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Abstrakt 
 
Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur man arbetar med ungdomar som har läs- 
och skrivsvårigheter på två 7-9 skolor inom Bodens kommun. Under arbetet med att finna 
lämplig undersökningsmetod reviderades och avgränsades uppsatsens syfte. Tidsplanen blev 
ett tungt vägande skäl för en väl avvägd avgränsning och därför koncentrerades den empiriska 
studien till två 7-9 skolorna i Bodens kommun. Utifrån kvalitativa metoder utfördes 
fältarbeten där intervju med lärare, speciallärare och observation av ungdomar med läs- och 
skrivsvårigheter ingick. Ett litteraturstudium föregick undersökningens empiriska del och i 
detta ingick svensk skollag, Lpo 94, Skolverkets roll, läs- och skrivsvårigheters natur och 
historik (tidigare forskning). Detta studium visar att de elever som har en diagnos har rätt till 
extra resurs i skolorna, men många människor går igenom hela skolsystemet utan att få 
diagnos, extra stöd eller hjälp. Dessa icke diagnostiserade elever finns i alla skolor och faller 
tyvärr mellan stolarna enligt informanterna i denna undersökning. Som några av resultaten 
kunde det utläsas att skolorna använder sina personalresurser på olika sätt. De bägge 
speciallärarna i skola A arbetar som resurser i klassrummet och skall där stödja resurselever. I 
skola B har man frångått detta arbetssätt och bildat en resursklass dit de personella resurserna 
(speciallärare, elevassistenter) koncentreras. Båda skolorna tar i förväg reda på hur många 
elever som kommer från år 6 med utredda läs- och skrivsvårigheter och har en god samverkan 
med föräldrar. Skola A hade 8,5 % underkända i kärnämnet Svenska läsåret 2003 - 2004, 
jämfört med skola B: 4,5 % och riksgenomsnittet läsåret 2002-2003: 5,3 %. Ett annat resultat 
som kunde utläsas av observationerna var att ett flertal elever som ej var utredda kunde 
uppvisa stora ”kunskapsluckor” och var i ett behov av extra resurs. Är man ensam lärare i 
skolsalen och skall hålla lektion i svenska, så är det näst intill omöjligt att hinna runt och 
hjälpa alla elever ifall gruppen består av utredda och icke utredda elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Validiteten i intervjudelen får anses som hög eftersom frågorna är ställda 
utifrån ett förutbestämt syfte och svaren registrerades så lyhört som möjligt. Reliabiliteten i 
intervjun får anses som relativt hög eftersom de flesta av frågorna var av sådan karaktär att 
svaren lämnades helt öppna, precisionen hör samman med intervjuarens sätt att registrera 
svar, i detta fall gjordes det möjligt.  
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1.0 INLEDNING 
Under höstterminen 2003 hade jag förmånen att få vara med på ett antal lektioner i ämnet extra 
språkval - svenska, i gruppen ingick cirka 20 elever från årskurs 9. Ett flertal av dessa elever 
mötte jag för första gången när de skulle börja i första klass. Det var roligt att träffa dessa barn 
åtta år senare men det var tråkigt att se att deras nyfikenhet och kunskapsiver hade försvunnit.  
Ungdomarna verkade inte tycka om att arbeta med svenska språket, trots att deras lärare valt ut 
uppgifter som var anpassade till deras kunskapsnivå. Det visade sig att eleverna hade svårigheter 
med att lösa dessa uppgifter och enligt litteraturen beror detta på så kallade ”kunskapsluckor”.1 
Dessa ”luckor” kan enligt flera författare vara ett symptom på att eleven har någon form av läs- 
och skrivsvårigheter. Eftersom jag hade en personlig kännedom om dessa elever och är 
intresserad av forskning om högstadieelevers läs- och skrivsvårigheter, bidrog detta till mitt val 
av examensarbete (Ericson red, 1996, Grogarn, 1984, Staedler, 1994).  
 
2.0 SYFTE            
Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar med ungdomar som har läs- och 
skrivsvårigheter på två 7-9 skolor inom Bodens kommun.  
 
3.0 BAKGRUND 

3.1 Läs- och skrivsvårigheters natur 
 
Margareta Grogarn nämner i sin bok, Tråkig läsning (1984) att när man talar om människor med 
läs- och skrivproblem så möter man personer som har någon av följande tre former: 
   

• den första formen har de personer som har dyslexi.2 Denna form har en språkbiologisk 
grund och upptäcks när flera kännetecken uppträder tillsammans. 

   
• den andra formen ses hos personer som har någon form av begåvningshandikapp, syn- 

eller hörselskada vilket gör att de inte kan lära sig läsa eller skriva.  
 
• den tredje formen har de som har så svåra kunskapsluckor att dessa i många fall följer 

med genom hela skolåldern ända upp i vuxenlivet. Orsaken till dessa luckor kan ibland 
vara en följd av bristande läs- och skrivstimulans i vardagsmiljön och eller i skolan. Ett av 
problemen kan ha sina rötter i småbarnsårens talspråkliga utveckling. Ett antal elever kla-
rar den inledande läs- och skrivinlärningen utan påtagliga problem, men utvecklas dock 
sedan inte i takt med sina kamrater och med de ökande kraven. Från skolår tre och uppåt 
synliggörs deras problem. Det kan röra sig om dåligt fungerande läsförståelsestrategier, 
bristande syntaktisk förmåga,3 bristande förmåga att analysera ord, dålig 
ordförrådsutveckling eller brister i automatisering och läsflyt (www.skolutveckling.se) 

 
                                                 
1  Ericson red, (1996), Grogarn, (1984), Staedler, (1994) 
2 Benämningen betyder: ”svårighet med ord”. 
3 Foga samman ljud till ord 
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Det finns ett samspel med ömsesidig påverkan mellan avkodnings/inkodningsförmåga vid 
läsinlärning å ena sidan och läsförståelse å andra sidan som fortgår under hela skoltiden.4 Elever 
som har svårigheter med avkodning och inkodning får ofta läsförståelseproblem som en följd av 
detta.Bristande ordförråd blir en bidragande orsak till såväl avkodnings-/inkodningsproblem som 
läsförståelseproblem (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Miljön och bristande biologiska villkor samverkar i uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. 
Mycket god miljö i hemmet eller i skolan kan reducera risken att få läs- och skrivproblem trots 
ogynnsamma biologiska villkor. Å andra sidan kan ogynnsamma förutsättningar i skola och 
hemmiljö öka risken att få läs- och skrivproblem trots relativt gynnsamma biologiska premisser 
(Grogarn, 1984, www. 
skolutveckling.se).  
 

3.2 Historik 
 
Alfabetet har funnits i Europa i ungefär 3000 år och det första skrivsättet i Sverige är runorna, 
som har daterats till 200-talet e. Kr Det var först under och efter Gustav Vasas regeringstid som 
det svenska folket fick möjlighet att lära sig läsa. Orsaken till det var den lutherska lärans intåg i 
Sverige. På Uppsala möte år 1593 togs ett beslut att var man skulle lära sig läsa. Föräldrarna 
gjordes till ansvariga för undervisningen och kontrollen skulle skötas av kyrkans män vid 
husförhören. Denna första form av läsundervisning stod sig i flera hundra år. I och med 1858 års 
småskolereform tog småskolan över ansvaret för läs- och skrivundervisningen i Sverige (Ericson 
red, 1996).  
 
År 1877 var det första gången man kunde läsa om termen ”förvärvad ordblindhet”. Begreppet 
nedtecknades av en läkare vid namn Kussmaul. Den engelske läkaren Morgan dokumenterade år 
1896 något som han kallade för ”medfödd ordblindhet”, men det var den kände engelske forska-
ren Hinshelwood (1917), som genom sina forskningar under de första årtiondena av 1900-talet 
gjorde sjukdomen känd. Han tog fram en teori och definierade den i följande ordalag, 
”’congenital word blindness’”. I detta samlande uttryck räknade han in de barn som enligt honom 
hade en medfödd defekt som gjorde att barnet fick stora svårigheter att lära sig läsa under sin 
uppväxttid (Ibid.). 
 
1937 föreslog Samuel Orton att termen ordblind skulle bytas ut till ”strephosymbolia”.5 Han 
tyckte att detta samlade uttryck var mer rättvisande än det tidigare vedertagna uttrycket 
”ordblinda”. Forskare världen över använder inte Ortons begrepp idag, formuleringen är numera 
dyslexi (Ibid.).  
 
