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Syftet med studien är att tolka och förstå, samt uttyda likheter och skillnader i elevers och 

lärares beskrivning av hur stödet i undervisningen fungerar för elever i läs- och skrivsvårig-

heter. Studien har en hermeneutisk ansats och metoden som använts är semi-strukturerade 

intervjuer. Fyra gymnasieelever och tre ämneslärare i svenska på högstadiet har intervjuats. 

Resultaten visar dels på likheter och skillnader i elevernas och lärarnas åsikter om vad som 

fungerar bra i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter, men det visar också på 

några motsägande resultat angående elevernas och lärarnas beskrivning av hur undervisningen 

fungerar för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det finns en uppgivenhet, men också energi 

och lite ilska hos eleverna när de pratar om sin skoltid. Resultaten visar att de måste vara 

starka och kräva sin rätt, för att få det stöd de behöver och de som inte orkar det, orkar heller 

inte med alla ämnen. Samtidigt visar resultaten en frustaration hos lärarna för att de inte hin-

ner med alla elever, men också ett engagemang, för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få 

en utbildning som alla andra.  
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1. INLEDNING 

Alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen i den svenska grundsko-

lan oavsett förutsättningar och behov. Om en elev befaras att inte uppnå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, ska en utredning göras. Om utredningen visar att eleven är i behov av sär-

skilt stöd, ska detta ges (SFS, 2010:800). Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den 

omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås (a.a. s.13, 3 kap 10 §). Skolors arbetssätt för elevernas måluppfyllelse varierar. Ofta 

har personal, som arbetar praktiskt med elevers svårigheter, och rektor olika uppfattningar om 

hur arbetet bör gå till, vilket kan leda till öppna konflikter (Myndigheten för skolutveckling, 

2005). Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a) ska alla elever få en likvärdig utbildning, men det 

betyder inte att undervisningen ska se lika ut överallt eller att skolans resurser ska delas lika, 

hänsyn måste tas till elevernas olika förutsättningar och behov.  

 

Det finns tre olika begrepp som tas upp när det gäller elever i behov av särskilt stöd; segrege-

ring, integrering och inkludering. Med segregering menas att eleven avskiljs från sin ordinarie 

klass och arbetar i en annan grupp. Vid integrering tillhör eleven sin ordinarie klass, men får 

extra stöd enskilt eller i liten grupp. Med inkludering får eleven stöd i ordinarie klass (Groth, 

2007). Hur skolan på bästa sätt möter elever i läs- och skrivsvårigheter för att de ska uppnå 

optimal kunskapsutveckling kan alltså se olika ut och handlar inte bara om lärarnas pedago-

giska och specialpedagogiska kompetens och om undervisningen kan anpassas till elevers 

olika förutsättningar. Pedagogiken i undervisningen och specialundervisningen är också bero-

ende av bl a ämnets, undervisningens och skolans tradition och kultur (Tinglev, 2005).  

 

Flertalet skolor upplever att de inte ger stöd till alla elever som behöver. Största orsaken till 

detta uppges vara resursbrist, som inte bara ses som en ekonomisk fråga utan även som brister 

i organisation och personalens kompetens, samt att eleven inte vill ta emot det stöd som er-

bjuds (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Att uppleva att alla elever som behöver stöd 

inte får det, är något jag själv känner igen från min egen skola. Jag arbetar på en 7-9 skola, där 

en del av våra elever har svårigheter att nå målen i flertalet ämnen. Orsaken till det kan vara 

att elever har svårt att ta till sig och få en djupare förståelse för olika texter och att svårighet-

erna därför ofta grundar sig i läs- och skrivsvårigheter.  
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2. BAKGRUND 
 

Kommande avsnitt tar upp en liten del om orsaker och symtom på läs och skrivsvårigheter, 

samt kort om kompensation och tekniska hjälpmedel. Vidare påvisas, utifrån tidigare forsk-

ning, hur motsägande resultatet av specialpedagogiskt stöd kan vara. 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter  
Läsning innefattar både avkodning och förståelse och kan sättas upp som en formel, där L=A x 

F, vilket innebär att både avkodning (A) och förståelse (F) måste finnas med för att läsningen 

(L) ska kunna fungera. Detta kallas även ”The simple view of reading” (Taube, 2007). Avkod-

ning är läsningens tekniska sida, och för att enkelt ta reda på vilka ord som är skrivna måste 

läsandet automatiseras. För att få förståelse för texten krävs kognitiva resurser och Westlund 

(2010) beskriver flera faktorer som påverkar läsförståelsen. En av de viktigaste är att ha bra 

ordförståelse och ordkunskap, eftersom en skriven text ofta har längre meningar och ett rikare 

ordval än talat språk. En annan faktor som påverkar läsförståelsen är förmåga att göra inferen-

ser, att läsa mellan raderna genom att använda egna erfarenheter. Förmåga att göra inferenser 

beror på läserfarenhet, ålder samt kulturell och social bakgrund. Arbetsminnet är ett annat starkt 

samband med förståelse, eftersom man ska ha kvar det lästa i minnet och samtidigt ta in ny 

kunskap (Westlund, 2010). 

 

Lässvårigheter kan visa sig på olika sätt. Att eleven läser för långsamt och har svårt att hinna 

med jämnårigas studietakt, eller läser för fort och gissar ord. Det kan också vara att man läser 

fel på småord, utelämnar ändelser eller gör tillägg. Skrivsvårigheter kan betyda osäkerhet på 

bokstävernas form eller ljud, att eleven skriver som det låter, gör reversaler, utelämnar vokaler 

eller konsonanter, eller olika former av felstavning (Glentow, 2006). 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika orsaker. Det kan bero på dyslexi, men det kan också 

bero på att eleven inte fått rätt undervisning och stimulans. Enligt Vellutino & Fletcher (2005) 

tyder mycket på att läs- och skrivsvårigheter hos flertalet barn inte direkt orsakas av biologiska 

brister, utan att dessa svårigheter är relaterade till brister i undervisningen. Även Jacobson & 

Svensson (2007) menar att många ungdomar och vuxna tror att de har dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, när den egentliga orsaken är en dålig start på läsundervisningen, vilket i sin tur 

kan ha berott på lärarens bristande kunskaper i läs- och skrivinlärning. Elever som har svårig-

heter med läsning måste få hjälp oavsett om de har en diagnos eller inte.  När elever som har 

problem med att lära sig läsa upptäcks, ska miljön och undervisningen i klassrummet kollas 

upp. Om den är bra och eleven ändå har problem med läsinlärningen ska eleven, enligt Burns, 

Griffin & Snow (1999) direkt få tillgång till läshjälp av en speciallärare i en-till-en undervis-

ning. Denna undervisning ska då vara integrerad med vad övriga klassen arbetar med.  

 

Dyslexi kan betraktas som genetiskt betingad och om den genetiska belastningen är hög be-

hövs bara en liten miljöbelastning för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Ju större miljöbe-

lastning, desto mindre genetisk belastning behövs för att få läs- och skrivsvårigheter. Miljöbe-

lastning kan bl a innefatta dålig undervisning, oregelbunden skolgång, stimulansfattig uppväxt 



 

  9 (49) 
 

mm. Två personer som har ungefär samma genetiska belastning, men där en person som fått 

liten språklig stimulans under uppväxten, får en dålig språklig utveckling, medan en person 

som fått mycket stimulans och god undervisning, uppnår normala läs- och skrivfunktioner 

(Myrberg, 2007).  

 

Dyslexi står för svårigheter med det skrivna ordet, dys=svårigheter och lexia=ord (Høien & 

Lundberg, 1999 s.10). Grundsvårigheterna hos barn med dyslexi är att de har problem med att 

känna igen ord, som i sin tur är resultat av brister i fonologisk medvetenhet, vilket leder till 

svårigheter att se samband mellan språkljud och det skrivna ordet (Vellutino & Fletcher, 

2005). De flesta forskare är överens om att dyslexi, som är svårigheter vid avkodning och 

rättstavning, inte har med intellektet att göra, utan beror på en svaghet i det fonologiska områ-

det (Høien & Lundberg, 1999, Frisk, 2007). 

 

För att bli en bra läsare måste eleven läsa mycket, men för att utveckla läsflyt och ordförråd 

måste eleverna också läsa olika typer av böcker som utmanar läsförmågan och inte bara 

samma slags böcker, för då sker ingen läsutveckling. Goda läsare får stort ordförråd och bra 

omvärldskunskap, vilket gör det lättare att förstå nya texter och därmed ökas motivationen för 

att läsa. Den svage läsaren undviker ofta att läsa och utvecklar därför inte ordförståelse och 

ordförråd i samma utsträckning och får därmed också mindre motivation till att läsa (West-

lund, 2010).  

 

Enligt PIRLS 2006 lyckas svenska elever internationellt sett bra med läsning (Skolverket, 

2007b), men samtidigt visar det sig att läsförståelsen har försämrats markant i Sverige de sen-

aste åren jämfört med tidigare. Ämneslärare på högstadiet och gymnasiet arbetar oftast inte 

medvetet med läs- och skrivutveckling, eftersom de förväntar sig att eleverna redan förvärvat 

dessa kunskaper (Gibbons, 2010), men för att hjälpa elever till bättre läsförståelse bör de få 

undervisning i läsförståelsestrategier. Forskning visar att explicit undervisning, där läraren 

demonstrerar effektiva lässtrategier och visar hur de fungerar, är ett bra sätt att lära sig nya 

strategier för läsförståelse (Arnbak, 2010, Reichenberg & Lundberg, 2011). 

2.2 Kompensation och tekniska hjälpmedel 
Det finns en hel del teknisk utrustning, som kan användas som kompensation för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. En allmän uppfattning bland lärare är att denna form av kompensation är 

positiv, men eftersom det finns alldeles för lite forskning inom detta område, kan forskningen 

inte ge svar på om eleven verkligen förbättrar sin förmåga inom det skriftspråkliga området 

eller inte vid användandet av dessa hjälpmedel (Svensson & Jacobson, 2007). Kompensation 

kan tolkas på olika sätt. Det kan uppfattas negativt om det ses som en ersättning för att en 

person har en svaghet. Om det istället ses som en funktion för att kunna delta i samhällspro-

cessen, för att man inte kan träna upp läs- och skrivförmågan, då blir kompensation en rättig-

het som är både positiv och nödvändig (Svensson & Jacobson, 2007, Svensson, 2009).   

 

Elever i läs- och skrivsvårigheter har många gånger svårt att ta till sig kunskap och följa 

undervisningen på samma sätt och i samma takt som övriga elever. Därför måste de få till-

gång till alternativa metoder för att få samma möjligheter till kunskapsinhämtande som sina 
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klasskamrater. Tekniska hjälpmedel måste anpassas utifrån elevens behov och förändras i takt 

med utvecklingen (Föhrer & Magnusson, 2003), men samtidigt som elever och lärare måste 

lära sig att hantera den nya teknologin, behöver eleverna fortfarande utveckla sin språkliga 

förmåga (MacArthur, 2009). 

 

Om det upptäcks att en elev i förskolan och grundskolans år 1 har fonologiska svårigheter bör 

stor vikt läggas på att förebygga läs- och skrivsvårigheter, en mindre del kan läggas på att 

träna och kompensera. När eleven kommer upp i skolår 2-6 bör man till största delen rikta in 

undervisningen på att öva och träna för att överbrygga läs- och skrivsvårigheter. En del av 

undervisningen kan här läggas på att kompensera svårigheterna, för att tidigt introducera 

kompensatoriska hjälpmedel, och en mindre del på förebyggande arbete. När eleven kommit 

till högstadiet och gymnasiet, bör störst fokus ligga på kompensation, en mindre del på att 

träna och förebygga läs- och skrivsvårigheter (Svensson, 2009). Även om vikten i de lägre 

åren ligger på att förebygga och träna, bör eleverna få möjlighet att börja använda kompensa-

toriska hjälpmedel och lära sig datortekniken. Inte för att träna det de har svårt för, utan för att 

kunna arbeta med samma uppgifter som de övriga i klassen (Föhrer & Magnusson, 2003). 

 

Det finns olika tekniska hjälpmedel och den främsta hjälpen för att läsa är talböcker, både 

läromedel och skönlitteratur. Ett annat hjälpmedel vid läsning är talsyntes, ett dataprogram 

som läser upp text (Björn, 2011) som eleven skriver själv, hämtas hem eller läggs in via skan-

ner eller C-pen. Vid skrivandet påverkas ofta planering och struktur av skrivsvårigheter som t 

ex stavning, skiljetecken, stor bokstav mm, vilket gör att innehållet ofta blir lidande (Föhrer & 

Magnusson, 2003). För att underlätta skrivandet kan talsyntes och stavningsprogram, som är 

gjort speciellt för personer med läs- och skrivsvårigheter, användas. Ett annat vanligt och lätt-

hanterligt hjälpmedel är mobiltelefonen. Eleven kan använda den som kamera, för att ta bilder 

av det som skrivits på tavlan, kalender som påminnelse eller att spela in information (Björn, 

2011).  

