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Sammanfattning 

 

Uppsatsen belyser hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever sina studier på 
gymnasieskolans yrkesförberedande program. Inledningsvis beskrivs begreppen dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter. 

Resultatet bygger på analys av intervjuer med åtta gymnasieelever med diagnos dyslexi. Resulta-
tet har kategoriserats och redovisas i följande teman; Hur eleverna bemöts av lärare och familj, 
vilket stöd de får av lärare, familj samt genom de kompenserande hjälpmedel som finns tillgäng-
liga. I resultatet framkom hur elevernas självtillit påverkas av kamraterna samt betydelsen av 
deras tilltro till den egna förmågan.  

Resultatet visar att respondenterna främst är missnöjda med det stöd som lärarna i karaktärs-
ämnena erbjuder. Undersökningen visar även att alla elever som medverkade i undersökningen 
hade stora problem att klara kursen i engelska. En slutsats utifrån studiens resultat är att behov 
kan finnas av utbildning i dyslexi i en vidare mening för såväl lärare i engelska som lärare i karak-
tärsämnen så att skolan ska kunna leva upp till de rättigheter som elever med läs- och 
skrivsvårigheter har. 
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Summary 

This study reflects how students with dyslexia experience their studies at upper secondary school 
vocational programs. By way of introduction, the concept of dyslexia is described and the limi-
tations compared to reading and writing disabilities.  

The results in this study are based on a qualitative survey through interviews with students diag-
nosed with dyslexia. The result has been categorized and is presented in the following themes; 
How the students are treated by teachers and families, what kind of support they get from 
teachers, families and compensatory reading and writing assistive technology that are available. 
The result also describes how students’ self-confidence is affected by their friends and how their 
faith to their own ability may affect the context.  

The result shows that respondents are mainly dissatisfied with the support offered by teachers in 
the subjects specific to a programme. The survey also shows that all students who participated in 
the study had major problems passing average in English. One conclusion from the results of 
the study may be the need of education in dyslexia for both English teachers and teachers in 
program specific subjects so that schools can meet demands and rights of students with disabili-
ties.  
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Abstract 

Den här studien vill synliggöra elever med läs- och skrivsvårigheter och deras situation på yrkes-
förberedande gymnasieprogram. Studien är baserad på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 
med kvinnliga elever som studerar vid yrkesförberedande gymnasieprogram. Resultatet belyser 
det stöd och bemötande som eleverna upplever från skola, familj och kamrater. Ett tydligt re-
sultat i denna studie är brist på information från lärare till elever om tillgängliga kompenserande 
hjälpmedel. I slutsatsen presenteras förslag på utvecklingsprojekt mellan berörda parter i skolan 
för att förbättra måluppfyllelsen för elever i behov av särskilt stöd. 

Nyckelord: Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, självtillit, karaktärsämne, självförtroende. 
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Förord 

Författarna till detta arbete är blivande yrkeslärare som studerar vid yrkeslärarutbildningen. Vi 
har mött elever med läs- och skrivsvårigheter som är i stort behov av stöd och hjälp samtidigt 
som skolornas resurser är begränsade. Intresset har väckts att ge elever med läs- och 
skrivsvårigheter så goda förutsättningar som möjligt. Målet är att vi ska bli mera insatta i 
problematiken runt läs- och skrivsvårigheter och på så sätt kunna stötta elever på ett bra sätt. 
Förhoppningen är att framtida elever ska gå ut gymnasieskolan med såväl goda kunskaper som 
gott självförtroende. 

Arbetet med denna studie har gett oss kunskap om dyslexi och en ökad förståelse för elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Denna kunskap ämnar vi ta med oss och använda oss av i våra fram-
tida yrkesroller som lärare. Vi vill främst tacka de elever som ställde upp och lät sig intervjuas. 
Det är tack vare er och de erfarenheter och tankar som ni delgivit oss som möjliggjort vårt ar-
bete. Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår handledare Eva Björkman som väglett oss under 
arbetet med uppsatsen. Dina råd och förslag på förbättringar har varit guld värda.  
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1. Introduktion 

I skolans värld består en stor del av undervisningen av att läsa och skriva. För att alla 
elever ska få möjlighet till inlärning är dessa förmågor grundläggande för att nå upp-
satta mål i respektive ämne. För vissa elever är dessa förmågor inte självklara. Många 
uppgifter kan upplevas som svåra då förmågan att läsa och skriva inte är fullgod och 
kan troligen innebära en upplevelse av misslyckande för många elever.  

För gymnasieelever som läser något av de yrkesförberedande programmen varvas teo-
retiska och praktiska undervisningsmoment för att eleverna ska vara väl förberedda in-
för sitt yrkesval. För att få möjlighet att utföra praktiska moment på ett korrekt sätt 
bör eleverna ha tillägnat sig den för momentet tillhörande teoretiska kunskapen.  

Att besitta en god läs- och skrivförmåga är viktigt även när eleven kommer ut i arbets-
livet och det är skolans uppgift att se till att alla elever verkligen behärskar konsten att 
läsa och skriva.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer definition av begreppen dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, 
fonologi, ortografi att beröras samt primära och sekundära symtom vid dyslexi. I detta 
arbete tar författarna sin utgångspunkt i begreppet läs- och skrivsvårigheter. 

2.1 Definition dyslexi 

Läs- och skrivsvårigheter likställs ofta i dagligt tal med ordet dyslexi. Ordet dyslexi be-
tyder, enligt Høien och Lundberg (1999 s 10) svårigheter med skrivna ord. Enligt The 
Orton Dyslexia Society Research Committee har dyslexi sin grund i avkodning av ord. 
Kommittén har också definierat dyslexi som en svårighet kopplad till läsning av en-
skilda ord. Sammantaget resulterar kommitténs definition i läs- och skrivsvårigheter 
för individen. Vidare i definitionen belyses en diskrepans mellan dyslexi och intelli-
gensnivå (Høien & Lundberg 1999 s 18; Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003 s 2). Denna 
definition styrks av Høien och Lundgren (1999 s 9) som poängterar att det inte finns 
något samband mellan dyslexi och intelligensnivå, en person med läs- och skrivsvårig-
heter har ingen nedsatt intelligent begåvning.  

Svenska Dyslexistiftelsen har definierat dyslexi som en störning i vissa språkliga funk-
tioner. Stiftelsen belyser att det är främst störningar i de fonologiska områdena som är 
framträdande vid dyslexi. En person som inte kan avkoda språket automatiskt får svå-
righeter med läsning och stavning (Kere & Finer 2008 s 26).  

Rådande definition av begreppet dyslexi fastställer att dyslexi har ett neurobiologiskt 
ursprung. Dyslexi karakteriseras av svårigheter att exakt känna igen eller tyda ord, svå-
righeter med stavning samt avkodning. Svårigheterna med avkodning av ord hör sam-
man med en svaghet inom det fonologiska området. Som ett resultat av dyslexi kan 
svårigheter med läsförståelse uppstå som hämmar utvecklingen av ordförråd och där-
med inhämtande av ny kunskap (Lyon, Shawitz & Shawitz 2003 s 2). Kere och Finer 
(2008 s 26) menar att dyslexi kan uppkomma genom ärftlighet som via generna över-
för en neurobiologisk avvikelse. 

För att kunna förstå talspråk används en direkt kommunikation där en momental för-
ståelse kan visas av det som förmedlas. I talspråket tolkas den andra personens 
kroppsspråk och dennes betoningar av ord och meningar. Denna form av kommuni-
kation sker automatiskt och omedvetet samt ger mängder av tilläggsinformation som 
tolkas på olika sätt. Ett skriftspråk ger inte dessa möjligheter utan måste vara mer pre-
cist formulerat både när det gäller ordval och grammatik (Taube 2007 s 48, 49). Taube 
(2007 s 56, 57) menar att läs- och skrivsvårigheter delas in i förmågan att översätta 
skrivet språk till talat språk samt en förståelse av innebörden i texten. Begreppet läs-
ning består av två komponenter: avkodning och förståelse (Høien & Lundberg 1999 s 
15). 
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2.2 Fonologi 

Avkodning innebär att läsaren kan använda sig av den kod som finns i språket. För att 
finna koden i språket använder sig läsaren av bokstavering, ljudning och en automati-
serad avläsning som sker via erfarenhet.  För att läsaren ska förstå det han/hon läser 
krävs ett samarbete där personen drar slutsatser efter tidigare erfarenheter och gör 
tolkningar. Processen för att förstå skrivna ord handlar alltså om en kognitiv förmåga 
och benämns som fonologi (Høien & Lundberg 1999 s 15). Taube (2007 s 51) menar 
att förutsättningen för en person som ska lära sig läsa och skriva är att de blir med-
vetna om sitt talspråk, detta innebär att personen blir medveten om sitt språks fono-
logi.  

 

2.3 Ortografi 

En ytterligare definition inbegriper även svårigheter med ortografi i begreppet dyslexi 
(Kere & Finer 2008 s 109). Ortografi innebär ordets stavningssätt och läsaren kan 
memorera hur ordet stavas efter att ha sett ordet vid flertalet tillfällen. För att kunna 
använda ortografi bör läsaren ha utvecklat en säker bokstavskunskap (Høien & Lund-
berg 1999 s 23, 42). Taube (2007 s 54, 55) belyser att en person kan vara en god läsare 
men ändå ha svårt för att stava orden rätt. Detta har sin grund i svårigheter med or-
dens ortografi, personen känner igen ordet även om svårigheten kvarstår med stavning 
och uttal.  

2.4 Symtom vid dyslexi 

Høien och Lundberg (1999 s 21) delar in begreppet dyslexi i primära och sekundära 
symtom. I de primära symtomen ingår svårigheter med rättskrivning och avkodning av 
ord. Författarna resonerar kring den bakomliggande orsaken som en svaghet i det fo-
nologiska systemet. Huvuddragen i de sekundära symtomen berör individens självför-
troende som ofta är lågt, även socioemotionella perspektiv samt beteendeperspektiv 
hör hemma under dessa symtom.  