Den svenske kyrkoherden Bylund skrev en rapport 1862: ’”Möjligen kan ett och annat barn läsa 
klent, helst i början av skolåldern, men orsaken därtill är dels föräldrarnas vårdslöshet, den djupa 

                                                 
4 Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 
språkliga meddelanden. Inkodning betyder att ”man läser av” och ”lägger in” ledtrådar i minnet för att få det lättare 
att kunna plocka fram saker vid ett senare tillfälle (NE, 2000). 
5 Sammanblandning av symboler. 
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fattigdomen, okunnighet i stavning, dels ock några barns naturfel’” (Ericson red, 1996 s.18) För 
att råda bot på detta skolproblem sattes de svaga att gå om en eller flera klasser vilket i sin tur 
medförde att en grupp barn aldrig lämnade småskolan. Första hjälpklassen inrättades 1879 i 
Norrköping för svagt begåvade barn och andra barn med läs- och skrivsvårigheter. Den tidens 
enkla och rättframma åsikt var att varje normal människa kan, bara hon anstränger sig, lära sig att 
läsa och skriva (Ericson red, 2001). 
 
 
Pionjär inom svensk läsforskning anses vara Dr Alfhild Tamm som 1910 startade skolhygieniska 
undersökningar. Vid dem upptäckte hon en grupp av barn vars enda fel var ”medfödd 
ordblindhet”. Doktorns resultat möttes av allvarlig misstro av skolmyndigheten och 20 år hann gå 
innan de första svenska läsklasserna startades (Tamm, 1943). 
 
Det var efter den grundläggande forskningen som den amerikanske psykologen Monroes gjorde i 
början av 1930-talet som det svenska sättet att se på ordblindhet förändrades radikalt. Hans 
forskning tog fram ett antal faktorer som enligt honom var orsak till denna så kallat 
”ordblindhet”. Dessa faktorer var begränsad inlärningsförmåga, medfödd eller förvärvad 
neurologisk defekt, konflikt mellan hjärntendenser, dålig perception, dålig hälsa, defekt 
körtelfunktion, dålig syn eller hörsel, onormala emotionella reaktioner, dålig miljö eller bedrövlig 
skolundervisning (Ibid.).  
 
Under 40-talet utkom Helen M Robinson (1946) med en forskningsrapport som hette Why pupils 
fail in reading. Robinsons rapport och psykologen Monroes forskning kom att influera senare 
forskare och praktiker. Robinsons kom fram till att det fanns faktorer som i vissa fall gav vissa 
elever läs- och skrivsvårigheter. De mest frekventa enligt Robinson var sociala, visuella och 
emotionella problem. Flera svenska lärare for till USA för att besöka Robinson och för att studera 
det forskningsarbete som hon och hennes team utförde vid läskliniken i Chicago (Ibid.). 
 
1949 startade den första läskliniken i Sverige för behövande barn från i huvudsak klass 1 och 2. 
Läsklinikens resultat var så goda (95 % av eleverna skrevs ut efter första året) att andra läsklasser 
och kliniker snart följde efter. Läsklinikerna kom så småningom att ta emot elever med lättare 
problem från alla stadier i grundskolan, medan läsklasserna tog hand om de barn som hade 
svårare läs- och skrivproblem. Det tog alltså nära 100 år efter folkskolans införande innan 
uppfattningen om barn med läs-och skrivsvårigheter hade ändrats.6 Från att ha klassificerat 
barnen som hopplöst obegåvade, fick de nu en chans att bli rättvist och riktigt diagnostiserade, 
för att rätt åtgärd skulle sättas in (Ibid.). 
 
Under 50-, 60- och delvis 70-talet låg en utredning som grund för placering i läsklinik.7 För att 
bli placerad i läsklass krävdes en mer omfattande utredning, där även medicinska och 
psykologiska tester ingick Vid 1970-talets mitt och senare hälft förändrades flera grundläggande 
synsätt i den svenska skolan. Det blev förbjudet att tala om diagnoser och behandlingar inom 
lärarkretsar i Sverige. Om skolan fungerade som den borde så skulle inga barn bli ”förvisade” till 
specialklasser. Denna förändring medförde att speciallärar- och lärarutbildningarna slutade att 
                                                 
6 1842 
7 Som grund i utredningen användes: Ljudmetod enligt Näslund (1956), Lindahls högläsningsprov H4/H5 och 
Malmqvist Rättstavningsprov. 
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utbilda i testmetoder, diagnostisering och särskild behandling av läs- och skrivsvårigheter. 1978 
avskaffades läskliniker och läsklasser. Eleverna flyttades till vanliga klasser. Individualisering 
inom klassens ram infördes och en så kallad ”samordnad specialundervisning”, enligt Stadler 
(1994). Den traditionella ljudmetoden försvann som läsinlärning till förmån för den nya LTG-
metoden (Ericson red, 2001).8 
 
Under 1980-talet stagnerade kunskaperna om utredning och behandling av läs- och 
skrivsvårigheter samtidigt som skolan i stort förbättrades. Omognadsteorin som 
förklaringsmodell vann mark medan dyslexiproblemet sköts åt sidan. Diagnos och behandling 
reducerades och väntan på mognad blev detta decenniums behandlingsmetod. Förbundet mot läs- 
och skrivsvårigheter bildades (FMLS), för att år 2000 byta namn till Funktionshindrade Med Läs- 
och Skrivsvårigheter (Ibid.). 
 
1990-talet var en tid av ekonomiska åtstramningar och omorganisationer vilket exempelvis ledde 
till att man drog in på speciallärar- och psykologtjänster och klasserna blev större. Regeringen 
försökte stimulera forskningen inom området läs- och skrivsvårigheter, genom att anslå medel till 
start av försöksverksamheten läspedagogiska centra EMIR.9 Ett år senare anslog 
utbildningsdepartementet medel så att verksamheten kunde utökas med några läspedagogiska 
centra. Kommunerna försökte samordna de kvarvarande elevvårdande resurserna i en form av 
centrumbildning. De första akademiska 20 poängsutbildningarna startades vid universiteten i 
Linköping, Gävle, Umeå (distansutbildning) och vid Karolinska Institutet. Den senare var en 
öppen utbildning för annan personal än skolans, exempelvis vårdpersonal (Ibid.). 
 
Det mest anmärkningsvärda som hände under 1990-talet var den landsomfattande 
dyslexikampanjen som pågick mellan hösten 1996 fram till början av 1998. Ett 70-tal olika 
organisationer i landet stödde kampanjen, allt från statliga myndigheter till privata företag. 
Kampanjens huvudmål var att förändra attityder kring dyslexi, samt samla in pengar till 
forskning. Kampanjen bidrog bland annat till att attityderna ute i samhället i och kring detta 
problem ändrades (Ericson red., 2001).  
 
Enligt Holmberg (1995) har elever med läs- och skrivsvårigheter svårare att få stöd och hjälp i 
skolan än tidigare under 90-talet och tillägger att detta beror på att en stor statsskuld med 
tillhörande nedskärningar har påverkat dessa elevers rätt till stöd. Denna brist på medel till 
skolorna har blivit en politisk fråga, där den humanitära aspekten skjutits åt sidan. Hon får 
medhåll av Britta Ericson (Ericsson, red, 1996) som tillägger att under 1990-talet blev skolorna 
mer självständiga enheter med begränsad ekonomi och detta förhållande har gjort att 
utvecklingen inom området har stagnerat  
 
Aktuell forskning har under senare år visat att elever som går ut årskurs nio får allt svårare att nå 
skolans mål i svenska. Många har betydande läs och skrivsvårigheter vilket bland annat 
konstateras i Skolverkets studie: Utan fullständiga betyg (nr 200:1838). 

                                                 
8 LTG står för: Läsning på talets grund och räknas som en analytisk inlärningsmetod, men den innehåller både 
analytiska och syntetiska moment där de analytiska momenten är dominerande. Lågstadieläraren Ulrika Leimar 
utarbetade metoden.  
9 EMIR:  Försöksverksamheten - Läspedagogiska Institutet, startade sin verksamhet i juni 1992 sedan medel 
anslagits av dåvarande socialminister Bengt Westerberg. 
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3.3 Dyslexi 
 
3.3.1 Vad är dyslexi? 

 
Benämningen dyslexi är grekiska och betyder ordagrant svårighet med ord. I begreppet, dyslexi, 
ryms olika former av svårigheter alltifrån bokstavsförväxling till nästan oöverkomliga svårigheter 
att läsa och skriva. Dyslexi kan karaktäriseras som ett syndrom, en kombination av flera olika 
symtom som vanligen uppträder tillsammans utan att det alltid behöver vara samma orsak och 
samma kombination. Svårigheterna förorsakas av vissa förhållanden i hjärnans sätt att behandla 
språkliga processer. I de flesta av dessa fall finns ett ärftligt samband. Den medicinska 
forskningen söker bland annat en specifik biologisk orsaksfaktor av avgörande betydelse, en 
bestämd gen, men har ännu inte funnit någon sådan. Någon tydlig och beskrivande definition som 
är allmänt accepterad finns inte.  Dyslektiker kan alltså ha dyslexi mer eller mindre. Syndromet 
förekommer på alla intelligensnivåer, men märks tydligast vid hög begåvning och är svår att 
upptäcka vid mycket svag begåvning. Självklart kan även människor inom svåra sociokulturella 
förhållanden ha dyslexi. Elever som har sådana svårigheter kan dock med rätt pedagogiskt hjälp, 
få det rätta stödet så de kan förbättra sin läs- och skrivförmåga. (Staedler, 1994, 
www.skolutveckling.se). 
 
