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Abstract 

 
The study aims to investigate how three secondary students with reading and writing disabilities are 

being supported in the classroom. What teaching methods and adaptations are applied in the 

classroom to support students in reading and writing? How do students respond to these methods? 

And what are the experiences of the support and adjustments that are made according to two of their 

teachers? 

 

The study consists of classroom observations and interviews with three students with reading and 

writing disabilities and dyslexia. It also includes interviews with two teachers, who teach these 

students in three different courses.  

 

There is a very obvious conclusion that teachers that reach out in their teaching and have a good 

relation with the students succeed in understanding and finding the students’ ability to learn, stated 

by several researchers. In this study the teachers do not have a special educational background, but 

still they seem up to date with what works, and what does not work in the classroom. Also, the 

teachers do not distinguish between students, on the contrary they seem to adjust their teaching to 

support all their students, by simplifying, communicating, and making use of different teaching 

methods.  

 

Altogether, students and teachers feel they can cope with the situation, even though there is a sense 

of insufficiency among at least one of the teachers. The students think the teachers are competent, 

and they all agree upon the fact that they get the support they need, even if some lessons are hard and 

difficult to follow.  
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1. Introduktion/Bakgrund 

“En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet, en optimist ser möjligheter i varje 

svårighet” 

Winston Churchill 

 

Under mina tolv år som lärare i språk har jag mött många elever med olika behov och 

förutsättningar. En stor utmaning som språklärare är att kunna utmana och motivera 

elever med läs- och skrivsvårigheter, och det har under alla år varit tydligt att det 

fungerar riktigt bra i vissa ämnen, medan det också visar sig att det inte alls fungerar i 

andra ämnen. Varför är det så? Som pedagog har man en stor utmaning att kunna möta 

alla olika individers behov. Fischbein (2007) menar ”att det pedagogiska dilemmat 

framför allt består i att möta och hantera olikheter, få alla att känna sig delaktiga och 

stimulera varje barn till optimal utveckling” (s.5) Samspelet mellan de individuella 

förutsättningarna och omgivningen är alltså mycket viktiga för pedagogiken inom 

inlärning och utveckling. 

Det finns såklart inget givet recept för att lyckas – alla elever är enskilda individer och 

har olika behov. Samtidigt är det vi lärare som har en skyldighet att ta reda på och förstå 

vad det är våra elever behöver för att lyckas. All utbildning ska vara likvärdig för barn 

och unga, och detta framgår tydligt i inledningen av Skollagen:  

 
Alla barn och ungdomar ska, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet, enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

 

Skolverket säger också att det är varje lärares skyldighet att anpassa sin undervisning 

utifrån varje enskild elevs behov (Skolverket, 2011, kap 2). Ändå är verkligheten i 

skolan så att det ännu finns elever som är i behov av stöd och annan inlärningsmiljö än 

den som erbjuds. Enligt Unesco (1994) visar insatser kring enskild undervisning (att 

eleven tas ut ur klassrummet för att enskilt jobba med en speciallärare/specialpedagog) 

för elever med läs- och skrivsvårigheter, att måluppfyllelsen ökar både vad gäller 

betygen och social utveckling. Men enskild undervisning är inte alltid möjligt, 

framförallt inte på Gymnasiet, och hur går det då för elever med svårigheter som måste 

vistas i klassrummet med många andra klasskamrater? Assarson (2007) påpekar också 

att målstyrning och decentralisering hos kommunerna skiljer sig, och att det till slut blir 

konsekvenser kring hanteringen av delaktighet och gemenskap för de elever som inte 

anses passa in i skolan. Hon menar att ena sidan talar om segregering som skydd, och 

den andra om integrering för de demokratiska värdena och människors lika värde.  

 

Helldin (2007) påpekar att rättvisa har sedan länge varit ett centralt begrepp i debatten 

om skoldemokrati och inkludering. Han menar också att rättvisan diskuteras i det slitna 

begreppet ”en skola för alla” och Taylor (1991) kallar detta för ett ”tomt” begrepp. 

Samme Taylor (1997) menar också att erkänns vi inte för dem vi är, är risken mycket 

stor för skadlig identitetsutveckling kombinerad med en upplevelse av förtryck.  

 



2 

 

Vad fungerar då i undervisningen och varför fungerar det? Varför fungerar det inte? 

Pedagogiken är inne i ett paradigmskifte, från det naturvetenskapliga till det holistiska, 

och symboliseras av synen ”from teaching to learning” (Hellertz, 2012). Tal- läs- och 

skriftspråksutveckling kan studeras utifrån olika perspektiv t.ex. det kulturella, sociala 

eller individuella (Säljö, 2000). Min observation handlar inte direkt om läs- och 

skrivprocessens olika delar, utan fokus ligger på vad det är som fungerar och inte.  

Som lärare har jag under senare år suttit med i våra ELSA (Elevsamråd) möten med 

elevhälsoteamet där vi kartlägger elever med läs- och skrivsvårigheter. Även där är det 

uppenbart att det alltid finns något ämne där eleven inte når sina mål på grund av sina 

svårigheter, även om samtliga lärare är insatta i förutsättningarna och anpassningarna 

som behövs för att eleven ska klara kursen.  

Genom observationer i klassrum och intervjuer med berörda elever och undervisande 

lärare är det min förhoppning att kunna dra paralleller mellan vad forskningen faktiskt 

visar, men att kunna se vilka situationer i klassrummet som fungerar väl för dessa 

elever, och kanske också kunna utröna vilka de största utmaningarna är för dessa elever, 

och för lärarna som undervisar.  

 

1.1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011.  

I skolans värdegrund och uppgifter står det: Skolans uppgift är ”att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet” (SFS 2011:144, s.5) och vidare kan man under rubriken 

Kunskaper och lärande läsa att: 
Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar […] Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 

förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv 

inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 

skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden (SFS 

2011:144, s.8)  

Under rubriken En likvärdig utbildning står det också tydligt att:  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns 

också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning. (SFS 2011:144, s.6)  

1.2 Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka hur gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter 

upplever stöd och anpassningar i klassrummet. Läraren ska stimulera, motivera och 

anpassa undervisningen så att det gagnar alla elever, oavsett svårighet. Hur ser det ut i 

klassrummet, och vad tycker eleverna? Vad tycker lärarna? Vilka pedagogiska metoder 



3 

 

tillämpas i klassrummet för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter och hur svarar 

eleverna på dessa, och hur upplever deras lärare stöd och anpassningar som görs?  

1.3 Frågeställningar  

 

- Vilka pedagogiska metoder tillämpas i klassrummet för att stödja elever i läs- 

och skrivsvårigheter, och hur svarar eleverna på dessa?  

- Hur upplever tre elever med läs- och skrivsvårigheter att det fungerar i åk 3 på 

gymnasiet? 

- Hur upplever två av deras lärare stöd och anpassningar som görs?  
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2. Tidigare forskning 

Vad är det som gör att eleven motiveras och drivs framåt med en känsla av att lyckas? 

Hur ser det ut för de eleverna med läs- och skrivsvårigheter? Vad säger forskningen om 

ett väl fungerande klassrum?  

 

2.1 Synen på läs- och skrivsvårigheter ur historiskt och teoretiskt 
perspektiv 

 

När det handlar om hur ett barn lär sig att läsa eller skriva, var forskningen i ett tidigt 

skede helt inne på att det handlade om vad en lärare gjorde eller borde ha gjort i sin 

undervisning, istället för att fokusera på vad som hände hos själva barnet (Gibson & 

Levine, 1975). Enligt Kamhi och Catts (2014) har det sedan 80-talet hänt mycket kring 

forskningen om läs- och skrivprocessen, för det visade sig att det blev ingen framgång 

genom att enbart fokusera på lärare och deras metoder. De menar att det är mycket 

viktigt att en lärare är medveten om vilka olika metoder som fungerar bäst för specifika 

barn och klasser. För att vi ska kunna förstå hur barn lär sig att läsa, är det viktigt att 

fokusera på vad de lär sig, likväl som vad det är både lärare och föräldrar lär ut. De får 

medhåll av Bråten (2008) som också säger att god undervisning faktiskt bidrar till att 

barn vidareutvecklar sina läsfärdigheter. Han menar också att det är en fördel för en 

lärare att ha viss kännedom kring historien i forskningsfältet runt läs- och 

skrivsvårigheter. Bråten (2008) anser vidare att andra orsaker till 

uppmärksamhetsproblem kan bero på faktorer som handlar om bristande intresse för 

innehållet i vissa texter. En lärare som tar vara på elevens alla färdigheter ingjuter också 

hopp och tilltro (Reed, Webster & Berverdige, 1995). Myrberg (2007) är av samma 

uppfattning och menar att alla barn och elever skulle kunna uppnå läsflyt och avkodning 

om de får en adekvat undervisning. Han refererar till Vellutino et al. (2004) som i sin 

studie kring lässvårigheter de senaste 40 åren hävdar att de flesta med lässvårigheter kan 

skaffa sig läsfärdigheter på en godkänd nivå om de identifieras i ett tidigt skede, och 

erbjuds kompenserande och intensiva läsinstruktioner som är skräddarsydda efter deras 

behov. Myrberg (2007) påpekar dock vikten av att definiera vad adekvat undervisning 

innebär. Har vi för låga krav på den undervisningen, kommer vi istället få fler elever 

som inte behärskar läsningen ordentligt. Samtidigt drar han slutsatsen att ju större krav 

vi då ställer på vår undervisning, desto färre elever kommer vi att finna som dyslektiker.  

 

Rapporter kring skriv- och lässvårigheter kan dateras tillbaka till 1890-talet (Morgan, 

1896). Fler barn började skolan från den tiden, och med mer barn i skolan kom också 

dessa svårigheter upp till ytan. Barn med denna problematik skickades under den tiden 

ofta vidare till psykiatriker eller liknande yrkesgrupper, och det var under den senare 

delen av 1800-talet som vi började förstå vad läs- och skrivsvårigheter faktiskt innebär. 

Lundgren (2006) skriver om pedagoger från 1700- och 1800 talet som menade att all 

undervisning skulle utgå ifrån det hos eleven redan kända, och att det skulle råda en 

positiv anda i kunskapsförmedlingen. Dagens aktuella forskning visar liknande resultat 

när det handlar om läs- och skrivinlärning, nämligen att det ofta har att göra med just 

uppmuntran, en motivation och en positiv anda. Säljö (2014) hävdar att för att eleven 

ska kunna utvecklas är även den omkringliggande miljön viktig. Kognitiva teorier 

påverkas av sociokulturella teorier och man tar hänsyn till miljö- och samspelsfaktorer. 
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Lärandet blir möjligt när eleven känner motivation och har de kognitiva 

förutsättningarna, allt enligt det sociokulturella perspektivet. Björn Milrad (2010) menar 

att det också skett förändringar kring hur man numera ser på en funktionsnedsättning. 

Tidigare ansågs det vara en brist hos en individ och idag handlar det mer om 

förhållandet med det omgivande samhället och individen. Om en människa har någon 

form av begränsningar, beror det inte på de faktiska bristerna hos individen, utan istället 

handlar det om de hinder som omgivningen utgör.  

 Allt eftersom tiden gått har forskningen förflyttats från skrivbordet och ut till 

klassrummen, eller till det sociala sammanhanget där eleven möter läsningen som en 

naturlig aktivitet. Bråten (2013) menar att detta beror på inflytandet av de 

sociokulturella teorierna: att till exempel koppla forskningen till vad som händer i 

hemmamiljö och vad som händer i skolan. Även han betonar också att läsprocessen 

handlar om motivation och intresse hos läsaren, för det lästa.  

Vygotskij (1962) var en av de pedagogiska forskare som hävdade att miljön och 

kulturen har betydelse för inlärningen. Enligt honom kommer vårt intellekt och vårt 

tänkande genom vad vi gör i vårt sociala sammanhang. Hur vi sedan utvecklas 

individuellt i vårt tänkande och agerande är ett resultat av vårt sociala liv. Nettelbladt 

och Salameh (2013) skriver också om hur synen på den sociala kompetensen 

utvecklades under 1990-talet. De beskriver hur viktigt det blev att nu kunna etablera 

kontakt med nya människor, samspela med olika typer av människor i olika situationer. 

De menar att dagens kunskapssamhälle är komplext. Den eller de som inte behärskar 

språket fullt ut, eller klarar av att kommunicera smidigt, ställs helt enkelt utanför det 

sociala sammanhanget.   

 

Förutom det sociala sammanhanget som Vygotskij (1962) baserar sin forskning kring, 

nämner han även två olika zoner (områden) för inhämtandet av kunskap. Den ena 

handlar om en zon där t ex eleven kan lära sig och få kunskap på egen hand. Den andra, 

yttre zonen (den proximala utvecklingszonen), innebär att det behövs handledning av 

en lärare för att uppgiften ska klaras av eleven. Här blir det alltså av största vikt på 

vilket sätt vi faktiskt tar reda på elevernas förmågor. Vidare menar han att det är viktigt 

att eleverna utmanas i sina uppgifter, det får inte bli för enkelt, och det måste också 

handla om uppgifter som motiverar eleven. Enligt Vygotski (1962) är också språket 

människans viktigaste redskap. Med språket kan vi socialisera med andra och ta oss an 

kultur. Tillsammans med andra införskaffar vi oss kunskap med hjälp av språket. Säljö 

(2010) nämner ett annat centralt begrepp i Vygotskis sociokulturella teori och det är 

medierande redskap. Här handlar det om att eleven använder sina vardagliga begrepp, 

och att dessa begrepp sedan med hjälp av lärarens akademiska kunskaper kan 

frambringa processer som ger aktivitet och lärande.  

 

Tjernberg (2013) skriver i sin avhandling att det ännu finns mycket att undersöka vad 

gäller vilka undervisningspraktiker som är framgångsrika, och som faktiskt visar på en 

skicklig läs- och skrivundervisning. Detta konstaterade även Pressley (2006) som 

hävdade att sådana klassrumsstudier är underrepresenterade inom pedagogisk 

forskning, i alla fall när det kommer till helheten – att se hela undervisningssituationen.  