2.4.1 Primära symtom vid dyslexi 

Många personer med läs- och skrivsvårigheter har en nedsatt läsförståelse som ett re-
sultat av svårigheter med ordavkodning. Personerna lägger ner mycket kraft och energi 
på avkodningen vilket gör att resurserna till att tolka en text blir mindre. I vissa fall kan 
dessa svårigheter underlättas genom att personer med läs- och skrivsvårigheter får 
lyssna till en inläst text (Høien & Lundberg 1999 s 146). Författarna resonerar kring att 
en person med läs- och skrivsvårigheter ofta undviker läsning på grund av sina svårig-
heter. Detta undvikande leder till att ordkunskapen är sämre och texter som ska läsas 
blir omöjliga att förstå. Återigen kopplas ett sämre ordförråd till en svårighet inom det 
fonologiska området (1999 s 148, 149). Dock kan personens egen inställning till en 
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presenterad uppgift vara avgörande för att uppnå en god läsförståelse. Alla individer 
har med sig erfarenhet och kunskaper som aktivt används vid läsning. Att själv dra 
slutsatser av den presenterade texten och därmed agera aktivt i läsprocessen har visat 
sig vara framgångsrikt för läsförståelsen (Taube 2007 s 60).  

Stadler (1994 s 97) anser att elever med dyslexi bör undervisas av lärare som har hög 
kompetens och är väl insatta i elevens dyslektiska problematik.  Det är en fördel om lä-
raren har kunskap och erfarenhet av läsinlärning. Zetterqvist (2003 s 289) menar att  
det ska fokuseras på när och varför eleven läser eller skriver samt hur eleven läser eller 
skriver. Detta gynnar den enskilde eleven och kan vara utgångspunkt för utveckling av 
åtgärdsprogram. 

Redan i förskolan, menar Taube (2007 s 52) kan medvetenheten om språkets fonologi 
stimuleras genom exempelvis rim, ramsor samt språkliga lekar. Under skolgången är 
det av stor vikt att läsinlärningen sker systematiskt och följs upp av en pedagog i syfte 
att klargöra hur medvetna barnen är om sitt talspråk. Ett sådant arbetssätt kan ge goda 
resultat i att stödja barnet i sin läs- och skrivutveckling. Høien och Lundberg (1999 s 
318) menar att det är viktigt att hjälpa eleverna uppleva läslust för att de ska utvecklas i 
sina färdigheter och detta är en ingående del i lärarens arbete. 

   2.4.2 Sekundära symtom vid dyslexi 

Taube (2007 s 57) belyser vikten av att i skolan skapa lyckade inlärningstillfällen för en 
elev med läs- och skrivsvårigheter. Många elever som inleder sin skoltid med att miss-
lyckas med att läsa och skriva formar ofta en negativ bild av sig själva som läsare. 
Denna bild leder ofta fram till flera misslyckanden och läs- och skrivsvårigheterna blir 
elevens ständiga följeslagare under skoltiden. Även individens totala självbild påverkas 
av läs- och skrivsvårigheter. Genom ett utökat socialt umgänge under sin uppväxt får 
personen respons från sin omgivning på exempelvis hur väl han/hon lyckas med olika 
läs- och skrivuppdrag i skolan, relationer med syskon och föräldrar samt i relationen 
med kamrater. Den skapade självbilden återspeglar sedan hur personen hanterar och 
förhåller sig till situationer där läsning och skrivning ingår (Taube 2007 s 82, 83).  

Ingesson (2007) har i en studie undersökt hur ungdomar med dyslexi upplever sin si-
tuation i relation till eget välmående, skolsituationen, självkänsla, tro på framtiden samt 
relationer till föräldrar. Intervjuer genomfördes med 75 svenska ungdomar i åldrarna 
7-19 år. Ingesson (2007 s 575) har funnit att yngre personer med läs- och skrivsvårig-
heter upplever en lägre grad av självkänsla än personer som inte har dessa svårigheter. 
40 % av respondenterna i studien upplevde att deras läs- och skrivsvårigheter har på-
verkat deras självkänsla i hög eller väldigt hög grad. I studien framgår det dock att gra-
den av självkänsla ökade i takt med ålder och utveckling. Orsaken till detta kan vara att 
genom utveckling och mognad så blev individerna mer säkra på sig själva då de insåg 
att läs- och skrivsvårigheterna inte stod i direkt anknytning till deras identitet utan var 
ett eget område som på olika sätt kunde bemästras. Respondenterna insåg också att 
läs- och skrivsvårigheter inte innebar att de hade en lägre intelligensnivå än övriga per-
soner i omgivningen. Flertalet av respondenterna hade länge burit på känslan av att 
vara mindre kompetenta än andra och vissa av respondenterna hade även blivit retade 
och mobbade på grund av sina läs- och skrivsvårigheter (2007 s 584, 585). 

En dyslektiker som misslyckas gång på gång kan känna att hans/hennes egenvärde 
krymper. Vissa individer försöker att göra sig omärkbara och kan i vissa fall dra sig 



5 

 

undan både kamrater och situationer som känns skrämmande (Stadler 1994 s 28). 
Burden (2008 s 1, 2) anser att elever med inlärningssvårigheter av dyslexinatur jämför 
sig med andra elever och tolkar dessas uppfattningar om dem. Dessa jämförelser har 
ofta en negativ inverkan på individens uppfattning om sin egen kompetens och själv-
känsla. Høien och Lundberg (1999 s 257) är av den uppfattningen att elever med 

 dyslexi som misslyckas i skolan känner vanmakt och detta kan leda till att deras 
beteende blir aggressivt och att de uppför sig mindre bra i skolan. Återkommande 
misslyckanden i skolan kan leda till nya former av socialt betingade problem. Høien 
och Lundberg (1999 s 166) menar att ett karakteristiskt drag hos många dyslektiker är 
att de är oföretagsamma och ostrategiska och att detta kan bero på motgångar i skolan 
samt en dålig självbild. 

Många barn med skilda läs- och skrivsvårigheter får inte alltid adekvat hjälp under sin 
skoltid vilket medför att de får stora kunskapsluckor som i sin tur leder till dåligt själv-
förtroende (Ingvar 2008 s 35). Ingvar (2008 s 44) menar att elever på högstadie- och 
gymnasienivå som har dålig läsförståelse kan ha problem med att genomföra individu-
ella uppgifter där organisation är nödvändig. Eleven kan ha svårt att förstå anvisningar 
ifall de inte repeteras. I de övre tonåren är dåligt självförtroende bland dessa elever 
ofta förekommande. 

Om individen avhåller sig från att läsa och skriva försvinner tecknen som visar på läs- 
och skrivsvårigheter, detta praktiseras av elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever 
brukar inte ta med sig papper och penna till lektionerna, de kan även hänvisa till 
smärta i handen eller andra åkommor som förhindrar dem att läsa eller skriva (Stadler 
1994 s 27). Taube (2007 s 85) menar att vissa elever använder sig av en passiv inlär-
ningsteknik, de nonchalerar sina arbetsuppgifter och lägger inte ner någon kraft på att 
lösa dem, användandet av denna teknik gör att misslyckanden inte känns så svåra för 
eleven. Det finns elever som har tappat självförtroendet helt, de anser att de är totalt 
värdelösa och att lärarna som vill hjälpa dem ödslar bort sin tid i onödan. Dessa elever 
accepterar omgivningens kritik och destruktiva värderingar som skäliga och att orsaken 
är bristande förmåga som inte kan förbättras (Taube 2007 s 86). Myrberg (2007 s 13) 
har funnit belägg för att elever som har problem med läsinlärning läser i mindre ut-
sträckning och de väljer att läsa texter av ett enklare slag. Deras fortsatta utveckling är 
beroende av observans och stöd från skolan. 

2.5 Kompenserande hjälpmedel 

Information om de kompenserande hjälpmedel som idag finns att tillgå återfinns 
främst via sidor på Internet. På de flesta av dessa sidor presenteras hjälpmedlen i ett 
kommersiellt syfte. Skoldatatek är ett forum för pedagoger där en samverkan sker 
mellan kommuner, Specialpedagogiska myndigheten samt Skolverket. Syftet med Skol-
datatek är att sprida kunskap om kompenserande hjälpmedel till yrkesverksamma lärare 
och därigenom stödja elever i deras läs- och skrivutveckling. På forumets hemsida pre-
senteras lättöverskådlig information om kompenserande hjälpmedel. Ett urval av de 
hjälpmedel som finns att tillgå är program för läs- och skrivträning, taligenkännings-
program och talböcker (Skoldatatek 2010). 
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2.6 Styrdokument och internationella konventioner 

Riksdag och regering bestämmer de olika nationella målen och riktlinjerna för gymna-
sieskolan. Reglerna finns i skollagen och läroplanen. De nationella styrdokumenten 
som finns för gymnasieskolan är skollag, läroplan, programmål, kursplaner och betygs-
kriterier. Lokala styrdokument finns i form av skolplan, lokal arbetsplan och individu-
ell studieplan (Utbildningsdepartementet 1998).  

2.6.1 Skollagen 

Skollagen omfattar de grundläggande bestämmelserna om utbildning i alla skolformer. 
Den innehåller generella mål och riktlinjer för hur verksamheten i skolan ska utarbetas. 
Lagen beskriver att de som arbetar i skolan ska främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. I skollagens allmänna föreskrifter 
under kapitel 1 har stadgats att alla ungdomar oavsett kön, bostadsort, sociala eller 
ekonomiska förhållanden har rätt till likvärdig utbildning. Denna utbildning ska i sam-
arbete med hemmet ge eleverna kunskaper och förmågor så att de utvecklas till goda 
samhällsmedlemmar. Skolan ska ta hänsyn till elever som är i behov av särskilt stöd 
(Sveriges riksdag 1985). 