 
3.3.2 Könsskillnader inom dyslexi 

 
I sin bok Dyslexi-en introduktion (1994) säger Staedler att ”det finns faktiskt könsskillnader som 
kan ha betydelse för uppkomsten av dyslexi”. Hon bygger sitt konstaterande på vad två svenska 
forskare kommit fram till på var sitt håll. Dessa båda forskare är: Eve Malmqvist (1967) och 
Lundberg (1983). Den senare har i sin forskning kommit fram till att pojkar är mer sårbara än 
flickor under fostertid, födsel och uppväxt.  Lundberg menar också att talspråk och läsning hör 
nära samman och att pojkar drabbas i högre grad av olika sorters talfel.  De uppmätta skillnaderna 
i språkutvecklingen mellan könen, kan i sig medföra att pojkarna även visar sig vara den grupp 
som har flest fall av dyslexi, tillägger Staedler.  
 
Max Frisk citerar Frisk (Frisk et al. 1967 b) i  Ericsons red., 2001, bok när han säger att en 
skillnad mellan pojkar och flickor förelåg, därför att svårighetsgraden av skrivproblem var klart 
mindre hos de undersökta flickorna än hos pojkarna.10 I undersökningen ingick 2785 skolbarn. I 
en annan undersökning som redovisas av Frisk 1995 undersöktes 500 tonåringar som besökt en 
tonårsklinik och av dessa hade 17 % av flickorna och 41 % av pojkarna dyslexi. Något högre 
värden fick Frisk 1999 vid en undersökning av allvarligt störda barn som fick barnpsykiatrisk 
vård. Där bedömdes det att 30 % av flickorna och 60% av pojkarna hade dyslexi (Ericson red, 
1996, Frisk, 1995, Frisk, 1999). 
 

                                                 
10 et al. betyder: med flera (författare) 
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3.3.3 Hur många i vårt land har dyslexi? 
 

En vanlig uppskattning är att svårare läs- och skrivsvårigheter, dyslexi finns hos 10-15 % av 
skolbarnen i Sverige. Ytterligare ca 10 % av barnen i Sverige har någon gång under sin skolgång 
behövt extra stöd och hjälp i sin läs- och skrivinlärning. Denna kategori brukar dock variera en 
hel del beroende på tid eller plats i landet (Staedler, 1994). 
 
3.3.4 Hur diagnostiseras en dyslektiker i skolan? 

 
Vid diagnostisering av dyslexi i en praktisk undervisningssituation gör man en allsidig 
pedagogisk och psykologisk kartläggning. I den ingår bland annat en bedömning av olika 
språkliga förmågor samt en genomgång av elevens situation i skolan och på fritiden. Ärftlighet i 
familjen noteras i förekommande fall. Eventuellt kan det bedömas att en neurologisk eller annan 
specialistundersökning kan komma ifråga. Utifrån en helhetsbedömning av resultaten kan sedan  
en adekvat diagnos ställas och en planering av lämpliga åtgärder kan ta vid. Vilket namn man 
sätter på problemen är i sådana sammanhang en andrahandsfråga (Staedler, 1994). 
 
För dyslektikern finns det ett värde i att bli diagnostiserad, eftersom det blir betydligt lättare att få 
tillgång till den hjälp som kommunerna kan ge under elevens skolgång. Även vuxna dyslektiker 
som söker in för att börja på högskola eller universitet, har en klar fördel om de är 
diagnostiserade. De får då förlängda testtider, muntliga test istället för skriftliga och ljudböcker 
istället för vanlig studentlitteratur. Den medicinska diagnosen får ställas av legitimerade läkare 
eller logopeder, men däremot kan lärare och skolpsykologer diagnosticera och skriva ut intyg. 
(Hanö, 1998).  
 
Läraren Torbjörn Hanö (1998) föreslår i sin bok, att man som pedagog kan låta alla i sin klass 
eller skola göra ett test. Detta test görs redan nu på många skolor, enligt Hanö, som skriver att 
man bör använda sig av standardiserade och validerade prov för att därigenom kunna dra några 
säkra slutsatser (Ibid.). 
 
3.4 Förankring i styrdokument 
 
3.4.1 Vad säger skollagen? 

 
4: e kapitlet Skollagen säger följande:  

 
1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och den skolning i övrigt 
som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 
gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (www.notisum.se) 

 
Undervisningen i skolan ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Elever som är 
i behov av särskilt stöd är berättigade till det. De ska stimuleras att själva inhämta kunskap. Det 
är viktigt att eleven får tilltro till sin egen språkliga förmåga genom att ha möjlighet att läsa och 
kommunicera (LPO 94). De kunskaper som eleven tillgodogör sig i grundskolan ska sedan stå 
som grund för deltagande i samhällslivet. Undervisningen ska även lägga en grund för fortsatta 
studier på gymnasiet (www.notisum.se). 
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Följande finns att läsa i Skollagen:  

 
Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista årskursen när skolplikten upphör men 
bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall eleven beredas tillfälle att göra detta under högst 
två år efter det att skolplikten upphörde (4 Kapitlet, 10 §). 

 
När den senaste paragrafen tas i beaktande så finner man att lagen öppnar för barn och föräldrar 
att komplettera en utbildning som ej är fullständig (www.notisum.se).  

 
3.4.2 Vad säger läroplanen? 

 
Enligt Lpo 94 ansvarar skolan för: 

 
att varje elev ska kunna behärska det svenska språket, lyssna, läsa aktivt, uttrycka idéer och tankar i tal 
och skrift efter det att han/hon slutfört sin grundskoleutbildning (www.skolverket.se). 

 
I Läroplanen, kapitel 2.2, riktlinjer, står att det på lärare vilar ett ansvar att se till att 
undervisningen utgår från:  
 

… varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,[…] stimulera, handleda 
och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter […] får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling (www.skolverket.se ). 

 
I ämnet svenska ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att bland annat tala, skriva och 
läsa. Elevernas språkliga kapacitet har stor inverkan på deras förmåga att klara av sin skolgång på 
bästa sätt. Den har även stor betydelse för deras liv utanför skolan eftersom litteraturen och 
språket är en viktig del av den personliga identiteten. Ett av skolans viktigaste uppdrag är därför 
att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevernas språkutveckling. Det skrivna ordet har 
stor betydelse och samhället ställer krav på förmågan att kunna hantera, tillgodogöra sig och 
värdera texter. I språk och litteratur finns en stor del av länders historia och kultur, för att kunna 
tillgodogöra sig den kunskapen måste eleven kunna hantera och värdera litteratur (Svensk 
Facklitteratur, Regler för målstyrning - Grundskolan, 2000).  
 
I nionde skolåret ska eleven kunna läsa skönlitteratur från Sverige och övriga Norden som är 
anpassad för dennes ålder. Eleven ska även kunna återge innehållet på ett sammanhängande sätt 
och sedan kunna reflektera över det (Ibid.).  
 
3.4.3 Vad gör Skolverket? 
  
Skolverket fördelade läsåret 2001/2002 statligt utvecklingsstöd till 60 kommuner i landet för en 
bättre måluppfyllelse när det gäller basfärdigheterna läsa, skriva, räkna. Läsåret 2002/2003 har 
ytterligare 60 kommuner deltagit i projektet. Skolverket väljer ut de skolor och kommuner som 
skall få stöd och man prövar också nya former för stödet. Stödet koncentreras till grundskolan. 
Skolverket strävar efter att knyta universitetens kompetens till behoven i skolan. En speciell 
omständighet som skiljer den nya utvecklingsstrategin från det tidigare förfarandet är också att 
utvecklingsuppdraget kommer att involvera skolor och kommuner som inte själva ansökt om att 
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delta. Skolorna skriver i stället utvecklingskontrakt med Skolverket och skolhuvudmannen för att 
nå bättre måluppfyllelse. En viktig förutsättning för att denna strategi skall lyckas är att de 
utvalda skolorna får möjlighet till utvecklingsstöd från såväl forskare som erfarna och 
framgångsrika lärare (www.skolutveckling.se). 
 