Enligt honom handlar framgångsrik undervisning om att ha koll på elevernas läs- och 

skrivutveckling, att variera olika läs- och skrivaktiviteter, att vara en tydlig ledare och 

inte minst att också sätta tilltro och en hög förväntan på eleverna. Bråten (2013) 

påpekar hur viktigt det är för lärare och blivande lärare att förstå vilka olika 
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komponenter som ingår i läs- och skrivförståelse; för att kunna anpassa sin 

undervisning och faktiskt förstå de behov som den enskilda individen har.  

2.2 Framgångsfaktorer 

 

Den enskilt viktigaste faktorn i skolan för att läsutvecklingen ska lyckas är enligt Hattie 

(2009) och Myrberg (2003) pedagogisk skicklighet. Med pedagogisk skicklighet menas 

hur bra en lärare kan bemöta de olika elevernas behov och förutsättningar; att hitta hur 

individen lär sig och utvecklas bäst. Ericson (2011) påpekar också hur viktigt det är för 

en lärare att vara påläst kring olika inlärningsmetoder. Dessa olika metoder är en 

förutsättning för att hitta lämplig pedagogik, likaså möjlighet till visuell och/eller 

auditivt stöd. Hon påpekar att specialpedagogisk hjälp ofta är nödvändig för elever med 

dyslexi, men nämner även hjälpmedel som datorer och inspelat läromedel. Läroplanerna 

i både för- och grundskola påpekar också vikten av att vi lär oss med alla sinnen, 

multimodalt lärande, vilket också Liberg (2007) tar upp. Forskning har även visat hur 

viktigt det är med ämnesteoretiska kunskaper för lärare som ska lära barn att läsa och 

skriva (Tjernberg, 2013).  

 

Kompetensen hos en lärare handlar om att behärska en mängd olika läs- och 

skrivmetoder, allt för att bemöta olika individers behov och förutsättningar. Inte heller 

Kamhi och Catts (2005) tycker att kunskapen om metoden räcker, utan att läraren även 

ska ha kunskap om vad det är som påverkar metoden. Exempel på sådana faktorer är 

tid, miljö, textval och interaktion mellan lärare och elev. Fokus måste då ligga på vad 

och hur eleven lär sig, i kombination med hur duktig läraren själv är på att undervisa.  

 

Cain och Oakhill (2006)  följde en grupp barn med läs- och skrivsvårigheter parallellt 

med en grupp utan några svårigheter under tre år, ur ett psykolingvistiskt perspektiv 

(dvs att utforska människans språkanvändning, främst ur individens perspektiv), och 

konstaterade att problematiken kvarstod hos barnen. Catts et al. (2006) undersökte just 

denna stabilitet av fortsatta svårigheter och startade med lite äldre barn i en retrospektiv 

studie, som visade att det redan från förskolan funnits problem kring fonologisk 

medvetenhet. Frågan som kommer upp är alltså om barn som har inlärningssvårigheter 

utvecklar än större lässvårigheter när de blir äldre? Och varför sker ingen förbättring 

trots givna insatser och stöd i skolan?  

 

Det går inte att hitta ett färdigt koncept för vad som fungerar och varför det fungerar för 

vissa barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Klart är dock att det finns en 

gemensam nämnare för om det överhuvudtaget ska fungera: pedagogen. Relationen till 

individen och valda arbetssätt är avgörande. Bjar och Liberg (2010) nämner fem 

nyckelbegrepp: inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling. Det råder, enligt 

författarna, inget som helst tvivel om att det är just dessa som påverkar ett barns 

språkinlärning, däremot har man svårt att definiera om någon av aspekterna har större 

betydelse för utvecklingen, eller hur vi bäst kan öka vår kunskap kring hur 

språkinlärning blir mest effektiv och lärorik.  

 



7 

 

2.3 Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

 

Den som har dyslexi har läs- och skrivsvårigheter, men det betyder inte att alla som har 

läs- och skrivsvårigheter har dyslexi. Fonologi handlar om vetenskapen om språkens 

ljudstruktur. Nettelbladt (2007) förklarar begreppet; När man allmänt pratar om 

uttalsutveckling hos barn, talar logopedin och lingvistiken om fonologisk utveckling. 

Enligt henne talas det oftast om uttalet, men hon menar att det handlar även till viss del 

om hur ljudbilderna skapas hos ett barn, och hur barnet organiserar dessa. Detta begrepp 

innefattar även den språkliga perceptionen, dvs barns uppfattning av omgivningens tal. 

Elwér (2013) skriver i sin avhandling att det finns evidens som visar att dålig fonetisk 

medvetenhet är en anledning till dyslexi, en brist som finns både innan läsinstruktion 

och i barns kämpande att läsa flytande. Fonetisk medvetenhet innebär en färdighet att 

kunna dela in ord i de fonem som ord består av samt en medvetenhet om språkets 

ljudmässiga sida. Gillon (2004) menar att för att barn ska kunna förstå och producera en 

skriven text krävs det en integration av varierad kunskap och färdigheter. Förmågan att 

känna igen enskilda tryckta ord, och förmågan att kunna stava ord för att kunna utveckla 

sin läs- och skrivförmåga, med andra ord en fonologisk medvetenhet. 

 

Ericson (2010) hävdar hur viktigt det är att förklara exakt vad som menas med dyslexi. 

Forskningen kring dyslexi har lite olika definitioner, och Vellutino, Fletcher, Snowling 

och Scanlon (2004) diskuterar hur svårt det är att skilja på läs- och skrivsvårigheter som 

beror på en språkbiologisk svaghet och svårigheter som uppkommer för att barn helt 

enkelt inte får nog bra möjlighet att lära sig läsa. Enligt dem kan alltså dålig 

undervisning vara anledningen till att barnet visar symptom på dyslexi. De menar att 

barn som inte fått lämplig undervisning kan uppvisa fonologiska svårigheter, och därför 

också problem med att knäcka den alfabetiska koden. Vellutino, Fletcher, Snowling och 

Scanlon (2004) hävdar att ett problem inom dyslexiforskningen är att man inte i nog 

hög grad separerat dessa grupper. Som ett resultat menar de att det finns en mängd olika 

dyslexiforskning, där man egentligen inte haft någon kontroll på problemens orsak: 

undermålig undervisning eller bristande sociokulturella erfarenheter. De hävdar att 

validiteten brister i dyslexiforskningen om man då undersöker arbetsminne eller andra 

färdigheter hos barn/elever som skolan klassificerat med diagnosen dyslexi. Forskarna i 

artikeln tycker att just detta ger vittgående implikationer för hela forskningsfältet då det 

betyder att när man uppger att man studerat dyslexi så har man alltså istället ofta 

studerat läs- och skrivsvårigheter i en mycket vidare mening. De resonerar vidare att i 

en forskning måste man således säkerställa att barn får goda förutsättningar att lära sig 

läsa för att kunna urskilja de barn som har biologiskt betingade svårigheter. För de barn 

som då ändå inte lyckas läsa, trots goda förutsättningar kring undervisningen, kan man 

då anta att de har mer biologiska svårigheter.  

 

Vetenskapsrådet (2007) ger Svenska Dyslexistiftelsens definition av dyslexi enligt 

följande:  

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi 

avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer 

för kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast tillkänna som svårigheter att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram 

genom dålig stavning.  
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Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och man har anledning anta en 

genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser (s.21). 

 

Tidigare var dyslexi benämnt som ordblindhet. Begreppet dyslexi kom till norden tidigt 

(Skydsgaard, 1942), men redan tidigare fanns begreppet nämnt ”dyslexia” för att 

förklara mer allvarliga varianter av läs- och skrivsvårigheter. Det var Samuel Orton, en 

amerikansk neurolog som forskade vidare kring ordblindheten och konstaterade att 

problemet låg i att kunna känna igen ett visuellt mönster, på grund av bristande samspel 

mellan hjärnhalvorna, att detta kunde producera motsägande eller konkurrerande bilder 

av ord och bokstäver (Orton, 1928). Denna teori visade sig dock felaktig, men metoden 

han kom på, ”multisensory training”, visade sig ändå vara framgångsrik 

(Vetenskapsrådet, 2007). 

 

Det råder idag konsensus om att det till stor del handlar om fonologiska svårigheter när 

man pratar om dyslexi, och dessa är svårupptäckta i vanligt vardagstal. Myrberg (2007) 

menar att det alltså är först när barnet ska lära sig att läsa och skriva som medvetenheten 

kring fonologi uppenbarar sig. Barn med dyslektiska svårigheter blir inte av med dessa 

när de växer upp eller mognar. Ingen enskild gen går att hitta som orsakar detta, utan 

när man pratar om dyslexi är det ett sampel mellan flera gener. Salameh (2008) hävdar 

dock att många gånger går det inte att finna någon förklaring till barnets svårigheter. 

 

Myrberg (2007) diskuterar också huruvida dyslexi är ett språkbiologiskt 

funktionshinder. Han menar att det då handlar om en svag fonologisk medvetenhet, 

barnet kan inte identifiera ljudet i språket, och då blir det i sin tur också problem när 

man ska förstå en skriven text. Vidare menar han att för en del barn är det också svårt 

att komma ihåg ord, och det fonologiska minnet fungerar inte som det normalt ska. Han 

påstår också att om läs- och skrivsvårigheter finns i familjen sedan tidigare, är det också 

möjligt att upptäcka eventuell dyslexi i ett tidigt stadie hos barnet, men att det är svårt 

att precisera var gränsen går mellan dyslexi och en normal läs- och skrivutveckling. Det 

finns enligt honom också goda möjligheter att genom systematiska träningsinsatser 

förhindra svåra läs- och skrivsvårigheter. 

 

Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) handlar en språkstörning om en diagnos som ges 

där barnets utveckling av språk är tydligt försenad i en jämförelse med barn i samma 

ålder. Runt 3-4 års ålder är det normala för när en sådan diagnos kan fastställas. De 

påpekar att ofta handlar det om att barnet har svårt att förstå ett språk, men har också 

svårigheter med att producera tal och senare skrift. Ett barn som får denna diagnos, 

språkstörning, visar att det är just detta som är det mest framträdande funktionshindret.  

Författarna menar dock att det inte är helt enkelt att bara ställa diagnosen språkstörning, 

då symptombilden ofta är mer komplicerad. Just språkstörning är inte heller något 

statiskt, utan den kan också förändras över tid. De redogör att en språkstörning kan 

graderas enligt följande: Lätt språkstörning, uttalsproblem som ofta, men inte alltid, 

rättas till, går över. Måttlig språkstörning, ganska stora problem med fonologin, och 

lätta eller måttliga svårigheter kring grammatiken. Grav språkstörning, här återfinns 

problem kring grammatiken, fonologin, ordförråd och språkförståelse. Här påverkas 

också barnets samspel med andra. Mycket grav språkstörning, barnet har ett väldigt 

begränsat tal och även svårigheter att förstå andra. Den sistnämnda finns kvar hela livet, 

men den förändrar sig också över tid.  
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Bishop (2004) föreslog en dimensionell klassifikation genom att olika förmågor hos 

barnet bedöms, och menar att det krävs ett samarbete mellan olika professionella, som 

sinsemellan har olika fokus vid bedömning av barnet.  

 

Det finns ingen enhetlig internationell definition av dyslexi. HØien och Lundberg (2002) 

sammanfattar vad det handlar om, att dyslexi är en störning av språkliga funktioner som 

är så pass svåra att det gör det svårt att kunna utnyttja skriftens principer. De menar 

också att vad som är utmärkande för just dyslexi är att problemen ofta är bestående, och 

även om man lyckas med läsning, kvarstår ofta problemen med stavningen. Det är dock 

viktigt att påpeka hur individuellt en språkstörning kan slå. Forskarna menar att det inte 

finns någon mall som kan passa på en enskild elev. Alla har olika styrkor, och olika 

behov av stöd. Det är också mycket vanligt förekommande att olika störningar som 

utvecklingsstörning, språkstörning, dyslexi, autism, ADHD och dyskalkyli går in i 

varandra; det är svårt att bara konstatera en enda störning.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) förklarar läs- och skrivsvårigheter som ett 

övergripande begrepp och att det omfattar allt som rör begränsningar kring att kunna läsa 

och skriva. Den vanligaste svårigheten handlar om att kunna tillgodogöra sig skriven text. 

Orsakerna kan vara många: bristfällig undervisning, för lite övning, 

koncentrationssvårigheter, annat modersmål och dyslexi eller medicinska, språkliga, 

sociala och emotionella begåvningsfaktorer. 

 

När det handlar om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi rör man sig inom områden 

mellan medicin, psykologi, pedagogik och språkvetenskap. För alla olika teorier 

eftersträvas empiriskt stöd, teorierna ska vara förankrade i verkligheten hävdar Trampe 

och Andersson (2005).  

2.4 Sekundära konsekvenser 

 

Skolan har ett tydligt mål som säger att alla elever ska lyckas nå sina mål, och tyvärr 

visar statistiken det motsatta. Det finns alltför många elever som inte går ut med ett 

fullständigt gymnasiebetyg och behovet av att ta reda på vad det är som fungerar i 

klassrumssituationer för elever med läs- och skrivsvårigheter finns i hela landet, i hela 

världen.  

