen; 
 

(E2); Mitt upptäcktes i åttan, Min bror gjorde utredning då fick jag också göra utredning.  
(I); Hur kändes det? 
(E2); Det kändes bra att man fick diagnosen… jag fick mer hjälp i skolan. 
(I); Hade du funderat någonting innan? 
(E2); Nej det hade jag inte. 
(E1); Jag har inte några svårigheter. 
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(E3); Jag tror inte att jag har så stora problem. 
(I); Så stora säger du? Är det någonting som du känner? 
(E3); Ja det är väl stavningen. Annars är det inte såå mycket. 
(I); Så har du haft jämt tycker du? 
(E3); Ja, men det är inte så extremt.  
(E2); Han kan i alla fall läsa vad det står.  
(E3); Ja precis 

 
E3 ansåg sig inte ha så stora problem men det sista vi frågade innan vi slog av 
kassettbandspelaren var om det fanns något de ville berätta för oss blivande pedagoger om vad 
de ansåg vara viktigt för oss att veta om läs- och skrivsvårigheter och då tog han upp mycket 
tänkvärda saker. Han berättade att det på utvecklingssamtal lovades en massa som skulle göras. 
Pedagogerna lovade att fixa än det ena och än det andra men som han sa; ”sen blir det 
ingenting”. De andra två eleverna höll med; 
 

(E3); Ja liksom om man har svårt för någonting… det låter så mycket på 
lärarna att ”jag ska göra så mycket”, ”vi ska göra det, och det ” men sen blir 
det ingenting av det. 
 (E2); Ja så är det 

 
På frågan hur de ansåg att man skulle vara i skolan kom även här svaret; ”Man ska vara sig själv”. 
E2 uttryckte även att man ska vara trevlig. Här följde ett samtal om hur eleverna uppfattar hur 
det generellt är på skolan. 
 

(E2); Man ska vara trevlig.  
(E1); Man ska vara sig själv. Men vissa som spelar en annan person, det är ju 
vissa som inte alltid vågar vara sig själv. Dels för att kanske smöra för läraren, 
för att få bättre betyg, liksom är för trevlig än vad man egentligen är… för 
det finns det väldigt många här… som är… har jag märkt… 
(E2) och (E3); Mmm.  
(E2); För det är oftast de som hörs i klassrummen och så där… mest… 
(I); Känns det som om lärarna sätter prägel på hur man ska vara i skolan? 
(E2); Nja… vet inte… 
(E1); det är väl mer så, att får du (bättre betyg) så är du bättre… då är du bra. 
De går efter betygen för hur en viss person är 

 
Här höll de andra med om att lärarna går efter betygen. Vi frågade om det gällde eleverna också 
men där var gruppen eniga om att detta endast gällde lärarna. De ansåg att eleverna vet hur 
kamraterna är egentligen; ”Nej, vi vet ju hur alla är”.  Det var därför viktigare att tänka på hur de 
betedde sig tillsammans med pedagoger än med skolkamrater. 
 
 
Grupp 3 
Ingen i gruppen ansåg att de betedde sig olika beroende på vem de umgicks med. Även här var 
E1 den elev som ledde samtalet, E2 följde upp med vissa kommentarer medan E3 satt mestadels 
tyst. Vi frågade om någon hade försökt dölja att de hade problem med läsning och skrivning. Alla 
tre ansåg att detta inte existerade; 
 

 (I); Finns det någon gång ni tror att man skulle vilja dölja? 
(E1); Neej… asså… jag döljer inte det. Nu har jag gått på möten för jag har 
dyslexi har vi kommit fram till. Så nu har jag kommit fram till det… att jag 
har det. Så att jag har ingenting att dölja 
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Här kom samtalet naturligt in på elevens diagnos. Vi frågade hur det kändes att få diagnosen. 
Eleven upplevde att han blev glad.  
 

(E1); Jag kände mig i alla fall glad att jag fick fram diagnosen. Min bror… han 
gick i tredje ring en vecka innan han tog studenten… då sa de: Du har dyslexi 
ska vi ta fram sakerna till dig? Liksom då var det ingen idé. 
Jag fick diagnosen för någon vecka sen. 
(I); Du går i nian? 
(E1); Det är i alla fall bra så jag får det till första ring till tredje. 
(I); Misstänkte du någonting innan du fick diagnosen? 
(E1); Ja… jag misstänkte för när jag läser, först läser jag ena sidan sen läser 
jag andra sidan då fattar jag inte vad det var på första sidan. För det blir 
liksom så där så jag får läsa om, och om, och om igen tills jag förstår.  