 

Elever på högstadiet förväntas kunna ta till sig och få en djupare förståelse för olika texter 

genom att läsa läromedelstexter som ofta innehåller nya ord och begrepp. För elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan detta bli ett stort problem. Att få texten uppläst genom t ex en talsyntes 

eller cd-skiva kan hjälpa en del elever, främst de som har avkodningsproblem, men det hjälper 

inte alla, en del elever har svårare att förstå vad de hör än vad de läser. Ordförklaringar och 

bilder kan därför vara andra sätt att underlätta läsandet (Föhrer & Magnusson, 2003).  

 

Det är viktigt att man gör noggranna utredningar för att se vilka behov eleven har och vad 

syftet med hjälpmedlet är. Hjälpmedlen ska anpassas utifrån den enskilde eleven, det som 

passar en elev kanske inte alls passar en annan (Föhrer & Magnusson, 2003). Det är också 

viktigt att eleven hittar ett hjälpmedel som han/hon verkligen använder och att fördelarna ger 

mer än vad besväret är för att lära sig använda det (Björn, 2011). För att tekniska hjälpmedel 

ska bli effektiva måste elever få speciell träning för att kunna använda det, men även lärare 

måste få utbildning för att kunna handleda och stödja eleverna (Föhrer & Magnusson, 2003, 

Rönnåsen & Ekstedt, 2007). Studier visar att elever som använder tekniska hjälpmedel, men 

inte får tillräcklig instruktion, inte utvecklar sitt skrivande. Effekten av lärandet beror helt på 
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vilken undervisning eleven får, detta gäller speciellt elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Elever som får tillgång till dator med t ex ordbehandlare, men ingen instruktion i hur pro-

grammet ska användas, ger dålig effekt på elevens skrivutveckling (MacArthur, 2009).  

 

2.3 Tidigare forskning 
Det finns forskning om hur stödet för elever i läs- och skrivsvårigheter bör utformas, men 

samtidigt är det svårt att utvärdera hur effektiva de pedagogiska stödåtgärderna är. Høien & 

Lundberg (1999) tar upp problematiken och menar att en av orsakerna är att kontrollgrupper 

sällan används. Om man tror att en metod faller väl ut kan man inte undanhålla vissa elever 

den undervisningen, bara för att se om metoden fungerar. Andra svagheter med utvärdering av 

stödåtgärder kan vara att alltför få elever deltar och att interventionen pågår för kort tid (a.a.).  

I en kunskapsöversikt från Skolverket (2011b) synliggörs några motsägande resultat angående 

särskilt stöd i grundskolan. Utvärderingar visar att andelen elever som inte når målen ökar 

samt att lärare anser att även behovet av särskilt stöd ökar, samtidigt visar studien att stödet 

också har ökat under senare år. Detta kan kopplas till att en förstärkning av resurser satts in 

efter en period av neddragningar, men det kan också bero på att behoven ökat så mycket att 

insatserna som satts in är otillräckliga. Det andra resultatet som visar sig är att ju tidigare och 

mer specialpedagogiskt stöd som satts in, desto sämre resultat. Detta kan dock ha sin förkla-

ring i att de elever som får särskilt stöd har sämre förutsättningar än andra elever och därmed 

kan det haft positiva, men inte tillräckliga effekter, för att kompensera sämre förutsättningar 

hos eleverna. Det tredje resultatet som kommer fram i Skolverkets studie är att åtgärdspro-

gram ger en snävare förståelse av elevers problematik. Åtgärdsprogrammen fokuserar på in-

dividen och dess beteende istället för en förståelse av elevens problem i ett undervisnings-

sammanhang med innehåll, metoder, grupp och organisation. 

 

Utifrån detta är Skolverkets (2011b) uppfattning att elevers svårigheter beror på både den en-

skilde elevens förutsättningar, skolmiljön och de krav som ställs. Arbetssättet i skolan har 

förändrats och individuellt arbete har ökat, vilket ger mindre lärartid för eleverna. Större krav 

ställs därmed på elevernas förmåga till planering och självständighet. Krav som, enligt Skol-

verket (a.a.), elever i behov av särskilt stöd har svårt att klara. Eleverna förväntas ta större 

ansvar för sin skolgång när de kommer upp till högstadiet och många har inte förmågan att 

klara av det som förväntas av dem (Arvidsson & Sundqvist, 2008). Läs- och skrivundervis-

ningen anpassas inte i den grad den borde till elevers olika behov, den anpassning som sker är 

till största delen när och i vilken ordning uppgifter ska utföras. Individuellt stöd har oftast till 

syfte att ge kompensatorisk träning och när elever får stöd av speciallärare går de ofta ifrån 

den vanliga undervisningen och får därmed mindre tid till de uppgifter de ska göra i klass-

rumsundervisningen (Skolverket, 2007a).  

 

Trots att det finns problem med särskiljande lösningar, är inte alla elever gynnade av inklude-

ring. Särskilda stödinsatser och flexibla grupper har visat sig ge positiva resultat (Karlsudd, 

2011). Dyslektiska elever behöver mycket tid och direkt vägledning för sin inlärning, vilket 

inte alltid kan uppnås i klassrummet och detta måste vara en viktig utgångspunkt vid special-

undervisningen (Høien & Lundberg, 1999). En-till-en undervisning är en väl dokumenterad 
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och viktig typ av träning samt ett strukturerat arbetssätt som forskare anser är effektiv för ele-

ver som har problem med sin läsinlärning. Detta gäller framför allt elever med koncentrat-

ionssvårigheter som får en mer effektiv läs- och skrivinlärning om den sker i en ostörd miljö 

(Myrberg, 2005). I Skolverkets studie (2006) om hur skolan möter elever med olika funkt-

ionshinder, framkom att gruppens storlek och sammansättning har stor betydelse. Flera av 

eleverna anser att en liten grupp ger lugn och ro och större möjlighet till koncentration, samti-

digt som gruppundervisning inte upplevs positivt av alla. I dessa fall finns det en ängslan för 

hur gruppen sätts samman och att grupperna upplevs som stökiga. Även om frivilligheten att 

börja arbeta i annan grupp varierat bland eleverna, är de flesta ändå nöjda med att vara där 

och blir oftast kvar i gruppen under hela grundskoletiden, då skolan inte verkar ha nåt annat 

att erbjuda (Skolverket, 2006, s 55). Fördelen med att arbeta i liten grupp stärks också i en 

undersökning bland några pojkar som inte var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. 

Dessa pojkar efterfrågade fler tillfällen i mindre grupper, med elever de kände sig trygga med, 

för att på så sätt kunna kommunicera bättre med andra (Arvidsson & Sundqvist, 2008). 

 

Relationer mellan lärare och elev är också viktigt för att en god inlärning ska ske, om eleven 

känner att läraren bryr sig, ökar möjligheten för inlärning. I en bra en-till-en relation mellan 

lärare och elev ökar chansen till intensitet och uthållighet i arbetet (Høien & Lundberg, 1999). 

Det visar sig också att bra relationer med vuxna är något som de pojkar, som deltog i under-

sökningen om varför de inte uppnått målen för att gå ett nationellt program på gymnasiesko-

lan, saknade. Nära relationer anses ha lett till högre måluppfyllelse. Det anses även negativt 

att få fler lärare på högstadiet, jämfört med de tidigare åren i skolan (Arvidsson & Sundqvist, 

2008). 

 

Det finns ingen entydig bild av hur forskarna anser att det specialpedagogiska stödet mest 

framgångsrikt organiseras. Olika individer och olika svårigheter kräver olika organisation, 

men så länge den goda inkluderande skolan inte finns måste skolverksamheten vara öppen för 

att prova olika organisationsmodeller.  
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3. PROBLEMFORMULERING 
 

Stöd i undervisningen kan alltså utformas i olika konstellationer inom skolans verksamhet, 

genom t ex nivågruppering, flexibla undervisningsgrupper, en-till-en undervisning eller an-

passad undervisning tillsammans med övriga elever i klassrummet. Hur det ska göras råder 

det skilda åsikter om. Mitt intresse i denna studie är dels att försöka förstå hur eleverna själva 

anser att undervisningen och stödet för elever i läs- och skrivsvårigheter bäst bör utformas, 

men också vilket stöd ämneslärare i svenska anser att elever i läs- och skrivsvårigheter bör ha 

i undervisningen. Vilka likheter och skillnader går att uttyda i elevers och lärares beskrivning 

av stödet i undervisningen? Har skolan möjlighet att möta elever på ett sätt som elever och 

lärare anser behövs för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få en positiv läs- och skrivut-

veckling? 

3.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att tolka och förstå, samt uttyda likheter och skillnader i, elevers och 

ämneslärares beskrivning av hur stödet i undervisningen fungerar för elever i läs- och skriv-

svårigheter.  

• Hur beskrivs stödet i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter av elever och lä-

rare? 

 

• Vilka likheter och skillnader finns i elevers och lärares beskrivning av stödet i undervisning-

en för elever i läs- och skrivsvårigheter?  
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4. TEORETISK RAM 
 

Det är vanligt med kopplingar till olika systemteorier inom den specialpedagogiska forsk-

ningen. Systemet ses som en helhet där interaktionen mellan delarna i systemet beskrivs. När 

en del förändras påverkas även de andra delarna och därmed hela systemet (Ahlberg, 2007).  

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Socialkonstruktionistiska teorier har fått stort genomslag i den specialpedagogiska forskning-

en. Inom socialkonstruktionismen ses normalitet och avvikelser som sociala konstruktioner 

och för att uttyda likheter och skillnader i elevers och lärares beskrivning av stödet i undervis-

ningen för elever i läs- och skrivsvårigheter kan tolkningarna av studiens resultat göras med 

stöd i den socialkonstruktionistiska teorin. Denna teoribildning tar ofta sin utgångspunkt i 

olika varianter, bl a Meads teori om symbolisk interaktionism (Ahlberg, 2007). Symbolisk 

interaktionism innebär att vi samspelar med varandra med hjälp av gester och förstår saker 

genom tolkningar som gäller i vår sociala miljö. Gesten är en viktig del i den relationella för-

ståelsen, eftersom den är den första öppna fasen i en social handling. När vi svarar på en an-

nans gest, svarar vi inte på själva gesten utan på vad den betyder. Därför är ett socialt samspel 

meningsfullt (von Wright, 2000). En kroppshållning eller ett ögonkast kan avslöja vad andra 

menar, och vi tolkar andra människors handlande när de kanske inte är medvetna om det. Re-

spons framkallas hos vad Mead kallar en generaliserad annan (Mead, 1934/1995). Mead me-

nar vidare att det måste finnas en gemensam struktur för att vara medlemmar av ett samhälle. 

Individen förfogar bara över ett jag i förhållande till de andra medlemmarnas jag i sin sociala 

grupp. Strukturen hos individens jag, speglar beteendemönstret hos den sociala grupp indivi-

den tillhör. 

 

Samspel mellan människor, där individerna ser sina egna attityder, både vad som upplevs lika 

och olika, i relation till varandra, kallas intersubjektivitet. Deltagarna i en samspelssituation 

möts i kommunikation och delar en verklighet. I ett relationellt perspektiv är en total enighet 

inte möjlig, utan omfattar alltid mångfald. Skillnad och mångfald uppfattas här som existenti-

ella grundvillkor. Intersubjektivitet bör förstås som en kommunikativ process av menings-

skapande snarare än ett tillstånd av samförstånd i enighet (von Wright, 2000). Människors 

medvetenhet blir till och existerar i social interaktion och intersubjektiviteten ses som en cir-

kel i rörelse. Enskilda individer har inte ett färdigt medvetande utan är ständigt föränderlig. 

Meads intersubjektivitet riktar in sig på kommunikationen som uppstår i sociala situationer 

och omfattar en pågående process av meningsskapande (a.a.). 

4.1.1 Olika perspektiv 

Specialpedagogisk verksamhet i skolan kan ses ur två olika perspektiv – det relationella och 

det kategoriska perspektivet (Persson, 2007). I ett relationellt perspektiv antas förändringar i 

elevens omgivning kunna påverka elevens förutsättningar, det utgår från ett långsiktigt per-

spektiv. Eleven, läraren och lärandemiljön är tillsammans i fokus för specialpedagogiska åt-

gärder och alla på skolan ansvarar för att elever i svårigheter får stöd och hjälp. I ett katego-

riskt perspektiv ses elevens svårigheter som individbundna, fokus för specialpedagogiska åt-

gärder ligger hos eleven, tidsperspektivet är kortsiktigt och verksamheten riktar in sig på mer 

eller mindre akuta problem. Ansvaret för att eleven får stöd och hjälp ligger ofta på specialpe-
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dagogiskt utbildad personal (a.a.). I det kategoriska perspektivet utgår man från elever med 

svårigheter, medan man i det relationella perspektivet istället talar om elever i svårigheter 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Som en konsekvens av kontrasterna mellan de 

båda perspektiven bör specialpedagogik handla om att analysera samspelet mellan individ och 

miljö på individ- grupp- organisations- och samhällsnivå (Ahlberg, 2007). Det kan dock vara 

svårt att motivera det specialpedagogiska arbetet ur ett relationellt perspektiv, eftersom det 

involverar alla lärare och handlar om långsiktiga lösningar som kräver att hela skolans system 

måste granskas. Ett sådant förändringsarbete tar lång tid och om man inte sätter in åtgärder för 

att lösa akuta problem kan stora svårigheter uppstå. Därför bör skolan tillåta båda perspekti-

ven parallellt (Persson, 2007). 