 

Ericson (2011) förklarar att det även kan uppkomma andra sekundära konsekvenser hos 

ett barn med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Med en känsla av att vara 

annorlunda, utpekad och otillräcklig kan barnet utveckla ett beteende i skolan och bland 

kamrater, som barnet själv inte alls vill eller kan acceptera. Ingen vill upplevas vara 

dum, så för att dölja sin svårighet är det inte ovanligt med skolk från skolan, 

pajasbeteenden och en likgiltighet inför skolarbeten. Ericson (2011) menar också att det 

kan handla om att man ansluter sig till någon speciell ungdomsgrupp som har sociala 

felbeteenden, och allt detta som händer kan i värsta fall göra att den verkliga 

problematiken, dyslexin eller läs- och skrivsvårigheten döljs och inte observeras eller 

accepteras. Ericson (2011) skriver dock, med hänvisning till andra forskare som Frisk 

(1991,1995) och Byring och Michelsson (1984) att det inte går att se någon koppling 

kring tidiga sociala problem hos de elever som tidigt i skolan visade dålig 
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språkutveckling och/eller dyslexi. Inte heller hos barn som lever i hem där två språk 

används (dual language environment). Ericson (2011) håller däremot inte med Rutter 

(1980) som hävdade att psykiska problem som visar sig i tonårsperioden inte har 

koppling till dyslexin, utan hon menar att det tvärtom är många sekundära problem av 

dyslexin som dyker upp först i tonåren. Det är nämligen då den egna medvetenheten om 

svårigheten förstärks, man förstår sina misslyckanden och detta påverkar självkänslan 

och framtidsdrömmarna negativt.  
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3. Metod och material 

 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur det fungerar för tre elever med 

diagnoserade läs- och skrivsvårigheter i gymnasiet, hur två av deras undervisande lärare 

upplever de anpassningar och stöd som görs, samt vilka pedagogiska metoder som 

tillämpas i klassrummet. För att hitta svar på dessa forskningsfrågor har observationer 

gjorts vid samtliga lektionstillfällen under en veckas tid (se bilaga 1). Kvalitativa 

intervjuer har utförts med dessa tre elever och två av de undervisande lärarna. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) handlar en kvalitativ forskningsintervju om en 

samtalsform där forskaren visar intresse i att ta reda på deltagarnas åsikter, 

uppfattningar, upplevelser eller erfarenheter. Genom intervjuerna vill studien få fram 

elevernas beskrivningar av läs- och skrivsvårigheterna och hur det fungerar i 

klassrummet, och genom intervjuerna med lärarna vill studien få fram hur de upplever 

de anpassningar och stöd som görs. Observationerna gjordes för att få en bild av hur det 

såg ut och vad som hände under lektionerna. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) 

påpekar att det är viktigt att observatören har en god relation till gruppen och skapar 

förtroende. Gruppen känner till mig som lärare, även om jag inte själv undervisar dem.  

 

Under observationerna fick undervisande lärare veta mitt syfte, däremot avslöjades inte 

detta till eleverna direkt. Jag utförde alltså observationerna innan intervjuerna, och 

eleverna var inte medvetna om att just de studerades, utan i deras ögon handlade det om 

ett kollegialt besök mellan mig och deras lärare.  Jag ville inte att de skulle vara 

medvetna om vad jag observerar då jag tänkte att de kanske skulle agera annorlunda. 

Det handlade också om att jag inte vill peka ut de tre eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter, även om de enligt både dem själva och undervisande lärare är öppna 

och bekväma med sin situation. Under intervjutillfällena var det förstås tydligt att det 

handlade om frågor som rörde deras läs- och skrivsvårigheter, men då var det bara jag 

och eleven i fråga. 

3.1 Urval   

Urvalet av personer baseras på att man bedömer att personen har lämplig kunskap och 

erfarenhet av det tänkta undersökningsområdet. Det är också viktigt att personen som 

intervjuas är beredd på, och har möjlighet att, kunna prata om sig själv under den 

förhållandevis långa tid som en intervju tar i anspråk (Goodson & Sikes, 2001).  

 

I denna undersökning är lärarna och eleverna verksamma i en gymnasieskola i norra 

Sverige, i en kommun med ca 45000 invånare. Detta är en av två gymnasieskolor som 

finns i kommunen.  

Lärarna som intervjuats har valts ut enligt två av de principer som finns beskrivna i 

Goodson och Sikes (2001). Den första är principen om ändamålsenlighet som innebär 

att personerna har de kriterier som krävs för att uppfylla studiens syfte. Den andra 

principen är bekvämlighetsprincipen som innebär att forskaren har lätt att få tillgång till 

intervjupersonen. Jag jobbar i samma rektorsområde (gymnasieskolan har 5 olika 

rektorsområden) men inte i samma programlag. Jag visste att en av lärarna (Lärare 1) 

själv upplever det svårt att hantera elever med läs- och skrivsvårigheter, och erbjöd sig 

frivilligt att vara med under både observationer och intervju. Det var tydligt att läraren 
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inte var orolig över att jag skulle rikta kritik mot undervisningen eller hanteringen av 

dessa elever, utan var välvilligt inställd på att få en slags kontroll på hur det verkade 

fungera. Den andra läraren (Lärare 2) undervisar i många pedagogiska kurser och är 

känd för att tillhandahålla en varierad undervisning för sina elever. Lärarna är utbildade 

gymnasielärare i svenska, samhällskunskap och barn- och fritidsämnen med många års 

erfarenhet av både helklassundervisning för yrkeselever och undervisning i mindre 

gruppkonstellationer för elever med särskilda behov. När dessa två lärare fick höra vilka 

elever studien skulle rikta sig mot sökte de upp mig och erbjöd sig att ställa upp på 

eventuella intervjuer till mitt examensarbete. Jag hade innan detta även varit i kontakt 

med två andra lärare som också undervisade eleverna, men den ena blev sjukskriven, 

och den andra var involverad i ett annat examensarbete, därför blev det ett självklart val 

att välja de två som erbjöd sig.  

De intervjuade eleverna är öppna och bekväma med sina läs- och skrivsvårigheter, och 

när jag tillfrågade om de kunde tänka sig ställa upp på intervju svarade samtliga ja 

direkt. De är alla myndiga så någon fråga till föräldrarna var inte aktuell. Det kändes 

också bra och viktigt att jag inte själv har undervisat eleverna i fråga, således kunde jag 

gå in med en mer förutsättningslös syn vid både observationer och intervjuer. Jag hade 

alltså ingen uppfattning kring vad som verkade fungera i undervisningen, eller hur deras 

läs- och skrivsvårigheter hanterades av läraren.  

3.2 Observationer 

Tal- läs- och skriftspråksutveckling kan studeras utifrån olika perspektiv t.ex. det 

kulturella, sociala eller individuella, från ett sociokulturellt eller ett kognitivt perspektiv. 

(Säljö, 2000) Min observation handlar inte direkt om läs- och skrivprocessens olika 

delar, utan fokus ligger på vad det är som fungerar och inte. Genom att vara på plats i 

klassrummet kunde jag observera om eleverna i fokus kommer igång med sitt 

skolarbete under lektionstimmarna. Det visade sig att förutom eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter fanns det i den observerade klassen en annan elev med ADHD. Jag 

valde att även ta med mina observationer kring denna elev, då den i mångt och mycket 

påverkar hela klassen.  

Jag valde att utforma min mall med kolumner (se bilaga 2) där jag delat upp frågorna, 

först utifrån lärarens roll, och sedan kring olika aspekter kring elevernas agerande. Bales 

(1950) menar att registreringar av observationer ska göras direkt då de sker, och att 

inspelningar är riskabelt då de faktiskt inte fångar upp en stämning i en situation. Det är 

inte bara det verbala som ska observeras, det är viktigt att även fånga upp icke-verbala 

ageranden och händelser.  

3.3 Intervjuer 

Det finns en mängd olika tillvägagångssätt för att få in data runt elever med läs- och 

skrivsvårigheter, och en av dessa är förstås intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker förståelse utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel, att försöka hitta mening av deras verklighet 

genom deras erfarenheter.  
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Intervjuerna till denna undersökning håller en ostrukturerad karaktär, eller som Kvale 

och Brinkmann (2014) också kallar det icke-standardiserade intervjuer. En fördel med 

denna i den kvalitativa forskningen (förutom den fördel det innebär att få tillgång till 

människors syn på världen) är att det rymmer ett stort mått av flexibilitet (Bryman, 

2014). Även Kvale och Brinkman (2014) tar upp fördelen med öppenheten i de 

kvalitativa intervjuerna. För att detta ska bli lyckat måste dock intervjuaren ha en hög 

förmåga kring kunskap om intervjuområdet, och många av metodbesluten fattas där och 

då på plats. En stor fördel är att man kan få fram helt ny information som man inte 

kunde förvänta sig när intervjufrågorna gjordes (Stukàt, 2014).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver också vikten av etiska frågor när man tar sig an 

intervjuer. Intervjuaren ska ha förmågan att skapa en miljö där intervjupersonen känner 

sig trygg och fri, kanske kunna prata om personliga händelser som kommer att 

åskådliggöras i en rapport. Med andra ord handlar det om en fin balansgång att för 

intervjuaren komma åt kunskap som är värdefull och ha en etisk respekt för 

intervjupersonens integritet.  

 

När man ser på intervjun som ett hantverk bygger de praktiska färdigheterna och det 

personliga omdömet upp själva kvalitén av intervjun. Konsten lär man sig genom att 

göra intervjuer, och kvalitén i själva intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den 

kunskap som produceras (Kvale & Brinkmann, 2014). Milrad (2010) skriver i sin 

avhandling att det i slutändan ändå blir intervjuaren som genom samtalet skapar sin 

egen bild utifrån vad intervjuaren förstår och uppfattar. Alltså kan man inte helt säkert 

veta att den bilden är sann, utan bara konstatera att det är den bilden som intervjuaren 

ser och återger.  

3.4 Genomförande  

Min roll som observatör var öppen, jag presenterade mig för eleverna, men mitt syfte 

som observatör avslöjades inte, vilket också Hammar Chiriac och Einarsson (2013) 

menar tillför en större öppenhet i observationen, att fritt kunna föra anteckningar. 

Undervisande lärare informerade klassen om att jag var där på kollegialt besök för att 

observera klassen som helhet. Anledningen att vi valde göra så, var för att de elever 

med diagnoser inte skulle känna sig utpekade, men också för att säkerställa 

reliabiliteten; att eleverna inte skulle agera annorlunda när de vet att de är observerade. 

Jag var en observatör som deltagare. Jag var känd för gruppen och mitt syfte var främst 

att observera och jag deltog inte aktivt i gruppens arbete, och det tillvägagångssättet 

styrks genom forskning av Hammar Chiriac och Einarson (2013). Jag har genomfört 

teoriprövande observationsstudier med hög grad av struktur. Syftet med en sådan studie 

är att pröva ett teoretiskt antagande mot en empirisk verklighet, och verktyget är ett på 

förhand utarbetat observationsschema (se bilaga 2) ”Såväl den verbala som ickeverbala 

interaktionen ska registreras i kategoriseringsschemat” (Hammar Chiriac och Einarsson, 

2013, s.69). Jag observerade alltså inte bara vad som sades i klassrummet utan noterade 

även när elever lämnade rummet, hur de betedde sig rent kroppsligt, mimik och 

allmänna attityder både mot varandra och i tilltal mot läraren. Jag ritade också upp hur 

eleverna satt i klassrummet, och med vem de satt, med speciellt fokus på att notera och 

numrera eleverna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Efter första observationen 
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insåg jag också att eleven med ADHD kändes viktig, då denne i ganska stor 

utsträckning påverkade andra i klassen.  

 

Vid intervjuerna tänkte jag på att skapa en lugn och trygg miljö för både lärarna och 

eleverna, och jag hade bokat ett enskilt rum i närheten av korridoren där de flesta 

lektionerna utfördes. Det kändes bra att inleda med mer allmänna frågor och att hålla 

icke standardiserade intervjuer för att det skulle bli en känsla av samtal istället för 

intervju. Vid alla tillfällen kändes informanterna bekväma och avslappnade, och jag 

upplevde aldrig att det blev en tyst eller jobbig stämning.  

 

Jag utförde totalt 5 intervjuer, 3 elevintervjuer och 2 lärarintervjuer. Eleverna kallade 

jag elev 1 (som har dyslexi) elev 2 och elev 3 (som har läs- och skrivsvårigheter). 

Lärarna som intervjuades undervisar dessa elever i svenska och samhällskunskap, och 

finns alltså med i mina observationer för dessa ämnen.  Metoden för hur intervjuerna 

lades upp är utifrån ett semistrukturerat intervjuförfarande. Det inleddes med mer öppna 

frågor och sedan avsmalnades det mot själva undersökningen. Fasta frågor som är 

anpassade för lärare respektive elever användes (se bilaga 3 och 4). Frågorna ställdes i 

ordningsföljd, utifrån ett intervjuschema, men det gavs utrymme för förtydligande och 

följdfrågor. Intervjuerna till denna undersökning håller en form av ostrukturerad 

karaktär, eller som Kvale och Brinkmann (2014) också kallar det icke-standardiserade 

intervjuer. Intervjuerna utförs som fältintervjuer, detta innebär att lärarna och eleverna 

intervjuades på sin arbetsplats/skola.  

  

Informanterna informerades om Forskningsrådets (2002) fyra huvudkrav, både vid den 

första kontakten jag hade med respektive lärare och elev, sedan igen vid 

intervjutillfället. Jag meddelade även att inspelningen kommer att raderas så fort 

uppgiften har blivit godkänd.  

3.5 Etiska aspekter 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2007) är en mycket viktig del av forskningsetiken de frågor om 

hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får 

behandlas. Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte, och samtidigt 

skydda de individer som deltar i forskningen. I mitt fall kommer ingen individ att kunna 

identifieras.  

 

De etiska frågorna jag ställde mig redan i inledningen av intervjuerna var att överväga 

syftet med min undersökning. Att få samtycke från undersökningspersonerna att delta i 

studien, och överväga konsekvenserna som följer för de undersökta personerna var 

centralt. Det kändes också viktigt att tänka till kring själva intervjusituationen. 

Personerna ska inte uppleva stress eller förändringar i självuppfattningen. Det kändes 

viktigt att säkra intervjupersonernas konfidentialitet, och att den utskrivna texten stämde 

mot de muntliga uttalandena. Det var även viktigt att tänka på vilka konsekvenser den 

publicerade rapporten kunde få för både intervjupersonerna och gruppen de tillhör. 
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Jag gav information och fick samtycke av både intervjupersonerna och eleverna i fråga. 

Deras identitet har inte röjts vid publiceringen, och jag som forskare har etiskt 

reflekterat över mitt projekt. 

3.6 Metoddiskussion 

För att kunna nå förståelse och generalisera mänskliga beteenden i vissa situationer, 

måste handlingar och situationer brytas ner i mindre delar för att kunna förstås och 

analyseras. Det var inga problem att föra anteckningar under observationerna. Jag tänkte 

på att sätta mig längst bak i klassrummet med fri rygg, alltså att ingen elev satt bakom 

mig eller bredvid, för att jag ostört skulle kunna anteckna det jag såg och hörde. Jag 

hade då även god överblick av hela klassrummet, eleverna och läraren. Eleverna kände 

inte till mitt egentliga syfte, och det kändes som att det inte framgick att jag var där för 

att studera tre specifika elever. Jag förde nämligen anteckningar konstant, nästan hela 

lektionspassen, så det var omöjligt att kunna utröna om jag fokuserade på något 

speciellt, då jag antecknade allt som jag såg och hörde. Jag höll noggranna anteckningar 

kring det som hände runt elev 1, 2 och 3 genom att notera siffrorna tydligt på 

observationsschemat. För att få ett fullständigt svar på mitt syfte är det dock i efterhand 

självklart att fler observationer under en längre tid borde ha utförts.  