 
Vi ledde samtalet in på hur man ska vara i skolan. E1 frågade om det gällde som elev. I så fall 
ansåg han att man bör ”jobba stenhårt tills man går ut nian… sen slappa. För det är det som 
gäller så man kommer in på den linjen man vill. Inte typ som att slappa sjuan, åttan, nian kan vi 
jobba stenhårt men man hinner ändå inte jobba upp sig.” De andra eleverna höll med. I skolan 
var det arbete som gällde, och att arbeta hårt, annars skulle man inte hinna. 
 
 

4.2.3  Identitet och relationer till andra 
 
Under denna rubrik redovisar vi elevernas uppfattningar kring de grupper som finns i skolan, 
relationen till skolpersonal och hur sociala interaktioner påverkar hur de upplever sig själva och 
andra. 
 
 
Grupp 1 
När vi frågade eleverna om vilka grupper som fanns på skolan blev gruppen ganska upprymd och 
talade glatt om alla grupper de identifierade. De flesta elever håller med om att det finns olika 
grupper på skolan. Gruppen enades om att man uppförde sig annorlunda beroende på vilken 
grupp man anser sig tillhöra.  
 

(E1); Allt möjligt! Datanördar, spelfreak… hockeybögar, fjortisar… (skratt) 
(I); Vad betyder det? 
(E1); Att man håller på typ… asså… håller på att typ… ja… man tror att 
man är så jävla snygg och håller på typ öh… ja vete fan. Ja… man tror att 
man kan göra vad som helst utan att det händer någonting. 
(I); Uppför de sig annorlunda i klassrummet och utanför? 
(alla); Ja…  
(E1); Vissa slåss och skriker och vissa sitter och jobbar, liksom typ olika. Jag 
är också hockeybög. Jag sa du där sa du det! Det är ju inget att skämmas för. 

 
Dessutom anser de flesta att språket och klädstil också var tecken på vilken grupp man tillhörde.  
En elev tyckte att datanördar utmärkte sig med att använda sig av MSN språk.   
 

(E5); Man ser på kläder på sättet, hur de pratar, typ… Datanördar använder 
”lol”, ”roughel” 
(I); MSN språk 
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Eleverna kände inte att grupptillhörighet bestämdes av lärarna eller annan skolpersonal.  (E2); 
”Man är väl den man är … man väljer ju inte” Alla tyckte att som elev behövde man inte dölja att 
man hade svårigheter med att läsa och skriva. 
 

 (E2); Det är ju mest det skulle va pinsamt för sina klasskamrater… alltså 
om… man skulle va sämre på att läsa då kanske man tycker att det är lite 
pinsamt? 
(I); Tror du att man skulle klara att dölja det? 
(E2); Det håller nog inte i längden. 
 

E2 var den elev som hade som hon själv sade ”en långsam läshastighet”. Hon ansåg att man 
kanske vill dölja det för att det kan vara pinsamt om man inte är så duktig på att läsa. Hon trodde 
att man förr eller senare skulle bli upptäckt om man försökte dölja det. E1 som nyligen fått sin 
diagnos förstod inte avsikten med att dölja svårigheterna.  
 
 
Grupp 2 
Deltagarna i grupp 2 var eniga om att det finns olika grupper i skolan och att man märkte dem 
mest på grund av deras sätt att vara.  En del är frispråkiga och en del är tysta.  Deltagarna anser 
också att ibland är man tyst och behöver inte svara på några frågor eftersom de frispråkiga tar 
svaret ifrån dem ändå. 
 

(E1), Det finns ju alltid någon som pratar rätt ut och är lärarens lilla gullunge. 
Tycker jag. 
(E2); Ja… som alltid får ordet.  
 (E2); Sen finns det väl dom som bara som sitter tyst…  
 (E2); Ja som inte har chans att prata för då tror dom att det blir fel.  Och så 
där. 
 

Denna grupp ansåg inte att de olika gruppernas reaktioner berodde på vilken lektion eller ämne 
som var på gång. Dessutom ansåg deltagarna att de flesta försöker vara sig själva i relationer med 
andra, men att de blir annorlunda ändå utan att de själva lägger märke till det.   

 
(E2); Ja men det är ju inte samma… asså… som jag, jag umgås ju med men 
mycket andra olika folk utanför skolan. Asså… det blir så olika… de tycker ju 
olika, har olika humor och så.  
(E1); Jag försöker liksom vara lika mot allihopa men ändå så blir det ju 
liksom… ja det blir lite annorlunda. 

 
Inte heller  denna grupp ansåg att man behövde dölja sin läs och skrivsvårigheter för lärarna. 
Däremot tyckte de flesta i grupp 2 att lärarna borde behandla alla lika, oavsett om man har bra 
betyg eller inte. 