3.4.4. Lärarens roll 

 
Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik för att lyckas utveckla 
elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att läs- och skrivproblem uppkommer. Detta gäller 
såväl för dyslexi som för andra typer av läs- och skrivproblem. Den skicklige läraren utmärks av 
djupgående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- och skrivprocessen och av ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt som utformas utifrån den enskilda elevens förmåga och 
kunskap. Elevens framsteg följs upp genom en utförlig dokumentation, så att rätt diagnos kan 
följas upp av rätt åtgärd (www.skolutveckling.se). 
 
Ytterligare en bidragande faktor till att ungdomar inte når skolans uppställda mål är att det klart 
kan beläggas att skolk och skoltrötthet existerar i högre grad hos högstadieelever, än i de lägre 
stadierna. (Ibid.). 

 
3.4.5. Föräldraengagemang 

 
Många föräldrar till elever med läs- och skrivproblem har själva haft läs- och skrivsvårigheter 
och de bär inte sällan på negativa minnen från sin egen skolgång. Det är viktigt att skolan kan 
bryta detta negativa sociala arv. Skolan måste aktivt närma sig just dessa föräldrar. I många fall 
kan det vara aktuellt att ge dem kunskap och konkreta tips om hur de kan hjälpa sina barn med 
läs- och skrivinlärningen, även på högstadiet (Ibid.). 
 
Motivation hänger ihop med läsningens och textens roll i barns och ungdomars liv. Även tillgång 
på text och skrivmaterial i hemmet samt att föräldrar gör det till en regel att läsa för sina barn 
under deras uppväxt. Föräldrarna bör uppmärksamma och stimulera sina barn från 
småbarnsåldern och vidare upp. När barnet signalerar att det är mottaglig för hjälp och stimulans 
runt läs- och skrivinlärning, måste föräldrarna ta sig tid och ställa upp och ge respons på dessa 
signaler. Inte minst i dessa tider då man kan finna flera tv- apparater, spel och datorer i varje hem 
(www.skolutveckling.se.). 
 
4.0 METOD 

4.1 Tidsplan 
 
Mitt arbete har genomförts under vårterminen 2005 enligt följande tidsplan: 
 
v. 3    Introduktion av examensarbetet 
v. 6   Inlämning av Pm 
v. 13 Första träffen med handledaren 
v. 16 Seminarium 1, bakgrund, syfte 
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v. 18 Seminarium 2, metoden 
v. 20 Seminarium 3, resultat, diskussion 
v. 21 Inlämning av examensarbete 
v. 22 Opponering och respondering 
 

4.2 Avgränsningar och precisering 
Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar med ungdomar som har läs- och 
skrivsvårigheter. Under arbetet med att finna lämplig undersökningsmetod reviderades och 
avgränsades uppsatsens syfte. Tidsplanen blev ett tungt vägande skäl för en väl avvägd 
avgränsning och val av metod. Patel & Davidson (1994) talar om kvalité i kvalitativa studier, 
ambitionen att upptäcka företeelser, tolka och förstå, beskriva uppfattningar eller kultur genom 
att avgränsa och precisera. Kvalitativa studier är rimligt att använda när man vill förstå 
människors sätt att reagera och resonera, eller att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster. Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av tal eller 
siffror. De resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Kvalitativa metoder innehåller 
ett stort mått av flexibilitet och ger därför utrymme för variationer. Flera metoder används 
parallellt, varför de inte kan separeras från varandra, tillägger Trost, (1993) i sin bok Kvalitativa 
intervjuer. 
 

4.3 Observation 
 
4.3.1 Tillvägagångssätt 

 
Observationer är en bra metod att använda sig av vid studier av elevers beteende i samspel med 
omgivningen. Det ger en allsidig bild av eleven om man iakttar denne i den miljö som han 
normalt verkar i. Observationer görs mer eller mindre slumpmässigt, men måste vara metodiskt 
planerade. Beteenden kan studeras i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar 
(Kvale, 1997, Patel&Davidson, 1994).  
 
Kvale uttrycker sig enligt följande:  
 

Observationer är det bästa sättet att använda för att studera elevers beteende och samspel 
med omgivningen.(Kvale, (1997), s. 36)  

 
Det som författarna beskrev här ovan är anledningen till val av observation. Syftet med 
observationen var att studera hur man som lärare arbetar med elever med läs- och 
skrivsvårigheter under lektioner av extra språkval- svenska - engelska, det vill säga interaktionen 
mellan pedagogen och eleven.11  
 

                                                 
11 Interaktion: ordet betyder samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande 
ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc. (NEO, 2000). 
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4.3.2 Genomförande, urval och sammanställning 
  
Lärarens undervisningstillfällen är fyrtio minuter, tid för observation var satt till tjugo minuter 
från lektionens början räknat. Observationen var en deltagande observation och utfördes vid två 
tillfällen, med en veckas mellanrum. Valet av förhållningssätt som observatör kan vara olika. Det 
kan sträcka sig från full delaktighet, till att vara en åskådare. Junker (1960) beskriver det på 
följande sätt:  
 

• Fullständig deltagare. Forskaren är medlem i den grupp som studeras men väljer att inte 
röja sin observatörsroll. Tekniken anses som något tveksam ur etisk synvinkel.  

• Deltagande observatör. Forskarens roll som observatör är känd för gruppen, men det han 
gör som observatör är underordnat rollen som deltagare. Informationen visas eller berättas 
för observatören mot löfte om anonymitet och konfidentiell behandling.  

• Observatör-deltagare. Forskarens aktiviteter är kända för gruppen som ger denne sitt stöd 
i större eller mindre omfattning. Forskarens deltagande i gruppen är sekundär i 
förhållande till hans insamlande av information. Informationen och kontakter med 
människor blir många, men informationens nivå eller kvalité styrs av de som studeras.  

• Fullständig observatör. Forskaren är antingen bokstavligt talat osynlig eller som en 
anonym del av den övriga miljön.  

 
I detta fall gjordes ett val av att vara enligt första punkten i nyss ovan relaterade förhållningssätt, 
fullständig deltagare, med ett förbehåll eftersom det finns forskare som varken är renodlade 
deltagare eller renodlade observatörer. Gans (1982) beskriver detta förhållningssätt enligt 
följande:  
 

En forskande deltagare deltar i en social situation men som personligen endast är engagerad till vissa 
delar för att kunna fungera i rollen som forskare (Gans 1982, s. 54). 

 
Utmaningen är att i en undervisningssituation kombinera delaktighet och observation och att 
”skapa en förståelse av undervisningen som en insider, 12 samtidigt som den beskrivs för en 
utomstående” (Sharan B Merriam, 1994, s. 107).  
 
I ett observationsschema fördes anteckningar medelst stödord med några minuters mellanrum. 
Efter observationen bearbetades och tolkades informationen  
 

4.4 Intervju 
 
4.4.1 Tillvägagångssätt 
  
Syftet med en kvalitativ intervju är både att upptäcka, identifiera och analysera en struktur. Syftet 
med dessa intervjuer var att få den information som krävs för att närma sig uppsatsens syfte med 
hjälp av kvalitativa metoder. Intervjuaren väljer att i en kvalitativ intervju ställa frågorna i en 

                                                 
12 Engelskt ord som i denna betydelse står för: innanför; medlem av en förening; en invigd. (Modern engelsk- svensk 
ordbok, 1987).  
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bestämd ordning. När forskaren använder tekniker för att samla information måste han beakta två 
saker, grad av standardisering och avsaknad av variation. Frågor och situation skall vara 
densamma för alla som tillfrågas. En annan sak som skall beaktas är graden av strukturering, 
vilket svarsutrymme som den utfrågade får. Därför sattes en väl tillgodosedd tid för varje 
intervjutillfälle och varje frågestund avslutades med att intervjuaren frågade om svaranden hade 
något att tillägga. Den ostrukturerade intervjun lämnar stort utrymme för svar på frågan, medan 
en strukturerad intervju lämnar ett litet utrymme för den utfrågade att svara inom, det kan även 
förutspås vilka svar som är möjliga. De aspekter som Patel & Davidson har tagit upp här ovan har 
beaktats vid förberedelse av intervjun.  
 