 

En stor del av den specialpedagogiska forskningen befinner sig fortfarande i ett kategoriskt 

perspektiv, men allt fler projekt beskrivs i ett relationellt perspektiv. Detta kan ses som resul-

tat av det kritiska förhållningssätt som ställt begrepp som normalitet respektive avvikelse i 

fokus (Rosenqvist, 2007). Hur representanter för skolor ser på vad som är avvikande och 

normalt, blir en utgångspunkt för hur åtgärderna utformas, om det ses kategoriskt, vilket inne-

bär differentiering av elever, eller relationellt, en differentiering av undervisningens insatser 

och andra åtgärder. Det relationella perspektivet behöver mer stöd av specialpedagogisk 

forskning och en långsiktig utveckling och fördjupning för att lärarutbildningen och skolan 

ska kunna utveckla en kompetens för att möta alla elever (a.a.). För de lärare som inte har den 

nödvändiga specialpedagogiska utbildningen i sin grundutbildning måste det skapas förutsätt-

ningar för fortbildning (Høien & Lundberg, 1999). Att särskilda undervisningsgrupper för 

stökiga elever ökat kan ses som en konflikt mellan det önskvärda inkluderande perspektivet 

och den mer resurskrävande skolverksamheten där inkludering inte är praktiskt genomförbart. 

Minskade ekonomiska resurser och brist på specialpedagogisk kompetens påverkar lärares 

möjligheter till ett inkluderande förhållningssätt. Ambitionen finns, men många faktorer gör 

det svårt att arbeta inkluderande, vilket kan ge en hög stressfaktor för de som arbetar i skolan 

(Vernersson, 2007). 

4.1.2 Specialpedagogiska förhållningssätt 

Inom det specialpedagogiska arbetet finns två olika förhållningssätt, som kan jämföras med de 

två ovan nämnda perspektiven. Karlsudd (2002) benämner dessa båda spår den snäva och den 

vida verksamheten och illustrerar de två förhållningssätten enligt figur 1 och 2 nedan (Karl-

sudd, 2002). Det snäva förhållningssättet, som kan kopplas till det kategoriska perspektivet, 

har störst representation i skolans verksamhet. Det arbetar främst med kompenserande åtgär-

der, i små grupper, ofta med kärnämnena i centrum. Med nedanstående figur visas hur kom-

penserande åtgärder kan vidtas för att eleven ska anpassas till skolmiljön i det snäva förhåll-

ningssättet.  
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Figur 1. Den snäva verksamheten (Karlsudd, 2002, s 42) 

 

Av figuren framgår att den snäva verksamheten oftast sker i särskilda grupper och fokuserar 

på metoder, träning och anpassning. Undervisningen koncentreras främst kring svårigheter 

och avvikelser och den utförs av en liten personalgrupp, avskilt från övrig verksamhet.  

 

Det vida förhållningssättet, som kan kopplas till det relationella perspektivet, arbetar i första 

hand med att anpassa omgivningen till eleven. Det kännetecknas av en ideologisk hållning 

och engagerar alla på skolan, där attityder och acceptans ställs i centrum, vilket visas i figuren 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Figur 2. Den vida verksamheten (Karlsudd, 2002, s 43) 

 

 

Kompensatoriskt inriktad 

 

Engagera färre lärare och elever, 
men tar stort utrymme inom den 

specialpedagogiska verksamheten 

 
Centralt: Metoder, färdigheter, 

träning, anpassning 

 
Ämnesinnehåll: sv, ma… 

 

Organisation: Ofta särskilda grupper  
 

 
Fokus på: Svårigheter och avvikel-

ser 

 

 

 

 

 

 

 

                Ideologiskt inriktad 

 

            Ska engagera samtliga på skolan, lärare, elever, föräldrar, men tar ett  
                                         blygsamt utrymme på skolorna 

 

                            Centralt: Förhållningssätt, attityder, acceptans 
 

                          Ämnesinnehåll: Etik, moral, jämlikhet, solidaritet 

 
                                      Organisation: Integration är ett villkor 

 

                                          Fokus på: Möjligheter och likheter 
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I figuren av den vida verksamheten framgår att ett gemensamt förhållningssätt står i centrum. 

I detta förhållningssätt är integration ett villkor, och till skillnad från den snäva verksamheten 

som har fokus på svårigheter och avvikelser, fokuserar den vida verksamheten på möjligheter 

och likheter. Dessa två förhållningssätt kan ses som motarbetande inriktningar, å ena sidan 

anpassa eleven till skolans miljö genom kompensation och å andra sidan bredda verksamheten 

för att minska kravet på anpassning. Den snäva kompensatoriska verksamheten måste därför 

reduceras i sin särskiljande form och övergå till att bli en del av den vida verksamheten 

(Karlsudd, 2002, s 43). Detta kan göras genom att arbeta med kompenserande metoder för att 

eleven ska utveckla olika färdigheter, samtidigt som man arbetar för en miljö som är tillåtande 

oavsett om de kompensatoriska åtgärderna lyckas. Den kompensatoriska verksamheten kan på 

så sätt vara en del av den vida verksamheten tillsammans med övriga elever. Detta illustrerar 

Karlsudd (2002) i nedanstående bild, som han beskriver som Den specialpedagogiska motsä-

gelsen (figur 3), där han menar att avvikelser ska accepteras samtidigt som arbete sker för att 

minska avvikelserna. 

         

  

                     

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Den specialpedagogiska motsägelsen (Karlsudd, 2002, s 44) 

                  

4.1.3 Begreppet integrering 

Med integrering menas att elever i behov av särskilt stöd tillhör sin ordinarie klass. Haug 

(1998) delar vidare upp begreppet i två olika riktningar; segregerande integrering och inklude-

rande integrering. Segregerande integrering utgår från att hitta den optimala miljön för den 

enskilde eleven. Det kan variera från att vara i klassen, få enskilda undervisningstimmar, ar-

bete i mindre grupper etc. Detta innebär att sakkunniga måste rådfrågas och lösningar bestäms 

utifrån elevens diagnostisering. Eleven ges individuell kompensatorisk behandling för att 

kunna anpassa sig till skolan och samhället (a.a.).  

 

Inkluderande integrering innebär att eleven får undervisning inom klassens ram. Här ses det 

bästa för eleven genom att alla får gemensam undervisning oberoende förutsättningar och 

prestationsförmåga. Stor vikt läggs här på social träning. Acceptans ska finnas för olikheter 

och undervisningen ska tillrättaläggas för eleverna. Detta gör att det inte blir någon skillnad 
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mellan vanlig undervisning och specialundervisning och alla lärare måste ha tillräckliga kun-

skaper för att undervisa alla elever (Haug, 1998).  

 

Groth (2007) visar i sin studie om specialpedagogiska insatser, att en segregerande integre-

ringen kan leda till utanförskap, samt att erfarenheter av utanförskapet påverkar elevens själv-

bild negativt och därmed även elevens lärandeutveckling. Samtidigt visar studien att tack vare 

speciallärarnas erfarenhet, stärker de elevens självbild och tar en positiv riktning mot accep-

tans, men att det positiva dock inte lyckas kompensera det negativa. Hur negativa konsekven-

serna blir för eleven, har att göra med den aktuella skolkulturen, lärarnas kompetensnivå och 

deras synsätt inom dessa frågor (a.a.). Å andra sidan är det svårt att fastställa effekterna av det 

specialpedagogiska stödet, dels pga etiska svårigheter och dels genom problem med att ge-

nomföra kontrollerade studier (Karlsudd, 2011). Även Svensson (2009) konstaterar att det är 

problem att utvärdera interventionsstudier, det kan vara svårt att avgöra om det är åtgärderna 

eller andra omständigheter som påverkar förmågan.  

 

Nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper är fortfarande vanliga lösningar i sko-

lan, vilket också lärare och elever uppskattar, samtidigt som det är elever med goda förutsätt-

ningar som tjänar mest på det (Skolverket, 2011b). Inkludering är en omfattande och stor 

fråga som inte bara handlar om var eleven är placerad. Inkludering innebär även delaktighet 

socialt och lärandemässigt. Om nivågrupperingar eller särskilda undervisningsgrupper be-

döms vara nödvändigt, ska dessa bara vara tillfälliga med fortlöpande utvärdering (a.a.). 

 

För att nå en skola med demokratisering och deltagande krävs alltså mer än bara en förflytt-

ning av elever in i klassrummet. Risken kan bli att inkludering utan individuell anpassning 

osynliggör, om inte omfattande åtgärder sätts in (Haug, 1998). En skola som har en kombinat-

ion av att dels ha elever i grupper och dels inkluderande i ordinarie klass kräver samarbete 

och samplanering mellan klasslärare och speciallärare (Myrberg, 2005). Specialundervisning-

en blir en fråga för hela skolan och inte bara för specialläraren, men även en skola som inklu-

derar alla behöver resurser och professionellt stöd för att kunna fungera för alla elever, ef-

tersom det kommer att finnas elever som är i behov av undervisning anpassad till deras för-

måga (Haug, 1998). Speciallärar- och specialpedagogrollen blir därför inte överflödig (Groth, 

2007). Varje skola bör ha tillgång till resurslärare och andraspråkslärare samt lässpecialister 

som kan vara rådgivare till klasslärare och ha specialträning med elever i lässvårigheter 

(Snow, Burns & Griffin, 1998), men lärare generellt bör också ges möjlighet till fördjupade 

kunskaper inom det specialpedagogiska området (Groth, 2007) och speciallärarens roll måste 

definieras, så det blir en tvåvägskommunikation mellan specialläraren och ämnesläraren 

(Burns, Griffin & Snow, 1999).  
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5. METOD 
 

 

Eftersom jag vill förstå och se likheter och skillnader i hur lärare och elever beskriver hur 

undervisningen fungerar och vilket stöd de anser behövs för elever i läs- och skrivsvårigheter, 

kommer jag använda mig av en kvalitativ forskningsstrategi, vilket har ett tolkande synsätt 

och där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data 

(Bryman, 2007, s 249). Kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan teori 

och praktik, vilket innebär att man drar allmänna generella slutsatser utifrån empiriska fakta. 

Kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad, 

där tyngden ligger på förståelse av den sociala verkligheten, samt en ontologisk ståndpunkt 

som beskrivs som konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett 

samspel mellan individer (Bryman, 2007).  

Då jag är ute efter att få en förståelse för lärares och elevers beskrivning av undervisning och 

stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter, och den hermeneutiska ansatsen bygger på att få en 

djupare förståelse, väljer jag därför att använda mig av den här. Den centrala idén i hermeneu-

tiken, som från början utformades för att förstå texter, var att försöka få fram textens mening 

utifrån det perspektiv som författaren till texten haft (Bryman, 2007). Hermeneutik betyder 

tolkningslära och utgår från forskarens förförståelse, den byggs sedan vidare allt eftersom 

med teori och empiri, i växelverkan från del till helhet och från helhet till del, i en cirkel där 

forskaren också kan uttrycka sin egen kunskapsutveckling, vilket kallas den hermeneutiska 

cirkeln (Molander, 1988/2003).  

5.1 Intervju som metod 
Intervjuer är en ofta använd metod i kvalitativa undersökningar, eftersom den är flexibel och 

inte innebär lika långt deltagande för forskaren som t ex observationer. Intervjuer kan göras 

ostrukturerade, där intervjuaren använder sig av bara några anteckningar som minneshjälp och 

låter respondenten tala fritt. Intervjuer kan också vara semi-strukturerade, där forskaren an-

vänder sig av ett antal frågor eller teman som ska tas upp, men där respondenten fortfarande 

har stor frihet att utforma svaren. Följdfrågor kan också ställas för att klargöra något respon-

denten sagt. De ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuformerna förekommer ofta i 

kvalitativa studier (Bryman, 2007). Intervjuer kan göras enskilt eller i grupp i så kallade fo-

kusgrupper eller gruppintervjuer, där respondenterna kan diskutera frågeställningarna med 

varandra. Skillnaden mellan fokusgrupp och gruppintervju är att man i en gruppintervju täcker 

flera olika frågeställningar. En fokusgrupp fördjupar sig inom ett ämnesområde och intresset 

där ligger i hur gruppmedlemmarna diskuterar i en viss fråga, samt hur de reagerar på varand-

ras åsikter (a.a.), vilket inte är syftet med de här intervjuerna.  

 

I denna studie väljer jag att göra semi-strukturerade intervjuer, eftersom jag känner mig tryg-

gare med ett manus, men samtidigt vill kunna vara flexibel utifrån de svar jag får. Eftersom 

jag utför intervjuerna med ämneslärare på olika skolor, anser jag att individuella intervjuer är 

lämpligast. Med eleverna däremot, gör jag två gruppintervjuer. Min tanke från början var att 

göra enskilda intervjuer med elever på högstadiet. Att jag frångick den ursprungliga tanken, 

var främst att jag anser det lättare för ungdomar att bli intervjuade om de får stöd av varandra. 
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Dessutom anser jag att elever på gymnasiet, som har lite distans till sin tid på högstadiet, 

också kan ha lite enklare att prata om högstadietiden, än elever som befinner sig mitt i den.  