2.6.2 Gymnasieförordningen 

Förutom vad som står skrivet i skollagen finns regler beträffande gymnasieskolan i 
Gymnasieförordningen (Sveriges riksdag 1999). Under kapitel 5 paragraf 24 i Gymna-
sieförordningen (1999) belyses möjligheten till förlängning av nationellt program på 
grund av särskilda skäl. 

I Gymnasieförordningen står att  läsa att en elev har rätt till stödundervisning om lä-
raren tror att eleven har problem med att uppnå kunskapsmålen som beskrivs i kurs-
planerna eller om det finns andra orsaker till att eleven behöver särskilt stöd. Är elever 
i behov av specialundervisning ska denna i första hand arrangeras inom klassen. 

2.6.3 Läroplanen  

Läroplanen är en förordning som offentliggörs av regeringen. I läroplanen kan läsas 
om värdegrund, verksamheternas olika uppdrag och vilka mål och riktlinjer som finns 
att rätta sig efter (Lpf 94). 

Läroplanen tar även upp elevernas rätt till stöd och hjälp. Där står att läsa att ingen ska 
diskrimineras på grund av funktionshinder och att varje elev ska hitta sin unika per-
sonlighet för att på så sätt kunna medverka i samhällslivet. Speciellt beaktande ska ges 
åt de elever som har svårt att uppnå målen för utbildningen. Skolan ska även anpassa 
sig efter elevernas olika kvalifikationer, behov och kunskapsnivåer (Lpf 94 s 3, 4).  
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Mål att nå upp till är enligt läroplanen att varje elev ”kan uttrycka sig i tal och skrift så 
väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes och vardagslivet och för fortsatta stu-
dier” (Lpf 94 s 10). 

2.6.4 Betyg på gymnasiet 

Genom betygen kan utläsas om eleven har nått upp till kunskapsmålen som beskrivs i 
kursplanerna för de olika kurserna och som finns definierade i betygskriterierna (Lpf 
94 s 15). 

2.6.5 Salamancakonventionen 

I juni 1994 samlades drygt 300 deltagare i den spanska staden Salamanca. Dessa delta-
gare representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer. Sverige var ett 
av länderna som undertecknade konventionen. Konferensens syfte var att diskutera 
”skolor för alla”. Grundtanken med dokumentet som representanterna från de delta-
gande länderna skrev under är att alla elever och speciellt de som är i behov av särskilt 
stöd ska få stöttning vid inlärning samt få individuella behov tillgodosedda. Konven-
tionen arbetar för att skapa de grundläggande kursändringar som krävs för en integre-
rad skolgång. Salamancadeklarationen paragraf 29 och 35 beskriver att elever med sär-
skilda behov som behöver ytterligare inlärningsstöd ska få det inom samma kursplan 
som övriga elever och alla ska ha samma undervisning men elever med särskilda behov 
ska få mera stöd och hjälp om de är i behov av det (Salamancakonventionen 1996 s 
23). 

Skolchefer och andra lokala administratörer har en viktig roll för att göra skolorna 
mera uppmärksamma på elever med behov av särskilt stöd. Skolledarna bör få i upp-
drag att ta fram mera rörliga ledningsrutiner samt se till att få en överblick över de pe-
dagogiska resurserna. Erbjuda stöd åt elever som har problem och stärka relationerna 
till föräldrar och närmiljö. För att skolan ska ha en fungerande framgångsrik ledning 
bör lärare och övrig skolpersonal arbeta på ett effektivt och nyskapande sätt. Ett gott 
samarbete är viktigt för att tillgodose elevernas behov (Salamancakonventionen 1996 s 
23). 

2.6.6 FN och WHO 

FN:s konvention om barns rättigheter är ett dokument som ska skydda barns rättig-
heter, konventionen antogs den 20 november 1989. Konventionen har beslutat att alla 
barn som inte fyllt 18 år är berättigade till samma rättigheter. Artiklarna 28 och 29 i 
barnkonventionen omfattar barn och ungdomars rätt till utbildning. I artikel 29 har 
konventionsstaterna kommit överens om att utbildning ska syfta till: 

” att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag 
och fysisk och psykisk förmåga; (b) utveckla respekt för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som 
uppställts i Förenta nationernas stadga; (c) utveckla respekt för barnets 
föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna vär-
den, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och 
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för kulturer som skiljer sig från barnets egen; (d) förbereda barnet för 
ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tole-
rans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, na-
tionella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar; 
(e) utveckla respekt för naturmiljön” (UNICEF, Sverige 2010). 

Världshälsoorganisationen har arbetat fram en gemensam terminologi för att kunna 
klassificera olika funktionshinder. Meningen med klassificeringen är bland annat att 
stödja lärare så att de kan bidra till att främja elevers utveckling och få förståelse för 
hur elever med svårigheter upplever sin skolsituation (World Health Organisation, 
2010). 
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3. Syfte  

Att kunna läsa och skriva är i dagens samhälle mer eller mindre ett krav för att klara av 
vardagen. Orden omsluter oss överallt. Den som inte klarar att läsa en enkel instruk-
tion kan få stora problem i vardagslivet. Kere (2008 s 25) beskriver dyslexi som det 
vanligaste inlärningshandikappet i västvärlden och ett stort folkhälsoproblem. 

Syftet med detta arbete är att belysa hur elever med läs- och skrivsvårigheter inom 
gymnasieskolans yrkesförberedande program upplever sin studiesituation.  
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för val av metod och hur det har bidragit till innehållet i arbe-
tet. Denna del innehåller en beskrivning av kvalitativ metod, urval, genomförande, 
databearbetning och metodkritik. Här redogörs även för arbetet med att följa de forsk-
ningsetiska principerna i undersökningen. Avslutningsvis belyses kritik till val av me-
tod. 

4.1 Kvalitativ metod 

För att få kännedom om vad begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är samt för 
att ge en bild av vad forskningen inom detta område har funnit har relevant litteratur 
och publicerade artiklar studerats. Kvalitativ metod valdes för att studiens syfte var att 
förstå erfarenheter som gymnasieelever med diagnostiserad dyslexi kan ha (Kvale 1997 
s 32).  Undersökningen i form av halvstrukturerade intervjuer utfördes på två gymna-
sieskolor i södra Sverige. Intervjuer genomfördes med elever med dokumenterade läs- 
och skrivsvårigheter. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur de intervjuade ele-
verna såg på sin studiesituation. 

Enligt Carlström och Carlström Hagman (2006 s 137) utgår den kvalitativa forsk-
ningen från människors egna upplevelser av verkligheten och deras enskilda syn på hur 
verkligheten är. Kvale (1997 s 32) menar att en kvalitativ forskningsintervju är ett sätt 
att förstå en människas eget perspektiv på hur hon upplever olika situationer i livet. 
Kvale (1997 s 82) framhåller att den största fördelen med kvalitativa intervjuer är öp-
penheten då det inte finns någon standardteknik och givna regler saknas. Trost (2005 s 
14) anser att det är befogat att använda sig av en kvalitativ undersökning om meningen 
är att försöka förstå människors sätt att diskutera eller hur de påverkas i olika situatio-
ner. Patel och Davidsson (1994 s 99) menar att kvalitativ metod är att föredra om syf-
tet med undersökningen är att nå en djupare kunskap än den fragmentiserande kun-
skap som ofta fås vid användning av kvantitativa metoder. 

Kvalitativa undersökningar brukar ofta skapa stora datamängder i form av text som 
sedan summeras, struktureras och behandlas (Carlström & Carlström Hagman 2006 s 
131). 

4.2 Urval 

Beslut togs att genomföra intervjuerna vid två olika gymnasieskolor eftersom vi som 
genomför undersökningen bor långt ifrån varandra. Båda gymnasieskolorna ligger i 
mindre städer i södra Sverige den ena har ca 1200 elever och den andra har ca 1000 
elever. Avsikten har inte varit att jämföra hur skolorna skiljer sig åt utan syftet var att 
undersöka hur eleverna upplever sin studiesituation. 

Rektorer och specialpedagoger kontaktades för att ansöka om tillstånd för att utföra 
undersökningen. Bemötandet på båda skolorna var positivt.  

Beslut togs om att intervjua fyra elever var. Det kan vara en fördel med ett mindre 
antal väl bearbetade intervjuer än ett stort antal som är mindre väl bearbetade (Trost 
2005 s 123; Kvale 1997 s 98). Respondenterna var mellan 16 och 19 år gamla och 
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studerar på olika yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå (se tabell 2). 
Specialpedagogerna på respektive skolor kontaktade elever som hade dokumenterade 
läs- och skrivsvårigheter och frågade om de kunde tänka sig att medverka 
undersökningen. Att alla åtta respondenter är av kvinnligt kön är ingenting som har 
påverkats. Två av programmen har dock en majoritet av kvinnliga elever. Enligt Trost 
(1994 s 91) ska forskningsresultat vara så generella som möjligt, det vill säga, om vi 
undersöker en grupp människor är det fördelaktigt om man kan generalisera resultatet 
till andra individer som kan ses som jämförbara med den undersökta gruppen.  