 

Tjernberg (2014) skriver i sin avhandling att hennes trovärdighet skulle kunna 

ifrågasättas då hon i sin undersökning finns och verkar nära verksamheten, och jag 

befinner mig i liknande läge, då jag arbetar på skolan i fråga, och känner till både 

lärare, elever och vårt pedagogiska förhållningssätt. Jag håller dock med Tjernberg 

(2013) som menar att hon inte tror på en helt värderingsfri forskarposition, och i mitt 

fall undervisar jag inte eleverna som observerats, och jag har inte heller tidigare 

observerat de lärare som undervisar klassen. Det är min förhoppning att jag genom 

mina observationsbeskrivningar och sammanfattning av intervjuer kan påvisa mitt’ 

neutrala förhållningssätt så gott det går, men jag har inte eftersträvat att vara helt 

värderingsfri.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Tidigare reliabilitetsstudier enligt Hammar Chiriac och Einarson (2013) visar att det 

krävs ungefär tre till fyra månader att träna och kunna behärska sin uppgift som 

observatör. Är man för oerfaren menar de att man kan missa många händelser, det krävs 

alltså en förmåga för att kunna observera. Ett sätt att öka reliabiliteten skulle vara att 

nyttja ytterligare en observatör vid samma tillfälle, och sedan jämföra 

observationsanteckningarna (interbedömarreliabilitet). Får man då en hög 

överensstämmelse, ökar förstås reliabiliteten, vilket också Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) bekräftar. Detta var dock inget alternativ inom ramen för denna 

studies tidplan, då jag hade nog svårt komma ifrån min egen undervisning för att kunna 

observera någon annans, och mina medarbetare hade lika intensiva 

undervisningsscheman. Det fanns helt enkelt ingen ledig kollega som kunde följa med.  

 

För att stärka validiteten valde jag att inte avslöja syftet med min observation för 

eleverna. Däremot kände jag mig själv väldigt kluven kring diskussionen om 

forskningsfusk och att fara med osanning som Agrell (2007), Bryman, (2011) och 

Denscombe (2009) menar är en av de största synderna hos en forskare. Känslan var 
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dock då, och ännu, att det var nödvändigt för en hög reliabilitet/validitet, vilket också 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) intygar. Skolinspektionen (2007) ger också en 

viktig aspekt att tänka på: ”I de anteckningar som förs bör beskrivning särskiljas från 

tolkning eller värdering. Detta för att undvika att vi som observatörer tolkar in 

betydelser i det vi ser som inte överensstämmer med intentionerna hos de vi observerar” 

(s.17) 

 

I övrigt tycker jag att de frågor jag valt att ställa i observationsmallen fungerade 

tillfredsställande, då det var lätt att föra anteckningar kring vad som hände i 

klassrummet. Allt var uppdelat i kolumner, där det var tydligt vad som skulle 

observeras, och med bra anteckningsutrymme. Då blev det också överskådligt och 

enkelt att sedan sammanfatta observationerna skriftligt utifrån mallarna. Det skulle dock 

behövas mer tid för observationer och intervjuer för att kunna ge ett mer uttömmande 

svar på mina forskningsfrågor.  
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4. Observationer och intervjuer 

Här nedan följer först redogörelser av mina observationer från de olika lektionerna och 

sedan mina sammanfattade intervjuer med de olika undervisande lärarna (se frågorna 

bilaga 3). Elevernas intervjuer är även dessa sammanfattade (se frågorna bilaga 4). 

4.1 Observation Svenska 3 

Lärare 2 undervisar i detta lektionspass. Eleverna som behöver särskilt stöd sitter 

väldigt utspridda i klassrummet. Elev 1 sitter på raden näst längst fram mot katedern, 

tillsammans med sina kompisar, fyra stycken. Elev 2 sitter på sista raden längst ner 

tillsammans med tre andra, och elev 3 längst fram i klassrummet bredvid en av sina 

kompisar. Förutom undervisande lärare finns även en assistent i klassrummet. Hon 

fungerar som stöd under lektionerna, men framförallt till en av eleverna som har ADHD 

och ticks. De pedagogiska metoder som observeras visas genom att läraren skriver upp 

vilken lektion de har på vita tavlan, vad arbetspasset ska innehålla, och när passet slutar 

(tiden). Sedan har hon genomgång via en powerpoint om arbetsgången för ett skrivet 

reportage om boken Förvandlingen, Frans Kafka. Eleverna har även fått lyssna till 

radioteatern av boken. Stöd och anpassningar visar sig då läraren innan genomgången 

även delar ut skriftliga instruktioner för vad som gäller, trots att eleverna har egen 

tillgång till detta via Its Learning, skolans plattform för kursmaterial och inlämningar. 

Instruktionerna är tydliga och det ges även sidhänvisningar till boken vid frågorna som 

ska ingå i reportaget. Till exempel ges frågeställningen ”Förklara hur de olika 

familjemedlemmarna reagerar på Gregors förvandling?” och bakom frågan kommer 

sidhänvisning till boken i parentes (se sid. 22-23). Efter genomgången kommer de allra 

flesta igång med sitt skrivande. Den undervisande läraren går runt och småpratar med 

alla i klassrummet för att fånga upp lite frågor och funderingar, och lägger lite extra tid 

hos eleverna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. En av dem, som har dyslexi, har 

svårt att få till sin inledning, och läraren sätter sig ner och ger några exempel. Det är ett 

inkluderande lektionspass, alla elever jobbar i samma klassrum, och samtliga har 

tillgång till lärarens pedagogiska metoder och stöd.   

 

Sedan är läraren kallad till ett elevmöte och måste lämna klassrummet, och assistenten 

som finns får ta över. Då blir det genast mycket andra bisysslor som lockar eleverna. 

Eleven som har ADHD sätter sig tillsammans med två andra killar i klassen och fixar 

ihop ett hockeylag med mobilernas hjälp. Assistenten går förbi ett par gånger och 

påpekar att de ska jobba, men ingen bryr sig nämnvärt. Tre elever reser sig upp och går 

iväg på fiket för att köpa kaffe. Assistenten sätter sig med tre tjejer, varav en är elev 2, 

och försöker hjälpa dem att hitta exempel från boken som de ska ta in i reportaget. ”Om 

jag läser det här stycket högt får du se att det funkar” säger assistenten till tjejerna, och 

alla lyssnar noggrant när hon börjar läsa. Då märker jag att de alla tre förstår vad det är 

de ska plocka ut. Elev 1 tar med sig läroboken och går till kopieringsrummet. Efter 

några minuter är hon tillbaka med uppkopierade sidor. Elev 1: ”Det blir så mycket 

lättare att läsa när jag kan stryka under texten som jag tycker är viktig” säger hon till 

sin klasskompis, som genast också lyfter upp sin bok och springer iväg till kopieringen 

för att göra samma. Alla elever har egna datorer som de skriver på, och när läraren 

kommer tillbaka återstår cirka 10 minuter av passet. Hon hinner gå runt för att kolla av 

vad alla hunnit med, och jag konstaterar att elev 1 och 2 har kommit igång med 

uppgiften, elev 3 verkar intresserad av ett Youtube-klipp istället.  Killen med ADHD 
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som satt i gruppen som gjorde ett hockeylag har inte just fått något som helst gjort 

under timmen. ”Äh, XX (lärarens namn), du vet att jag jobbar bäst hemma, jag fixar det 

ikväll” säger han och på lärarens reaktion verkar det vara en vanlig kommentar, som 

också läraren accepterar. Lektionen avslutas med att lärare 1 säger: ”Tack för idag, bra 

jobbat!” Elevernas arbetsinsats kan sammanfattas som att elev 1 och 2 har fått mycket 

gjort under passet, medan elev 3 nog hade behövt mer stöd under denna timme. Han 

tappade helt fokus när läraren lämnade rummet, och även om assistenten tittade till 

honom några gånger verkade han inte komma vidare i sitt arbete.  

4.2 Observation Barns lärande och växande (barn- och fritids kurs) 

Läraren som undervisar har inte intervjuats i denna studie. Eleverna som behöver 

särskilt stöd sitter även under detta pass väldigt utspridda i klassrummet. Elev 2 sitter på 

raden längst fram mot katedern, tillsammans med sina kompisar, fem stycken. Elev 3 

sitter på näst sista raden längst ner tillsammans med tre andra, samma personer som vid 

svensklektionen och den tredje, elev 1, mitt i klassrummet bredvid två av sina kompisar. 

Förutom undervisande lärare finns även assistenten med i klassrummet. 

 

Lektionen inleds med att läraren försöker lugna livliga diskussioner mellan några elever. 

Den inledande pedagogiska metoden handlar om att läraren med hjälp av vita tavlan 

skriver upp vad som ska göras. Läraren: ”Nu börjar vi, lyssna upp och titta vad jag 

skriver” Eleverna lyssnar, sätter sig ner och iakttar vad läraren gör, och hon skriver upp 

vilket ämne eleverna har, och i punktform anges vad de ska arbeta med. Det är en 

individuell skrivuppgift kring pedagogiska teorier och praktiker, de har tre veckor på 

sig, och genomgången av uppgiften har skett på en tidigare lektion, så läraren ber dem 

att ta vid där de sist avslutade. Ganska omgående verkar eleverna starta upp sina datorer 

och leta fram instruktionerna som finns på lärplattformen Its Learning. Någon dator 

strular med uppkopplingen och det råder allmänt surr under de första tio minuterna av 

lektionspasset. Elev 2 räcker upp handen och behöver hjälp. ”Jag fattar ingenting av det 

vi ska göra” konstaterar eleven lite uppgivet. Läraren sätter sig ner och får fram 

uppgiften på datorn, och sitter kvar och går igenom punkt för punkt. Elev 2: ”Ja, men 

det här började jag ju med förra veckan” och strax har hon hittat dokumentet med lite 

skriven text. Läraren stannar kvar och hjälper eleven hitta relevant källa för att kunna 

plocka fram fakta kring den pedagogiska teorin som eleven valt att fördjupa sig kring. 

Vid det här laget är det rätt många händer uppe i luften, och assistenten försöker också 

gå runt och hjälpa de som behöver. ”Ja..jag vet inte riktigt hur XX (läraren)menar här, 

du får vänta tills XX kommer förbi” säger assistenten och går vidare till nästa. Dörren 

öppnas och en elev kommer in, då har 20 minuter av lektionen gått. ”Åh förlåt, jag 

trodde vi började tjugo i 10” (lektionen började 09:20) ”Vad gör vi?” frågar eleven och 

går och sätter sig längst bak i klassrummet. Läraren går dit och med hjälp av ett papper 

med instruktioner visar hon vad det är som ska göras, och övriga elever får vänta in 

hjälp de behöver. Eleven verkar komma igång.  

 

Mycket av assistentens tid går sedan åt att försöka få ner fötterna från bordet för eleven 

med ADHD, och denna elev är märkbart irriterad och upprörd över att assistenten bryr 

sig om hur han sitter. ”Sätt dig nu ordentligt XX. Och kolla här, jag hittade boken som 

jag pratade om igår” Assistenten lägger en bok på eleven med ADHDs bord. Eleven: 

”Böcker är värdelöst. Har jag gjort rätt här?” säger han och vinklar upp skärmen för 
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att visa assistenten. Då kommer klassläraren dit ”Vad bra att du har kommit igång XX” 

säger läraren, och eleven med ADHD verkar nöjd över kommentaren. Han får också en 

vänskaplig dunk av en kompis bredvid ”Fan du e duktig du XX, jag har inte skrivit nåt” 

”Ja, jag är ju inte helt dum i huvudet även om jag har Damp” svarar eleven med 

ADHD skämtsamt, och det verkar som att han driver med sig själv men på ett lättsamt 

sätt. Ingen skrattar, men det råder ett samförstånd kring vad han menar. Snart ropar 

samma elev ”XX (lärarens namn) Hallå jag behöver hjälp!” Klassläraren är upptagen 

med att hjälpa en annan elev, och verkar glömma bort att gå till eleven. Senare under 

passet säger läraren ”Just ja, behövde du hjälp XX?”  ”Jag löste det” blir svaret från 

eleven.  

 

Elev 1 (med dyslexi) jobbar vidare på samma sätt som i svenskan. Hon tar fram några 

uppkopierade papper, och vill få hjälp med att plocka ut vilken fakta som verkar 

relevanta. Elev 1: ”Det är så mycket text, hur ska jag veta vad som är viktigt? Kan du 

hjälpa mig?” frågar hon läraren. Klassläraren tar en stol och sätter sig ner bredvid 

eleven och börjar markera på olika ställen. Läraren: ”Kolla efter namnet på forskaren, 

ofta står det något viktigt när namnet nämns” Elev 1 blir nöjd och greppar sin 

märkpenna och börjar stryka under. Fortfarande har några elever uppe sina händer och 

behöver hjälp, men de visar stort tålamod. Ingen verkar irriterad, less eller arg för att de 

får vänta upp emot 15 minuter innan hjälp kommer. Jag noterar att några tjejer längst 

fram i klassrummet tappar koncentrationen till och från när de väntar på hjälp. De 

snapchattar, knäpper lite med fingrarna och börjar diskutera ett studiebesök kring en 

Waldorfskola i Umeå. ”Hur blev det med det XX (lärarens namn)? Åker vi iväg på nåt 

studiebesök” ropar en av tjejerna, och nu har hon hela klassens uppmärksamhet. Läraren 

väljer då att gå fram till katedern och förklara för alla vad som gäller inför detta, och 

efter 5 minuter jobbar de allra flesta med lektionsuppgiften igen. Elev 2, som läraren 

hjälpte allra först, verkar sitta och läsa någon artikel på internet, men det är svårt att se 

om hon verkligen gör det. Läraren är dock fram några gånger för att kolla av, sätter sig 

ner vid två tillfällen och diskuterar något som jag inte lyckas höra. De verkar diskutera 

något kring uppgiften, och läraren skriver också något på datorn åt eleven.  

 

Strax innan lektionen ska avslutas ligger eleven med ADHD på bänken och ”sover”. 