Steinar Kvales (1997) sju stadier vid undersökande intervju användes som grund för intervju-
momentet. Dessa stadier är i ordning som här följer: tematisering, planering, intervju, utskrift, 
analys, verifiering och rapportering. Tematiseringen är i sig en god grund för kvalitativa 
intervjufrågor. 
 
4.4.2 Urval 
  
Det finns 5 stycken 7-9 skolor i kommunen, två av dem i omedelbar närhet till Bodens centrum. 
Val av skola skedde med ett bekvämlighetsurval .13 Informanterna fick benämningen: informant 
1, informant 2, informant 3 och informant 4. Den siste informanten blev ej intervjuad. (jmf. 
kapitel: 4.4.3 Bortfall). Val av informanter gjordes utifrån tre celler: lärarutbildning, 
speciallärarutbildning och dagligt arbete med elever med läs- och skrivproblem. Informant 1 och 
3 har speciallärarutbildning, Informant 2 Sv-So lärare för senare år. Antal intervjuade gjordes 
utifrån Trost (1993), som skriver att: 
  

”man skall begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer, kanske fyra eller fem […] ett fåtal väl 
utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda”(s. 73).  

 
 
4.4.3 Bortfall 

 
På grund av den pressade tidsplanen blev inte den fjärde intervjun av informant 4 utförd och 
räknas som bortfall. Vid observationerna fanns ett fåtal frånvarande elever.  
 
4.4.4 Genomförande och sammanställning 

 
 Jag träffade informanterna en och en, veckan före själva intervjutillfället. Vid detta första tillfälle 
överlämnade jag frågorna på grund av att svaren som informanten ger blir utförligare och 
kvalitativt bättre om de får ta till sig texten i förväg. Bandspelare användes inte eftersom en av 
informanterna vid överlämnandet av frågor delgav mig oro inför en mikrofoninspelad intervju 
(Patel & Davidson, 2003). 
 
Med mening att hitta regelbundenhet och mönster i materialet är min analys i praktiken 
genomförd i tre steg. Steg ett innebär genomläsning av materialet för överblick, steg två att 

                                                 
13  Trost, (1993), s. 71-72. 
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ovidkommande material sorteras bort och i det tredje steget komprimeras den relevanta delen av 
materialet för att sedan redovisas under uppsatsens del Resultat. Skolorna får benämningen skola 
A, respektive skola B. De frågor som ställdes i intervjusamtalen redovisas i bilaga 1. För att 
kontrollera validiteten ställdes en inledande fråga om informanten hade förstått frågorna. 
Samtliga informanter svarade ja. Därefter lästes frågorna upp i exakt den följd som kan ses i 
bilaga, inför samtliga svaranden. De fick gott om tid att formulera svaren och kommer att delges 
sina svar innan rapporten publiceras. Frost (1993) skriver att de intervjuade får läsa igenom 
intervjun för att missförstånd ej skall uppstå.  Intervjun innehöll i huvudsak kvalitativa frågor. 
Frågorna var inte helt likalydande vilket hade medfört en hög grad av standardisering eftersom 
graden av standardisering har sin utgångspunkt i principer om mätning.  Ökar man 
standardiseringens grad genom att ställa likalydande frågor i exakt samma ordning till varje 
intervjuperson, kan det ses som början till en enkät. Fullständigt standardiserade intervjuer ska 
kunna skrivas ner som ett frågeformulär. Därför förutsätter den kvalitativa intervjun en låg grad 
av standardisering. Graden av strukturering bestäms av huruvida informanten ges ett större eller 
mindre utrymme för att svara med egna ord och formuleringar (Frost, 1993, Patel & Davidsson, 
2003).  
 
Skola A är en 7-9 skola med cirka 450 elever och har 2 speciallärare som tjänstgör i år 7 och år 9. 
Den återstående årskursen ( år 8) saknar speciallärare, istället delar ett antal lärare på resurs-tiden 
och ”fyller upp sina tjänster”, enligt informant 1. Det rör sig exempelvis om svenska-2 lärare som 
får ”rycka in”, enligt samma informant, totalt 4 – 5 speciallärartjänster på heltid. 
 
Skola B har däremot organiserat resurstiden i ett resursteam som består av 4 stycken 
heltidstjänstgörande speciallärare samt ett antal personliga elevassistenter. Varje speciallärare är i 
grunden knuten till de fyra arbetsenheterna som skolans personal är uppdelad i. Dessa enheter är, 
år 7, år 8, år 9 samt resursklass. Skolan har sammanlagt 485 elever. De elever som har behov av 
extra stöd och hjälp skrivs in i en resursklass. ”De får tillsammans med föräldern själva söka 
platsen, eftersom eleven måste själv vara positivt inställd till att gå i en resursklass”, enligt 
informant 3 i skola B. ”Viss tid är eleverna i sina vanliga klasser och vi lärare kommer till dem. 
Deras studiegång blir anpassad med strukturen G-nivå”, tillägger informant 3. Resursklassen är 
uppdelad årskursvis i tre grupper. Informanten vill särskilt understryka att, ”de arbetar med 
individuell undervisning av varje resurselev och inte som många skolor gör med en modell 
bestående av specialpedagog som går som resurs i klass”.  
 
5.0 RESULTAT 

5.1 Regler för Resultatredovisning av intervju 
Patel & Davidson (1994) skriver att slutprodukten under denna rubrik skall vara en text som 
består av varvade inslag av citat från intervjuer, egna kommentarer och tolkningar. Därför 
redovisar jag mina undersökningar enligt denna mall: Frågorna som ställdes till informanterna 
skrivs med fet text och svaren redovisas med normal text under respektive fråga. Informant 1 och 
2 arbetar på skola A. Informant 3 arbetar på skola B. Svar från informant 4 saknas på grund av 
bortfall. Frågorna som ställdes vid intervjutillfällena till samtliga informanter redovisas som 
underrubrik i kapitel 5.2 och i bilaga 1. 
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5.2 Resultatredovisning - intervju 
 
När ni får en ny grupp elever från mellanstadiet till högstadiet, ges då någon information 
till er om eventuella elever med läs- och skrivsvårigheter? 
    
Rutinerna vid överlämning från mellanstadiet (år 4-6) till högstadiet (år 7-9) sker i det närmaste 
på liknande sätt mellan skola A och B. Klasslistor skickas från handläggarna på skolkontoret till 
arbetslagen på respektive skola. Arbetslagen träffas på arbetslagsmöten och går igenom 
klasslistorna. Men en viss skillnad finns eftersom skola A har bara två speciallärare anställda och 
det medför att ett arbetslag är utan denna resurs.  
  
Däremot vid skola B ingår det en speciallärare i varje arbetslag. Dessa lärare träffar speciallärarna 
från den överlämnande skolan i mars månad. ”Vid denna första träff får vi reda på hur många 
utredda elever vi skall ta emot och vilka svårigheter de har. Personliga överföringar sker veckan 
innan skolan börjar för elever i behov av särskilt stöd. I den personliga överföringen träffas elev, 
föräldrar och skolpersonal.”, berättar informant 3.  
 
Diagnostiserar ni eleverna i årskurs 7 för att se på vilken nivå de befinner sig i svenska 
språket eller har ni något annat system för att upptäcka elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Under de första veckorna testas samtliga elever i årskurs 7 i de båda skolorna. Testet behandlar 
läsning, ordförståelse, avläsning och rättstavning.  
 
Vilka möjligheter har ni att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
Informant 1 svarar: ”Alla lärare försöker att stödja och hjälpa dessa elever, men den 100 -
procentiga hjälpen ges under de timmar som klassläraren har resurshjälp i klassrummet”. 
Resultaten styr behoven av resurs. Informanten tillägger: ”behoven styr resurstid, men de måste 
givetvis fördelas rättvist över alla arbetslag, så man får kompromissa sig fram”. 
 
Informant 2 svar löd enligt följande: ” Jag har inte så stora möjligheter att hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter på annat sätt än det som ingår i min lärartjänst. Det är framför allt svårt att 
hinna med att utvärdera och följa upp de åtgärder som man gör för elever med svårigheter i 
svenska”, tillägger informanten.  
 
Efter en stunds tystnad berättade samme informant om ett positivt läsprojekt han/hon är med i 
som går ut på att ” tre elever får tillrättalagda hemuppgifter samt utskrivna sammanfattningar av 
de lärarledda lektionerna. Dessa uppgifter arbetar eleven och föräldern med i sin hemmiljö. Har 
de frågor så mailar de till mig som svarar. Kontakten mellan lärare och en elev som är i behov av 
mer hjälp och stöd blir individuell och direkt”, säger informant 2.   
  