 
 (E2); Ja precis… man ska inte bli mer behandlad… Och inte behandla efter 
betyg… hur duktiga de är i skolan… peppa fast det inte går bra… vara 
trevlig. 
(E2); Ja behandla alla lika. Vissa får ingen utskällning om de kommer tio 
minuter för sent medan jag kan få världens utskällning om jag kommer fem 
minuter för sent. 
(E3); Ja liksom om man har svårt för någonting… det låter så mycket på 
lärarna att ”jag ska göra så mycket”, ”vi ska göra det, och det” men sen blir 
der ingenting av det. 
(E2); Ja så är det ju mycket. 
(E1); Mmmm…  
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En elev uttryckte känslan av att lärarna lovade mycket mer hjälp än de levererade. Han ansåg att 
lärarna lovade så mycket på utvecklingssamtalen för att senare inte göra något av det utlovade. 
Han uttryckte en besvikelse över alla tomma löften.   
Grupp 3 
En del av våra deltagare tyckte att kläder och samtalsämnen gav de tydligaste tecken på vilken 
grupp de olika eleverna tillhörde. Detta var ett ämne som engagerade gruppen men E1 var den 
som ledde samtalet medan de andra nickade instämmande mellan inläggen.  
 

(E1); EMO, hockeygruppen… alla hockeyspelare, data... data 
(E2): Dataspels nördar  
(E1); Ja sen nördar,. nej men såna som gillar och pluggar och… sitter och 
snackar om matte och engelska och svenska och sånt. 
(I); Kan man se det på dem? 
(E1); Ja, alla klär sig olika… 
(E1); Typ så kallade EMO, hängigt hår så här… typ söndertrasade kläder å… 
målade svart runt ögonen. 
(I); De som tycker om att prata om matte och svenska… kan man se på dem 
med? 
(E1); … man ser det väl inte liksom… de ser lite nördiga ut (skratt)… så går 
man förbi så hör man att de bara snackar typ hela tiden. 

 
De intervjuade eleverna tyckte att det oftast var fritt att välja med vem man vill jobba med eller 
sitta bredvid på lektionerna.  
 

(E1); Det är väl typ så här… vissa tjejer sitter vid varandra.  Som så här 
bästisar som… några gör det. Sen...Några andra sitter med sina kompisar, 
alltså sina bästa kompisar. Sen sitter man med dem man jobbar bra ihop med 
och inte blir så där pratigt och sånt.  Det blir ju pratigt men… alltså. 

 
Gemensamt för eleverna i grupp 3 var deras uttryckta känslor av hur viktigt det är vilka 
kunskaper lärarna har för hur man arbetar med och hur man bemöter elever med läs- och 
skrivsvårigheter.   
 

(I); Vad är det som du uppskattar med den läraren? 
(E1); Han hjälpte mig genom matte.  Han gjorde så att jag fick G. Men sen 
finns det en annan lärare som är… som jag inte gillar så mycket. 
(I); Kan du beskriva? 
Nej men alltså… hon typ kränker mig… ja hon pratar så här IV blablabla… 
och så tittar hon på mig.  Sen har hon sagt till en elev alltså… Han sa så här: 
Har jag några bra poäng? Hon bara: Du kanske inte har som Han (pekade på 
eleven) för han ligger på IG gränsen. Det får man ju inte berätta! Man får inte 
berätta om en annans betyg. Å det gjorde hon. Så vi har tagit upp det å… 
hon gjorde likadant mot min bror… så han fick IG. 
 

För de andra eleverna i grupp 3 var det ingen som tyckte att kränkningar av eleverna var vanligt 
förekommande. Ingen hade upplevt något liknande som E1 beskrev. Ej heller hade E1 upplevt 
liknande saker från någon annan pedagog på skolan. Samtalet fortsatte med att E1 beskrev 
känslan han fick av den specifika pedagogen och lektionerna med denne. 
 

 (E1); Ja… och sen alltså… hon gör så jag mår dåligt... hon gör så jag inte vill 
jobba. Jag har typ inte jobbat på typ fem lektioner. Så jag har legat efter för 
jag vill inte jobba när hon sitter där så då går jag ut och gör något annat. 
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I övrigt tyckte alla eleverna i intervjun att det var lättare att jobba med en lärare som var glad och 
rolig. 
 

(E2); Hon är så glad och rolig och skrattar och skämtar hela tiden. Å sen 
andra lärare som inte säger någonting utan är sura bara så här. Nu ska ni 
jobba. Man jobbar mycket bättre när man har en sån lärare som kan skämta 
ibland. 
(E1); Det blir mycket roligare lektioner… då blir man lite mer positiv än att 
det står en annan där och bara: JOBBA! JOBBA! JOBBA! 