Ingen av klasskamraterna verkar bry sig nämnvärt, istället är det nu så att de faktiskt 

arbetar lite när hen ligger och ”sover”. Assistenten verkar ha gett upp sitt tjat, och 

klassläraren går fram och frågar ”är du trött XX? Hade ni inte sovmorgon idag?” 

Läraren får inget direkt svar, och så är lektionen slut. En elev påminner om klockan och 

läraren säger ”Tack för idag”. Eleven med ADHD stannar kvar en stund i klassrummet 

och diskuterar ett omprov som ska göras. Assistenten ger tips om att gå på lärstudion 

(skolan erbjuder extrastöd utöver elevernas schema måndagar och torsdagar, med lärare 

och specialpedagog i ett klassrum för att hjälpa vid restarbeten och plugg inför prov och 

förhör). Eleven verkar inte jätteintresserad av detta men ska fundera på saken.  

 

En spontan observation är att ännu en lärare under detta pass hade behövts för att hinna 

hjälpa alla elever. Elev 1 har även detta pass arbetat bra och verkar vara på det klara 

med vad som gäller för uppgiften, och elev 2 verkar också ha fokuserat på uppgiften. 

Däremot har elev 3 suttit tyst och ensam hela lektionspasset, djupt försjunken i (vad jag 

tror) några olika artiklar till uppgiften. Det är omöjligt att avgöra huruvida mycket 
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eleven faktiskt arbetat, och de två gånger jag noterat att läraren varit fram, har eleven 

inte verkat behöva hjälp eller stöd. 

4.3 Observation Samhällskunskap 2  

Lärare 1 undervisar detta lektionspass. Eleverna som behöver särskilt stöd sitter 

utspridda i klassrummet. Elev 1 sitter på raden längst fram mot katedern, tillsammans 

med två av sina kompisar.  Elev 3 sitter på näst sista raden längst ner tillsammans med 

tre andra, samma personer som vid tidigare pass, och elev 2 mitt i klassrummet bredvid 

två av sina kompisar. Förutom undervisande lärare finns även assistenten med i 

klassrummet. 

 

Lektionen inleds med att läraren skriver upp på vita tavlan vad som ska göras idag: 

Nyheter, arbetslöshet och skatt. ”Va, är det nyheter idag?”utbrister en av eleverna och 

läraren nickar. Lärare 1: ”Vem saknar vi idag?” och skriver upp tre namn på tavlan 

utifrån vad eleverna säger. Läraren påminner då om ett kommande studiebesök på 

Konsumentrådgivningen, ger tydliga instruktioner om vad som gäller, och ber eleverna 

att påminna de elever som inte är närvarande. Den pedagogiska metoden som läraren 

väljer under resterande pass är gemensam genomgång och diskussion, ledd av läraren. 

Han frågar om vilka nyheter de har uppfattat sedan förra veckan, och det blir 

diskussioner kring 12000 flyktingar som ej fått asyl och saknas, att regeringen släppt sin 

budget, IS använder kemiska vapen mot USA, en storbrand på Konsthögskolan, att 

undersköterskor får annan yrkesroll och slutligen Ryssland vs USA (stormakterna). 

Varje elev som yttrar sig kring något får direkt följdfrågor av läraren ”Hur tänker du om 

det?” ”Borde vi agera?” ”Kan vi det?” ”Hur?” ”Varför det?” ”Varför inte?” 

Samtliga elever i klassrummet är engagerade, även om inte alla säger något hela tiden, 

men inte en dataskärm är uppfälld, och det finns ingen som fipplar med mobilen. Det 

visar sig också att elev 1 och elev 2 gör flera inlägg och deltar med stor iver i 

diskussionerna som uppstår. Det är uppenbart att lektionsupplägget är känt av eleverna, 

de vet vad som gäller. När det blir tyst flikar läraren in med någon nyhet som han tycker 

känns viktig att ta upp.  

 

Tiden rusar och läraren inser att de får välja mellan att gå in på arbetslöshet eller skatt, 

och eleverna väljer enhälligt arbetslösheten. Då har läraren en genomgång via projektor 

och visar upp ett Word dokument med stödord kring genomgången. Eleverna får inte 

någon speciell anpassning eller stöd i form av papper eller visuella bilder, men de flesta 

verkar hänga med på genomgången av det som sägs. Detta observerar jag genom att 

eleverna har läraren i fokus, och de verkar lyssna på vad som sägs och diskuteras genom 

att nicka, räcka upp handen och föra smådiskussioner sinsemellan om det som läraren 

tar upp. Eleven med ADHD ligger återigen raklång över bänken mot lektionens slut, 

men blir inte tillsagd av varken klassläraren eller assistenten. Det verkar, som jag skrev 

tidigare, som ett vanligt och accepterat beteende, ingen bryr sig alls nämnvärt om detta.  

 

Det är svårt att avgöra arbetsinsatsen kring eleverna med läs- och skrivsvårigheter, men 

känslan av observationen är att elev 1 och elev 2 var delaktiga och kunde ställa flera 

frågor och inlägg i diskussionerna. Elev 3 däremot har mest suttit tyst hela passet och 

det är genom observation svårt att avgöra om eleven följt med eller varit någon 
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annanstans med sina tankar. Lektionen avslutas med en påminnelse om det kommande 

studiebesöket, och återigen att påminna de tre elever som inte varit med på lektionen.  

4.4 Observation Svenska 3 (gång 2) 

Lärare 2 undervisar normalt detta dubbelpass i Svenska 3, men hon är ledig och har 

därför en vikarie.  Här är bara en av de två eleverna med läs- och skrivsvårigheter 

närvarande, elev 2. Hon sitter längst bak i klassrummet med tre av sina kompisar. 

Vikarien förklarar vad som ska göras under passet, det är en fortsättning på 

Kafkauppgiften. Ingenting antecknas på tavlan, men det verkar som att eleverna vet vad 

de ska göra. Assistenten går som vanligt runt och kollar av med de allra flesta, och 

vikarien sätter sig ner med en grupp elever som vill ha hjälp med uppstrukturering av 

sin inlämning – i vilken ordning de ska lägga upp det.  

 

Elev1 sitter och verkar skriva hela passet, och behöver ingen hjälp, eller frågar 

åtminstone inte mycket. Jag noterar att de två kompisarna som sitter bredvid, 

kommenterar och hjälper till av och till, det är någon stavning av något ord, och hur 

man kan omformulera en mening. Eleven med ADHD verkar väldigt låg, sitter med 

dataskärmen uppe, men jag kan se från där jag sitter att han inte jobbar med skolarbete. 

Det verkar vara youtube-klipp som gäller detta pass. Kompisarna bredvid dras med i 

klippen så ingen i denna gruppering får speciellt mycket gjort detta pass. Det är 

uppenbart att arbetsmoralen sjunker då ordinarie lärare inte är på plats. ”Får vi sluta 

nu?” försöker någon när 10 minuter återstår av passet. Vikarien säger nej, men de allra 

flesta börjar ändå packa ihop sina grejer, men sitter kvar tills lektionen är över. Det är 

svårt att bedöma arbetsinsatsen för de elever som jag observerat. Ingen av dem har bett 

vikarien om hjälp, men det är ingen given indikation på att de har fått någonting gjort. 

Det är också tydligt att gruppen kring eleven med ADHD påverkar de övriga negativt. 

Suckar hörs då de lever om, och ryck på axlarna från de andra i klassen visar att detta är 

en vanlig situation. Assistenten är fram några gånger och försöker motivera eleverna 

”Det ni inte gör nu måste ni ju göra hemma, så onödigt” säger hon.”Jag gör ändå allt 

hemma…hä funkar it här. It när XX (klasslärarens namn) är borta” konstaterar eleven 

med ADHD, och får medhåll av sina kompisar som sitter närmast. 

4.5 Observation Engelska 6 

Denna kurs är det elev 1 som läser, inte de andra två. Det är en blandgrupp, dvs eleverna 

kommer från flera olika program och känner inte varandra så bra, och läraren som 

undervisar har inte intervjuats i min studie.  

 

Lärarens pedagogiska metod är att visuellt gå igenom, via Its Learning, vad som ska 

göras under passet. Bilder och text visas upp på vita tavlan via projektorn i taket, och 

det handlar om att eleverna ska börja läsa en bok i grupp, och varje vecka ska olika 

uppgifter utföras. Jag kan inte observera någon speciell anpassning eller stöd inför 

uppgiften. Några av eleverna vill att läraren läser första kapitlet högt, medan resten 

absolut inte vill detta, utan vill själva sätta igång och läsa. Fyra av dessa vill dessutom 

få lämna klassrummet för att hitta mer ”lugn och ro” som de uttrycker det. Läraren 

tillåter detta, och går iväg med gruppen som vill ha högläsning till ett mindre rum i 

närheten. Jag följer med den gruppen då även elev 1 går med dessa. Väl i rummet tar 

alla upp boken, och läraren läser första kapitlet högt. Var 5:e minut avbryter hon och 
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frågar om det är något som känns svårt att förstå, men alla verkar hänga med. “So, do 

you understand who Jolie is? And what about her sister? Do they live together?” Elev 1 

svarar inte på några frågor under hela detta pass.  

 

Efter lektionen får jag tillfälle att samtala med eleven, och då kan hon återge 

inledningen av boken på svenska, och verkar alltså ha hängt med bra. ”Jag har laddat 

ner boken via Legimus, annars kommer jag aldrig att fixa detta. Det blir för mycket text, 

jag blandar ihop bokstäverna och somnar innan jag förstår vad det ens handlar om, om 

jag måste läsa allt själv” Det visar sig alltså att hon har lyssnat på bokens inledning 

redan innan detta lektionspass. 

4.6 Intervju lärare  

Jag sammanfattar de två intervjuerna med uppdelning kring teman pedagogiska 

metoder, stöd och anpassningar, inkludering i klassrummet och elevernas arbetsinsatser.  

Lärarna har intervjuats separat vid olika tillfällen. Jag kallar lärarna för lärare 1 och 

lärare 2.  

 

Lärare 1 jobbar som gymnasielärare i Samhällskunskap och Historia. Han har 

lärarlegitimation och 17 år i yrket. Den enda specialpedagogik läraren har läst var 5 

poäng som ingick i lärarutbildningen. Lärare 2 jobbar som yrkeslärare inom Barn- och 

Fritidsprogrammet samt ämneslärare i Svenska. Hon är utbildad Fritidspedagog och har 

jobbat som det under 4 år, samt vikarierat under ytterligare 2 år när hon studerade till 

lärare. Har 12 år i yrket och ingen utbildning inom specialpedagogik.  

4.6.1 Pedagogiska metoder 

 

När det handlar om att organisera en undervisningssituation med en större grupp där det 

finns elever med läs- och skrivsvårigheter säger lärare 2 ”Jag skriver alltid på tavlan. 

Jag har alltid uppgiften på papper, inte bara digitalt – det finns så många olika vägar.  

Det är alltid okej för mig att de lyssnar på en text istället för att läsa själv, och jag 

erbjuder ofta högläsning, så slipper någon pekas ut” ”Förklara och förenkla. Skriv 

uppgiften med ett enklare språk” säger läraren när jag frågar om hur man gör 

lektionsinnehållet begripligt för alla.  

Lärare 1 tycker att han använder många olika pedagogiska metoder ”För det mesta har 

jag genomgångar, skriver på vita tavlan samtidigt som jag också har någon form av 

bildspel för att visualisera. De får även jobba i olika gruppsammansättningar vid en del 

uppgifter”. Jag undrar om eleverna får något förtryckt material innan de muntliga 

genomgångarna, och då säger han ”Inte alltid, tyvärr. Jag har svårt hinna med att fixa 

det, då jag ofta pratar om dagsaktuella händelser, men inför prov och inlämningar får 

de alltid skriftliga instruktioner och stödord som jag hoppas underlättar”. Jag ställer 

följdfrågan om hur han agerar om någon elev inte verkar följa med på genomgången, 

och efter lite betänketid säger han ”Det är alltid svårt att veta om de följer med på 

riktigt. Även om det ser ut så kan de ju  va någon helt annanstans i tankarna, eller hur? 

Ibland ställer jag en fråga kring det jag sagt, och då märks det ganska omedelbart om 

de har hängt med eller inte”.  
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Det absolut viktigaste att fokusera på i undervisningen är enligt lärare 2: ”Att läsa och 

skriva! De ska utveckla sig lika mycket som alla andra!” Lärare 1 svarar ”Jamen att se 

till så att de lär sig något, att det jag undervisar är viktigt”. 

 

4.6.2 Stöd och anpassningar 

 

Lärare 1 upplever att han har stora erfarenheter av att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter, både i helklass och liten grupp. ”Jag upplever att jag anpassar alla 

mina lektioner, för alla elever oavsett svårighet. Det är lättast så. Jag står för 

lektionsanteckningar kring mina genomgångar, och läser alltid längre texter högt” Jag 

påpekar då att han tidigare i intervjun sa att han inte alltid hinner med att ge ut 

lektionsanteckningar, och då säger han ”Nä, alltså inte alltid innan genomgången, men 

ofta får de då mina anteckningar efteråt”. 

 

Erfarenheterna för lärare 2 kring att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter är 

inte jättestora då mestadels undervisning handlar om praktiska Barn- och fritidskurser 

men hon säger: ”Finns dom där tänker jag till lite extra, och försöker rikta mig 

personligen” 

 

På frågan hur man organiserar själva undervisningssituationen med 25 elever där det 

ingår elever med läs- och skrivsvårigheter svarade lärare 1: ”Ja, de anpassningar jag 

gör får som alla ta del av. Digitalt via Its Learning. Talsyntes finns i min lärobok, men 

de elever med läs- och skrivsvårigheter är mest kritiska till detta, de gillar inte rösten.” 

”Jag försöker alltid ge en möjlighet till muntliga kompletteringar” ”För mig känns det 

viktigast att förstå vad de menar, och att förstå vad de inte förstår, om de gör det 

skriftligt eller muntligt spelar egentligen ingen roll” ”Men visst är det svårt att hitta 

tiden om många vill göra det muntligt…så är det ju” 

 

De hjälpmedel som finns för att underlätta inlärningssituationen för eleverna är att alla 

har egna datorer. Lärare 1: ”Helt perfekt, ingen behöver känna sig utpekad eller 

annorlunda” Läraren anser att det allra viktigaste är att fokusera på att undanröja de 

hinder som finns för eleven, så att de kan visa sina kunskaper. ”För att eleverna ska 

förstå försöker jag alltid att gemensamt repetera vad vi ska lära oss vid lektionsstart, 

men jag är dålig på att följa upp på individnivå…hur ska jag hinna det?” 