4.3 Genomförande av undersökning 

I denna kvalitativa undersökning om hur elever med dokumenterade läs- och skrivsvå-
righeter upplever sin situation i skolan har intervjuer varit en lämplig utgångspunkt till 
empiriskt material.  Trost (2005 s 15) menar att genom kvalitativa intervjuer kan man 
få en inblick i respondentens syn på verkligheten för att sedan ge uttryck åt vad det 
kan betyda sett ur det givna teoretiska perspektivet och situationen. Enligt Patel och 
Davidsson (1994 s 16) grundar sig en empirisk vetenskap på de kunskaper man gjort 
från observationer i verkligheten. För att få en så stor tillförlitlighet som möjligt har 
intervjuerna spelats in för att säkerställa att allt som yttrats skulle vara disponibelt för 
analys. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa så fort tillfälle gavs.  
Detta har underlättat arbetet för att få en så korrekt bild av respondenternas berättel-
ser som möjligt. 

Eftersom specialpedagogerna på skolorna hjälpt till med urvalet av respondenter och 
förmedlat kontaktinformation till oss skedde den första kontakten via telefon. Re-
spondenterna ringdes upp och tid och plats för intervjuerna bestämdes. Samtliga inter-
vjuer genomfördes genom att varje respondent besöktes enligt tid och plats som be-
stämts via telefonsamtal. 

Själva intervjuandet genomfördes i en för respondenterna avslappnad miljö där de 
kunde känna sig trygga och tillåtas tala fritt och ostört om sina upplevelser. Varje in-
tervju inleddes med ett allmänt samtal för att försöka bygga upp ett avspänt samspel 
mellan respondenten och intervjuaren. Intervjuaren berättade om sitt arbete som lärare 
och om innebörden av undersökningen. Respondenterna tillfrågades om intervjuerna 
fick spelas in och varför detta kunde gagna undersökningen. Samtliga respondenter ac-
cepterade och var positiva till inspelning. Tack vare att intervjuerna spelades in kunde 
vi koncentrera oss på ämnet i intervjun. Respondenterna blev återigen informerade om 
att medverkandet var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att tacka nej till 
deltagande i undersökningen. De fick även en påminnelse om syftet med undersök-
ningen. När intervjuerna var genomförda var vi noga med att visa vår uppskattning 
över respondenternas medverkande i undersökningen. Carlström och Carlström 
Hagman (2006 s 193) menar att avslutningen av en intervju är extra viktig eftersom det 
är den som respondenterna oftast minns bäst. Respondenterna ska känna att deras 
medverkan har haft betydelse för undersökningen. 

Inför intervjuerna arbetades ett frågeformulär fram bestående av sexton frågor (se 
bilaga 2). Frågorna blev inte ställda i exakt den angivna ordningen under intervjuerna 
och en del följdfrågor har tillkommit beroende på hur situationen under 
intervjutillfällena utvecklades. Vid formulering av frågorna försökte ett enkelt språk 
användas utan komplicerade formuleringar och svåra ord. Vid formuleringen av 
frågeguiden undveks långa frågor, ledande frågor, dubbelfrågor och negationer. 
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Carlström och Carlström Hagman (2006 s 189) beskriver ett sådant upplägg som semi-
strukturerat vilket omfattar ett större ämnesområde och som till formen är öppet för 
följdfrågor. 

4.4 Etiska överväganden 

Vi har valt att tillfråga elever som vi inte själva undervisar eller kommer att undervisa 
för att undvika beroendeförhållande. I undersökningen har hänsyn tagits till informa-
tionskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Carlström och 
Carlström Hagman 2006 s 172). Respondenterna har fått information om studiens 
syfte, de har blivit informerade om frivilligheten i medverkan av studien samt garanti 
om konfidentialitet. Trost (2004 s 41) menar att respondenterna inte kan informeras 
om att de får vara anonyma om den som intervjuar känner till respondentens namn. 
Patel och Davidsson (1994 s 63) beskriver vikten av att ge respondenterna information 
om intervjuerna i flera steg, dels genom informationsbrev och även genom en muntlig 
genomgång i samband med intervjun. 

Ett informationsbrev formulerades där eleverna fick upplysningar om våra namn, tele-
fonnummer samt e-postadresser så att de kan kontakta oss vid eventuella frågor. Spe-
cialpedagogerna på respektive skolor gick tillsammans med respondenterna igenom in-
formationsbrevets innehåll (se bilaga 1).  

I samband med genomförandet av intervjuerna berättade vi återigen om syftet med 
intervjuerna och om respondenternas rätt att när som helst avbryta intervjun. Respon-
denterna upplystes om att deras namn inte kommer att finnas med på några ställen i 
materialet och att när namn används i citat så är det fingerade namn som har använts.  

Efter transkribering av intervjuerna erbjöds respondenterna att läsa materialet. När 
undersökningen är avslutad kommer alla respondenternas inspelade intervjuer att för-
störas. Respondenter som har haft önskemål om att läsa slutresultatet av undersök-
ningen kommer att erbjudas möjlighet till detta.  

4.5 Databearbetning 

I undersökningen används en kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera re-
sultatet. Lundman och Hällgren-Granheims (2008 s166) beskriver ett tillvägagångssätt 
av en innehållsanalys. Innehållsanalysen som presenteras i detta arbete har sin grund 
utifrån deras beskrivning. Kvalitativ innehållsanalys innebär ett sökande efter teman 
och mönster i en intervju. Ansatsen i detta arbete är induktiv och detta innebär att 
materialet analyseras förutsättningslöst. Patel och Davidsson (1994 s 21) menar att om 
en forskare arbetar induktivt följer han eller hon upptäckandets väg. Analysprocessen 
inleddes med en genomläsning av det transkriberade materialet för att få en 
uppfattning om innehållet. Därefter lyftes meningsbärande enheter fram. Dessa 
meningsbärande enheter kondenserades vilket innebär att enheterna komprimerades 
utan att innehållet påverkades. Via kondenseringen formades olika koder som på ett 
koncist sätt skildrar innehållet. Därefter sammanförs koderna till kategorier och teman 
för att lyfta textens mening till en annan nivå för insikt (se exempel på detta arbetes 
innehållsanalys i tabell 1). Även Kvale (1997 s 174) belyser meningskategorisering som 
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en metod för att analysera intervjuer. Författaren menar att intervjun kodas i skilda 
kategorier.  

 

     Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Kategori Tema 

Att få ihop meningar på 
engelskan så att det blir rätt. 
Där skulle jag ha behövt 
mycket mera hjälp men han 
fattar ju inte mitt problem 
verkar det som. 

Behov av hjälp för att 
korrekt skapa me-
ningar på engelska 
samt få läraren att inse 
hennes problem. 

Under vis-
ningsstöd. 
Problem-
insikt från 
pedagog. 

Hjälp för att 
nå kunskap. 
Förståelse för 
problemet. 

Stöd  

Om jag verkligen inte vet hur 
en mening ska va så försöker 
jag komma på ett annat sätt 
att skriva den… men som 
till exempel på Facebook, 
där skriver jag ju inte alls 
mycket om man säger så. 
Men om jag sitter vid typ 
MSN o chattar med nån så 
försöker jag tänka typ o 
kanske fråga en kompis hur 
stavs de här typ o då hjälper 
dom alltid mig 

Vid kommunikation 
via Internet är det 
viktigt att stava rätt för 
att inte blotta sina 
svårigheter med stav-
ning. Kompisar stöttar 
vid behov. 

Rädsla för 
negativa 
kommentarer 
kring stav-
ning. 

Negativt 
bemötande. 

Bemötande 

Sen vill jag säga att alla 
människor är bra på någon-
ting, jag är inte bra på o 
skriva men jag e bra på 
andra saker….jag e inte bra 
teoretiskt men jag e jättebra 
på o göra saker praktiskt. 

Jag e inte bra på o 
skriva men jag e jätte-
bra på o göra saker 
praktiskt.  

Insikt om 
egna kun-
skaper och 
färdigheter 

Misslyckan-
den och 
framgångar 

Självtillit 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Carlström och Carlström Hagman (2009 s 137) belyser att den kvalitativa forskningen 
måste bedömas efter individernas erfarenheter av verkligheten och deras perspektiv på 
den, detta gäller både den som medverkar i undersökningen och den som utför den. 
När det gäller reliabiliteten finns det möjligheter till flera tolkningar av samma infor-
mation och så förväntas det vara. Trost (2005 s 112) översätter reliabilitet med ordet 
tillförlitlighet och menar att tanken med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa 
studier för att få fram mätvärden för enskilda enheter. Författaren menar att det är av 
största vikt att den som utför en intervju är lyhörd och har förmåga att uppfatta olika 
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tonfall, kroppsrörelser och ansiktsskiftningar. Validitet kan likställas med giltighet och i 
kvalitativa intervjuer är avsikten att komma till insikt i hur den intervjuade menar med 
eller uppfattar en händelse. Trovärdigheten är ett av de största dilemmana med kvali-
tativa intervjuer (Trost 2005 s 113). Validitet i en undersökning beskrivs av Patel och 
Davisson (1993 s 85) som trovärdighet i det vi verkligen tänkt stödja vår undersökning 
på.  

För att nå hög tillförlitlighet i undersökningen hölls samtal med specialpedagogerna på 
de skolor där undersökningen genomfördes. Det visade sig att antalet elever med dia-
gnosen dyslexi var lågt. Däremot finns ett relativt stort antal elever med läs- och skriv-
svårigheter som inte har någon diagnos.  Vi är av den uppfattningen att vår undersök-
ning har hög validitet och att redovisning är utförd på ett trovärdigt sätt. Intervjugui-
den som använts finns redovisade i en bilaga. Respondenterna har varit intresserade 
och engagerade och detta har visat sig i deras raka och öppna svar. Vi upplever att de 
har svarat uppriktigt och bidragit med intressanta berättelser utifrån sina egna upple-
velser kring problematiken med läs- och skrivsvårigheter. Strävan har varit att försöka 
genomföra intervjuerna så objektivt som möjligt. Även under analysprocessen har det 
varit viktigt att förhålla sig objektiv och att materialet kunnat bearbetats utan förutfat-
tade meningar. Vi har inte heller försökt påverka resultatet av vår undersökning på nå-
got sätt. 