Informant 3 berättar om den resursklass med 19 inskrivna elever som i sin tur delas upp årsvis i 3 
grupper som de har på skola B ( jfr  kap. 4.4.4 )  och tillägger: ” Eleverna i denna resursklass 
vistas inte bara här hos oss för undervisning i teoretiska ämnen. De gör de praktiska ämnena i 
sina ordinarie klasser och vi speciallärare kommer ut till dem. Förutom eleverna i resursklass har 
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vi fyra specialpedagoger undervisning med enskilda elever och smågrupper i kärnämnen ute i 
arbetsenheterna. ”.  
 
Har ni någon form av individuella studieplaner? 
 
Skola B har redan börjat med individuella studieplaner och utvecklingssamtal en gång per termin, 
skola A har också dessa träffar mellan elev – förälder –kontaktlärare.  
 
Skola A saknar fortfarande dessa individuella studieplaner men 2006 skall alla elever successivt 
få dessa dokument som skall följa med eleven från förskola upp genom skolåldern, säger 
informant 1. Informant 1 och 2 i skola A tror att det blir en ganska stor administrativ reform som 
kommer att ta ganska mycket tid i anspråk. Enligt informanterna måste den införas i etapper. 
Denna skola har utvecklingssamtal en gång per termin där elev, kontaktlärare och förälder får 
möjlighet att diskutera elevens skolsituation. Våra ämneslärare har delgett kontaktläraren sina 
synpunkter om eleven studiesituation, tillägger informant 1 och 2. 
 
Hur går du till väga när du kontaktar föräldrarna till en svagpresterande elev? 
 
”Är det problem i något eller några ämnen skriver man ner ett åtgärdsprogram. Uppföljning och 
revidering är av yttersta vikt”, tillägger informant 1 med eftertryck. Informanterna på skola A 
berättar vidare att deras erfarenheter av dessa åtgärdsprogram är att lärarna och föräldern håller 
sina ingångna avtal och åligganden, medan eleven oftast inte håller det som är överenskommet. 
Händer inget trots tillsägelse tar man upp problemet med skolans rektor och han kan då besluta 
att kalla till en elevvårdskonferens. Vid dessa konferenser kallar rektor elev, förälder, 
skolhälsovård (sköterska, psykolog), kontaktlärare, speciallärare och eventuell ämneslärare. 
 
Informant 3 på skola B svarar att vid skolstarten tar oftast utredda elevers föräldrar den första 
kontakten med oss och de andra föräldrarna möter vi på det första utvecklingssamtalet i år 7. En 
del elever tillkommer i år 8 och år 9.  
  
Upplever du då att ni tillsammans kan starta och utveckla ett samarbete för att stärka 
eleven i skolämnet? 
  
När det gäller kontakten med föräldrar så säger informanterna från de båda skolorna att de anser 
att samarbetet mellan föräldrar och lärare fungerar riktigt bra. En av informanterna säger att man 
kan uppfatta att föräldrarna blir lättade och glada när deras barn fått en diagnos. Men vägen dit 
kan oftast vara ganska lång och svår för elev och föräldrar. De flesta eleverna blir färdigt utredda 
i mellanstadiet, men det finns fall där eleven först i år 7-9 fått en diagnos. 
 
Får eleven någon möjlighet att tentera om eller komplettera sitt underkända betyg och i så 
fall finns det elever som gör det? 
 
På denna fråga svarade samtliga informanter att det händer. Så kallade omprov får ges i 
kärnämnena under sommaren. Men eleven kan komma in på gymnasiet även om man har 
bristfälliga betyg. Den skrivs då in på det individuella programmet och får då läsa om de 
grundskoleämnen som inte blev godkända.  Lagar och förordningar säger att eleven har rätt till 
kompletterande av sitt underkända betyg inom två år efter avslutad grundskola (jfr sidan 6). 
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Vilka resurser anser du behövs för att stödja dessa elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
Samtliga informanter vill ha mer personella resurser men sedan gick önskningar lite isär.  
Informant 1 på skola A, vill att specialundervisningen skall få mer lokalyta i form av fler 
grupprum för att i dessa kunna bedriva mer individuell undervisning. Dessa grupprum skall vara 
inredda med datorer förberedda med speciella program för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Som det är nu så saknar skolan fungerande datasal.  
 
Informant 2 på skola A hade önskemål om att skolan borde få en fungerande datasal samt mer 
stöd och hjälp från en speciallärare. Informanten hade också ett önskemål om lättläst 
skönlitteratur för lässvaga elever. 
 
Informant 3 vill ha mer kompenserande hjälpmedel samt givetvis mer personella resurser. 
 
Har du någon överblick över hur många procent av skolans elever i årskurs nio som inte 
når betyget godkänt i svenska? 

Antal elever i procent som fått underkänt i svenska 
läsåret 2003 - 2004

8,5%

4,5%
5,3%

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%

Skola A år 9 Skola B år 9 Hela landet

 

Fig. 1 visar :Det svar som informant 1 och 3 gav i antal elever och som sedan räknats om till procent 
för att kunna jämföras med den nationella undersökningen. Staplarna visar  % värdet av antal elever 
som får Underkänt (u) i Svenska vid läsårets slut.      

 
Kommentar: En av frågorna som ställdes till informanterna var om de kände till hur många elever 
som ej nådde upp till betyget godkänt i ämnet svenska. Informant 1 från skola A svarade att 10 av 
116 (8,5 %) i år 9 fick underkänt vid läsårets slut. Siffran för skola B var 6 stycken elever av 132 
(4,5 %).  Riksgenomsnittet läsåret 2002 - 2003 var 5,3 % (Skolverket, 2003).  
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Vilka brister har de elever som inte når betyget godkänt, ge några exempel? 
 
Informanterna var ense om att dagens elever inte har lika goda kunskaper i kärnämnena. Däremot 
har eleverna lättare att prata för sig och i utländska språk har kunskaperna förändrats till det 
bättre. Informant 1 tycker att eleverna blivit otåligare. Allt skall ske så fort annars tappar eleven 
intresset för skoluppgiften. Den svarande säger att det kan bero på att eleverna tillbringar allt mer 
av sin tid utanför skolan med att spela data- och tv-spel. Dessa spel stressar troligtvis upp 
eleverna. 
 
Informant tre svarar enligt följande: ”I den första gruppen finns de elever som saknar förmågan 
att prestera något i skolan trots extra stöd.  De har oftast allt för stora koncentrationssvårigheter 
av en eller annan anledning. Informanten fortsätter sin berättelse: ”I den andra gruppen finns de 
elever som skaffat sig stora kunskapsluckor under resans gång. Jag tror att dessa luckor kan de få 
om de varit i allt för stora grupper där de blivit osynliga. Andra orsaker kan vara sen mognad, 
barndomsproblem eller till och med att eleven blivit mobbad någon gång under sin studietid”, 
tillägger informanten.  
 
Om du ser tillbaka i tiden: - vilka förändringar har skett inom detta område och anser du 
att dessa förändringar har gynnat eller missgynnat eleverna kunskapsmässigt? 

 
I och med datorernas intåg i skolan har det kommit fram mycket bra kompensatoriska hjälpmedel 
för elever med läs- och skrivsvårigheter. Bodens kommun ger utredda elever med diagnos 
chansen att hyra datorer med dessa program. Detta kommer att medföra att dessa elever får en 
ökad chans till hjälp och stöd, anser informant 1. 
 
Numera har det blivit ”modernt” att testa eleverna i ämnet svenska. Dessa metoder och andra gör 
att lärarna är mer medvetna om dessa elevers problem än tidigare, säger informant 2.  
 
Informant 3 svarar: ”Attityden till elever med läs- och skrivsvårigheter har ändrats ute i 
samhället. Den dumstämpel som dessa elever fick dras med har försvunnit och tur är det”. […] I 
och med att datorn kommer in allt mer i specialundervisningen har det kommit fram ett antal 
mycket bra kompensatoriska program.  Talsyntesen och Maj- Gun Johanssons 
rättstavningsprogram, är två av dessa”.   
 