 

Gruppintervjuer väljs ibland för att spara tid, men istället kan det ta längre tid att skriva ut 

intervjun, eftersom man får stora datamängder och det kan vara svårt att avgöra vem som sä-

ger vad (Bryman, 2007). Det kan också vara en fara i att ungdomarna blir påverkade av 

varandra i sina svar, att de faller för grupptrycket. Problem kan också uppstå med alltför tyst-

låtna deltagare eller de som inte låter andra komma till tals (a.a.). Det ställer stora krav på mig 

som intervjuare, att lyfta fram allas röster. Eftersom jag bara intervjuar två elever åt gången, 

bedömer jag att detta inte kommer att bli ett stort problem. Samtidigt anser jag att det kan vara 

lättare för mig att skapa kontakt och få en bra intervju, genom att låta ungdomarna göra inter-

vjun tillsammans. I det här fallet två och två, istället för att få tillgång till och skapa kontakt 

med enskilda elever. Eleverna får dessutom möjlighet att diskutera upplevelsen av undervis-

ningen i skolan med någon som har liknande erfarenheter, vilket jag ser som en styrka vid 

själva intervjutillfället, för att få så utförliga svar som möjligt. 

 

5.2 Urval 
För att konfidentialitetskravet bättre ska kunna följas har jag valt att göra intervjuer på andra 

skolor än den jag själv arbetar på. Urvalet är till en del ett bekvämlighetsurval, då jag valt 

skolor som ligger inom ett begränsat geografiskt område, dock inte i samma kommun. Sko-

lorna är utvalda utifrån att det inte bör vara alltför små undervisningsgrupper. I övrigt har inga 

andra krav ställts på de skolor som deltar. 

 

Studiens målgrupp är ämneslärare i svenska på högstadiet och elever på gymnasieskolan med 

erfarenhet av stöd i undervisningen. Inför studien kontaktades tre rektorer i olika kommuner. 

Från respektive rektor fick jag sedan kontaktuppgifter på ämneslärare i svenska som jag kon-

taktade för att boka tid för intervjuer. Vidare kontaktades ansvarig för en gymnasieskolas in-

troduktionsprogram, för att få kontakt med elever som har erfarenhet av stödundervisning. 

Introduktionsprogrammet är ett gymnasieprogram, som hemkommunen är skyldig att erbjuda 

elever som är obehöriga till ett nationellt program (Skolverket.se, 2012). Efter att ha fått 

namnuppgifter på tänkbara respondenter kontaktades dessa via mail eller telefon. Förutom ett 

informationsbrev (bilaga 1), fick även respondenterna ytterligare information om studien vid 

intervjutillfället. Eftersom samtliga elever är över 15 år och några t o m har passerat 18 år, var 

det inte information till föräldrar nödvändigt. 

 

Min tanke från början var att göra intervjuer med en elev på den grundskola där jag intervjuar 

ämneslärare, men under studiens gång bestämde jag att istället söka upp introduktionspro-

grammet, eftersom de har kontakt med elever som har eller tidigare haft stöd i skolan, för att 

göra elevintervjuerna där. På så vis får jag elever från olika grundskolor, med olika erfarenhet 

av hur skolor arbetar i stödet till elever med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom jag redan 

hade skickat ut informationsbrev till rektorerna, där jag skrivit att jag även ville ha kontakt 

med en elev på skolan, när jag ändrade mitt val av elevrespondenter, förklarade jag mitt nya 

val vid telefonkontakt med respektive rektor. Samtliga ansåg att det var ett bättre val utifrån 

de grunder jag beskrivit ovan. 
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5.2.1 Intervjupersoner 

Eleverna som intervjuats är två pojkar och två flickor från tre olika grundskolor. De har alla 

specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. En elev fick sin diagnos i årskurs 5, en i års-

kurs 8 och de andra två på gymnasiet. De går nu på olika program i gymnasieskolans första 

eller andra år. De lärare som deltar i studien är alla svenska/SO-lärare, en manlig och två 

kvinnliga lärare, vilka har arbetat inom skolan mellan 8 och 19 år.  

 

5.3 Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes, gjorde jag provintervjuer med en lärare och en elev för att se 

om frågeguiden (bilaga 2) fungerade som jag tänkt mig. Efter provintervjun med läraren änd-

rades frågorna något vad gäller formulering och ordningsföljden för studiens olika teman, för 

att tydliggöra frågeställningarna ytterligare. Frågeguiden till eleverna fungerade bra och fick 

därför vara oförändrad. Dessa provintervjuer används inte som resultat i studien. 

 

Studiens intervjuer genomfördes på elevernas och lärarnas respektive skolor, ostört i avskilda 

rum och vid tidpunkter utifrån respondenternas önskemål. Elevernas intervjuer har utförts vid 

två tillfällen, med två elever, en flicka och en pojke, från olika grundskolor vid varje tillfälle. 

Lärarnas intervjuer har utförts enskilt på respektive lärares skola. Samtliga intervjuer varade i 

ca 30 min vardera och varje samtal spelades in för att jag inte skulle missa något av intervju-

personernas svar. Istället kunde jag koncentrera mig på vad de sa och vid behov ställa följd-

frågor för att tydliggöra svaren. Det är viktigt att intervjuerna kan spelas in, för att kunna 

fånga respondenternas svar med deras egna ord och sedan kunna göra en detaljerad analys 

(Bryman, 2007). När samtalen var avslutade fick jag löfte om att kunna höra av mig igen om 

något var oklart eller om det visat sig att jag missat något som jag behöver utveckla vidare.  

 

5.4 Bearbetning av redovisning och empiri  
Intervjuerna skrevs ut i sin helhet och skickades sedan till respektive respondent för godkän-

nande. Vid bearbetningen av materialet började jag med att läsa alla de transkriberade inter-

vjuerna för att få en helhetsbild av materialet. Sedan delade jag upp intervjuerna i två grupper 

med elevernas och lärarnas svar var för sig. Varje grupp delades sedan upp i tre olika under-

rubriker; bemötande, stöd i undervisningen och tekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet 

med resultatredovisning och analys. De rubriker som används är begrepp, där jag kan koppla 

samman min empiri med den vetenskapliga teorin. I sammanställningen av intervjusvaren 

använde jag mig av överstrykningspennor i olika färger, en färg för varje underrubrik, för att 

inte missa något av respondenternas svar. Jag skrev sedan en sammanfattning av respektive 

grupps resultat med citat som styrker respondenternas svar.  

 

I redovisningen av empirin har jag valt att inte precisera vem som svarat vad, för att bättre 

kunna garantera att respondenternas identitet inte röjs. Dessutom kan jag inte se att det har 

någon betydelse för resultatet i studien. Vid lärarintervjuerna har jag valt att omnämna alla 

respondenter med ”läraren”, eftersom det är en manlig och två kvinnliga respondenter. Om 
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jag istället använder mig av fingerade namn eller ”han” och ”hon”, är det svårare att dölja 

identiteten på vad respondenterna svarat. I redovisningen av elevernas resultat har jag däremot 

använd mig av ”han” respektive ”hon” eftersom det var två pojkar och två flickor som deltog 

och det därför inte syns i resultatet vem som sagt vad.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet används ofta i kvantitativa undersökningar, för att visa på kvaliteten i 

en undersökning. Eftersom dessa begrepp oftast rör mätningar, ses de inte som lika relevanta i 

en kvalitativ studie (Bryman, 2007). Begreppen kan dock ses i en annan innebörd i en kvalita-

tiv studie. För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i denna studie, har, efter intervjuer-

na transkriberats, respondenterna fått möjlighet att läsa igenom och bekräfta att jag uppfattat 

dem på ett riktigt sätt, en så kallad respondentvalidering. Genom att säkerställa…  

 

…att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man 

rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verk-

lighet som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den 

verkligheten på ett riktigt sätt (a.a. s 258). 

Ingen av respondenterna hade något att tillägga eller förändra efter att de hade läst transkript-

ionerna.  

 

Jag är medveten om, att mitt arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter och min roll som 

speciallärare, kan ha betydelse för min tolkning och analys av svaren. Jag har därför försökt 

vara objektiv i min analys och inte låtit mina personliga värderingar påverka resultatet. Det är 

svårt att dra några generella slutsatser av resultatet i denna studie, eftersom den inte täcker 

den bredd som en kvantitativ studie skulle ha gjort. Denna studie visar vad tre lärare och fyra 

elever har att säga om undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter, samt om det går 

att uttyda några likheter och skillnader i elevernas och lärarnas beskrivningar. Jag anser att 

resultatet i studien, om hur undervisningen beskrivs på olika skolor, kan ge en fingervisning 

av hur skolan på ett bra sätt bör möta elever i läs- och skrivsvårigheter.  

5.6 Forskningsetiska principer 
Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan etiska och oetiska tillvägagångssätt. I en 

kvalitativ studie är frågeställningarna ofta öppna och oklara, därför kan det vara svårt att in-

formera respondenterna helt tydligt om forskningen, vilket kan ge brister i samtyckeskravet 

(Bryman, 2007). Inom forskningen finns två huvudkrav, dels forskningskravet som innebär att 

kunskaper och metoder utvecklas, dels kravet på skydd till individen. Det senare kan delas 

upp i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Informationen om syftet och upplägget för studien ska formuleras på ett begripligt sätt, samt 

att den institution som står för studien tydligt ska framgå. Forskaren kan behöva ta ställning 

till om alla data ska arkiveras eller förstöras om informationen är känslig. Deltagandet ska 

vara frivilligt och personerna har rätt att avsluta sitt deltagande när de vill, utan att behöva 
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ange något skäl till detta. Platser och personer som ingår i studien ska inte kunna identifieras 

vid publicerandet av resultatet (Bryman, 2007). 

 

I denna studie följs informationskravet genom att intervjupersonerna får ett informationsbrev 

(bilaga 1) om studiens syfte, samt en personlig information innan intervjuerna genomförs. 

Samtyckeskravet följs genom att lärare och elever blir informerade om studien och sedan får 

möjlighet att bestämma om de vill delta i studien eller inte. De blir även informerade om att 

de när som helst kan avsluta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att inga namn på 

elever, lärare, skola eller kommun redogörs i arbetet, samt att intervjumaterialet bara behand-

las av mig och att banden raderas efter användandet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som insamlas endast används för forskningsändamål. 
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6. RESULTAT 
 

Syftet med studien är att tolka och förstå, samt uttyda likheter och skillnader i elevers och 

ämneslärares beskrivning av hur stödet i undervisningen fungerar för elever i läs- och skriv-

svårigheter. Redovisningen av resultatet delas upp på så sätt att elevernas intervjuer redovisas 

först och lärarnas sedan, i löpande text med citat från respondenterna. I de två följande avsnit-

ten analys och diskussion knyts sedan resultatet ihop med teorin. 

6.1 Elevintervjuer 
Resultatet av elevintervjuerna har delats upp i tre olika underrubriker, vilka beskrivits i meto-

davsnittet ovan, utifrån de begrepp som kommit fram i teoriavsnittet, för att tydliggöra resul-

taten och få en översikt av elevernas beskrivning av sin tid på högstadiet. 

6.1.1 Bemötande 

Alla fyra eleverna har svårt att tala om hur de på bästa sätt lär sig och menar att det varierar 

beroende på vad de ska lära in. Två av eleverna tycker att det är lättare om läraren berättar än 

när de läser själv. En av eleverna tycker att grupparbete eller att sitta och jobba själv är bra, 

eftersom man tröttnar på att sitta och lyssna. Det ser lite olika ut om eleverna har förklarat för 

någon lärare hur de bäst lär sig. En elev har inte pratat med sina lärare om det. En elev anser 

att hon har sagt till och också fått bra respons. Hennes lärare tyckte att det var bra att hon sa 

till och hon anser också att hon fick lära på det sätt hon ville. De andra två tycker att de för-

klarat för sina lärare flera gånger, men inte fått någon respons. Lektionerna har istället fortsatt 

som vanlig. En har blivit bemött med svar som visas i kommande citat. 

’Jaha vad du är duktig som vet vad du har för problem och kan förklara 

det’, men det händer inget, utan jag … om jag sa att jag lär mig så här 

bäst, ’ja, det är bra men tänk på att det är 35 elever till i klassen’ man 

kan inte se till att alla får det bra liksom. 

En elev beskriver vikten av att läraren lyssnar på dem, när det gäller hur man lär.  

Man har ju problem redan och så ska en lärare köra över en, då går 

det inte, då blir man ju … då tappar man orken för att kunna lära sig.  

 

Även om det är svårt att säga precis hur man lär på bästa sätt, menar en elev att det ju ändå är 

de själva det gäller. Hon anser att det är lättare att säga till på gymnasiet än det var på högsta-

diet och förklarar varför i nedanstående citat. 

Man tänker inte på samma sätt nu som man gjorde då, man lyssnade 

bara på vad dom sa.  

 

Att det är lättare att säga till idag, beror enligt henne att hon nu vågar mer och har blivit mer 

självsäker. Samtliga elever anser att det är viktigt att lärare lyssnar på dem. En uttrycker tyd-

ligt att detta är viktigt, samt att hon vill bli bemött som alla andra, men att hon stött på andra 

bemötande, vilket visas i följande citat. 
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Man ska definitivt lyssna på dom, man ska inte tycka att dom är dumma 

på nåt sätt, för att de tar längre tid att förstå nånting, att det tar längre 

tid att läsa nånting, att skriva nånting, man ska inte anse att dom är 

dummare än nån annan i klassen, man ska definitivt inte yttra det. /…/ 

Det har hänt. 