Trost (2005 s 114) anser att den som utför en intervju ska undvika att delge respon-
denten sina egna åsikter eftersom det är den intervjuades syn på verklighet som ska 
belysas. Patel och Davidsson (1993 s 87) anser att en intervjuare måste tänka på tillför-
litligheten och undvika att en intervjuareffekt uppstår. Denna effekt kan uppstå om in-
tervjuaren under intervjun uppträder på ett sätt som får respondenterna att inse vad 
som fordras av dem. Carlström och Carlström Hagman (2009 s 137) beskriver identifi-
kation som en försvarsmekanism som kan utlösas om respondenten känner sig stres-
sad. Respondenten identifierar sig med intervjuaren och lämnar svar som han eller hon 
tror att den som undersöker vill ha. 

4.7 Metodkritik 

Av den anledningen att alla respondenterna i undersökningen har dokumenterade läs- 
och skrivsvårigheter valdes enkät som undersökningsmetod bort. Skälet till enkätun-
dersökning valdes bort var av rädsla för att eleverna skulle kryssa i eventuell enkät utan 
att ens läsa frågorna i förväg eller att bli avskräckta från att fylla i frågorna för att de 
skulle tycka att textmassan var för stor. Patel och Davidsson (1994 s 61) beskriver att 
graden av strukturering handlar om vilket svarsutrymme respondenten får. Vi valde en 
semistrukturerad form av intervju för att vi var intresserade av att få en djupare kun-
skap om ämnet men ändå ha en frågeguide att stödja oss på. Kvale (1997 s 83) menar 
att fördelen med kvalitativa intervjuer är den öppenheten. Författaren menar att det 
inte finns någon standardteknik och inga särskilda regler för en undersökning som är 
byggd på ostandardiserade kvalitativa intervjuer.  

Urvalet kan ses som knappt med tanke på att vi är två som skriver arbetet. Antalet ele-
ver med dokumenterad dyslexi på de gymnasieprogram som vi valt att undersöka var 
begränsat. Kvale (1997 s 97) anser att antalet respondenter beror på syftet med under-
sökningen och att det ofta förekommer att antalet respondenter i kvalitativa intervju-
undersökningar antingen är för stort eller för litet. Kvale (1997 s 99) menar även att 
vid kvalitativa intervjuundersökningar bör intervjuaren fundera över om det är kvali-
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teten eller kvantiteten som är viktigast. Författaren menar att ett fåtal väl genomförda 
intervjuer kan vara mera vetenskapliga än ett stort antal mindre väl genomförda inter-
vjuer. 

Det hade varit fördelaktigt om vi som utfört intervjuerna hade varit lokaliserade på 
samma ort eftersom vi då hade haft möjligheten att göra intervjuerna tillsammans. Vi 
hade kunnat fördela arbetet med intervjuerna så att en av oss koncentrerat sig på in-
tervjun och den andre varit med som observatör med ansvar för antecknande av re-
spondentens kroppsspråk och andra utmärkande signaler som inte fastnar på en band-
upptagning. Då vi inte haft resurser främst i form av tid till detta är det endast ett öns-
ketänkande. Kvale (1997 s 126) belyser vikten av att kunna återskapa den känslomäs-
siga stämningen som rådde under intervjun för att kunna förmedla den till läsaren av 
slutprodukten.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av genomförda intervjuer. Citat har använts för att 
förstärka och tydliggöra det som framkommit i resultatet. För att underlätta läsningen 
presenteras först respondenterna. 

Tabell 2. Presentation av respondenterna. 

Respondent Ålder Gymnasieprogram Diagnostiserad  

Anna 17 år Handelsprogrammet  Årskurs 3 grundskolan 

Beata 16 år Handelsprogrammet Årskurs 3 grundskolan 

Cecilia 18 år Omvårdnadsprogrammet Årskurs 6 grundskolan 

Disa 16 år Handelsprogrammet Årskurs 1 gymnasiet 

Eva 19 år Omvårdnadsprogrammet Årskurs 3 grundskolan 

Fia 18 år Omvårdnadsprogrammet Årskurs 1 gymnasiet 

Gunilla 18 år  Hotell- och restaurangprogrammet Årskurs 9 grundskolan 

Hanna 18 år Hantverksprogrammet Årskurs 4 grundskolan 

5.1 Bemötande  

5.1.1 Bemötande från lärare 

Flertalet av undersökningens respondenter har berättat för samtliga av sina lärare att 
de har läs- och skrivsvårigheter. Lärarna har fått vetskap om elevernas läs- och skriv-
svårigheter via speciallärarna och i ett fall berättar en respondent att hennes svårigheter 
har lyfts fram öppet av lärarna på en arbetslagsträff. Anna har valt att berätta om sina 
läs- och skrivsvårigheter för endast svensk- och engelskläraren utöver specialläraren. 
Anledningen till detta menar Anna är att hon inte vill tydliggöra sina svårigheter för 
alla utan bara i de ämnen som det är nödvändigt.  

Tre av respondenterna har blivit erbjudna möjligheten att göra muntliga prov istället 
för skriftliga. Cecilia tycker att det fungerar mycket bra och är glad över att få visa sina 
kunskaper på ett annat sätt än i skrift. De övriga respondenterna upplever muntliga 
prov som väldigt stressande då de känner en tidspress över att någon sitter och väntar 
på deras svar. Sex av respondenterna nämner att de ofta blir erbjudna längre tid vid 
skriftliga prov och att de får extra tid på sig att genomföra en inlämningsuppgift. Detta 
menar respondenterna är positivt och gynnar deras studier. 
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5.1.2 Bemötande från familjen 

En av respondenterna säger att hon skäms inför sina föräldrar och sin bror för att hon 
läser dåligt och att hennes mamma blev irriterad på henne när hon läste högt som li-
ten.  

Eftersom det är tre i en av respondenternas familj som har svårt med språket så får 
hon alltid positivt bemötande av dessa familjemedlemmar eftersom de har erfarenheter 
av samma slags problematik. Hon menar att när hon finner tillfredställelse och känsla 
av behärskning över en uppgift hon ska genomföra och någon i familjen bekräftar 
hennes förmågor bidrar det till att hon kan hantera dyslexin bättre. 

”Så därför eftersom vi e tre i familjen som har svårt att skriva så peppar vi varandra” 
(Cecilia). 

”Om man tycker de e nåt som e kul o sen upptäcker att shit faaan jag e ju bra på de här 
o att man får höra av sin mamma eller farmor att man e jättebra på de… farmor säger 
än idag att du borde dansa liksom, de borde du verkligen göra! ” (Cecilia). 

5.2 Stöd 

5.2.1 Stöd från lärare 

Fyra av undersökningens respondenter uttrycker att de i stora drag får bra stöd av 
både ämneslärare och speciallärare. Sju av respondenterna upplever dock att engelska 
är det svåraste ämnet och där saknas i flera fall upplevelsen av stöd från ämneslärare 
och speciallärare. Hanna uttrycker följande: 

”Det är helt klart grammatiken i engelskan som är svårast av allt. Att få ihop meningar 
på engelskan så att det blir rätt. Där skulle jag ha behövt mycket mera hjälp men han 
fattar ju inte mitt problem verkar det som. Bara för att jag är glad för det mesta och inte 
tjatar och gör det jag ska bryr han sig inte. Men han fattar ju inte hur mycket tid jag får 
lägga ner för att kunna lämna de arbeten jag gör. Fast han ser ju till att hela familjen 
blir bättre på engelska eftersom alla hemma måste hjälpa mig och läsa det crapp jag skri-
ver” (Hanna). 

I karaktärsämnena uttrycker tre av respondenterna att de inte blivit erbjudna eller fått 
tillgång till något extra stöd. En av dessa tre har flertalet gånger efterfrågat extra stöd 
men blivit nekad. En fjärde respondent menar att det är väldigt olika hur det går för 
henne i de olika karaktärsämnena beroende på vilken lärare hon har.  

Anna tror inte att lärare som undervisar i karaktärsämnen vet vad dyslexi är. Cecilia 
förtydligar detta genom att säga: 

”Jag tror inte ens hon vet vad som menas med dyslexi” (Cecilia).   

”Jag får kämpa mycket hårdare i det ämnet” (Cecilia). 
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”Jag har ju egentligen rätt till att inte sitta och behöva skriva av det som skrivs på tavlan. 
Men eftersom jag inte får nåt av läraren så får jag kopiera anteckningar av kompisar 
som är duktiga på att anteckna. Å sen får vi mycket instuderingsfrågor, kanske ett pap-
per med tjugo frågor å då blir det liksom fyrtio för mig.” (Cecilia). 

Den enda av studiens respondenter som uttrycker att hon fått bra stöd i sina karak-
tärsämnen är Hanna. Hanna tror att detta beror på att den klass hon går i är liten och 
läraren därför hinner hjälpa alla på ett bra sätt.  

Fem av respondenterna ger konkreta exempel på vad som är viktigt för att de som ele-
ver ska få bra stöd i skolan. Anna menar att personkemin mellan henne och läraren är 
av stor vikt, fungerar inte den så försämras hennes studieresultat kraftigt. Disa upple-
ver att lärarna visar att de tar hennes svårigheter på allvar och hon erbjuds mer tid för 
att genomföra uppgifter. Fia lägger mycket ansvar på sig själv, det är upp till henne att 
informera lärarna hur de specifikt ska kunna hjälpa just henne. Hanna belyser att lärare 
behöver bli bättre på att berömma sina elever. Cecilia uttrycker att det är viktigt att alla 
lärare vet om hennes svårigheter och inbjuder till ett tillfälle där de tillsammans kan 
diskutera fram lösningar som passar eleven bra beroende på ämne. Hon efterlyser 
också att få tillgång till anteckningar från läraren i högre grad:  

”För som jag tror så har man ju som lärare nästan alltid sina anteckningar framför sig 
så det borde inte vara så svårt… eller har ni allt i hjärnan?? (skrattar)” (Cecilia). 