 

Lärare 2 upplever att rättstavningsprogram, inläsningstjänst och Legimus underlättar 

inlärningssituationen för hennes elever. ”Visst är många allmänt skeptiska kring 

talsyntes och sånt, men jag tycker ändå de använder det när de väl lärt sig hur det 

funkar” På frågan på vilken typ av hjälp hon upplever att hon kan ge i ett klassrum 

kommer svaret lika snabbt som alla andra: ”Jag kan ge en uppgift på så många olika 

sätt. Jag kan sitta bredvid, jag kan förklara, förtydliga. Det är ju egentligen rätt enkelt”  

4.6.3 Inkludering i klassrummet 

 

Lärare 1 upplever att han hinner med att ge anteckningar kring genomgångar i förväg, 

så att eleverna slipper sitta och skriva själva och kan fokusera på att lyssna. Han tycker 

också att högläsning hjälper, och är det så att en speciallärare kopplas till någon elev, 
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anser han att dennes främsta uppgift då är att se till att eleven kan färdigställa sina 

arbeten som ska lämnas in, och att detta stöd ska tillämpas utöver elevens ordinarie 

skolschema. Läraren konstaterar: ”Jag har många elever med läs- och skrivsvårigheter, 

men det är aldrig ett problem. Det funkar i klassrummet!” 

 

Om en speciallärare kopplas till en elev tycker lärare 2 att hjälpen ska bestå i att ge 

konkret hjälp med struktur för uppgiften så att helheten blir rätt. Det upplever läraren 

svårt att hinna med ibland. ”Jag ser en speciallärare som en stor resurs att hjälpa till 

med det som inte den undervisande läraren hinner”. Läraren tycker att elevens 

eventuella tider hos en speciallärare ska ligga utöver det vanliga skolschemat. ”Det 

känns viktigt med inkludering i min undervisning. Lektionerna tillsammans med klassen 

är viktiga, och därför ska all extrahjälp ligga på andra pass, som inte drabbar 

ordinarie undervisning för eleven”.  

4.6.4 Elevernas arbetsinsatser 

 

På frågan hur läraren vet att eleven eller eleverna med läs- och skrivsvårigheter har 

förstått det dem har arbetat med, svarar lärare 2: ”Mycket kommunikation. Då ”lär man 

sig” eleverna. Jag verkligen uppmanar eleverna att komma till mig….bara 

skriftligt…nä, det blir för svårt, det funkar inte så med dessa elever. Inte med nån elev 

tror jag” Läraren tillägger: ”Men det är ju svårt. Alltså, har de verkligen förstått? Å 

HUR ska jag hjälpa? Fixar dom det själva?”. Hon funderar tyst ännu en stund och 

avslutar: ”Kommunicera alltså. Det är det som vi måste göra. Relationen med eleverna 

är så himla viktig!” Lärare 1 tycker också att det ibland är svårt att avgöra elevernas 

arbetsinsats under lektionstimmarna ”En elev som kanske inte törs ställa frågor eller 

säga till att något är för svårt är förstås en utmaning. Men jag tror och hoppas att de 

allra flesta säger till om de behöver nåt extra för att kunna utföra sina uppgifter”. Han 

konstaterar också ”Men som jag sa tidigare, att hitta tiden för total individanpassning, 

ja, det funkar inte alltid för mig”. 

4.7 Intervju elever 

Här sammanfattas intervjuerna med samma uppdelning som för lärarintervjuerna kring 

teman pedagogiska metoder, stöd och anpassningar, inkludering i klassrummet och 

elevernas arbetsinsatser. Eleverna har intervjuats separat vid olika tillfällen. Jag kallar 

eleverna för elev 1, elev 2 och elev 3. De går alla sista året i en Barn- och Fritidsklass, 

och två har fått diagnosen läs- och skrivsvårigheter, och en diagnosen dyslexi. Elev 1 är 

den med dyslexi.  

4.7.1 Pedagogiska metoder 

 

När jag ställer frågan hur undervisningen har fungerat i helklass, och lärarens 

pedagogiska metoder, svarar elev 1: ”Bra. Våra lärare har oftast tydliga instruktioner” 

Elev 2 och 3 tycker dock att det ibland är svårt att hänga med och förstå: Elev 2:”Vissa 

genomgångar är så himla svåra…eller ja, jag är kanske inte så intresserad och då blir 

det svårt” Elev 3: ”Jag orkar inte lyssna så länge…asså max 10 minuter, mer pallar 

jag inte”  Det är uppenbart att elev 1 verkar betydligt mer nöjd över undervisningen, 

och att de andra två känner att långa genomgångar blir för svåra och tröttsamma. Elev 3: 
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”Jag måste ha diskussioner. När jag får prata om det vi går igenom förstår jag bättre”. 

Alla tre nämner också att det är viktigt, framförallt vid genomgångar, att läraren 

använder både bilder och som de uttrycker det ”roliga powerpoints” När jag frågar vad 

det innebär så handlar det om powerpoints som inte bara innehåller textmassa. Elev 1: 

”Inte bara en massa text, då blir det för svårt” Jag ber elev 1 ge ett exempel, och då 

svarar eleven: ”Om jag ska komma ihåg medeltiden, ja då minns jag mer om jag får en 

bild, för då är det som att jag ser bilden i huvudet och tänker ja, det var Medeltiden”  

 

Vad tycker då eleverna är viktigast för läraren att tänka på i sin undervisning? Elev 1 

har många tips: ”Tala inte för snabbt. Men inte heller för segt. Gör det intressant på nåt 

sätt, visa bilder. Jag kan liksom förstå bättre då, jag ser bilden framför mig och då blir 

det enklare att minnas än bara en massa text” Elev 2 säger: ”Var tydlig men 

dumförklara inte. Ibland säger lärare för mycket…det känns som att man är 6 år 

gammal” Elev 3 tänker ett tag och säger sen: ”För mig är det som ändå viktigt att jag 

typ känner läraren…att han eller hon visar att dom bryr sig” ”Läraren måste gå runt 

och fråga och hjälpa” Jag ställer följdfrågan, tycker du att de gör det? ”Jo det gör dom, 

nästan alltid”. Elev 2 tycker att läraren kan vänta ett tag, låta uppgiften smälta in, och 

sedan komma förbi för att kolla om hon har förstått den rätt ”Ja och om läraren inte gör 

det då frågar jag mina kompisar, det är inga problem”. 

4.7.2 Stöd och anpassningar 

 

Hur tycker de då att man kan göra för att lektionsinnehållet ska bli så begripligt och 

tillgängligt som möjligt? Elev 1: ”Jag vill diskutera. Asså, det som vi går igenom. 

Ibland, om jag inte förstår, brukar jag be läraren komma till mig efter genomgången 

och förklara bättre” Vidare förklarar eleven ”Jag törs inte alltid fråga…det känns som 

att jag alltid frågar så mycket. Det är bättre om jag räcker upp handen och läraren 

kommer till mig” Elev 2: ”Instruktionerna måste förenklas, de får inte bli för 

luddigt…inte för många val. Asså jag vill veta exakt vad jag ska göra”  Elev 3: 

”Genomgångar är så tråkiga…jag slutar lyssna. De måste bli kortare” ”Gärna stödord 

och att läraren har förklarat vissa begrepp…men jag fattar ju att man inte alltid 

hinner” och menar då att läraren inte hinner förklara allt.  

 

Alla tre tycker att Its Learning är toppen, förutom om internetuppkopplingen strular i 

skolan, då blir de helt låsta. Därför brukar också lärarna ibland dra ut pappersversion, 

om det inte skulle fungera. Elev 2 använder Legimus, och ibland inläsningstjänst ”Men 

jag tycker det funkar bra om jag själv läser typ när jag pluggar för prov. Jag tar ut det 

som är viktigt så då blir det inte lika mycket text att läsa” Elev 1 säger:”Men jag drar 

själv ut och kopierar det mesta på papper. Det funkar bäst för mig”. Samma elev tycker 

att Legimus fungerar bra när hon ska lyssna på skönlitteratur som de ska läsa, men är 

däremot mycket skeptisk mot Inläsningstjänst: ”Asså det går bara inte lyssna på den 

inlästa rösten…jag blir tokig! Det låter släpigt och konstgjort” Elev 3 känner sig inte 

alls bekväm med inläsningstjänst ”Asså jag fattar typ inte hur den fungerar” och har 

 tidigare under högstadiet testat Legimus, men verkar inte heller jätteförtjust över det 

hjälpmedlet: ”Min mamma läser mycket bättre för mig”. 

 



26 

 

Vid frågan kring vilken typ av hjälp de vill ha i klassrummet av läraren säger Elev 1: 

”Vill jag ha nåt eller hjälp så frågar jag. Men jag vill att läraren säger vad som är 

viktigt och kanske visar olika möjligheter på hur jag kan göra”.  

 

Elev 2 vill ha tydlighet vid genomgångar och instruktioner ”Annars frågar alla så 

mycket, och då blir jag stressad. Jag är rädd att missa något”. Elev 3 verkar också 

tycka att relationen till läraren är viktig ”Om vi kommer bra överens och jag märker att 

läraren bryr sig, ja då kanske jag jobbar lite extra även om det inte är så kul”. 

4.7.3 Inkludering i klassrummet 

 

Jag får veta att elev 1 har fått en timme i veckan hos specialpedagogen för att få stöd 

med Engelska 6 kursen. ”Jag kan ju engelska, men grammatiken och stavningen blir 

alltför svår. Jag fixar inte att rätta mina egna texter, så det får jag hjälp med innan jag 

ska lämna in nåt arbete”. Engelska gruppen är rätt stor också, 28 elever. Elev 1: ”Det 

finns inte en chans att läraren hinner hjälpa mig med det jag behöver, men det kräver 

jag inte heller” ”Men jag har bett XX (lärarens namn) göra tydliga instruktioner för 

alla uppgifter, och sagt att jag inte fixar ”flummiga” uppgifter, så än så länge har det 

fungerat bra”. Elev 1 berättar att hon tycker det känns bra att hon får gå på alla 

Engelskalektioner i veckan, och att extratimmen hos specialpedagogen ligger utöver 

hennes ordinarie schema. ”Jag vill inte missa något från undervisningen, och jag lär 

mig mycket från mina kompisar under lektionerna”. 

 

Alla elever tycker att klimatet är tillåtande i klassrummet, och att de aldrig känner rädsla 

för att fråga om de inte förstår. Elev 1: ”Jag är inte rädd för att fråga om hjälp, det 

känns som en självklarhet” ”Om man inte frågar får man ju som skylla sig själv. Vi går 

ju ändå på gymnasiet”. 

4.7.4. Elevernas arbetsinsatser 

 

Hur ser då den perfekta lektionen ut, när de arbetar som bäst, om eleverna själv får 

bestämma? Elev 1: ”Diskussioner! Då förstår jag ju. Prata om det jag ska lära mig. Jag 

vill också kunna få fråga flera gånger på olika sätt, för att fatta. Det blir så himla 

jobbigt om jag börjar skriva och sen har jag gjort fel och måste börja om”. Elev 2 

säger: ”När det är lugnt i klassen. Läraren har en genomgång, skriver på tavlan och 

visar powerpoint med bilder. Att jag får se och höra samtidigt och att jag får använda 

de hjälpmedel jag har rätt till”.  För elev 3 är det tydlighet som känns viktigast 

”Tydliga instruktioner. Visa ett exempel på hur det ska se ut. Ange alltid typ hur mycket 

jag måste skriva, då kommer jag igång bra med arbetet”. 

 

Elev 1 är tydlig med vad hon tycker läraren bör göra för att ta reda på om hen har 

förstått uppgiften: ”De kan komma fram och fråga mig, har du förstått”? När jag ställer 

följdfrågan, om lärare då gör detta? Svarar hon: ”Nä, inte alltid. Oftast typ till hela 

klassen, har ni förstått? Men då är det ju ingen som törs säga nej…men jag törs fråga 

läraren sen, efter, om jag ändå inte förstår”. Elev 3 säger att han oftast fattar 

uppgifterna, och menar att lärarna är noga med att kolla av. ”Jag förstår oftast vad som 

ska göras, å när jag börjar jobba ser ju läraren att jag förstått”. 
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Elev 2 avslutar intervjun med att säga: ”Alla vi har ju olika styrkor. Man måste bara 

hitta sitt sätt för att visa vad just jag kan”. 
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5. Resultatredovisning och analys 

Här redovisas och diskuteras resultatet från min studie med utgångspunkt i syftet och 

frågeställningarna.  

 

Under de observerade lektionspassen sitter alla elever med lässvårigheter eller andra 

behov utspridda, och ofta på olika ställen i klassrummet. Nästan alla lärare har samma 

tillvägagångssätt vid uppstarten av sina pass, de skriver upp på tavlan när lektionen 

börjar och avslutas och även vad som ska göras. Den pedagogiska metoden som 

tillämpas i klassrummen präglas av tydlighet och tillgänglighet. Det som ska göras 

visualiseras på vita tavlan, och eleverna har tillgång till instruktioner och material via en 

läroplattform (Its Learning) som de når via sina datorer, och vid vissa tillfällen 

uppkopierat material som tillhandahålls av läraren. Alla intervjuade elever uppskattar 

lärplattformen, och upplever att lärarna oftast tar hänsyn till variation i sin undervisning. 

Lärarna går runt i klassrummet och försöker hinna med att hjälpa alla elever, och det är 

tydligt att eleverna med läs- och skrivsvårigheter och andra behov prioriteras, men 

arbetsinsatserna hos dessa elever är svårbedömt utifrån observationerna. Vissa verkar 

arbeta med sina uppgifter, men de kan likaväl använda datorn till annat än vad som 

faktiskt ska göras.  