 

Alla eleverna anser också att det är viktigt för eleven att tidigt få reda på vad det är som gör 

att de har svårare med att läsa och skriva än andra elever. De tycker själva att de fått diagno-

sen alldeles försent. En av eleverna uttrycker det på följande vis. 

Man ska vara lyhörd, kanske… om man ser att det är läs- och skrivsvå-

righeter så ska man ta upp det på en gång, så fort man ser att det finns… 

fast man kan ju stava fel, det kan ju alla, men så fort man ser en tendens 

till det så ska man ta upp det och försöka göra nåt åt det. 

 

En av eleverna gjorde en utredning i årskurs 6, men fick inte reda på att han hade dyslexi för-

rän han kom till gymnasiet. Han har heller inte fått någon förklaring till varför han inte fått 

besked om sin diagnos tidigare, vilket tydliggörs i citatet nedan 

Jag hade ju undrat om jag hade dyslexi, för jag fick inte reda på om jag 

hade dyslexi eller … vi hade gjort det i sexan, ett test där, och så fick jag 

reda på det i gymnasiet. 

 

De har alla lite olika känslor om hur det var att få diagnosen dyslexi, för en elev kändes det 

bra, vilket visas i kommande citat. 

Det var väl en liten lättnad att få reda på vad det är för fel, eller vad 

jag ska säga. 

 

Medan det för en annan var lite delade känslor och beskriver sin upplevelse av det i nedanstå-

ende citat. 

Ja alltså jag kände så här att en lättnad när man fick det, men jag kände 

också ’fan, nu finns det svart på vitt’ att nu har jag dyslexi eller väldigt 

nära till det eller vad jag ska säga, nu ska jag visa det också. Jag har all-

tid försökt dölja att jag har läs- och skrivsvårigheter/.../ jag har definitivt 

försökt dölja det, mina läs- och skrivsvårigheter, så jag har inte fått hjälp 

för det heller. 

 

En av eleverna tar också upp att det är känns jobbigt att förklara för övriga elever varför hon 

får ha en dator och inte de andra och menar att det är skolans sak att ta upp det och prata om 

att läs- och skrivsvårigheter är så pass vanligt som det faktiskt är. 

6.1.2 Stöd i undervisningen 

Alla fyra eleverna har erfarenhet av att arbeta enskilt eller i liten grupp utanför klassrummet. 

Den elev som fick sin diagnos tidigast, säger att hon har fått stöd i alla ämnen och när hon ser 

tillbaka på högstadietiden tycker hon att hon fått så mycket hjälp som hon bara kan. Stödet för 

henne har varierat mellan att vara kvar i klassen, då hon har behövt ha läraren med hela tiden, 
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till att gå ifrån i liten grupp. Hon uppger att det var skönt att gå ifrån, där arbetet mer var an-

passat till den nivå hon befann sig. Av detta får hon medhåll av en annan elev som upplever 

att fördelen med att arbeta i liten grupp bl a var vid redovisningar, vilket visas i nedanstående 

citat.  

Redovisning, jag tycker inte om att redovisa i helklass, det behöver 

man inte tänka på att det är så i en liten grupp. 

En elev berättar att hon ibland fick gå till specialpedagogen, men känner sig inte speciellt nöjd 

med hur det fungerade, vilket synliggörs i följande citat. 

Jag har speciellt problem med meningsbyggnader, och det har jag väl 

fått lite hjälp för, men inte så mycket, inte nåt jag kan hurra för i alla 

fall.  

Hon lyfter istället fram sin lillasyster, som var mycket duktig att läsa och läste läxan för henne 

på kvällen. 

Ja, hon är den absolut största hjälpen för mina läs- och skrivsvårigheter.  

 

En elev är besviken på att inte ha fått läst alla ämnen under de tidigare åren. Hon anser att det 

är därför hon inte klarar engelskan idag, eftersom hon ligger så pass långt efter där. Istället för 

engelska fick hon gå till speciallärare och läsa svenska, då det ansågs viktigare och fick därför 

börja läsa engelska först i årskurs 7. Hon är mycket besviken, vilket kan utläsas i följande 

citat. 

Vilka problem man än har ska man ändå få ha alla lektioner.  

 

En annan elev valde själv att ta bort SO-ämnena för att det blev för svårt för honom, vilket 

följande citat visar. 

Så SO blev det ju att jag plocka bort för att jag inte orkade med det. 

 

Istället önskade han att han hade fått en lite lättare kurs, med anpassade texter och enklare 

material, men ändå på en nivå så han haft möjlighet att nå målen. 

 

Eleverna har fått olika mycket anpassningar, utifrån sina svårigheter, för att klara den ordina-

rie undervisningen. En elev har haft lättare texter och hade inte några prov, medan en annan 

elev hade möjlighet att göra muntliga prov och redovisningar. Tre elever uppger att de fick 

längre tid vid behov, både vid inlämningsuppgifter och prov, men att det inte alltid hjälpte och 

som en av dem uttryckte det. 

Jag har ju fått suttit längre, men ibland har jag inte haft tålamodet att 

sitta så pass länge som det tar.  

 

En elev berättar att de blev lovade att få utskrivna anteckningar av vad läraren pratade om 

inför ett nytt arbetsområde, men det fungerade inte som det var sagt, vilket han beskriver i 

följande citat. 
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Vi hade ju att vi skulle kunna få det, det spelade ingen roll om man 

hade dyslexi eller … så skulle vi kunna få det om vi ville, men det fick 

vi aldrig.  

 

En annan elev instämmer och beskriver hur hon istället tränat upp olika strategier för att 

komma ihåg, vilket visas i följande citat. 

Då var det, det här att jag har väldigt bra minne, så jag kopplar ihop sa-

ker med nånting, om dom ritar nånting på tavlan, och, om dom ritar ett 

hus på tavlan kan jag komma ihåg allt dom säger under tiden dom ritar 

det här huset. Det har jag tränat upp liksom för att jag har gjort så tidi-

gare.  

 

Samtliga uppger att de frågade läraren eller en kompis om det var någon uppgift de inte för-

stod. Två av eleverna anser att de då fick förklarat så de kunde arbeta vidare, medan de andra 

ansåg att de inte alltid fick en tydlig förklaring hur de skulle göra, även om de frågade. De 

hade då lite olika strategier, den ena eleven gav upp och gjorde inte uppgiften eftersom han 

inte visste hur han skulle göra, vilket han berättar i nedanstående citat. 

Om man inte fick nåt svar eller hjälp eller så, då sköt man det bara åt 

sidan, sköt det framför sig till det var försent.  

 

Medan den andra eleven verkligen såg till att få veta hur hon skulle göra och inte gav sig in-

nan hon fått svar…  

Jag är så envis, om jag inte får en förklaring, så ser jag till att jag får 

en förklaring. Alltså det är liksom deras uppgift att lära ut och kan 

dom inte lära ut så är det ingen idé att vara lärare.  

 

… och förklarar vidare vad hon kunde göra om hon inte fick respons hos sin lärare. 

Man pratar tills man kommer till rätt person, om inte läraren svarar 

precis, kanske det finns nån annan lärare som har samma ämne, eller 

en mamma eller pappa eller vem som helst som man kan fråga /…/ jag 

har varit ovänner med många lärare 

6.1.3 Tekniska hjälpmedel 

Samtliga elever har använt dator som stöd i undervisningen, två av dem fick sin dator först på 

gymnasiet, en elev fick sin i sexan och en i åttan. Vid datoranvändande har två av eleverna 

fått hjälp av kommunens it-tekniker ca en gång/månad, däremellan har de arbetat själv. De 

andra två har själv fått klura ut hur man ska gå tillväga. De känner inte att de fått så stort stöd 

när det gäller användandet av dator, men om de bett om hjälp har de fått det.  

 
Alla anser att datorn är ett bra stöd i skolarbetet och nämner framför allt stavningsprogram 

och talsyntes, som de program som används mest. Två av eleverna upplever dock att talsynte-

sen med sin robotröst kan vara jobbig att höra på och att det är lätt att komma åt musen så 

talsyntesen hoppar fram till ett annat ställe. Samtidigt är talsyntesen till stor hjälp vid skrivan-

det, vilket en av eleverna uttrycker i kommande citat.   
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Ja, alltså typ meningsbyggnader som jag har problem med, då måste 

jag ha den.  

 

Största problemet anses vara att tekniken inte alltid fungerar, vilket synliggörs i följande citat 

från en av eleverna. 

Jag var väldigt skeptisk till det, verkligen, det strular jämt när jag ska 

sitta med den, jag tycker inte alls om det, men ja, det hjälper ju lite grann 

i alla fall, det hjälper ju till, det säger till, alltså med Stava Rex och allt 

möjligt så får du ju … då ser du ju fel som du annars inte skulle märka, 

du skulle inte ha en aning om att du hade stavat fel.  

 

En elev ansåg att det saknades framförhållning. Att lärarna inte alla gånger berättade i förväg 

när de skulle skriva och att det då tog lång tid att starta upp datorn och komma igång. 

 

6.2 Lärarintervjuer 
Även här har resultatet delats upp i tre olika underrubriker, vilka är samma som i elevernas 

resultat.   

6.2.1 Bemötande 

Lärarna har lite olika önskemål om vilket stöd de behöver från skola och skolledning för att 

på bästa sätt möta elever i läs- och skrivsvårigheter. Ekonomin är något som kommer upp, 

dels för att ha möjlighet att skaffa läromedel och anpassat material, men också för att kunna få 

extra resurser i form av personal. En lärare vill ha en specialpedagog ansluten till sin skola, 

vilket inte finns på den skolan idag. Detta för att få hjälp med utredningar, så att eleverna ska 

kunna få det stöd de behöver. Läraren menar dock att det går att förstå, genom att arbeta med 

eleverna, om någon är i läs- och skrivsvårigheter, men fortsätter med följande citat. 

Det kanske faktiskt är så att eleven ska gå i en annan skolform och då 

kan vi anpassa ihjäl oss och eleven kanske sliter hur mycket som helst, 

för att nå upp till lägsta nivå och tittar man på arbetsinsatsen i sig så 

kanske den egentligen … om en elev som är normalbegåvad hade nått 

upp till en jättehög kunskapsnivå, utifrån samma slit. Så därför kan 

jag känna att för att liksom … för att rikta insatserna bättre… 

En annan lärare tycker att fler pedagoger skulle behövas, för att kunna finnas tillgängliga i 

klassrummet. Den läraren anser att eleverna behöver en person som de kan sitta tillsammans 

med, vilket kan ses i citatet nedan. 

Sitta och prata, hur tänker du när du ska göra det här? Det tror jag 

gäller i alla ämnen och läsning, vad står det egentligen? Vad betyder 

det här ordet? Det är så himla viktigt istället för att lämna dom själv.  

Något annat som efterfrågas är att alla elever, inte bara elever i läs- och skrivsvårigheter, bör 

få möjlighet att arbeta med dator, vilket synliggörs i följande citat. 
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Tänk om alla jobbade med datorer /…/ Om alla jobbar med det, så 

kanske man drar med även de som har läs- och skrivsvårigheter. Det 

blir ju bättre för dom om man satsar på alla. Det blir så konstigt det 

där att bara ha en dator. 

En lärare tar upp vikten av hur skolledningen och pedagoger signalerar, om det är viktigt eller 

inte att möta elever i svårigheter, samt vikten av att ha en stor medvetenhet med eleverna i 

fokus. En annan lärare ser lite mera drastiskt på saken och skulle vilja ändra om skolan helt 

och hållet och berättar om det i kommande citat. 

Ibland skulle man bara bränna upp allting, tänka nytt från början, 

börja om. Vi har inte riktigt vågat tänkt så, vi är fast i lokaler, vi är 

fast i att andra skolor ska hit eller vi ska dit eller nånting så här, och 

ju mer man låser, desto mer fast blir man i det här gammaldags sättet 

att tänka. 

Den läraren anser, att så som skolan är uppbyggd idag, fungerar den inte för våra svaga elever 

som inte orkar med alla teoretiska ämnen. Läraren menar därför att vi på allvar måste fundera 

över hur skolan ska se ut i framtiden. 

Personliga relationer och förväntningar betyder mycket för alla tre lärarna, för att kunna skapa 

tillit och trygghet i mötet med elever. Att förvänta sig att alla elever vill lyckas och att tro på 

eleverna är viktigt, vilket synliggörs i följande citat. 

Jag tror att alla som sitter i klassrumet vill lyckas och jag tror att om 

jag … jag visar att jag också tror på dej och vill att du ska lyckas så 

tror jag … jag vet inte … jag har inte upplevt att det varit problem att 

få till det.  

En lärare beskriver att eleverna många gånger utgår från att de inte kommer att klara skolan. 

Många kommer till högstadiet med lågt självförtroende och för att ändra på det måste man 

skapa en relation med dem och bygga upp deras tillit, vilket beskrivs i citatet nedan. 

Nån sa att jag fick inte läsa engelska för jag var så dålig, alltså såd-

ana här grejer skär i hjärtat på mig, när man liksom identifierar sig 

med svårigheterna man har, så det tycker jag… där måste man börja 

när man träffar på nån första gången, att skaffa sig en relation med 

dem så att de känner tillit och trygghet till en och att man är ärlig när 

man säger att man vill deras bästa. 