Eva berättar att hon läste en kurs i teckenspråk för hörande, på grund av sin dyslexi 
hade hon svårt att hänga med i kursen och berättar för läraren om sina problem. Föl-
jande citat är hämtat ur intervjun: 

”Jag berättade det för läraren och hon sa då att, hon gav mig liksom ingen peppning, hon 
sa bara att då skulle du inte ha valt den här kursen för det är ingen kurs för såna som 
du. Det var ju inte så jättekul att höra” (Eva). 

Fem av respondenterna tillbringar tid hos specialläraren under sin ordinarie lektionstid. 
Eleverna har delvis schemalagd tid men kan också gå dit och få hjälp utanför den tiden 
vid behov. Cecilia berättar att hon saknar stöd av ordinarie undervisande lärare i fler-
talet ämnen men hos specialläraren kan hon få hjälp med allt. Specialläraren spelar en 
stor roll för hennes skolgång och hon uttrycker att hon inte skulle klarat skolan utan 
speciallärarens hjälp.  

Vid genomförande av uppsatser och nationella prov så berättar tre av respondenterna 
att de utför dessa uppgifter hos specialläraren och att det känns bra. Två av respon-
denterna besöker enbart specialläraren för att få tillgång till kompenserade hjälpmedel 
vid nationella prov. 

5.2.2 Kompenserande hjälpmedel 

Samtliga respondenter har använt eller använder sig av någon form av kompenserande 
hjälpmedel som stöd i sina studier. Av dessa elever är det endast två som har upplever 
sig ha fått god information om vilka kompenserande hjälpmedel som finns att tillgå. 
Informationen har lämnats av respektive speciallärare. En av respondenterna nämner 
att hennes mentor har varit behjälplig när det gäller att skaffa dessa hjälpmedel. 
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Fem av respondenterna använder sig av de rättstavningsprogram som finns att tillgå i 
datorernas ordbehandlingsprogram. Cecilia, Disa och Gunilla upplever att dessa pro-
gram erbjuder dem stor hjälp, först skriver de sin text för hand och för sedan in den i 
datorn och ser då tydligt vad de behöver ändra. Två av respondenterna använder sig av 
läslinjal då de tycker att denna underlättar deras läsning. 

Talsyntesprogram, som WordRead Plus (talsyntesprogram som läser upp skriven text 
med svensk eller engelsk röst), används av två av respondenterna. Båda eleverna me-
nar att deras inlärning ökar när de får möjlighet att se texten samtidigt som de hör or-
den uttalas. Ljudböcker eller inläst material används av fem av undersökningens re-
spondenter. Anna och Beata tycker det är svårt att behålla koncentrationen när de 
lyssnar och använder sig utav detta främst när de studerar engelska. Beata belyser att 
hon gärna vill pröva olika former av kompenserande hjälpmedel då hon ofta har svårt 
att hänga med på lektionerna. 

En av de intervjuade eleverna använder dagligen en dator som hon fått låna av skolan 
som extra stöd i sina studier. Fia fick låna en dator av skolan till en början men denna 
togs sedan tillbaka då den behövdes som allmän resurs. Eleven använder istället sin 
privata dator som ett extra stöd under skoltid. Skolan har fört en diskussion med Fia 
om att köpa in en Smartboard för att stötta Fia i hennes studier men ekonomin har 
inte tillåtit det.  

Eva upplever att eleverna på hennes skola som har läs- och skrivsvårigheter inte blir 
lika behandlade i fråga om hjälpmedel. Hon menar att alla lärare inte vet vilka hjälp-
medel som finns att tillgå och därför blir informationen och den faktiska hjälpen som 
erbjuds väldigt olika. Eva har blivit lovad att få en läslinjal men den har hon aldrig sett 
till. Respondenten upplever sig orättvist behandlad när det gäller möjligheten att få 
låna en dator, hon beskriver: 

”Ja jag vet inte, hon fick ju låna en skoldator och fick ett särskilt skåp härute som hon 
fick ha datorn i. Men jag blev aldrig tillfrågad om det så jag tänkte att det var hon själv 
som hade bett om det men som jag vet så har rektorn pratat med henne om det. Det 
känns orättvist, man särbehandlar elever på den här skolan. ” (Eva). 

5.2.3 Stöd från familjen 

Majoriteten av eleverna i undersökningen menade att familjens stöd var viktigt för att 
de skulle klara av sina studier på ett bra sätt. Undersökningen visade att utöver föräld-
rarna fick respondenterna även stöd av syskon och andra äldre släktingar. En respon-
dent nämner särskilt sin farmor som ett viktigt stöd då farmodern arbetat som lärare. 
Respondenten tillbringade under sin grundskoletid många timmar varje dag tillsam-
mans med sin farmor och har fortsatt med det även under gymnasietiden men i 
mindre utsträckning. I undersökningen visade det sig att mammorna stöttade och 
hjälpte sina barn i högre utsträckning än papporna. Endast två av de tillfrågade 
nämnde sina pappor som ett viktigt stöd. Av undersökningens åtta respondenter var 
det endast en elev om över huvud taget inte nämnde familjen. 

   ”O sen att min mamma var jättepåstridig också liksom att hon ville att jag skulle få 
en utredning o få hjälp med data o såna saker” (Cecilia).  

”….men de va i femman som jag började få hjälp efter att mamma har ringt 
åååå….klagat på att jag ligger efter” (Beata).  
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”Jag tänkte inte så mycket på det då det var mest mamma som tänkte men det var väl 
att jag tänkte att jag läste lite saktare än alla andra” (Hanna). 

Ovanstående citat beskriver mammornas betydelse för respondenterna.   

I två av de familjer som respondenterna lever i så är det flera familjemedlemmar som 
har dyslexi. Båda respondenterna upplever att de har fått ett enormt stöd från sina fa-
miljer då deras egna svårigheter redan var accepterade i familjen. Cecilia menar att ge-
nom att pappa också har dyslexi har hans stöd varit viktigt då han varit med om lik-
nande svårigheter under sin skoltid.  En tredje respondent berättar att både hennes 
mamma och syskon har genomgått tester då det har funnits misstankar om dyslexi 
men det visade sig senare att så inte var fallet.  

Beata har alltid fått mycket positivt stöd av sin mamma och pappa både i hennes stu-
dier och i hennes intressen. Föräldrarna har alltid varit noga med att lyfta fram andra 
saker som Beata är bra på och menar att detta stöd har stärkt hennes självkänsla. För-
äldrarna var även ett stort stöd när Beata sökte in till gymnasiet. Trots att hon själv gav 
upp hoppet efter att ha fått negativa besked från 48 skolor så fortsatte föräldrarna 
stötta och presentera alternativa lösningar. 

5.3 Självtillit 

5.3.1 Kamraters påverkan av elevernas självtillit 

Fyra av respondenterna i vår undersökning upplever sig ha blivit mobbade i någon 
form under grundskoletiden. Två av dessa menar att mobbingen berodde på dyslexin. 
Ingen av respondenterna uppger sig ha blivit utsatt för mobbing eller kränkande be-
handling på gymnasiet.  

Majoriteten av respondenterna har, när de jämfört sig med sina kamrater, märkt att de 
befinner sig i ett underläge när det gäller läsning och skrivning. Disa jämför sig med 
sina kamrater och upplever att hon befinner sig i ett ”bottenläge”. Även Beata menar 
att i jämförelse med sina klasskamrater befinner hon sig på en lägre nivå än dem.  
Cecilia blir glad om hon når betyget G på prov medans hennes kamrater känner sig 
missnöjda om de inte får MVG eller VG. Anna tror att kamraterna tycker hon preste-
rar dåligt i skolan, detta sporrar henne till att bevisa att hon verkligen kan prestera 
goda resultat. Eva beskriver sina känslor på detta sätt: 

”Sen läste jag oerhört sakta jämfört med mina jämnåriga jag kände att det var något som 
inte stämde liksom, det är nåt fel på mig eller nåt” (Eva).  

Hanna, som går Frisörprogrammet, skiljer sig markant från övriga respondenter. Hon 
presterar goda resultat och känner sig inte i underläge när hon jämför sig med sina 
kamrater. Klassen läser vissa kurser ihop med elever som är inskrivna på det Individu-
ella programmets gren för VVS. I och med denna sammanslagning läser de svenska B-
kursen på tre terminer i stället för normala två terminer. Detta anser Hanna är för lång 
tid, hon menar även att frisörprogrammets elever är vana vid ett högt tempo vilket 
VVS-eleverna inte är. Hanna menar att hon och hennes klasskamrater har större förut-
sättningar än VVS-eleverna. 
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De flesta av respondenterna tror att klasskamraterna känner till deras läs- och skrivsvå-
righeter. Disa tror inte att alla känner till att hon har läs- och skrivsvårigheter. Gunilla 
är helt öppen med sin problematik och förklarar öppenheten med att det som är vikti-
gast för henne är att hon får möjlighet att inhämta kunskap. Eva har aldrig försökt att 
dölja sin dyslexi och anser att det är viktigt att berätta om sina problem. Hon vill med-
vetandegöra människor i sin närhet om problematiken för att förmedla att dyslexi inte 
är något att skämmas för. Anna, Beata, Cecilia och Disa och får stöd och hjälp med 
skolarbetet av sina klasskamrater. Tre av respondenterna umgås med kamrater med 
samma diagnos som de själva har fått. I den gemenskapen känner de sig trygga och 
förstådda. De vet att kamraten förstår problem och situationer som kan uppstå och de 
har en möjlighet att stötta varandra. På frågan om det fanns flera i klassen med dyslexi 
svarar Beata: 

”Ja det är ju min kompis då. O jaaaa… de e den tjejen som jag vet har de. O sen har vi 
en tjej till men hon har nog inte dyslexi utan hon har bara svårt för den engelska biten 
då, så vi tre har alltid varit den där extra gruppen när vi gick i nian så vi kom ju ändå 
hit med trygghet liksom med varandra, för vi vet ju… vi vet ju att vi ändå inte e lika bra 
o då e de ju en trygghet att kanske kunna sitta o jobba ihop” (Beata). 