 
En glad och positiv pedagog ökade arbetslusten och lusten till lärande. Arbetspress i form av tjat 
upplevdes som hämmande under lektionerna. 
 
 

4.2.4  Identitet i förhållande till rum/situation 
 
Här kommer vi att redogöra för elevernas samtal kring skolan och dess verksamhet. Hur upplever 
eleverna skolan som arbetsplats?  
 
 
Grupp 1 
De flesta i gruppen ansåg att den enda plats man inte ville vara på i skolan var ett specifikt 
klassrum på eftermiddagen för att där var det alldeles för varmt. Som en elev uttryckte det ”Det 
är fan värre än en bastu”. Vi frågade om man inte kunde öppna ett fönster men tydligen klagade 
då halva klassen på att det blev för kallt. I stort sett ansåg alla att de trivdes i skola och en elev sa 
att det ”var skönt att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet och träffa alla kompisar”. 
 
Alla i gruppen ansåg att man uppförde sig annorlunda i klassrummet jämfört med utanför. Detta 
gällde även när skolpersonal var i närheten i bägge situationerna. De ansåg att man var lugnare i 
skolan när pedagoger eller annan skolpersonal var närvarande. Men under samtalets gång kom 
det upp att detta berodde mycket på vilken lärare som fanns i närheten. Vi frågade hur och varför 
de upplevde att de betedde sig annorlunda i de olika situationerna;  
 

(E1); Ja för att få bättre betyg. (skratt)  
(E5); Man är extra lugn…  
(E); Man slåss ju inte med andra folk när det kommer en lärare… 
(E3); det beror på vilken lärare det är… 
(E5); ja om det är (ett lärarnamn). ”Vilken rond är det? Kör på!” 
 

Eleverna ansåg att deras anpassning endast gällde under skoltid och inte om man träffade en 
pedagog utanför skolområdet på fritiden. Som en elev sa; ”Man har mer respekt för personen i 
klassrummet än utanför… man kan inte få frånvaro om det inte är på skoltid” Här tog 
diskussionen en vändning till att gälla hur eleverna upplever sina klasskamrater i klassrummet 
jämfört med utanför. En i gruppen (Här kallad E1) frågade om de andra inte upplevde många i 
klassen som ”störiga och väldigt uppkäftiga” (E1), i synnerhet när det var en vikarie som hade 
klassen. De övriga i gruppen (Endast betecknade som E), tittade frågande på eleven, En av dem 
sa; ”Va… Sa du nåt”? (Här kallad E2) Här uppstod en diskussion om dessa elever störde eller 
inte;  
 

(E1); Hur kul skulle det vara att sitta i ett klassrum om alla är totalt knäpp 
tysta varje dag, dag ut och dag in?  
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(E3); Då händer det ingenting… 
(E2); man behöver ju inte va tyst… men man behöver ju liksom inte föra 
världens liv…  
(E1); det skulle ju fan va rätt trist om de inte skulle hålla på så här.  
(E3); Nåt måste ju hända i skolan annars… 
(E5); annars somnar jag på lektionerna…  
(E3); Jag skulle inte orka gå i skolan heller…  
(E1); Om det skulle vara totalt knäpptyst kan man lika gärna jobba på distans.  
(E2); Ja gör det du… 
(E1); Nej, det är ju inte jag som klagar… 
 

Några i gruppen ansåg alltså att prat och högljudda kamrater störde lektionerna medan andra 
beskrev det som uppiggande och en orsak att orka gå i skolan. 
 
 
Grupp 2 
Gruppen beskrev skolan som kall när vi frågade hur de trivdes i skolan. De beskrev skolan som 
att den skulle behöva renoveras och att stolarna gav en ”ont i ryggen”. Enligt dem var det endast 
den fysiska miljön som de inte trivdes med. När vi frågade gruppen om det fanns platser på 
skolan som de inte ville vara på ansåg alla att sådana platser inte fanns men att det hade funnits 
tidigare. ”När man gick i mellanstadiet ville man inte vara vid högstadiet, då var man ju jätterädd 
för de äldre, men nu finns det inga platser. ” Denna grupp ansåg att eleverna skötte sig bra i 
klassrummet. ”Alla har respekt för lärarna.” ”De sköter sig.” ”Ingen hoppar på en lärare.” 
Gruppen samtalade lite kring om de uppförde sig annorlunda när det fanns skolpersonal i 
närheten: 
 

(E2); Det beror på vilken lärare det är. Är det (ett namn på en lärare) då blir 
man mer lugn för han är så aggressiv.   
(fniss)  
(E1); Ja men de man fungerar bra ihop med och kan skratta och ha kul 
med… då blir man ju… då kan man va sig själv mer och inte behöver tänka 
på vad man säger och så där. För det är ju olika bland lärarna tycker jag. Vissa 
är ju mer sura å… då blir man ju… då försöker man va trevlig men får inte så 
mycket tillbaka.  