 

Den enskilt viktigaste faktorn i skolan för att läsutvecklingen ska lyckas är enligt Hattie 

(2009) och Myrberg (2003) pedagogisk skicklighet. De menar alltså hur väl läraren kan 

tillämpa metoder som tillgodoser elevernas behov, och med dessa metoder får det att 

fungera i skolan och sin utveckling. Även om det i detta fall rör sig om äldre elever, så 

stöder elevernas intervjusvar till viss del vad forskningen säger, att det finns olika 

metoder i undervisningen och att pedagogen är viktig för elevernas utveckling och 

arbetsvilja. Elev 3 uttrycker till exempel att om han märker att läraren bryr sig, så ökar 

även viljan hos honom själv att jobba, även om uppgiften inte är så rolig. Under 

observationerna i klassrummet är det dock tydligt, att trots en variation i undervisningen 

och visat engagemang från lärarna, finns det ändå elever som inte arbetar med vad de 

ska.  

 

Ericson (2011) påpekar också vikten av kunskap hos lärarna för de olika 

inlärningsmetoderna. Hon menar också att det är viktigt med visuell och/eller auditiv 

inlärningsmöjlighet, och att hjälpmedel som datorer och inspelat läromedel är viktigt för 

dessa elever. Elev 2 bekräftar forskningen med sitt svar kring den perfekta lektionen där 

läraren helst ska ha en genomgång, skriva på tavlan och samtidigt visa powerpoint med 

bilder. Eleven vill både se (visuellt) och höra (auditivt) samtidigt. Likaså gör elev 1 när 

hon förklarar att hon gärna vill ha en bild för att komma ihåg något, för då kan hon 

bättre tänka på bilden och koppla till själva händelsen i sig.  

 

Lärare 2 förklarar hur hon gör lektionsundervisningen begriplig genom att alltid skriva 

vad som gäller för lektionen på tavlan, hur uppgifterna som ska göras inte bara finns 

digitalt utan även i papperskopior. Eleverna har möjlighet att lyssna till texter istället för 

att läsa själv, och när detta inte finns tillgängligt väljer hon att läsa högt för klassen. 

Tydlighet, enkelhet och variation är alltså olika metoder som lärarna tänker på i sin 

undervisning, vilket också enligt forskningen är viktiga aspekter vid inlärning hos en 

elev. Kamhi och Catts (2005) tycker t ex inte att kunskapen om metoden räcker, utan att 

läraren även ska ha kunskap om vad det är som påverkar metoden, och detta handlar om 
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interaktion mellan lärare och elev, vilken text som väljs, tid och miljön. Det handlar om 

lärarens undervisningsskicklighet, och att lägga fokus på vad och hur eleven lär sig. 

Utifrån denna studie är det dock svårt att kunna se om det är denna kompetens hos 

lärarna som skulle kunna avgöra om det fungerar för eleverna, det krävs mycket mer 

observationer i verksamheten och en hel del fler detaljerade intervjuer.   

 

Vid samtliga observationer integrerar lärarna deras pedagogiska förhållningssätt till alla 

i klassen/läsgruppen. Pressley (2006) menar att man når framgångsrik undervisning 

genom att ha koll på elevernas läs- och skrivutveckling, att variera olika läs- och 

skrivaktiviteter, att vara en tydlig ledare och inte minst att också sätta tilltro och en hög 

förväntan på eleverna. Bråten (2013) skriver också om hur viktigt det är för lärare och 

blivande lärare att förstå vilka olika komponenter som ingår i läs- och skrivförståelse, 

och detta för att kunna anpassa sin undervisning och faktiskt förstå de behov som den 

enskilda individen har. 

 

De lärare som observerats och intervjuats har alla lång erfarenhet inom läraryrket, och 

detta märks i undervisningen. Lärarna har en väldigt utpräglad och tydlig ledarroll, 

eleverna verkar lugna och trygga, bekväma med både klassrumssituationen och själva 

läraren. Detta blir extra tydligt i klassrumsklimatet när en av lärarna går iväg på ett 

möte, och den dagen en vikarie har lektionen. När den ordinarie läraren är borta sjunker 

arbetsmoralen betänkligt hos samtliga elever. 

 

När det handlar om att ge stöd och anpassningar, att variera och hitta metoder till 

individernas bästa inlärningssätt, som forskningen beskriver, så tycker lärarna att de 

försöker anpassa så långt det är möjligt och de förmår. En slutsats som jag drar är att 

anpassningar är en naturlig del i lärarnas pedagogiska metoder. För att inte peka ut 

någon enskild elev med läs- och skrivsvårigheter får oftast hela klassen ta del av de 

anpassningar som görs i form av förenklade texter, förklaringar, och visuella och 

auditiva genomgångar. Undervisningsmässigt verkar det som att lärarna är medvetna 

om hur viktigt det är att förenkla och göra uppgifterna lättförstådda och tillgängliga för 

samtliga elever, läs- och skrivsvårigheter eller ej. Lärplattformen Its Learning används 

varje lektion av eleverna, och även om någon ibland vill ha pappersformat verkar denna 

plattform vara till stor hjälp för eleverna ”Har du lagt upp det på Its Learning?” är en 

kommentar som kommer från eleverna varje lektion.  

Ingen av eleverna med någon form av svårighet blir exkluderade från ordinarie 

lektionsundervisning, utan de som behöver extratid med specialpedagog eller 

speciallärare får dessa tider utöver sitt schema. Klimatet i klassrummet är förstående 

och tillåtande, inga frågor är för dumma. Säljö (2014) är en av forskarna som påpekar 

att den omkringliggande miljön är viktig för att eleven ska kunna utvecklas. Det verkar 

också helt accepterat i klassen att eleverna med läs- och skrivsvårigheter prioriteras, 

även om det innebär att många får sitta ganska länge innan de får hjälp. ADHD-eleven 

stör ibland arbetsron med tillrop och andra distraktioner som lockar klasskompisarna att 

göra annat än skoljobb.  

 

Vid de flesta observationerna verkar eleverna veta vad och hur de ska arbeta, även om 

arbetsinsatsen kanske inte är den bästa.  Lärare 2 förklarar hur hon tänker för att eleven 

ska förstå vad som ska göras och det handlar om att engagera sig, sitta bredvid eleven, 

förklara och förtydliga. Vygotski (1934) skrev om den proximala utvecklingszonen, där 
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det behövs handledning av en lärare för att uppgiften ska klaras av eleven. Här blir det 

alltså av största vikt på vilket sätt läraren faktiskt tar reda på elevernas förmågor, och 

lärarens svar ovan visar att hänsyn tas till detta, att försöka, i den mån det är möjligt, 

hitta vad som fungerar bäst för individen i fråga. Men om lärarna lyckas fullt ut med 

detta är svårt att avgöra utifrån denna studie. De verkar ha erfarenhet av vad som krävs 

för att det ska fungera för elever med läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som lärare 2 

också konstaterar att de kanske inte lyckas i alla fall och att det är svårt att verkligen 

veta om eleven eller eleverna har förstått, och att kunna avgöra om de kanske fixar det 

själv eller behöver hjälp.  

 

Att lärarna verkar engagerade i sin undervisning framgår från elev 3 som först uttrycker 

att det känns viktigt att han känner läraren, eller att lärare visar ett engagemang, att de 

bryr sig. När följdfrågan sedan kommer om eleven upplever att de gör det så svarar 

eleven ”Jo det gör dom, nästan alltid”.  

 

Två av eleverna med läs- och skrivsvårigheter (Elev 1 och 2) verkar ha hittat en 

fungerande strategi för sitt kunskapsinhämtande. De är båda väldigt aktiva under 

lektionerna, kopierar upp faktatexter från läroböckerna för att kunna dela upp texten, 

stryka under och anteckna. Den tredje eleven, elev 3, är mer svårobserverad. Det verkar 

som att han jobbar, men kunde lika gärna sitta och dagdrömma. HØien och Lundberg 

(2002) påpekar också hur individuellt en språkstörning kan ta sig uttryck. De menar att 

det inte finns någon mall som kan passa på varje enskild elev. 

 

Det är också tydligt att lärarna har en bra relation med eleverna. Stämningen är hjärtlig 

och lärarna uppmärksammar om någon saknas, och tilltalar alla elever med förnamn. 

Det är en gymnasieskola i början av terminen så de undervisande lärarna har mellan 

120-200 namn att lära sig på några veckor, och som det verkar kan lärarna redan nu 

namnet på alla sina elever. Vissa elever är dock kända sedan året innan. Reed, Webster 

och Berverdige (1995) menar att relationen mellan lärare och elever är grundläggande 

för både elevernas utveckling och för lärarens välbefinnande i arbetet. En lärare som tar 

vara på elevens alla färdigheter ingjuter också hopp och tilltro. Myrberg (2007) är av 

samma uppfattning och menar att de allra flesta elever kan uppnå läsflyt och avkodning 

om de får en adekvat undervisning, med förutsättning att man förstår vad ”adekvat” 

undervisning betyder. Har man för låg målsättning utvecklas inte eleverna, istället tror 

Myrberg på att högre krav runt innebörden av undervisning skulle reducera antalet 

dyslektiker bland eleverna.  

 

Observationerna utfördes utspritt under en vecka, men då jag själv är verksam på 

samma skola så har jag som undersökare en tydlig bild av hela verksamheten, även om 

jag inte själv undervisar klassen som observeras. Genom erfarenheten att sitta med på 

våra ELSA möten (Elevsamrådsmöten) så vet jag också att noggranna uppföljningar och 

utvärderingar av undervisningssituationer görs för våra elever med läs- och 

skrivsvårigheter, och i dessa observationer kan jag se att instruktionerna efterföljs i hög 

mån. Tydlighet, repetition och ödmjukhet inför alla individers olika inlärningssätt 

verkar genomsyra lärarnas approach mot eleverna, och just detta menar Fischbein 

(2007) är någonting viktigt men också svårt för pedagogen; förmågan att kunna hantera 

olikheter och lyckas med varje barns optimala utveckling. Samspelet mellan de 
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individuella förutsättningarna och omgivningen är alltså mycket viktiga att tillämpa 

pedagogiskt för att stödja inlärning och utveckling.   
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6. Diskussion 

Klassen som jag har observerat, en 3:a från Barn- och fritidsprogrammet, kan motsvara 

många andra typiska klasser på en gymnasieskola. Det finns elever med läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi och ADHD. Utöver detta även förstås både motiverade och 

omotiverade elever. När jag har tittat på de olika pedagogiska metoder som tillämpas i 

klassrummet för att stödja dessa elever med läs- och skrivsvårigheter kan jag konstatera 

att lärarna är erfarna och medvetna om vad de har framför sig i sin undervisning. Det 

råder en ömsesidig och respektfull relation i klassrummet, klimatet verkar gott. Jag hör 

inga hårda ord utväxlas mellan varken elever emellan eller mot lärare, och inte kan jag 

heller observera någon form av kroppsspråk som tyder på irritation eller ifrågasättande 

av lektionsinnehåll, undervisningsmetod eller kommentarer från eleverna i rummet.  

 

Vid alla mina observationstillfällen verkar eleverna till övervägande del veta vad de ska 

göra, och hur de ska göra. De som inte har förstått räcker upp handen eller frågar någon 

kompis. Däremot märker jag att vissa elever inte direkt kommer igång att arbeta med 

vad som ska göras, men blir då oftast tillsagda eller hjälpta att komma igång.  Den 

enskilt viktigaste faktorn i skolan för att läsutvecklingen ska lyckas är enligt Hattie 

(2009) och Myrberg (2003) pedagogisk skicklighet. Under mina observationer kan jag 

se att lärarna försöker bemöta elevernas olika behov, men jag kan inte avgöra om 

individen i fråga då lär sig och utvecklas på sitt bästa sätt. För att kunna avgöra detta 

krävs en mer omfattande observationsstudie och fler intervjuer. 

 

Skolverket säger att det är varje lärares skyldighet att anpassa sin undervisning utifrån 

varje enskild elevs behov, och detta låter kanske bra, men är det möjligt? Klassen som 

jag följde bestod av 24 elever, men många innefattar 30 elever, och beroende på vilka 

svårigheter som finns i en klassammansättning står läraren där och ska försöka hitta 

varje individs optimala inlärningsmetod. I min studie tycker jag att lärarna försöker 

anpassa sin undervisning genom variation och tydlighet, men att det också visar sig att 

många elever får vänta länge på hjälp. Trots att det finns en assistent som följer klassen 

för att finnas som stöd och resurs för en elev med ADHD, och även fungerar som extra 

lärare till andra elever, slås jag under mina observationer att ytterligare vuxna personer 

borde finnas tillgängliga i klassrummet. Elever ska inte behöva vänta för länge när de 

räcker upp handen, och undervisande lärare missar ibland elever som behöver hjälp, då 

han/hon måste sitta lite extra länge hos en elev. Då ger de upp, och fortsätter de då att 

arbeta med den uppgift som gäller? Det är viktigt att få det att fungera för elever med 

läs- och skrivsvårigheter, men inte på bekostnad av att övriga elever som också behöver 

hjälp förbises.  

 

Pressley (2006) skriver om hur man når framgångsrik undervisning genom att vara 

insatt i elevernas läs- och skrivutveckling, att variera olika läs- och skrivaktiviteter, att 

vara en tydlig ledare och inte minst att också sätta tilltro och en hög förväntan på 

eleverna. Det jag ser och hör genom intervjuerna är att mycket i 

undervisningsmetodiken, de pedagogiska metoder som används, handlar om tydlighet 

och tillgänglighet. Det som ska göras visas på vita tavlan inför lektionerna, och eleverna 

har tillgång till instruktioner och material via en lärplattform som de når via sina 

datorer. Ofta tillhandahålls också uppkopierade papperskopior av instruktioner och 
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uppgifter av lärarna, som också verkar bekanta och medvetna om både inläsningstjänst 

och Legimus. Detta visar sig då lärarna både nämner dessa hjälpmedel under 

intervjuerna, och jag observerar hur de båda kan hjälpa till i klassrummet när tekniken 

kring dessa inte fungerar. En elev säger också att det inte finns någon rädsla för att fråga 

om hjälp, utan att det istället känns som självklart, vilket tyder på ett öppet och inte 

fördomsfullt klimat i klassrummet.  