5.3 Resultatredovisning – Observation 
 
Gruppen som observeras är av samma storlek vid båda tillfällena och består av cirka 20 elever. 
Frånvarande elever finns vid dessa båda tillfällen och ingen närmare beskrivning av gruppen ges 
här för att identifiering ej skall kunna ske. De observerade eleverna garanteras med detta 
förfarande sin anonymitet. Datum, tid och plats redovisas ej heller på förekommen anledning.  
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5.3.1 Observation 1    
 

Första lektionen på morgonen. Handledaren låser upp dörren och jag går till en stol placerad i 
hörnet till vänster om dörren och börjar observationen. Eleverna kommer in i grupper och sätter 
sig på platser som de redan valt ut. Några elever drar samman bänkar längst bak i klassrummet 
för att därigenom bilda öar. Läraren tar fram klasslistan (grupplistan) och börjar pricka av de som 
kommit. Under tiden går det i dörren och nya elever kommer in samtidigt som någon elev går ut 
för att leta arbetsblad i sitt skåp. Det tar fem minuter innan det blir lugnt och alla är på sina 
platser. Två elever saknas och läraren ställer fråga: - känner ni till om de som är frånvarande idag 
är sjuka eller har ni sett någon av dem i korridorerna? En av flickorna svarar: - ” XX kände sig 
dålig igår och är nog sjuk. YY såg jag i korridoren”. Läraren frågar om alla tagit med sig 
arbetsbladen från förra veckans lektion. Det har i de närmaste alla gjort. De som saknar 
arbetsblad får nya när läraren kontrollerat vilket blad de befann sig på vid det föregående 
lektionstillfället.  
 
Efter som det är en deltagande observation börjar jag och läraren gå runt, åt var sitt håll i 
klassrummet, för att hjälpa eleverna. Lite mer än halva gruppen har börjat att arbeta med sitt 
arbetsblad. De övriga sitter och samtalar med bänkgrannen. Läraren och jag försöker få de 
overksamma att börja arbeta med sitt arbetsblad. Uppgifterna är av den enkla typen- hitta 
synonymer, slå upp ord i ordlista och skriva ner betydelsen, para ihop bevingade uttryck (talesätt) 
med bild eller skriva upp så många synonymer till ord som står på arbetsbladet. De som får hjälp 
att komma igång behöver verkligen hjälp. Jag sätter mig ned bredvid en elev och observerar att 
han/hon inte kan slå i ordbok. Eleven känner inte till enkla talesätt och klarar följaktligen 
uppgiften att se en bild på arbetsbladet som visar talesättet - en fågel i handen är bättre än tio i 
skogen.  
 
Efter 20 minuter avslutades observationen. Efter lektionen satte jag mig i avskildhet och skrev ut 
meningar med hjälp av minne och observationsprotokoll.  
 

5.3.2 Observation 2 
  
Grupp och tid var densamma. Lektionen började på ett likartat sätt beträffande lärarens arbetssätt. 
Närvaron kontrollerades efter det att eleverna hade kommit in i klassrummet och satt sig. Fyra 
elever var frånvarande, men de som var närvarande satte sig snabbt på de platser som var bestämt 
vid terminens början. Läraren hade med sig en placeringslista som hon visade upp i luften 
samtidigt som eleverna fick beröm för att de intagit sina platser så snabbt. Läraren och jag delade 
ut nya stenciler till de som gjort färdigt och lämnat in i slutet av det föregående lektionspasset. 
Vid detta lektionstillfälle fick eleverna använda sig av ordböcker som ett hjälpmedel för att kunna 
lösa arbetsbladets uppgifter i ordkunskap och ordförståelse. Trots detta kunde det observeras att 
ett flertal av eleverna med viss svårighet klarade av att leta sig fram i ordbok. Kunskap saknades i 
några fall och motivationen saknades hos ett flertal elever. Även attityd till uppgiften som sådan 
bland ett par elever användes som förevändning att sitta och rita mopeder istället. När läraren 
satte sig med dessa elever på var sin sida, började den ena arbeta med sin uppgift emedan den 
andre försökte hålla fast vid en tuff och arrogant attityd till uppgift och lärare. Om detta berodde 
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på att eleven saknade kunskap eller om problemet var mer av en trotsig attityd kunde ej utläsas av 
observationen. Observationstillfället avslutades efter tjugo minuter. 
 
6.0 DISKUSSION 

6.1 Pålitlighet och överensstämmelse 
Undersökningens giltighet är beroende av att man verkligen undersöker det som man tänkt sig att 
undersöka och jag anser att jag har fått svar på frågan som ställdes under syfte (s.1). Realiabilitet 
i min intervju och observation väljer jag att ta upp, var för sig, i följande stycken.   
 
Observationen är ett vetenskapligt verktyg när den uppfyller ett vetenskapligt syfte, är väl 
planerad, registreras systematiskt och underkastas kontroll beträffande validitet och reabilitet 
(Sharan B Merriam, 1994). I fokus för denna observation låg elevgruppen som var utvald. 
Huvuddelen av gruppen bestod av ett antal elever från år 9 som i år 7 valt ämnet extra språkval- 
utländska språk - ej engelska. Dessa elever hade valt en inriktning som de på grund av bristfälliga 
kunskaper tvingats sluta och de flyttades på (andras eller egen) inrådan till den grupp som i detta 
arbete observerats. Enligt deras lärare ingick elever med läs- och skrivsvårigheter i denna grupp, 
vilket verifierades av informant 1 vid intervju. Resultatet av observationen är att ett flertal elever 
hade ”kunskapsluckor” och det kunde konstateras med hjälp av nedtecknandet av de 
arbetsuppgifter som eleverna arbetade med vid observationstillfälle1 och 2. Dessa uppgifter gick 
inte jämföra med de som användes vid ordinarie lektioner i svenska. Ansvarig lärare vid 
observationstillfället klassificerade uppgifterna som tillrättalagda av en lägre svårighetsgrad än 
brukligt för år 9, vilket styrker observationens utfall. Tillförlitligheten i observationen hade 
kanske varit bättre om jag valt att följa de intervjuade lärarna i deras dagliga arbete och inte som 
nu var fallet bara välja ut två lektioner med ett så kallat slumpval.    
 
Validiteten i intervjudelen får anses som hög eftersom frågorna är ställda utifrån ett förutbestämt 
syfte och svaren registrerades så lyhört som möjligt. Reliabiliteten i intervjun får anses som 
relativt hög eftersom de flesta av frågorna är av sådan karaktär att svaren lämnas helt öppna, 
precisionen hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar, i detta fall gjordes detta 
möjligt. Skilda intervjuare användes ej utan alla intervjuer gjordes av densamme. Vid osäkerhet 
beträffande den intervjuades svar ställdes enkla följdfrågor Två yrkesgrupper med en liknande 
grundutbildning men med helt olika specialiseringar inom yrkesområdet intervjuades, syftet var 
att variationen skulle öka. Detta förhållande bör innebära att reliabiliteten i undersökningen 
stärks. Intervjufrågorna var ställda med en låg grad av strukturering.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Mitt syfte med studien var att undersöka hur man arbetar med ungdomar som har läs- och 
skrivsvårigheter på två 7-9 skolor i Bodens kommun. Uppsatsens resultat kommer att 
sammanfattas under denna punkt och egna kommentarer under nästa punkt (6.3)  
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Båda skolorna tar i förväg reda på hur många elever som kommer från år 6 med läs- och 
skrivsvårigheter. Skillnaden är att speciallärarna skola B träffar överlämnande skolas personal 
redan i mars månad, 5 månader före elevernas skolstart.  
 
De båda undersökta skolorna skiljer sig markant ifrån varandra beträffande organisation. 
Speciallärarna i skola A är med i arbetslagen men arbetar som en resurs i klassrummet och skall 
där i första hand stödja resurselever. I skola B har man bildat en resursklass dit de personella 
resurserna (speciallärare, elevassistenter) koncentreras. De har haft 19 inskrivna i denna klass och 
det betyder att det är cirka 6 elever i varje årsgrupp.   
 
Skola A saknar utbildad speciallärare i ett av sina arbetslag (år 8). Det visades sig att det finns ett 
önskemål om få en utbildad speciallärare på denna vakanta tjänst. Vid intervjun gavs ingen 
förklaring till varför denna tjänst är vakant. Men en brist i sig är det uppenbarligen.  Dessa 
olikheter kan ha tillsammans ha betydelse för utfallet i frågan om hur många elever som inte får 
godkänt i Svenska vid slutet av år 9. Det visar sig att det finns en procentuell skillnad på 4,0 % 
mellan de båda skolorna. Skola A hade 8,5 % underkända i kärnämnet Svenska jämfört med 
skola B 4,5 % och riksgenomsnittets 5,3 %. 
  