 
Här ansåg gruppen att en aggressiv lärare gjorde eleverna lugna medan en glad och trevlig 
pedagog hjälpte till med att släppa på prestationsångesten. Om man fungerar ihop med 
pedagogen behöver man som elev inte tänka på vad man säger.  
 
 
Grupp 3 
När samtalet kom in på om och hur de trivdes i skolan kom svaret blixtsnabbt från E1. ” Känns 
som rena Auschwitz här, typ JOBBA! JOBBA! JOBBA! Ingen rast och liksom, vi har så där 
lektioner å vi slutar tjugo över och vi börjar nästa lektion tjugo över också. Då hinner man inte 
hämta böcker sen kommer man kanske två minuter för sent, då får man utskällning av läraren. 
Det är liksom dåligt schema”. Här inflikade E2 att man trivs i skolan med alla kompisar. Han 
ansåg att man i slutet av sommarlovet längtar tillbaka. Detta höll E1 med om. Precis som under 
den mesta tiden av samtalet satt E3 tyst. Även i denna grupp uppstod ett samtal kring stökiga 
klasskamrater. Eller det blev en monolog där E1 talade och de andra skrattade lite försiktigt. 
”Kommer det en vikarie så typ hela vår klass beter sig lite annorlunda, lyder inte henne… gör de 
saker man inte får göra å… som att retas med henne.” Vi frågade hur det kändes och de tre 
skrattade. E1 fortsatte; ”ta ut lite hämnd, hon är ju ändå en vikarie… vem bryr sig? ” 
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4.3 Sammanfattande resultatdiskussion 
 
Att vara ung och söka sin identitet idag påverkas av många fler aspekter än vad man tror. Att 
hitta sitt rätta jag innebär att som ung person eller elev reflektera över vem man är eller vill vara. 
Bekräftelsen från omgivningen är bland det viktigaste i sökandet efter en identitet. Attribut såsom 
kläder, musiksmak och filmfavoriter spelar inte en så stor roll i identitetssökandet som man kan 
tro, om man ser på denna undersökning. Eleverna är medvetna om omgivningens reaktioner och 
respons och de flesta anpassar sin personlighet beroende på i vilket sammanhang de befinner sig. 
Som de säger vill de vara sig själva men det är inte alltid så lätt. Vad är egentligen att vara sig 
själv? Kopplar de sina känslor, sin grupptillhörighet och sin unika personlighet till läs och skrivsvårigheterna? 
Under undersökningens tre samtal antyder resultaten på att eleverna har svarat öppet och ärligt. 
De flesta vågar säga vilken musik de tycker om och vilka kläder de går i. Frågan kring svårigheter 
kring läsning och skrivning kan upplevas som känslig. Undersökningen pekar på att eleverna ser 
sig som enskilda individer i fråga om grupptillhörighet. Samtalen tyder på att eleverna inte anser 
att de placerades i en speciell grupp med tanke på svårigheterna. De flesta eleverna beskrev sina 
fritidsintressen, klädstil och musiksmak som personlig. Om de kopplades till någon grupp så var 
det intressegrupp eller kamratgrupp. Vidare tyder resultatet på att vissa av eleverna upplevde att 
de uppförde sig olika i olika situationer och beroende på med vilka eleven umgicks med för 
tillfället. Som en elev i grupp två sa, så ansåg hon, att hennes kamrater utanför skolan hade 
annorlunda humor. Elevernas öppenhet när vi bad dem berätta vad som var viktigt för oss som 
blivande pedagoger är något som alla pedagoger bör ta till sig. Eleverna beskrev hur de lärde sig 
lättare bara läraren var trevlig.  
 
Resultaten av den kvalitativa studien pekar på att de elever som var utredda och hade diagnosen 
dyslexi talade öppet om problemen och att elevernas identitet har påverkats av att svårigheterna 
upptäcktes. En elev berättade att han tidigare trodde sig vara ”dum i huvudet” En annan elev 
beskrev att han kände sig glad över diagnosen. Innan diagnosen beskriver någon elev det som en 
frustration av att inte förstå. Resultatet pekar på att de elever som är utredda och har en diagnos 
inte döljer och känner inget behov av att dölja sina läs- och skrivsvårigheter. Eleverna i 
undersökningen påpekar vikten av att testa alla elever i tidig ålder eller vara mer uppmärksamma 
om en elev inte ”hänger med” De flesta eleverna i grupperna hade fritidsintressen som var 
kopplade till sport. Det var även de praktiska ämnena som var de populäraste bland eleverna 
medan en elev ansåg svenska vara favoritämnet. Hon förklarade detta med att hon hade god 
kontakt med läraren.   
 