Vi har i vår undersökning funnit att vissa av respondenterna har ett visst motstånd till 
att använda sig av dagens moderna kommunikationsmedel som till exempel SMS,  
Facebook och MSN och orsaken är rädsla för att stava fel. Beata har genom åren ofta 
fått påpekanden från sina kamrater att hon stavat fel i kommunikation via SMS eller 
MSN, detta har gjort att hon inte använder sig av denna sorts kommunikation i någon 
större utsträckning. Även Cecilia och Disa menar att det är viktigt för dem att de stavar 
rätt när de använder sig av moderna kommunikationer för att slippa skämmas inför 
andra användare.  

”Till exempel när man pratar över Internet me nån som inte e så nära kompis, o så ba 
tänker man har jag stavat rätt nu… du vet så här o… men aaaa, dom får ta de som de 
e. E jag jätteosäker så kollar jag upp det på Google liksom för där frågar dom ju om det 
är ett annat ord man söker om jag stavat fel o då brukar jag se hur de ska va” (Disa). 

”Om jag verkligen inte vet hur en mening ska va så försöker jag komma på ett annat sätt 
att skriva den....men som till exempel på Facebook, där skriver jag ju inte alls mycket 
om man säger så” (Cecilia). 

5.3.2 Elevers tilltro till den egna läs- och skrivförmågan 

De elever vi har intervjuat är fast beslutna att slutföra sina utbildningar och kommer 
förmodligen att göra det. Alla respondenterna är medvetna om sina styrkor och svag-
heter. De medverkande i undersökningen lägger alla ner enormt mycket tid för att nå 
för dem tillfredställande resultat i sina studier. Anna har vid vissa tillfällen blivit tillsagd 
att hon inte kommer att klara vissa uppgifter i skolan men hon menar att hon kan klara 
allt genom att anstränga sig och försöka. Hon menar att detta är ett sätt att nå en hög 
position i samhället. Flera av respondenterna påpekar att de är duktiga inom andra 
områden som fotboll, dans, simning och konståkning. De menar att det stärker dem 
och att de känner glädje över att utöva något där de känner säkerhet och kompetens. 
Två av respondenterna uttrycker följande i intervjun: 
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”Jag är ju född liksom till att ha dyslexi men jag e bättre på annat, jag vill bli frisör o jag 
SKA bli frisör” (Beata). 

”Sen vill jag säga att alla människor är bra på nånting, jag e inte bra på o skriva men 
jag e bra på andra saker…… jag e inte bra teoretiskt men jag e jättebra på o göra saker 
praktiskt! Alla har vi något speciellt i oss” (Cecilia). 

Fyra av respondenterna kände stort obehag inför muntliga redovisningar samt att tala 
inför grupp. Beata använde sig av olika undanflykter för att slippa läsa. Hon gjorde en 
beräkning över när hennes tur att läsa skulle inträffa och passade på att gå på toaletten 
när det kändes lägligt. Gunilla och Hanna tycker att det är pinsamt och jobbigt vid 
muntliga redovisningar och är rädda för att säga fel saker. Hanna är även väldigt noga 
med att hennes skriftliga redovisningar är korrekta, nedanstående citat bekräftar detta: 

”Jag får lägga ner så mycket tid på att slippa lämna ifrån mig nåt som är helt nersmetat 
med stavfel, jag vill att det ska vara rätt när jag lämnar in något. Jag hatar att få till-
baka papper med rött på” (Hanna). 

För att tilltron till den egna förmågan ska öka menar respondenterna att det är relevant 
med beröm och uppmuntran. De menade att det var viktigt att få bekräftat att de gjort 
något bra för att kunna balansera upp de moment som de ansåg sig ha misslyckats 
med. Gunilla menar att det känns som en lättnad när hon har klarat att genomföra en 
uppgift. Cecilia menar att om hon tycker någonting är kul som hon samtidigt är bra på 
stärks hennes självförtroende. Två av respondenterna ansåg att när de erhöll ett högt 
betyg i någon kurs blev de mera motiverade att kämpa vidare för att få ytterligare höga 
betyg. Nedanstående citat beskriver detta. 

”Min klassföreståndare på högstadiet sa att om alla vore lika ambitiösa och målinrik-
tade som jag skulle det inte finnas några problem i skolan och det var ju kul att höra och 
det gjorde att jag blev mera sugen på att få höga betyg och att jag stod ut” (Hanna). 
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6. Diskussion 

Gymnasieskolans läroplan betonar hur viktigt det är att skolans personal anpassar sig 
efter elevernas olika kvalifikationer, behov och kunskapsnivåer (Lpf 94 s 3,4). Skolan 
är den plats där elevers problem med läs- och skrivsvårigheter ofta upptäcks. Det sägs 
ofta att eleven har problem men det kanske är skolan som har det största problemet 
genom att inte alltid kunna bemöta och stödja elever som inte följer normen. Enligt lä-
roplanen ska ingen diskrimineras på grund av funktionshinder och skolan ska stötta 
eleverna så att de kan hitta sin egen personliga väg och aktivt kan delta i samhällslivet 
(Lpf 94 s 3,4). I de fall där skolan misslyckas med ett så viktigt område som läsning 
och skrivning kan det medföra stora problem för eleven och i förlängningen även för 
samhället. Studiens resultat visar förekomst och ett exempel på diskriminering då en av 
respondenterna på grund av sin dyslexi blev tillsagd att en kurs hon valt inte var en 
kurs för ”såna som du”. Endast en av respondenterna anser att hon får tillräckligt med 
stöd karaktärsämnena, vilket kan bero på att klassen är liten och läraren därför har ut-
rymme för att kunna hjälpa alla. 

Motgångar i studierna kan av ungdomar med dyslexi ses som misslyckanden som i 
förlängningen kan leda till andra misslyckanden och en ond nedåtgående spiral bildas 
(Taube 2008 s 57; Høien och Lundberg 2001 s 257; Stadler 1994 s 28). Eleverna har 
laglig rätt till stöd och hjälp i skolan. Denna studie visar på att alla skolor inte lever upp 
till de krav och bestämmelser som finns.  Många gymnasieskolor kämpar med ekono-
miska nerdragningar och minskade resurser.  

Föreliggande studie kan konstatera att det personliga bemötandet och hög kompetens 
hos lärarna är av stor vikt för att eleverna ska nå goda studieresultat. Detta belyses 
även i Salamancakonventionen där man konstaterade att i en fungerande skola bör 
skolledning, lärare och övrig personal utveckla ett gott samarbete för att tillgodose ele-
vernas behov (Salamancakonventionen 1996 s 23). Flera respondenter i denna studie 
anser att bekräftelse och uppmuntran stärker dem och ger dem kraft att gå vidare med 
studierna, även erhållandet av högre betyg gav motivation till fortsatt arbete. I studien 
framkom att elever kan kompensera en låg läs- och skrivförmåga med att väl behärska 
andra områden. Det är en fördel om lärare kan utnyttja den drivkraft som finns hos 
alla elever. Kanske koppla den till deras intressen och behov för att ge eleverna möj-
lighet till inflytande i sitt lärande och för att se meningen med kunskaperna. Taube 
(2007 s 57) menar att det är viktigt att skapa lyckade inlärningstillfällen för elever med 
dyslexi. För att skapa dessa lyckade inlärningstillfällen bör eleven kunna känna sig 
trygg i relationen till läraren. Lärarens uppdrag är att anpassa sin undervisning till ele-
vens behov och förutsättningar. Därför blir lärarens roll central för hur eleven upple-
ver sin situation i skolan. Läraren blir själv delaktig i elevens potential till att lyckas. 

Enligt Stadler (1994 s 97) är det viktigt att pedagoger som undervisar elever med dys-
lexi är kunniga inom området och att de känner till elevens svårigheter. Det är positivt 
om läraren är förtrogen med läsinlärning. Zetterqvist (2003 s 289) menar att en foku-
sering på elevens läs- och skrivutveckling är positivt för den enskilde eleven och kan 
vara utgångspunkt för utveckling av åtgärdsprogram. Vår undersökning visade att ele-
verna ansåg sig få den bästa hjälpen hos specialpedagogerna. Därför vore det fördel-
aktigt med specialpedagogiska åtgärder i varje arbetslag för att stötta lärarna i deras ar-
bete kring elever med dyslexi. Respondenterna i föreliggande studie menade att vissa 
lärare hade liten kunskap om deras problematik och inte förstod hur mycket de an-
strängde sig för att klara av skolarbetet. Høien & Lundberg (1999 s 146) bekräftar att 
personer med dyslexi lägger ner mycket kraft och energi på avkodning av texter. Flera 
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av eleverna efterfrågade kopior på det som läraren skrev på tavlan eftersom de hade 
svårt att hinna anteckna. I undersökningen framkom även att en av respondenterna 
vid ett flertal tillfällen efterfrågat extra stöd men inte fått detta, vilket är anmärknings-
värt.  Eleverna på gymnasieskolan har kommit till en insikt om vilket stöd de behöver 
för att klara sina studier. Ingesson (2007 s 575) fann i sin studie att graden av själv-
känsla ökade i takt med ålder och utveckling och att orsaken till detta kan vara att ge-
nom mognad fick individerna bättre självkänsla. De insåg att läs- och skrivsvårighe-
terna inte stod i direkt anknytning till deras identitet. Flertalet av respondenterna i vår 
undersökning har informerat omgivningen om sina läs- och skrivsvårigheter. Trots 
detta är det flera respondenter som upplever att de skulle behöva mera stöd än de får. 
Engelska är det ämnet som respondenterna har störst behöv av stöd i och det verkar 
vara där stödet är som minst. Flera av de i studien ingående respondenterna upplever 
avsaknande av stöd från lärare och specialpedagoger i engelska.  