Informant 1 tog upp ett aktuellt ämne, ”elevernas fritidssysselsättningar är till största del att sitta 
hemma framför data- och tv-spelen och att det kunde vara en anledning till att eleverna är 
stressade och har väldigt lätt för att tappa koncentrationen”. Informant 1 säger sig se att om inte 
eleven får hjälp så fort den tillkallar läraren, så tröttnar han/hon på att försöka lösa 
arbetsuppgiften. Informant 3 gav flera exempel på de brister som eleverna har som inte får 
godkänt i Svenska. Dessa exempel är jämförelsevis samma som författaren Margareta Grogarn 
nämner i sin bok Tråkig läsning (1984) (jfr kapitel 3.1).   

 
Det kunde observeras att litteraturen på skola A skulle behöva en uppdatering och informant 2 
gav mycket riktigt förslaget att det skönlitterära biblioteket skulle behöva nytillskott eftersom det 
mesta är ifrån 70-talet. Riklig tillgång på böcker med lämplig svårighetsnivå och varierat innehåll 
genom hela grundskolan är en viktig förutsättning för att utveckla elevernas läsförmåga, men 
tillgänglighet av böcker är i sig inte tillräckligt. För att böckerna skall bli en aktiv resurs för alla, 
och för att förhindra uppkomsten av läs- och skrivproblem, måste läraren använda dem som en 
systematisk och medveten del av sin pedagogik. 
 
Mitt litteraturstudium visar att många människor går igenom hela skolsystemet utan att få 
diagnos, extra stöd eller hjälp. Dessa icke diagnostiserade finns i alla skolor och faller tyvärr 
mellan stolarna enligt informanterna i denna undersökning. Det kunde ses i denna undersökning 
att elever med bristande motivation och kunskapsluckor fanns i klassrummet under observations 
tillfälle 1 och 2 (jfr punkt 5.3.1 och 5.3.2).  
 
Det blev tydligt att det inte är lätt att vara ensam lärare i skolsalen. När man har en grupp elever 
bestående av utredda och icke utredda elever med läs- och skriv-svårigheter. Det är väldigt svårt 
att hinna hjälpa alla. Vid dessa tillfällen behövs en extra resurs och helst en utbildad speciallärare.  
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6.3 Egna reflektioner 
 
Jag vet att det finns duktiga och kompetenta lärare ute på skolorna och några av dessa säger i 
intervjuerna att samarbetet med föräldrarna är det inget fel på. Vad är det då som är fel i den 
svenska skolan och varför får svenska elever i år 9 allt svårare att nå skolans mål i svenska? Är 
det metoder och arbetssätt som är föråldrade och förlegade, eller är det eleverna det är fel på? 
Beror det på att eleverna är lata och tillbringar allt för mycket av sin fritid framför dator och tv-
spel, när de istället skulle behöva sitta ner med sin förälder eller annan vuxen, och läsa sina läxor. 
Jag har inte hittat svaren på dessa frågor i min undersökning, istället har jag försökt att fråga de 
som arbetar i skolan med elever som har läs- och skrivsvårigheter hur de arbetar med dessa 
elever, vilka metoder och arbetssätt som de använder sig av och slutligen observerat hur det är att 
arbeta som lärare på högstadiet i en grupp där elever med läs- och skrivsvårigheter finns. I 
följande stycken skall jag försöka redogöra för de intryck och reflektioner som jag fått under 
detta arbete.     
 
För att en skola med flera arbetslag skall fungera är ett grundkrav en engagerad och lyhörd 
arbetsledare. Skola B har haft förmånen att ha haft dugliga rektorer som stannat under längre 
perioder, medan rektorerna på skola A har kommit och gått efter korta omtumlande tjänsteår. 
Omorganisationer har blivit en regel vid varje rektorsbyte, vilket i sig är väldigt frustrerande för 
lärare och personal. Det måste finnas en god pedagogisk och administrativ ledare på skolor av 
den här storleken. Denna rektor måste ha erfarenhet och kunskap från skolans värld, Han måste 
kunna leda och fördela, arbete och ansvar, i den personalgrupp som han skall verka i. En rektor 
skall vara av ungefär som en forskare av den typ, observatör-deltagare (jfr kapitel 4.3.2). Det vill 
säga, deltagandet i gruppen skall vara sekundärt till hans insamlande av information. 
Informationen och kontakter med människor blir många, men informationens nivå eller kvalité 
styrs av det som studeras.  
 
På frågan om vilka möjligheter har ni att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, svarade 
klassläraren att det är väldigt svårt att hinna med att hjälpa dessa elever inom den tjänst som den 
har samt att skolans läromedel var i behov av uppdatering. Även speciallärarna tyckte att det 
skulle behövas mer personella och materiella resurser. Det tycks finnas ett samband mellan 
neddragningarna inom offentlig verksamhet som jag redovisat i kapitel 3.2 och den verklighet 
som personalen på dessa båda skolor säger sig uppleva. Men blivande och nuvarande lärare måste 
ge signaler till ansvariga i förvaltning, kommun, regering och riksdag att vi behöver mer medel 
för inköp av nya läromedel. Om skolan kunde förändras så att den passar eleverna istället för att 
eleverna skall passa in i skolan, skulle det kunna medföra att elevernas studieresultat och den 
nationella betygsstatistiken skulle förbättras.  

6.4 Pedagogiska implikationer 
De som får en diagnos har i och med det en obestridlig rätt till extra resurser. Men extra resurser 
måste de elever som inte blir utredda få sin del av. Det är dessa elever som beskrivs i kapitel 3.1. 
De har den tredje formen av läs- och skrivsvårigheter. Jag kunde se dessa elever under min 
observation och jag blev illa berörd över att se deras uppgivenhet. Dessa elever måste få extra 
hjälp och stöd i grundskolan annars kommer de att få leva med dessa allvarliga läs- och 
skrivsvårigheter under hela sitt vuxenliv. Det vilar en ansvarsfull uppgift på oss lärare att göra 
vårt yttersta för att hjälpa dessa elever med läs- och skrivsvårigheter som saknar diagnos. Anser 
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vi oss ha använt alla de medel som vi har i vår lärartjänst så måste vi i samverka med föräldrar, 
elevvård, och rektor för att hitta lösningar för att förbättra den enskilda elevens studiesituation.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Om man återvänder till de båda skolorna efter en tid och upprepar undersökningen så kan man 
undersöka om de förändrat sitt arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Ett annat 
förslag kan vara att bygga ut undersökningen så att man får en större bredd på materialet. I så fall 
föreslås att man lägger till en enkät i metoddelen och tar bort intervju. Bytet av undersöknings-
metod kan medföra att fältstudierna inte tar allt för lång tid. Man delar ut enkäterna i samtliga 
fem 7-9 skolor i kommunen, detta kan medföra att fler skolor och fler informanter får komma till 
tals. Det kan bli väldigt intressant om man låter eleverna göra sig hörda i undersökningen i 
intervju eller i enkäter. 
 
Jag har fått information om att det står datorer oanvända i skolorna som saknar kunniga 
användare och fungerande programvaror. Vad har hänt med alla de anslag som regeringen gav till 
kommunerna för att de skulle köpa in datorer i varje klassrum.  Tog pengarna slut eller har de 
använts fel? Svar på denna fråga kanske är ett ämne för en annan undersökning än den här.  
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                                                                                                             Bilaga  
 
 
Intervjufrågor till lärare på högstadiet 
 
 
När ni får en ny grupp elever från mellanstadiet till högstadiet, ges då någon information till er 
om eventuella läs- och skrivsvårigheter hos dessa elever.  
 
Diagnostiserar ni eleverna i årskurs 7 för att se på vilken nivå de befinner sig i svenska språket 
eller har ni något annat system för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
Vilka möjligheter har ni att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
Vilka resurser anser du behövs för att stödja dessa elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
Har ni någon form av individuella studieplaner? 
 
Hur går du till väga när du kontaktar föräldrarna till en svagpresterande elev? 
 
Upplever du då att ni tillsammans kan starta och utveckla ett samarbete för att stärka eleven i 
skolämnet?  
 
Har du någon överblick över hur många procent av skolans elever i årskurs nio som inte når 
betyget godkänt i svenska. 
 
Vilka brister har de elever som inte når betyget godkänt, ge några exempel?   
 
Får eleven någon möjlighet att tentera om eller komplettera sitt underkända betyg och i så fall 
finns det elever som gör det? 
 
Om du ser tillbaka i tiden: - vilka förändringar har skett inom detta område och anser du att dessa 
förändringar har gynnat eller missgynnat eleverna kunskapsmässigt? 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! 
 
Lars Nilsson, lärarkandidat, 
LUA 302, Utbildningsvetenskap,  
Luleå tekniska universitet,  
tel. 070-5909762                                                                                                            
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