Grupptillhörigheten är viktig för eleverna precis som forskningen visar. Eleverna beskriver hur de ser 
på vad som inverkar på vilken grupp de ska tillhöra i skolan. Resultatet av elevernas samtal visar att det 
finns flera grupper som är accepterade i skolan. Grupptillhörigheten kan i vissa fall markeras med 
kläder och med språk medan det i vissa fall inte syns på utsidan till vilken grupp eleverna hör. 
Undersökningen visar även att eleverna inte ansåg att de placerades i en grupp under lektionstid 
på grund av svårigheterna utan de upplevde att valmöjligheterna var lika för alla elever. Elevernas 
uppfattningar om elever som stör lektionerna var skilda. Här visar resultatet att vissa elever 
uppskattar störande och högljutt beteende från klasskamrater medan andra upplevde detta som 
otroligt störande. I skolan förekommer både kamratgrupper som eleven väljer själv och 
klassgrupp som väljs av skolan. Inom klassgruppen kan valmöjligheter finnas enligt 
informanterna. Resultatet visar en skillnad mellan elever som har diagnos och de elever som inte har diagnos. 
Bland annat finns en skillnad i samtalstid hos elever med diagnos och de utan. De som hade 
diagnos tog oftast ett stort talutrymme. Här finns dock en skillnad mellan grupp 2 och de andra 
grupperna. I denna grupp var det en elev som inte ansåg sig ha problem som tog den mesta av 
samtalstiden, något som hon även uppfattade själv. Undersökningen visar att eleverna upplever viss 
påverkan av läs- och skrivsvårigheterna i identitetsskapandet. Två av elevernas svar visar på att stressen 
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att inte hinna med formar deras identitet under skoltiden. Eleverna påpekade vikten av att de 
vuxna i skolan peppade även när det inte gick så bra.  
 
 

4.4 Metoddiskussion  
 
Vi genomförde intervjuerna vid tre olika tillfällen. Intervjuerna gick bra och vi höll oss inom de 
bestämda tidsramarna. En aspekt som är viktigt att markera, är att eleverna som deltog i 
intervjuerna, var utvalda av en informant på den skola där vi gjorde våra intervjuer. Genom att 
välja ut eleverna utifrån vetskap om undersökningens syfte kan informanten ha påverkat vår 
studie, då valet gjordes bland de elever som kontaktpersonen själv anser vara de lämpligaste. Det 
betyder att vi har förlitat oss på kontaktpersonens omdöme. Ett omdöme som kan anses ha en 
indirekt styrande roll i genomförandet och även av resultaten av intervjuerna. Det är svårt att veta 
hur och om, påverkan har förekommit, men vi anser att det är värt att nämna denna aspekt. 
 
Vi anser att svaren vi fick från eleverna var ärliga och reflekterande.  Vi anser även att eleverna 
verkade tycka att det var skönt att få ”komma till tals”. 
 
Syftet med arbetet var att undersöka hur eleverna upplever sitt identitetsskapande och påverkan 
av sina läs- och skrivsvårigheter. Vad vi menar är att vi inte hade något annat syfte än att belysa 
elevernas tankar. Dessutom anser vi att genom studien, har vi kunnat bevisa vad ”något” i det här 
fallet läs- och skrivsvårigheter och identitetsskapande betyder för ”någon” i det här fallet 
eleverna. 
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5 Analys 
 
Syftet med den här studien var att undersöka, om och hur, ett antal elever i årskurs 9 upplever 
påverkan av läs- och skrivsvårigheter i sitt identitetsskapande. Våra frågeställningar var: Kopplar 
de sina känslor, sin grupptillhörighet och sin unika personlighet till läs och skrivsvårigheterna? 
Hur anser eleverna att identiteten har påverkats av att svårigheterna upptäcktes? På vilket sätt 
beskriver eleverna vad som bestämmer till vilken grupp eleverna skall tillhöra i skolan? 
Förekommer skillnader mellan elever som har diagnos och de elever som inte har diagnos? I 
vilken utsträckning påverkar skolan elevernas identitet utifrån läs- och skrivsvårigheter? 