Enligt de styrdokument som styr över skolans verksamhet (Utbildningsdepartementet 
1998; Sveriges riksdag 1985, 1999; Lpf 94) ska skolan ta hänsyn till elever som är i be-
hov av särskilt stöd samt erbjuda stödundervisning på ett sätt som gör att eleverna får 
möjlighet att uppnå kursmålen i respektive kurs. I en förlängning ska detta arbetssätt 
bidra till att eleverna blir väl förberedda inför sitt framtida liv när det gäller fortsatta 
studier, yrkes- och vardagsliv.  

För att främja elevers läs- och skrivinlärning är det av stor vikt att observation av dessa 
förmågor görs under de tidiga skolåren och frekvent följs upp under hela studietiden. 
Varje elevs individuella beteende bör uppmärksammas och reflekteras kring för att öka 
möjligheten att upptäcka läs- och skrivsvårigheter samt upprätta adekvata åtgärdspro-
gram (Myrberg, 2007 s 13; Taube 2007 s 86; Stadler 1994 s 27, 28; Høien & Lundberg, 
1999 s 166, 257). Ingvar (2008 s 35) har funnit att elever inte alltid blir erbjudna den 
hjälp de behöver för att lära sig läsa och skriva tillfredsställande. Detta strider emot be-
fintliga styrdokument som tydligt beskriver skolans uppdrag.  I detta arbete har det 
framkommit att respondenterna sällan får information från sina lärare om vilka kom-
penserande hjälpmedel som finns tillgängliga. För att blivande lärare ska kunna erbju-
das möjlighet till en ökad kunskap om vilka kompenserande hjälpmedel som finns så 
bör detta mål framgå ännu tydligare i lärarutbildningens styrdokument och noga följas 
upp av programledning samt av de handledare som handleder lärarstudenter ute i verk-
samheterna.   

Respondenterna uppger att de upplever en orättvisa när det gäller information av vilka 
kompensatoriska hjälpmedel som finns att tillgå. Resultatet visar att samtliga respon-
denter har använt sig av någon form av kompenserande hjälpmedel under studietiden 
men att de inte har fått kännedom om samtliga som finns att tillgå. De hjälpmedel ele-
verna uppger att de använt sig av är rättstavningsprogram, läslinjal, talsyntesprogram, 
ljudböcker samt dator. Främst är det speciallärare som delgett dem denna information 
och varit dem behjälpliga. Inför detta arbete har författarna sökt efter en fullständig 
förteckning över vilka kompenserande hjälpmedel som gymnasieskolan kan använda 
sig av för att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. De förteckningar som först 
hittades är publicerade enbart i kommersiellt syfte. Sökningarna ledde fram till lokala 
skolbibliotek där bibliotekarier på eget initiativ har sammanställt listor för att under-
lätta för lärare. Det var först efter tips från bibliotekarier som en någorlunda överskåd-
lig presentation hittades av kompenserade hjälpmedel som presenteras i bakgrunden i 
detta arbete. För att ytterligare öka lärares kompetens inom området för kompense-
rande hjälpmedel vore en lättillgänglig förteckning över dessa hjälpmedel önskvärd på 
nationell och lokal nivå. 
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I resultatet har det framgått att flera av undersökningens respondenter upplever stora 
svårigheter med ämnet engelska. Förslag på vidare forskning vore att studera detta fe-
nomen närmre för att klargöra orsaken till detta och ytterligare finna verktyg för att 
stötta både elever och lärare i detta ämne.   
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7. Slutsats  

Arbetet med detta examensarbete har lett fram till en djupare insikt inom området för 
läs- och skrivsvårigheter. Författarna till detta arbete, som idag är verksamma yrkeslä-
rare, upplever denna nyvunna kunskap som mycket värdefull i mötet med elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. I arbetet presenteras resultatet från åtta genomförda in-
tervjuer, detta kan dock inte ses som generaliserbart men har gett författarna en inblick 
i hur livet i skolan kan se ut för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Resultatet uppvisar skillnader i hur elever blir bemötta av lärare i skolan. Responden-
terna har delgett oss både positiva och negativa upplevelser av sin studievardag. För-
fattarna till detta arbete drar slutsatsen att kunskapen om läs- och skrivsvårigheter va-
rierar bland dagens yrkesverksamma lärare. I detta arbete framgår det att elever inte 
upplever att de blir behandlade lika av lärare och i flera fall inte heller blir erbjudna det 
stöd de både behöver samt har rätt till enligt skolans styrdokument. Det vore av in-
tresse att fortsätta studera lärares upplevelse av mötet med elever med läs- och skriv-
svårigheter. Möjligen skulle en sådan undersökning bidra till att få en djupare förståelse 
för lärares faktiska kunskap kring denna problematik och hur de hanterar dessa situa-
tioner i sin undervisning. Då respondenterna i denna undersökning studerar vid yrkes-
förberedande program vore det av stort intresse att främst ställa dessa frågor till lärare 
som arbetar på program med liknande inriktning.  

Arbetets resultat uppvisar också en skillnad mellan hur kompenserande hjälpmedel 
presenteras samt introduceras för eleverna, detta föder tankar om en eventuell utveck-
ling av samarbete mellan skolledning, specialpedagoger och undervisande lärare.  För-
slag på vidare undersökning inom området vore att genomföra ett projekt med ut-
gångspunkt att utveckla detta samarbete mellan parterna för att öka måluppfyllelsen 
kring det som anges i styrdokumenten kring elever i behov av särskilt stöd.   

Skolan har ett teoretiskt fungerande system för att tillgodose behoven hos elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Men med bakgrund av vad som framkommit under detta ar-
bete så upplever författarna att vidare undersökningar som föreslås vore av stort in-
tresse att genomföra för att förstärka det praktiska arbetet i mötet med dessa elever.  
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9.  Bilaga 1 (1) 

Informationsbrev till reformanterna 

Hej! 

Vi som skriver heter Anna Blomqvist och Ing-Marie Rais och studerar på yrkeslärarut-
bildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Anledningen till att vi läser på 
universitetet är att vi ska bli ”riktiga” lärare vilket vi inte är i dag. Anna har jobbat 
många år som sjuksköterska och vill nu bli lärare på Omvårdnadsprogrammet. Ing-
Marie har jobbat inom restaurangbranschen i många år och vill nu fortsätta som lärare 
på Hotell- och restaurangprogrammet. 

Vi är inne på den avslutande delen av vår utbildning och en av våra avslutande upp-
gifter är att skriva ett examensarbete. Vi har valt att göra en undersökning om hur ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter som går ett yrkesförberedande program ser på sin 
situation i skolan.  

Vi har redan pratat med din specialpedagog eller rektor som i sin tur har pratat med 
dig. Att du vill ställa upp på intervjun hjälper oss väldigt mycket och vi är väldigt glada 
och tacksamma över det! Som blivande yrkeslärare tror vi det är väldigt viktigt att vi lär 
oss vilka behov elever med läs- och skrivsvårigheter har för att på bästa sätt kunna 
stötta och hjälpa till under skolgången. 

Intervjun kommer att ta mellan 40-60 minuter och du får själv välja vilken tid och plats 
som är lämplig att träffas på. I intervjun kommer vi att ställa 16 frågor. Vi kommer att 
följa de regler som finns inom forskning. Ditt namn kommer inte att stå skrivet nå-
gonstans, inte heller namnet på din skola. Om du av någon anledning känner att du 
har ångrat att du tackat ja till intervjun är det inga problem att avstå. 

Du finner mailadress och telefonnummer nedan så att du kan kontakta oss så att vi 
kan boka en tid som passar dig eller om du har några frågor. Vi vore tacksamma om 
du kan hitta en tid under veckorna 9-12. 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna & Ing-Marie 

Telefonnummer Anna Blomqvist: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

Telefonnummer Ing-Marie Rais: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 
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10. Bilaga 2 (1) 

Mall för intervju med elever 

 

1. När upptäcktes det att du har läs- och skrivsvårigheter och hur fick du reda på det? 

Vilken årskurs? 

2. Hur upplevde du din skolgång innan du visste att du hade läs- och skrivsvårighe-

ter? Hur kändes det? 

3. Hur upplever du din skolgång efter det att du fick reda på att du har läs- och 

skrivsvårigheter? Bättre, sämre, lättare eller svårare? 

4. Har du under din tidigare skoltid på grundskolan fått någon hjälp? Hur upplevde du i 

så fall den hjälpen? 

5. Hur yttrar sig dina läs- och skrivsvårigheter? På vilket sätt är det svårt? 

6. Hur kommer det sig att du valde just detta gymnasieprogram? 

7. Tycker du att informationen om programmet du fick i grundskolan motsvarar den 

undervisning ni har? 

8. Hade du funderingar på att välja ett helt teoretiskt gymnasieprogram?  

9. Hur fungerar lektionerna i karaktärsämnena? 

10. Hur fungerar lektionerna i kärnämnena? 

11. Hur mycket tid lägger du ner på dina studier? 

12.  Använder du dig av några kompenserande hjälpmedel? 

13. Känner du till vilka kompenserande hjälpmedel som finns tillgängliga på skolan? 

14. Är det flera i din klass som har samma svårigheter som du? 

15. Tycker du att dina lärare i karaktärsämnena har kännedom om de hjälpmedel som 

finns? 

16. Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
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