 

Genom intervjuerna från lärarna framgår det att de anser att de försöker anpassa sin 

undervisning i alla sina lektioner, att de bistår med lektionsanteckningar före eller efter 

genomgångar och att de tänker på att läsa texter högt i klassrummet. De är också 

välvilligt inställda till muntliga kompletteringar om inte eleverna lyckas skriftligt, eller 

upplever att det är svårt att formulera sig i skrift. Lärare 1 säger: ”För mig känns det 

viktigast att förstå vad de menar, och att förstå vad de inte förstår”. Likväl noterar jag 

under mina klassrumsobservationer att det är svårt att avgöra om hur de eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter verkligen arbetar kring vad de ska göra. Lektionerna är 

anpassade, men fungerar det fullt ut för dessa elever? Och även om läraren tycker det är 

viktigt att förstå vad de inte förstår, så är det svårt att avgöra om han verkligen gör det.  

 

Det är enligt Kamhi och Catts (2014) mycket viktigt att en lärare är medveten om vilka 

olika metoder som fungerar bäst för speciella barn och klasser, och utifrån mina 

observationer tycker jag att lärarna varierar och försöker tillmötesgå flera olika 

pedagogiska metoder för att eleverna ska lyckas. Samtidigt anas också en viss 

medvetenhet om tillkortakommanden i den egna förmågan från lärare 1 som själv anser 

att han är dålig på att följa upp på individnivå, han menar ”hur ska jag hinna det?” 

Detta tror jag faktiskt är en väldigt stor anledning till att inte alla elever når sin fulla 

potential i skolan, det hinns helt enkelt inte med. Just känslan av tidsbrist tror jag är en 

stor del av lärares bekymmer, hur ska allt hinnas med och följas upp? Känslan av 

otillräcklighet hos pedagogerna är kanske vad som är svaret på många frågor om när det 

inte fungerar?  

 

Tjernberg (2013) skriver i sin avhandling att det ännu finns mycket att forska om när det 

handlar om undervisningspraktiker som är framgångsrika. Hon har helt säkerligen rätt 

där, men utifrån min observation så tycker jag dock att jag kan ana en viss tendens om 

vad det faktiskt handlar om. Eleverna säger i sina intervjuer att relationen till lärarna är 

av betydelse, och framförallt en av lärarna, lärare 2 uttrycker att hon verkligen försöker 

tänka till lite extra när hon vet att det finns elever med läs- och skrivsvårigheter i 

klassrummet, och att hon riktar sig mot dessa personligen, och med det menas att hon 

försöker skapa en personlig relation med eleven. Samtidigt konstaterar samma lärare att 

det är svårt att veta huruvida de verkligen har förstått, och att hon ibland kan tänka på 

hur hon egentligen ska hjälpa eleven, eller om de rent av fixar det själva. I sitt 

resonemang konstaterar hon tillslut att det handlar om att kommunicera, och att 

relationen till eleverna är viktig. Forskning visar också att relationen till individen och 

valda arbetssätt är avgörande. Bjar och Liberg (2010) nämner fem nyckelbegrepp: 

Inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling. Enligt dessa forskare råder det 

alltså inget som helst tvivel om att det är just dessa som påverkar ett barns 

språkinlärning och utveckling.  Däremot har de svårt att definiera om någon av 

aspekterna har större betydelse för utvecklingen, eller hur vi bäst kan öka vår kunskap 

kring hur språkinlärning blir mest effektiv och lärorik.  
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Hur tycker då de intervjuade eleverna att det fungerar i åk 3 på gymnasiet?  

Elev 1 tycker det fungerar bra och att hennes lärare oftast har tydliga instruktioner. Elev 

2 och 3 tycker dock att det ibland är svårt att hänga med och förstå, och att de tappar 

intresset om det blir för svårt eller om genomgångarna är för långa. Elev 3 säger ändå 

att han oftast förstår uppgifterna, vilket indikerar att instruktioner och genomgång 

verkar fungera bra för honom, och han menar att lärarna kan se att han har förstått när 

han sätter igång att jobba med uppgiften.   

 

Gibson och Levine konstaterade, som tidigare nämnts, redan 1975 att forskningen kring 

barns läs- och skrivinlärning handlade om vad en lärare gjorde eller borde ha gjort i sin 

undervisning, istället för att fokusera på vad som hände hos själva barnet. Att enbart 

fokusera på lärare och deras metoder, visade sig dock inte ge några överväldigande 

resultat, och senare forskning har undersökt andra faktorer inom läs- och 

skrivprocessen, (Kamhi & Catts, 2014). 

Trots detta är forskningen kring olika undervisningsmetoder ändå viktig: lärare bör vara 

medvetna om olika metoder som kan vara lämpligast för speciella barn och grupper; för 

att kunna förstå hur barn lär sig, måste man se på vad de lär sig. Även om dessa 
observerade och intervjuade lärare ibland känner sig otillräckliga och att eleverna 
tycker det är svårt, så är det i min studie tydligt att lärarna som intervjuats jobbar med 
att tillgodose de flesta elevernas inlärningssätt genom variation och olika metoder. Det 
bästa av allt är att alla elever får tillgång till den, inte bara de med läs- och 
skrivsvårigheter.  

 

Även Bråten (2008) är av åsikten att genom god undervisning får barn hjälp att 

vidareutveckla sin läsfärdigheter och att läraren med fördel bör ha viss 

bakgrundskunskap inom läs- och skrivsvårigheter. 

Min uppfattning är att lärarna visserligen inte har någon imponerande utbildning inom 

specialpedagogiken, men att de ändå tillsammans med eleverna, i viss mån, är medvetna 

om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Här tror jag att de 

utvecklade och väl fungerande ELSA-mötena (elevsamrådsmöten) spelar en stor roll. 

Skolan fångar snabbt upp de elever som halkar efter, och lärarna får tillgång till 

anvisningar för hur undervisningen bör läggas upp för att en specifik elev ska kunna 

lyckas. Detta är dock inte en säkerhet för att alla lärare verkligen följer de anpassningar 

som eleven i fråga kräver, men de har i alla fall fått tillgång och hjälp till hur de ska 

lyckas med en elev som har svårigheter.  

 

Genom observationer i klassrum och intervjuer med berörda elever och undervisande 

lärare var det min förhoppning att kunna dra paralleller mellan vad forskningen visar, 

men också att kunna se vilka situationer i klassrummet som fungerar väl för dessa 

elever, och kanske också kunna utröna vilka de största utmaningarna är för dessa elever, 

och för lärarna som undervisar. Om jag sammanfattar det så handlar det om att: 

 

1) Lärarna behöver mer resurser i form av personal som finns på plats och kan 

hjälpa under lektionstillfällena, vilket inte direkt är någon nyhet i 

sammanhanget. Som det visade sig upplevde jag att väldigt många elever fick 
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stå åt sidan för att de eleverna med specifika svårigheter behövde lärarens 

uppmärksamhet och hjälp. Väntetiden innan de fick hjälp blev helt enkelt för 

lång. Detta är inte okej enligt min mening. I Sverige har vi en skola för alla, och 

även om forskare anser detta vara ett ”tomt begrepp” är det, de facto, ett mål att 

sträva efter. 

  

2) Tydlighet, förenklade instruktioner och en variation av pedagogiska metoder 

underlättar för alla elever, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter. Detta 

säger också all den forskning jag kommit i kontakt med, och det har bekräftats i 

min studie att de lärare jag observerat och intervjuat betänker och praktiserar 

detta.  

 

3) Elever på gymnasiet är oftast medvetna om sina svårigheter, men även om sina 

styrkor. Därför drar jag slutsatsen att det finns goda förutsättningar för 

gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att lyckas. För en pedagog 

är det en stor utmaning att förstå vad inte eleven förstår, och även i många fall 

att kunna avgöra om ens pedagogiska metoder och arbetssätt fungerar för eleven. 

Stora klasser där hänsyn ska tas till varje individs inlärningsförmåga, svårighet 

eller ej, kräver stor kunskap, tid och tålamod. I min studie framgår det att viljan 

står i fokus hos lärarna och att eleverna som intervjuats till stor del tycker att det 

fungerar, men det finns inget givet recept som man kan följa. Att som pedagog 

visa på engagemang i sin undervisning och skapa en relation med eleverna är 

viktigt, vilket tidigare forskning konstaterar och min studie styrker.  

 

Jag väljer att avsluta med undertitelns citat som fastnade hos mig från en intervju med 

en av eleverna. Den visar på en fantastisk självinsikt hos en elev som inte alltid haft det 

så lätt i skolans värld, men ändå förstått vad inlärning och att visa vad man går för 

handlar om: 

”Alla vi har ju olika styrkor. Man måste bara hitta sitt sätt för att visa vad just jag 

kan”. 
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7. Slutsats 

Mina observationer utfördes under en veckas tid, med bortfall av två pass när eleverna 

var på andra föreläsningar, och därför är det svårt att få ett tillförlitligt resultat och svar 

på alla pedagogiska metoder som tillämpas i klassrummet för att stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter, och hur eleverna svarar på dessa. Intervjuerna ger förstås svar på vad 

de utvalda informanterna tycker och upplever kring hur det fungerar och även hur 

lärarna upplever det stöd och anpassningar som görs. 

 

Det rör sig dock bara om två lärare och tre elever, och det skulle förstås därför vara 

intressant att få följa än fler elever, och att observera och intervjua fler undervisande 

lärare. Hur skulle då resultatet bli? Vi vet med säkerhet att det är många elever med läs- 

och skrivsvårigheter som lämnar gymnasiet med icke godkända betyg, så det är 

uppenbart att verkligheten i många fall ser annorlunda än vad mycket i min studie tyder 

på.  

 

Det skulle också vara intressant att göra en interventionsstudie hos elever på 

gymnasienivå med läs- och skrivsvårigheter i form av en mer intensiv och upprepad 

träning i läsning och skrivning. Som det fungerar nu i gymnasieskolan handlar 

insatserna för dessa elever mest om kompensatoriska åtgärder. De får talsyntes, 

Legimus, inläsningstjänst och andra diverse hjälpmedel i sitt skrivande och läsande, 

men inga speciella insatser i själva läs- och skrivträningen. Diagnosen ställs, eller är 

redan konstaterad under grundskoletiden, och då handlar det om att godkända betyg ska 

uppnås och att tider hos speciallärare och specialpedagog ska bokas in veckovis. Skulle 

det kunna utrönas någon förbättring hos dessa elever med en längre, intensiv träning, 

jämfört med en liknande grupp som inte skulle få denna träning? Vad kan vi i så fall 

förändra runt vår undervisning och förståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter på 

gymnasienivå? Dessa aspekter vore intressanta att ta sig an.  
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Bilaga 1 - Observationsschema 
Bilaga 1 

Observationsschema 

 

    

Observationsschema lektioner: 
Måndag 19/9  

10:20-11:25 Barns lärande- och växande  

12:25-13:25 Religion (utgick pg a föreläsning) 

 

 

Onsdag 21/9 

08:30-09:35 Svenska 3  

13:15-14:15 Barns lärande- och växande (läraren sjuk, lektionen inställd) 

 

 

Torsdag 22/9 

10:40-11:35 Samhällskunskap 

 

Fredag 23/9 

08:30-09:10 Svenska 3  

11:55-13:15 Engelska 6  
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Bilaga 2 - Observationsmall 
    Bilaga 2 

Observationsmodell 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur gymnasieelever med läs- och 

skrivsvårigheter upplever stöd och anpassningar i klassrummet. Vilka pedagogiska 

metoder tillämpas i klassrummet för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter och hur 

svarar eleverna på dessa?   

Klass: XXX 
  
Lärare/Elev  observation  kommentar  

Lektionens början: tydlig start, 

gemensamt, flytande start,  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

  

 Genomgång av  

uppgift/arbete:tydlig, strategier 

för hur den kan lösas, längd  
 
 

    

Arbetsform: gemensamt, 

individuellt, grupp  

 

 

 

 
 

 

 

    

Arbetets innehåll: alla gör 

samma, alla gör olika men utifrån 

ramar, alla har olika uppgifter  
 

 
 

    

 Lyssna på instruktion  

Förstå instruktion  
Genomförande av arbetsuppgift  
Samarbeta  

 
 

    

Stöd – resurs, läromedel,  
 

anpassningar  
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Vad fungerar? 

 

Vad fungerar inte? 

 

 

 

  

Klassrummets utseende? 

 

Vart placerar sig eleverna? 

 

 

 

  

Lärarens ungefärliga tid med 

eleverna i fråga? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide lärare    
Bilaga 3 

    Intervjuguide lärare 

Intervjuguide lärare 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur många år i yrket? 

 

3. Har du någon utbildning inom specialpedagogik? 

 

4. Vad är läs- och skrivsvårigheter för dig? 
 

5. Vad är dina erfarenheter av att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter i: 
 

- Helklass? 

- Liten grupp? 

- Enskilt? 

 

6. Hur organiserar man en undervisningssituation med 25 elever där det finns en 

eller flera elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 

7. Hur gör man lektionsinnehållet begripligt och tillgängligt för eleven? 
 

8. Vad finns det för hjälpmedel som underlättar inlärningssituationen? 
 

9. Vad är viktigast att fokusera på? 
 

10. Hur vet du att eleven har förstått det ni har arbetat med? 
 

11. Vilken typ av hjälp tycker du att du kan ge i klassrummet? 
 

12. Vilken typ av hjälp tycker du att eleven bör få av specialläraren? 
 

13. Hur bör ansvaret fördelas mellan läraren och specialläraren? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide elever  
     Bilaga 4 

Intervjuguide elever 

 

Intervjuguide elever 

 
1. Hur har undervisningen fungerat tycker du? 

-helklass 
-liten grupp? 
-enskilt? 

 
2. Hur ska undervisningen ordnas för att det ska bli så bra som möjligt för dig? (t ex 

gruppstorlek, bildstöd, extra resurs som förklarar/visar för dig?) 
 

3. Hur gör man lektionsinnehållet begripligt och tillgängligt? Så att du förstår och vet vad 
som ska göras?  
 
 

4. Vad finns det för hjälpmedel som underlättar inlärningssituationen? 
 

5. Vad är viktigast, för läraren, att tänka på? 
 

6. Hur bör läraren göra för att ta reda på om du har förstått uppgiften/lektionen? 
 

7. Gör lärarna det tycker du? 
 

8. Vilken typ av hjälp vill du ha i klassrummet av läraren? 
 

9. Upplever du att du får den hjälpen? Varför/varför inte? 
 

10. Hur ser den perfekta lektionen ut, när du lär dig bäst?  
 

 

 

 
 
’ 

 