 
De intervjuade eleverna i alla tre grupperna var medvetna om de olika aspekterna i sin 
skolomgivning som bidrog till att skapa dem som individer. Att upptäcka och få diagnosen läs 
och skrivsvårigheter betydde mycket för elevernas självförtroende, något som stämmer överens 
med Goldingers påstående om den negativa identiteten. Studien pekar på att problemen minskar 
med en diagnos, identiteten stärks. Diagnosen kan upplevas som ett brott i kontinuiteten av den 
egna identiteten men av undersökningens samtal tolkar vi diagnosen som en identitetsstärkande 
åtgärd.  
 
Utifrån intervjuerna med eleverna med läs- och skrivsvårigheter anser vi att självförtroende är 
kopplat till människovärde och även till självbild i ett slags försök att hitta ett eget jag – ett jag 
som duger, en identitet. Här kan sportintressen grunda sig i en önskan att vara bäst i någonting. 
Studien visar att diagnosen har stärkt eleven både för att de får tillgång till mer hjälp och att de får 
en förklaring till sina problem. De intervjuade eleverna anser att valet av kläder, musik och även 
generella grupptillhörigheter bestäms av dem själva. Forskningen visar att det annars är vanligt att 
försöka passa in med kläder och andra yttre likheter för att döva osäkerheten. 99

Sista gruppens råd var ”bli inte surkärringar” Bemötandet av alla elever är viktigt men enligt 
studien kan man se att bemötandet av elever med speciella behov är ännu viktigare. Pedagogerna 
måste kunna hjälpa eleverna, precis som Lpo 94 förespråkar, att hitta lusten till lärandet. Skolans 

 Visst var det en i 
grupp två som ansåg att kläderna var viktiga men de flesta ansåg att man tog på sig det som var 
bekvämt. Vi tolkar även svaren som att kläderna i vissa fall väljs efter grupptillhörighet.  Eleverna 
menar att lärarna har ett visst inflytande över hur de med sina läs- och skriv svårigheter betraktas. 
Men samtidigt är de inte styrande. Risken i att bli bemött som okunnig och slarvig kan stärka den 
negativa självbilden och på så vis ge en negativ identitet. Om pedagoger och övriga inom skolan 
stärker det negativa anser vi, precis som forskningen visar, att den negativa bilden både kan 
förstärkas och fixeras. Pedagoger måste få tid till att se alla elever och lära känna dem som 
individer. Detta kan minska risken för att den negativa identiteten fixeras. Känner vi personen 
bakom dess brister och fel kan vi med hjälp av detta bemöta eleven på ett positivt och stärkande 
sätt.  Eleverna upplever att kravet från skolpersonal, att alla i klassen ska vara duktiga, kan leda till 
misstro och rädsla för att misslyckas, som är ett av Stadlers påståenden.    
 
Om man ser till forskningen som presenteras i teoridelen så är just känslan av att vara samma 
människa i olika situationer en viktig trygghetsfaktor. De elever som ansåg att de inte var sig 
själva i alla situationer pratade öppet om denna påverkande faktor men någon brist på trygghet av 
detta kunde vi inte påvisa i samtalet. Ska då fler elever utredas? Risken att eleverna försöker dölja 
sina problem verkar vara större om problemen inte uppmärksammas. Det kan man se på eleven 
som påpekade att det kunde vara pinsamt om man inte läste så bra. Dessa elever kan anses vara 
otrygga i skolan som också forskningen visar.   
 

                                                 
99 Goldinger 1986 
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personal kan förhindra att eleverna halkar efter den normativa klassen. Både studien och tidigare 
forskning pekar på vikten av att bli respekterad och förstådd. Man kan genom bemötandet av 
eleverna stärka deras självkänsla och identitet. Här skriver Goldinger att grunden ligger i mötet 
med andra.  Hur blir jag sedd, hur  blir jag lyssnad på, hur blir jag respekterad och förstådd, när 
jag uttrycker mina tankar och känslor?100

5.1 Avslutande om framtida forskning 

 Dessutom anser Goldinger att ungdomar vanligtvis 
söker sig bort från sin identitetsosäkerhet på två olika vägar. 
 
Att alla dessa grupper är accepterade i skolan och att eleverna har möjlighet att välja under 
lektionstid kan öka elevernas självkänsla. Vad vi kan se från undersökningen, blir elevernas 
identitet påverkad i positiv bemärkelse av att svårigheterna blir upptäckta, och tvärt om, får de en 
negativ identitet av att inte veta vad svårigheterna beror på. Pedagoger i skolan, kan inte räkna 
med, att elever eller föräldrar, uppmärksammar problemen och begär hjälp av skolan.   
 