En av de intervjuade påpekar vikten av att inte förväxla intelligens eller förmåga med svårig-

het, enligt nedanstående citat. 

 

Bara för att man har en typ av svårighet i skolan eller… t ex om man 

har läs- och skrivsvårigheter, så betyder inte det att den intellektuella 

kapaciteten är lägre. Men jag har kunnat uppleva tidigare, att jag haft 

kollegor tidigare, som har kunnat förhålla sig till elever med sådana 

svårigheter som om dom är svagt begåvade. Det kan göra mig för-
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bannad, för det är inte samma sak att ha en svårighet och att vara 

svagt begåvad 

Denna lärare jämför också den svenska skolan med en klossleksak där varje kloss ska ner i ett 

fyrkantigt hål och beskriver det i kommande citat. 

Nånstans kan jag känna att det går inte, vi kan inte vara så omöjliga, 

vi kan inte ha så förlegad människosyn att varenda kloss ska ner i det 

där hålet, utan att vi faktiskt anpassar hålet efter hur klossarna ser ut. 

Att ha dialog angående elever och deras eventuella svårigheter ses som mycket viktigt, samt 

att det är eleverna som ska vara i fokus. En annan påpekar att det även är viktigt att eleverna 

är medveten om att lärarna har en tät dialog om dem, vilket kan ses i citatet som följer. 

Jag försöker som mentor fortsätta vara så här då, att dom ska vara 

fruktansvärt säker på att jag vet allt och det blir en trygghet, för barn 

vill ha dom här ramarna. Det här är xxx (namnet på läraren) så här är 

det här och det känns skönt. 

En lärare anser också att det kan vara en fördel att inte vara för många olika personer runt 

eleven, lite mer likt mellanstadiet, där färre lärare är med eleverna en längre tid. 

6.2.2 Stöd i undervisningen 

Två av lärarna tror att deras lektioner upplevs ungefär på samma sätt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter som för övriga elever. En av dem beskriver sina lektioner som varierande 

med en ganska liten del traditionell läroboks- och katederundervisning. Dels för sin egen 

skull, men också för elevernas skull och menar att det skull vara tråkigt att arbeta på samma 

sätt hela tiden. Läraren tror därmed att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper utifrån 

sina förutsättningar, vilket kan passa de flesta, detta visas i följande citat. 

Jag har faktiskt inte så ofta stött på några elever där jag fått intrycket 

att det varit för svårt eller för lätt för delen. 

En lärare tror att elever i läs- och skrivsvårigheter upplever dennes lektioner som krävande 

och arbetar mycket med att motivera och peppa eleverna, vilket beskrivs i citatet nedan. 

Jag tror att dom uppfattar mig som krävande. Jag ger ju mig inte och 

jag försöker att argumentera och de blir ju trött, samtidigt har jag jät-

testor förståelse för att dom blir trött, för att dom inte orkar, men det 

svåra är ju att det är motivationen man får hålla på med hela tiden.  

Ingen av de intervjuade är direkt positiv till att elever lämnar klassrummet för att arbeta en-

skilt eller i liten grupp, även om det ibland sker hos någon av de tre lärarna. För två av dem är 

alternativet istället att de får hjälp av en extra pedagog/speciallärare, som kommer till i klass-

rummet. En av lärarna anser att det bör finnas en pedagogisk tanke bakom, om en elev ska 

förflyttas från klassen, vilket läraren beskriver med följande citat. 

Om det inte är så att man har rena koncentrationssvårigheter, så att 

man blir distraherad av andra och att det inte finns en pedagogisk 

tanke med att flytta ut eleven från klassrummet, så tror jag att det är 
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bättre att pedagogen kommer till klassrummet. Sen är det inte alltid 

den pedagogen som sitter med eleven, utan det kan ju vara jag och att 

den andra kan gå runt och så. 

En av lärarna anser att det ibland behövs en-till-en undervisning för vissa elever, men känner 

en stor frustration för att tiden inte räcker till, eftersom den läraren menar att man inte ska 

plocka bort ämnen eller låta eleven gå ifrån den ordinarie lektionen. Läraren ser en stor vinst i 

att eleverna är kvar i klassrummet, eftersom de då lär av varandra. Följande citat synliggör 

detta. 

Jag vill inte ta bort dom från lektionerna därför att där kommunicerar 

vi hela tiden och där får de lära sig av kamrater också, det är jättevik-

tigt. 

Om elever ska få ha alla ämnen och inte lämna lektionen, så anser läraren att tiden inte finns 

för att kunna ge dessa elever enskilt stöd, vilket beskrivs i följande citat. 

Ska vi måsta ta bort ett ämne för de här barnen? För även om jag 

känner att han aldrig kommer att få ett betyg i spanska, så innebär det 

inte att han inte lär sig nåt när han sitter där. /…/ Det finns liksom 

ingen tid, då ska man säga till de här barnen som är jättetrött och har 

svårt att orka 60 minuter, men ni kan stanna efter skolans slut. Hur 

fan tänker man då? säger jag. För dom orkar inte skoldagarna.  

På en skola finns möjligheten att arbeta enskilt med elever vid andra tidpunkter på dagen, vid 

speciella arbetspass, där övriga elever kan arbeta självständigt och de som behöver hjälp kan 

få det om de vill. Det är dock inte alltid eleverna vill ta emot enskild hjälp, vilket läraren be-

skriver i nedanstående citat. 

Vi har ju arbetspass som man kan låta självgående elever jobba själv, 

men det är ju mycket som ska passa där också, man når ju de elever 

man har bäst kontakt med, en del når man ju inte i sådana situationer. 

Man har ju inte bokat upp att då och då ska vi sitta 20 minuter… Jag 

går runt å så frågar jag /…/ ”ska jag repetera sista genomgången 

alltså vi kan diskutera det här” säger dom då nej så kommer jag inte 

åt dom. Så mycket hänger ju på personrelationer. 

En skola använder sig av en intensivvecka i svenska som upplevs mycket positivt av läraren. 

Då är det några elever som varje dag under en veckas tid arbetar intensivt med svenska. Tan-

ken är att eleverna som är med ska känna sig utvalda, att skolan då satsar på just dem, detta 

beskrivs i följande citat. 

Vi har pratat med vissa elever, och sagt att ”vi tror att satsar du på 

svenskan så kommer allt gå bättre, även de andra teoretiska ämnena” 

och lagt fram det som ett erbjudande att om du vill kan vi satsa på en 

intensivvecka för dig. 

Två lärare arbetar då med ca 10 elever från årskurs 6-9, vilket kan vara mycket resurskrä-

vande. Övriga elever fortsätter som vanligt enligt schema, vilket också kan stöta på problem, 
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eftersom de inte kan arbeta med något som gör att dessa 10 elever kommer efter de övriga i 

sina klasser.  

Underförstått blir det som att nu satsar vi på de här eleverna, och de 

andra eleverna, de andra klasserna får ju inte göra någonting så att 

dom här eleverna känner att de kommer efter, så det blir ju lite så här, 

det blir ju lite fel, naturligtvis, för hur ska en hel klass kunna jobba i 

en vecka med nåt som egentligen inte är så viktigt. 

Vissa gånger har detta lösts genom att lägga intensivveckan under praoveckan. Då är fler lä-

rare, som skulle ha undervisat de elever som är på prao, lediga och kan då ta sig an dessa ele-

ver och eleverna missar inte något skolarbete som de andra i klassen gör, även om de missar 

sin praovecka.  

Två av lärarna berättar att de låter elever i läs- och skrivsvårigheter få mer tid till uppgifter 

och vid provtillfällen. De nämner också att eleverna kan få komplettera prov muntligt. Alla tre 

trycker på vikten av att ha samtal i klassrummet, som helklassdiskussioner, gruppdiskussioner 

eller att ha enskilda samtal efter genomgångar, för att på så sätt försäkra sig om att eleverna 

förstått. De tycker inte att kraven för dessa elever ska sänkas. De anser inte heller att det ska 

plockas bort saker för elever i läs- och skrivsvårigheter. En lärare berättar att eleven kan få 

anteckningar, men att eleven ändå ska skriva stödord för att öva på det. Detta visas i citatet 

nedan. 

Jag tror att även om man har svårigheter, så kan man utvecklas. Om 

jag säger att du bara får mina anteckningar, så kanske jag avtar ele-

ven möjligheten att anteckna. Så att dom övar, men vet att om jag inte 

hinner så får man med sig det.   

 

Liknande kommentarer kommer från en annan lärare, vilket tydliggörs i följande citat. 

Jag är emot att man inte ska behöva skriva med penna, utan jag tycker 

istället att man ska fokusera på; vilka strategier kan vi hitta som man 

kan använda fortsättningsvis?/…/Jag är inte emot det generellt, men 

jag är emot att man ska lyfta bort saker och ting och liksom ersätta 

det. 

Denna lärare påpekar dock att man ibland måste plocka ut det viktigaste för att vissa elever 

ska orka, som man kan se av nedanstående citat. 

Jag kan ju inte sänka kraven… jag måste ju försöka hitta sätt så att 

det inte blir… man kan ju inte ha uppgifter för uppgifternas skull, man 

får plocka ut det som är absolut väsentligt, kanske därför att man ska 

orka, och sen dom som orkar och vill kan man ju göra mycket mer. 

 

En annan lärare ger ett exempel på varför man inte ska reducera skolarbetet för elever i läs- 

och skrivsvårigheter och berättare om en elev i läs- och skrivsvårigheter som i en överens-

kommelse mellan föräldrar, specialpedagog och den tidigare svenskläraren, hade fått löfte om 

att göra färre antal uppgifter än de andra eleverna. Detta fick inte denna lärare veta när eleven 

kom till klassen. Läraren beskriver situationen i citatet nedan. 
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Så jag ställde samma krav på honom som på alla andra. Till somma-

ren hade han nästan nått upp till en MVG-nivå. Jag tycker att han är 

ett tydligt exempel på att om man … bara för att man har läs- och 

skrivsvårigheter betyder inte det att man har en nedsatt förmåga att 

tänka och prestera, utan kanske bara det här att få möjlighet att redo-

visa sina kunskaper på ett annat sätt eller att få längre tid som i hans 

fall. Då tänker jag att om jag hade fått veta det här, då kanske han 

inte hade fått möjligheter på samma sätt att nå den nivån. För hade 

jag reducerat antalet uppgifter så hade han kanske inte nått upp till 

dom kvaliteter som han faktiskt nådde till.  

 

Genom anpassningar som längre tid och möjlighet till olika redovisningssätt tror läraren att 

även elever i läs- och skrivsvårigheter får möjlighet att visa sina kunskaper. En annan lärare 

anser att trots en del anpassningar som att ge eleven anteckningar, arbeta med läsförståelse 

och genomgångar, så anpassas bara vissa delar för de som har läs- och skrivsvårigheter, me-

dan de halkar efter i andra delar. 

 

Samtliga lärare visar på viljan att anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårighet-

er, men en av dem framhåller också svårigheten med att hinna med alla eleverna i klassen och 

tydliggör det i sin intervju med följande citat. 

Sen tycker jag att det är jättesvårt, jag är ensam med 26 elever, och 

jag har sju stycken som har diagnos. Jag räcker inte till och det här är 

ju en stor frustration. 

 

6.2.3 Tekniska hjälpmedel 

När vi pratar om tekniska hjälpmedel tänker alla intervjuade i första hand på datorn med olika 

program. Två av lärarna nämner också Alfasmart och Daisy. De är överlag positiva till att 

elever som har behov av dator, också ska ha möjlighet att använda det. Samtidigt tar en lärare 

upp vikten av att eleverna upplever att det verkligen är ett stöd att använda ett hjälpmedel. 

Detta synliggörs i citatet nedan. 

Jag tycker egentligen att man kan använda sig av vad som helst, det 

som passar barnet, man får liksom hitta det där … sen blir det ju vissa 

trender. Ett tag var det ju en väldig trend och det finns ju fortfarande 

kvar t ex alfasmart. Jag har inte träffat nån elev som inte har tyckt om 

det där. Det är lite grann så man måste titta, funkar det? Vi kan ju lik-

som inte bestämma att nu ska du använda dator om inte barnet själv 

tycker att man ser någon vinst med det. 

En lärare anser att de elever som det är nödvändigt för, att kunna presterar efter sin förmåga 

och av olika anledningar inte kan visa sitt bästa jag utan tekniska hjälpmedel, ska få tillgång 

till det. En annan lärare anser att det är positivt med dator när den fungerar bra, men ser sam-

tidigt en del problem med den. Den läraren menar att det tar lång tid att starta upp datorn och 

att den elev som har svårigheter med skolarbetet, också många gånger får mest strul på grund 

av att datorn inte alltid fungerar som den ska, vilket citeras nedan från läraren. 
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Felet är väl att all undervisning är så att den som behöver extra hjälp 

måste också vara duktig på datorer, alltså den eleven måste hålla 

reda på dubbelt så mycket och det vet vi ju om. 

Läraren fortsätter att beskriva att det för några elever fungerat mycket bra att använda dator, 

medan det för andra inte varit lika bra. De har haft svårt att komma igång och använda den, 

läraren vet inte riktigt vad det beror på. Detta ses i kommande citat. 

Sen har jag haft flera elever som haft dator som inte kommit igång 

och använda den. Jag vet inte vad det beror på, om det är för att en 

dator inte hjälper med ordningen eller om det är tråkigt med skolan, 

eller om dom tycker att det är lika svårt med teknik som att skriva för 

hand, det kan det ju också vara, så det vet jag inte. 

Som stöd för elevers användande av dator berättar en av lärarna, att läraren själv hjälper till 

med skrivprogrammen. I övrigt får eleverna handledning av speciallärare, samt kommunens 

it-pedagog. 
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7. ANALYS  
 

I skollagen (SFS, 2010:800) står att om en elev är i behov av särskilt stöd ska detta ges och 

vidare i Lgr 11(Skolverket 2011a) att alla elever ska få en likvärdig utbildning, men att hän-

syn ska tas till olika förutsättningar och behov. Hur det ska gå till finns inte preciserat i styr-

dokumenten och i övrig litteratur jag tagit del av i denna studie, finns inte heller någon enhet-

lig bild över hur stödet till elever i läs- och skrivsvårigheter bör utformas. Syftet med förelig-

gande studie är att tolka och förstå, samt uttyda likheter och skillnader i elevers och ämneslä-

rares beskrivning av hur stödet i undervisningen fungerar för elever i läs- och skrivsvårighet-

er. Resultatet visar på både likheter och skillnader i respondenternas åsikter om vad som fun-

gerar bra i undervisningen. Vidare framgår också att elevernas beskrivning av det stöd de fått 

och hur lärarna beskriver det stöd de använder för elever i läs- och skrivsvårigheter skiljer sig 

åt.  

Nedan kommer en analys av resultatet i förhållande till bakgrund och vetenskapliga teorier. 

Analysen är indelad i de tre huvudämnen som jag utgått från i resultatetavsnittet; Bemötande, 

Stöd i undervisningen och Tekniska hjälpmedel. 

7.1 Bemötande 
Hur lärare bemöter elever, visar sig vara viktigt för studiens båda respondentgrupper. En av 

lärarna poängterar att eleverna måste mötas med ärlighet och att vi verkligen menar det vi 

säger. Detta kan förstås genom Meads teorier, om att vi samspelar med varandra med hjälp av 

gester och förstår saker genom tolkningar i vår sociala miljö.  Kroppshållning kan avslöja vad 

andra menar och vi tolkar andra människors handlande när de kanske inte är medvetna om det 

(Mead, 1934/1995). Även om vi med ord inte säger vad vi tycker, kan elever läsa av vad vi 

menar, genom t ex kroppsspråket. En av studiens elever poängterade också att lärare inte ska 

bemöta elever i läs- och skrivsvårigheter som om de var dumma, bara för att de tar längre tid 

på sig att läsa och skriva, något hon berättar att hon själv upplevt. Att detta händer bekräftas 

även av en lärare i studien, som på en tidigare arbetsplats sett kollegor förväxla elevers svå-

righeter med intelligens och förmåga. Att dyslexi inte har med intellektet att göra är forskare 

också överens om (Høien & Lundberg, 1999, Frisk, 2007).  

 

I ett relationellt perspektiv, vilket jag kan se eftersträvas av de lärare jag intervjuat, spelar 

bemötandet och synen på eleven en stor roll. Det relationella perspektivet kan jämföras med 

ett kategoriskt perspektiv (Persson, 2007) när det gäller undervisning av elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Till skillnad från ett specialpedagogiskt arbete ur ett kategoriskt perspektiv, 

där fokus för åtgärder ligger hos eleven och ansvaret ligger hos specialpedagogiskt utbildad 

personal, kräver ett relationellt perspektiv att alla lärare på skolan involveras i arbetet (a.a.). 

Det relationella perspektivet handlar om långsiktiga lösningar som kräver att hela skolans 

system granskas. En av lärarna i denna studie diskuterar i just dessa termer och menar att da-

gens skola inte är uppbyggd för de svaga eleverna, istället måste skolan tänka om och börja 

om på nytt. För att lärarutbildningen och skolan ska utveckla en kompetens att möta alla ele-

ver, krävs en långsiktig utveckling (Rosenqvist, 2007). 
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De tre lärare jag har intervjuat, talar till stor del om sitt arbete med elever ur ett relationellt 

perspektiv. En lärare poängterar hur viktigt det är att skolledning och pedagoger signalerar om 

vikten av att möta elever där de befinner sig och påpekar att alla elever kan nå målen om de 

får möjlighet att visa det på ett sätt som passar eleven bäst. Det kategoriska perspektivet 

(Persson, 2007) synliggörs emellertid ibland hos respondenterna. En av lärarna i föreliggande 

studie beskriver svårigheten och frustrationen över att inte räcka till och menar att det är svårt 

att få till undervisningen så att den passar alla. En annan lärare konstaterar att vissa moment 

kan anpassas till alla elever, medan det i andra moment är några elever som halkar efter. En 

av lärarna efterfrågar också en extra pedagog till klassen för att elever ska få möjlighet till en-

till-en undervisning, samtidigt som lärarrespondenterna är emot att elever lämnar klassrummet 

för att få stödundervisning.  Resultatet från lärarintervjuerna i denna studie, visar alltså att 

undervisningen varierar mellan det Karlsudd (2002) kallar den snäva verksamheten, där ele-

verna får arbeta med olika former av kompenserande metoder, anpassningar och träning för 

att utveckla olika färdigheter, till den vida verksamheten, där eleverna är inkluderade i under-

visningen och lärarna har ett accepterande förhållningssätt (a.a.). Detta resonemang kan jäm-

föras med vad Karlsudd (2002) kallar den specialpedagogiska motsägelsen. Att å ena sidan 

anpassa eleven till skolans miljö genom kompensation och å andra sidan bredda verksamheten 

till ett gemensamt förhållningssätt, där integration är ett villkor. 

7.2 Stöd i undervisningen 
När lärarna i föreliggande studie resonerar om sin undervisning runt ett relationellt perspektiv, 

kan elevernas upplevelse förstås ur ett kategoriskt perspektiv. Eleverna har alla i någon form 

arbetat enskilt eller i liten grupp utanför klassrummet, vilket av några har upplevts som posi-

tivt. Flertalet forskare styrker också att alla elever inte är gynnade av inkludering, utan anser 

att särskilda stödinsatser kan ge positiva resultat (Karlsudd, 2011, Høien & Lundberg, 1999, 

Myrberg, 2005, Bruns, Griffin & Snow, 1999). Eleverna i denna studie upplever däremot att 

ordinarie undervisning i klassrummet inte har anpassats i den grad de haft behov av. Bara en 

av fyra elever är nöjd med den hjälp och anpassning de fått. De andra tre eleverna framstår av 

resultatet, som inte lika nöjda. Längre tid vid inlämningsuppgifter och prov nämns som den 

vanligaste anpassningen. En elev utlovades anteckningar från genomgångar, vilket han inte 

fick. Detta stämmer med Skolverkets rapport (2007a) att anpassning inte sker i den grad den 

borde utifrån elevernas behov. Elevernas resultat kan enligt dessa svar ses utifrån det Haug 

(1998) beskriver som segregerande inkludering, där eleven ges individuell kompensation för 

att kunna anpassa sig till skolan (a.a.).  

 

Skolverket (2011b) visar att specialundervisningen ökat, något som är svårt att se utifrån lä-

rarnas svar i denna studie. Ingen av dem tar i någon större utsträckning upp att de har hjälp av 

specialundervisning och är mer eller mindre emot att eleverna lämnar ordinarie lektion för 

undervisning i särskild grupp, vilket då kan ses som en strävan mot det Haug (1998) beskriver 

som inkluderande integrering. En av orsakerna till att en lärare är emot särskilda undervis-

ningsgrupper är att tiden inte finns, eftersom den läraren inte vill att eleven lämnar ordinarie 

lektion eller går ifrån på andra ämnen. Läraren menar också att alla har rätt att läsa alla äm-

nen. Även om eleven inte når målen i ett ämne, ska det inte plockas bort för att eleven ska 
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klara andra ämnen, vilket två av eleverna i studien berättar att de har upplevt. En annan lärare 

i studien anser att särskilda undervisningsgrupper inte ska förekomma om det inte finns goda 

skäl för det, t ex stora koncentrationssvårigheter som gör att eleven blir distraherad av andra, 

eller att det finns någon annan pedagogisk tanke bakom. Myrberg (2005) som menar att en-

till-en undervisning kan vara en viktig typ av träning, påpekar att framför allt elever med kon-

centrationssvårigheter får en mer effektiv läs- och skivinlärning om det sker i en ostörd miljö 

(a.a.).   

7.3 Tekniska hjälpmedel 
Samtliga elever i studien anser att datorn är ett ovärderligt verktyg att arbeta med för att t ex 

utveckla sina texter. Även lärarna ställer sig positiva till att eleverna använder dator, om de 

verkligen upplever den som ett stöd och behöver den för att kunna prestera efter sin förmåga. 

De intervjuade eleverna upplever alla att de har fått sina diagnoser ganska sent. De har därför 

inte fått möjlighet att börja använda datorn tidigt i skolan och därmed inte lärt sig datortekni-

ken för att kunna arbeta med samma uppgifter som de övriga i klassen redan från början 

(Svensson, 2009, Föhrer & Magnusson, 2003). Svensson (2009) menar att elever i de lägre 

åren till största delen ska träna och förebygga, men att en del av undervisningen kan läggas på 

att kompensera svårigheterna, för att tidigt introducera kompensatoriska hjälpmedel. För att 

ett tekniskt hjälpmedel ska bli effektivt måste de också få speciell träning för att kunna an-

vända det (Föhrer & Magnusson, 2003, Rönnåsen & Ekstedt, 2007). Två av studiens elever 

har, vid några tillfällen, haft hjälp av en IT-pedagog, däremellan har de själv försökt komma 

på hur de olika programmen fungerar. De övriga två eleverna har inte fått någon direkt hand-

ledning, medan en lärare beskriver att eleverna, på skolan läraren arbetar, får handledning av 

både IT-pedagog, speciallärare och stöd från läraren själv. Elever som får tillgång till dator, 

men inte får någon instruktion av hur programmen ska användas, ger dålig effekt på elevens 

skrivutveckling (Mac Arthur, 2009). 

 

En av studiens lärare har träffat på elever, där datorn som hjälpmedel fungerat mycket bra, 

medan andra elever inte alls kommit igång. Läraren vet inte riktigt varför det fungerar för 

vissa, men inte för andra. En av de intervjuade lärarna tar upp vikten av att eleverna verkligen 

tycker att det hjälpmedel de får tillgång till också är bra, något som Björn (2011) påpekar är 

mycket viktigt, och menar att fördelarna måste överväga besväret att lära sig, för att eleven 

ska använda datorn och tycka att den är bra. Samtliga respondenter i studien, både lärare och 

elever, är överens om att tekniken inte alltid fungerar, det blir då eleven som blir lidande. Den 

elev som har svårigheter med skolarbetet får också mest strul på grund av att datorn inte fun-

gerar som den ska. 
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8. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt förs en diskussion kring metod och resultat. Avsnittet inleds med några tanke-

gångar runt metodvalet, sedan kommer en diskussion av resultatet utifrån analysen. Avsnittet 

avslutas med mina slutsatser av studiens resultat samt förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Metoddiskussion och metodkritik 

Syftet med studien är att tolka och förstå, samt uttyda likheter och skillnader i elevers och 

ämneslärares beskrivning av hur stödet i undervisningen fungerar för elever i läs- och skriv-

svårigheter.  Metoden jag använt mig av är semi-strukturerade intervjuer med tre lärare och 

fyra elever. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och analyserats, för att uppmärksamma 

likheter och skillnader mellan lärarnas och elevernas beskrivning av stödet i undervisningen. 

Innan intervjuerna genomfördes, gjorde jag två provintervjuer, vilket var bra för att kunna se 

hur frågorna kunde förstås av respondenterna och utifrån det få en möjlighet att förändra in-

tervjufrågorna.  

Intervjuerna utfördes allt eftersom jag fick kontakt med respondenterna och de fick bestämma 

tidpunkt som passade dem. Intervjuerna startade därför med en lärarintervju, följt av de båda 

parintervjuerna med elever, för att sedan avslutas med två lärarintervjuer. Analysen av 

materialet påbörjades därför när deltagare från båda respondentgrupperna hade intervjuats. 

Om jag istället hade börjat med elevintervjuerna och analyserat dem innan jag gjorde lärarnas 

intervjuer, har jag, utifrån de svar jag fick från eleverna, haft möjlighet att lägga till eller kor-

rigera en del av frågorna till lärarna. Jag tror dock inte att det var av betydelse för resultatet i 

studien, eftersom jag efter avslutad intervju, fick möjlighet att göra tillägg om något var 

oklart, vilket jag också gjorde, angående stödet till eleverna vid datoranvändningen. I övrigt 

kändes det inte nödvändigt att göra några tillägg utifrån svaren. 

 

Vid lärarintervjuerna var det ibland svårt att hålla tråden och komma ihåg vilka följdfrågor jag 

tänkte ställa, eftersom jag inte ville avbryta respondenterna i deras resonemang, utan låta dem 

tala till punkt. Lärarna var samtliga mycket engagerade i ämnet och hade många olika tankar 

de ville förmedla, därför var det också lätt att ibland glida ifrån själva frågan. Tack vare lärar-

nas uttömmande svar, tycker jag ändå att jag fick svar på de frågor jag hade utifrån min fråge-

guide och studiens frågeställningar. 