 

 
Vi anser efter denna studie, att en större mer omfattande undersökning inom samma område kan 
vara av intresse. Detta för att en generalisering kan bli möjlig. Ska man som eleverna föreslog, 
testa alla i en tidig ålder? Vi kan hålla med att som pedagog måste man bli mer uppmärksam på 
de elever som inte passar in i normen. Inte för att man ska sätta dem utanför den normativa 
klassen utan för att hjälpa dem in. Hur kan det komma sig att vissa elever uppskattar störande 
elever medan andra anser att de bara förstör? Finns det elever som har lättare för inlärning i en 
högljudd grupp eller är det så att de har större chans att smälta in i mängden? Är det så att 
identiteten stärks av en diagnos? Om studien verifieras bör pedagoger och samhället i stort 
uppmärksamma problemen tidigare och kanske ska man även som eleverna föreslog; ”testa alla 
elever tidigt”. Vi anser även att en studie av pedagogernas upplevelse av samma område kan vara 
viktig för att kunna göra en jämförande studie. 

                                                 
100 Goldinger 1986:103 
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6 Sammanfattning 
 
Vår studie heter “Varför ska man dölja det?” Och den bygger på ett antal elevers upplevelse på 
identitet i förhållande till deras läs- och skrivsvårigheter. Syftet med den här studien var att 
undersöka hur ett antal elever i årskurs 9 upplever påverkan av läs- och skrivsvårigheter i deras 
identitetsskapande. Våra frågeställningar var: Kopplar de sina känslor, sin grupptillhörighet och 
sin unika personlighet till läs och skrivsvårigheterna? Hur anser eleverna att identiteten har 
påverkats av att svårigheterna upptäcktes? På vilket sätt beskriver eleverna vad som bestämmer 
till vilken grupp eleverna skall tillhöra i skolan? Förekommer skillnader mellan elever som har 
diagnos och de elever som inte har diagnos? I vilken utsträckning påverkar skolan elevernas 
identitet utifrån läs- och skrivsvårigheter? 
 
Inspirerade av den hermenuetiska forskningsprocessen har vi i fokusgrupp utfört tre kvalitativa 
intervjuer, där samtalet kretsade kring studiens frågeställningar.  
 
Resultatet visar att eleverna som hade en utredning kände sig trygga med sin identitet. 
Skolprestationerna är direkt kopplade till deras läs- och skrivsvårigheter. Studien visar även att 
elever med läs- och skrivsvårigheter kopplar sin identitet till svårigheterna samtidigt som de är 
medvetna om identitetetsskapandets förhållande till relationer med skolpersonal och 
skolkamrater. Studien pekar även på vikten av ett respektfullt bemötande av eleverna, från 
skolans personal.  
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Bilaga 1 
Elevintervjufrågor 
 
Frågor kring stil och attribut 
 

• Vilka fritidsintressen/hobbyer har ni? 
• Vilken musik lyssnar du/lyssnar du inte på? 
• Vilka filmer ser ni/ser ni inte på?  
• Varför klär du dig/klär du inte dig som du gör? Syften och motiv?  

 
 
Frågor kring relationer 
 

• Vilka grupper av elever tycker ni det finns på skolan, och är det skillnad i 
klassrummet och utanför? 

• Hur har du möjlighet att påverka i vilken grupp du ska tillhöra i undervisningen? 
o Känns det som om lärarna bestämmer vilken grupp du ska tillhöra? 

• Finns det någon i skolan som anses vara en förebild för dig/er? 
• Beter du ni er annorlunda beroende på vem/vilka ni är med? Hur? Varför?  

o Har ni olika samtalsämnen/aktiviteter. 
• Har det hänt att du eller någon annan i klassen försökt dölja för någon lärare att 

du/han/hon har problem vid läsning och skrivning? 
o Kan du beskriva hur? 

 
 

Frågor kring rum och situation 
 

• Kommer du ihåg när dina läs- och skrivsvårigheter upptäcktes? 
o Beskriv vad tyckte du om det?  

• Finns det platser på skolan som ni inte vill befinna er på? 
o Varför inte? 

• Beter ni er annorlunda när lärarna/skolpersonal finns i närheten? Hur? Varför?  
o Tycker ni att ni beter er annorlunda mot lärarna utanför klassrummet 

jämfört med i? Beskriv. 
• Upplever ni någon skillnad mellan när ni befinner er i klassrummet eller när ni är 

med klasskompisar ute på rasterna? Hur? Varför?  
• Hur ser ni på andra klasskompisars uppförande mot lärarna i och utanför 

klassrummet? Varför? 
• Hur ska man vara i skolan anser ni?  

o Hur vet ni det? 
• Hur trivs ni i skolan jämfört med hemma? 

o Vilka ämnen/lektioner tycker ni mest/minst om? 
 
 
Har ni något övrigt ni vill berätta för oss som blivande pedagoger, som gäller läs- och 
skrivsvårigheter? 
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