 

Anledningen till mitt val av att göra elevintervjuerna i par, var att eleverna skulle få stöd av 

varandra, samt att det i diskussionen med varandra, även ges möjlighet för dem att få ta del av 

en annan elevs erfarenheter. Eftersom lärarna i studien inte arbetar på samma skola, eller i 

samma kommun, var en parintervju inte aktuell i deras fall. Att intervjuerna utformades på 

olika sätt för eleverna och för lärarna, anser jag inte har betydelse för resultatet. Däremot kan 

valet av att elevrespondenterna inte går på samma skola som lärarrespondenterna ha betydelse 

för resultatet. Jag är inte säker på om resultatet sett lika ut då, eftersom det skiljer sig en del 

vad gäller elevers och lärarnas beskrivning av undervisningen. Om det beror på att mina tre 

lärarrespondenter var extra engagerade och intresserade av denna fråga och därmed också 
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arbetade på ett annat sätt än de lärare som elevrespondenterna haft under sin skoltid, är svårt 

att svara på. 

 

Att jag själv arbetar som speciallärare kan ha betydelse för min tolkning och analys av svaren. 

Eftersom jag själv arbetar med elever i läs- och skrivsvårigheter och därmed har en förförstå-

else för detta arbete, kan det göra att jag omedvetet tolkar svaren utifrån mina förutfattade 

meningar. Jag har därför försökt förhålla mig neutral och objektiv, både vid genomförandet, 

bearbetning och redovisning av intervjuerna, samt vid bearbetning och redovisning av resultat 

och analys, och därför försökt göra en objektiv analys innan jag i slutdiskussionen tar in mina 

egna tankar om resultatet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
I min studie kan jag se en del likheter, men också skillnader i elevernas och lärarnas åsikter 

om vad som fungerar bra i undervisningen, men det går även att se en del motsägande resultat 

mellan elevernas och lärarnas beskrivning av hur stödet för elever i läs- och skrivsvårigheter 

bedrivs i undervisningen.  

 

Alla elever har erfarenhet av att lämna klassrummet för att arbeta enskilt eller i liten grupp. 

Två av eleverna beskriver det som lättare och att det är skönt att gå ifrån, eftersom de då får 

arbeta på den nivå de befinner sig. Lärarna däremot är inte positiva till att eleverna lämnar 

klassrummet för arbete i särskild undervisning. Ett stöd i undervisningen som eleverna har 

efterfrågat, är att få anteckningar från genomgångar, då de anser det svårt att hinna med att 

anteckna själva och vilket de inte tycker har fungerat under högstadietiden. Lärarna i studien 

är överens om att skrivna anteckningar kan vara ett bra sätt att anpassa för dessa elever, men 

att de samtidigt inte vill ta ifrån eleverna en möjlighet att träna på att anteckna. Eleverna vill 

också ha möjlighet att få tillrättalagt material och en mindre omfattande kurs för att orka med 

vissa ämnen, men ändå tillräckligt för att nå målen, medan lärarna anser att man inte bör re-

ducera uppgifterna för eleverna. 

 

Studien visar också på några motsägande resultat i elevernas och lärarnas beskrivningar av 

undervisningen. Lärarna i studien strävar efter att möta elever utifrån det relationella perspek-

tivet, medan elevernas upplevelser av skoltiden kan ses ur ett kategoriskt perspektiv. Lärarna 

berättar om hur deras lektioner är upplagda för att även passa elever i läs- och skrivsvårighet-

er, medan eleverna upplever att de inte fått den anpassning de ansett sig behöva. En lärare 

poängterar att alla elever har rätt att få läsa alla ämnen, även om de inte når målen i ämnet och 

att det då inte får plockas bort för att eleven ska klara av andra ämnen. Två av eleverna berät-

tar hur de, med eller mot sin egen vilja, tagit bort ämnen för att orka med och få mer tid för 

andra ämnen. 

  

Jag kan se uppgivenhet, samtidigt som det finns energi och lite ilska hos eleverna i studien när 

de pratar om stödet i skolan. Jag kan också uttyda av resultaten att eleverna många gånger 

måste vara starka och kräva sin rätt från skolan, för att få det stöd de behöver och att de som 

inte orkar det, inte heller orkar med alla ämnen. Samtidigt ser jag en frustration hos lärarna för 
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att de inte hinner med alla elever, men också ett engagemang för att elever i läs- och skrivsvå-

righeter ska få en utbildning som alla andra.   

 

Skillnaderna mellan vad eleverna upplevt och hur lärarna beskriver sin undervisning kan nog 

bero på flera orsaker. När jag sökte lärarrespondenter till min studie, sökte jag upp olika sko-

lor där jag beskrev mitt syfte med studien. Deltagandet i studien var naturligtvis frivilligt och 

de respondenter som deltog fick själva anmäla sitt intresse att delta. Jag kunde se när intervju-

erna genomfördes, att det hos dessa lärare finns ett betydande intresse av skolutveckling och 

studiens ämne. Detta kan vara en av anledningarna till att elevernas och lärarnas berättelser av 

stödet och hur arbetet med elever i behov av stöd fungerar, inte ser riktigt lika ut. 

 

Eleverna berättar att de har svårt att uttrycka för sina lärare hur de på bästa sätt lär sig, även 

om de ibland försöker göra det. Därför är en varierande undervisning, där läraren är lyhörd för 

elevernas behov viktig, för att eleverna ska få en möjlighet att lära in och visa sina kunskaper 

på olika sätt. Genom en varierande undervisning har eleverna större möjligheter att hitta sitt 

sätt att lära och skolan får en större möjlighet att medverka till en positiv läs- och skrivut-

veckling. Med detta menar jag inte att ansvaret för en förändring av skolan och dess undervis-

ning ska läggas på den enskilda läraren i klassrummet, för att alla elever ska nå en optimal 

läs- och skrivutveckling. Lärarutbildningen och hela skolsystemet måste förändras och fram 

till dess måste skolan tillåta både ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv parallellt, precis 

som Persson (2007) föreslår, för att det, samtidigt som en förändring sker, också ska kunna 

sättas in åtgärder för akuta problem.  

8.3 Pedagogiska implikationer 
Det relationella perspektivet har ännu inte fått genomslag i skolan. Även om lärarresponden-

terna i denna studie verkligen visar på en vilja och en strävan att arbeta utifrån ett relationellt 

perspektiv, så visar elevrespondenterna att skolan inte kommit så långt ännu. Istället tyder 

resultatet på att det kategoriska perspektivet fortfarande dominerar. Både denna studies resul-

tat och den teoretiska litteraturbakgrunden visar på att speciallärare och specialpedagoger fort-

farande behövs (Snow, Burns & Griffin, 1998, Groth, 2007), inte bara under ett förändrings-

arbete. Det kommer alltid att finnas behov av speciallärare/specialpedagoger, eftersom det 

alltid kommer att finnas elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen, i eller utanför 

klassrummet. Detta för att vi ska kunna möta alla elever utifrån den enskilde elevens behov, i 

en skola för alla. Min förhoppning är därför att denna studie ska bli ett stöd för skolan i mötet 

med elever i läs- och skrivsvårigheter. 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån resultatet i föreliggande studie, konstaterar jag att de intervjuade elevernas upplevelse 

av undervisningen på högstadiet inte stämmer överens med hur studiens lärare beskriver den 

undervisning de bedriver. Vad det beror på är svårt att svara på. Hade resultatet sett lika ut om 

jag valt elevrespondenter från samma skola som lärarna? Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011a) 

ska alla elever få en likvärdig utbildning och en orsak till resultatet i studien kan vara att alla 

elever inte får en likvärdig utbildning. En annan orsak kan vara att lärares beskrivning av hur 

de bedriver sin undervisning inte stämmer överens med hur eleverna upplever den. Jag ser det 
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därför som intressant att ta reda på hur resultatet skulle se ut i liknande studier, där elev och 

lärare kommer från samma skola. Hur stämmer elevens beskrivning av hur undervisningen 

bedrivs med lärarens? Hur utformas undervisningen, för elever i läs- och skrivsvårigheter, på 

olika skolor? 
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Bilaga 1: Informationsbrev  
 
     

Informationsbrev till rektor 
     

Hej 

Jag heter Karin Eriksson och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet vid Linnéuni-

versitetet i Växjö. Jag skriver denna termin mitt examensarbete på avancerad nivå gällande 

undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag undrar därför om det finns möjlighet 

att få komma till er skola och göra intervjuer med en ämneslärare i svenska och en elev på 

högstadiet. 

Syftet med min studie är att tolka och förstå hur elever i läs- och skrivsvårigheter på högsta-

diet upplever sin undervisning och det stöd de fått under skoltiden, samt hur ämneslärare i 

svenska resonerar runt undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter och vilket stöd de 

anser behövs för dessa elever, för att skolan på bästa sätt ska kunna möta dem och medverka 

till en positiv läs- och skrivutveckling.  

Studien kommer att genomföras på tre olika skolor, i form av intervjuer med elever på hög-

stadiet och ämneslärare i svenska som är verksamma på högstadiet. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att jag inte ska missa något, vilket kan bli fallet om svaren antecknas. Mitt öns-

kemål är att intervjuerna sker under april månad. Intervjuerna kan ta upp till en timme, tid och 

plats bestäms efter överenskommelse.  

Jag följer forskningsrådets etiska principer vilket bl a innebär att allt material i intervjuerna 

kommer att hållas konfidentiellt och bara behandlas av mig. Inga namn på elever, lärare, skola 

eller kommun kommer att redogöras i arbetet. Om eleven är under 15 år ska vårdnadshavare 

godkänna elevens deltagande i studien. Innan publicering kommer respektive respondent att 

få läsa det jag skrivit som intervjusvar för att kontrollera att jag tolkat svaren rätt. Responden-

terna kan när som helst avbryta intervjun och välja att avsluta sitt deltagande i studien. 

Om rektor godkänner skolans deltagande till denna studie, är jag tacksam om jag kan få kon-

taktuppgifter på ämneslärare i svenska som arbetar hos er. Jag tar själv kontakt och tillfrågar 

lärare om deltagande i studien, för att sedan ta hjälp av ämneslärare och/eller speciallärare på 

skolan om att kontakta och tillfråga elever som kan tänkas vilja vara med i studien. 

Tacksam för svar, vänligen 
 

Karin Eriksson    tel: xxx 

mailadress  

Handledare vid Linnéuniversitetet, Växjö:  
 

Ann-Christin Torpsten    tel: xxx 

mailadress  

 

mailto:karin.eriksson@ljusdal.se
mailto:karin.eriksson@ljusdal.se


 

   
 

Informationsbrev till ämneslärare i svenska.        

Hej 

Jag heter Karin Eriksson och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet vid Linnéuni-

versitetet i Växjö. Jag skriver denna termin mitt examensarbete på avancerad nivå gällande 

undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter och undrar om jag har möjlighet att få 

komma och göra en intervju med dig som är ämneslärare i svenska på högstadiet. 

Syftet med min studie är att tolka och förstå hur elever i läs- och skrivsvårigheter på högsta-

diet upplever sin undervisning och det stöd de fått under skoltiden samt hur ämneslärare i 

svenska resonerar runt undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter och vilket stöd de 

anser behövs för dessa elever, för att skolan på bästa sätt ska kunna möta dem och medverka 

till en positiv läs- och skrivutveckling. 

Studien kommer att genomföras på fyra olika skolor, i olika kommuner, i form av intervjuer 

med elever på gymnasieskolans introduktionsprogram och ämneslärare i svenska som är verk-

samma på högstadiet. Intervjuerna kommer att spelas in för att jag inte ska missa något, vilket 

kan bli fallet om svaren antecknas. Intervjuerna kommer att ske under april månad och kan ta 

upp till en timme, tid och plats bestäms efter överenskommelse.  

Jag följer forskningsrådets etiska principer vilket bl a innebär att allt material i intervjuerna 

kommer att hållas konfidentiellt och bara behandlas av mig. Inga namn på elever, lärare, skola 

eller kommun kommer att redogöras i arbetet. Innan publicering kommer respektive respon-

dent att få läsa det jag skrivit som intervjusvar för att kontrollera att jag tolkat svaren rätt. Re-

spondenter kan när som helst avbryta intervjun och välja att avsluta sitt deltagande i studien. 

 

Vänligen 

Karin Eriksson   tel:xxx 

mailadress  

 

Handledare vid Linnéuniversitetet, Växjö:  

 

Ann-Christin Torpsten   tel:xxx 

 

mailadress  

 

 

mailto:karin.eriksson@ljusdal.se
mailto:karin.eriksson@ljusdal.se


 

   
 

Informationsbrev till elever vid gymnasieskolans introduktionsprogram 

Hej 

Jag heter Karin Eriksson och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet vid Linnéuni-

versitetet i Växjö. Jag skriver denna termin mitt examensarbete på avancerad nivå gällande 

undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter och undrar om jag kan få komma och göra 

en intervju med er som är elever på introduktionsprogrammet. 

Syftet med studien är att tolka och förstå hur elever upplever sin undervisning och det stöd de 

fått under skoltiden, samt hur ämneslärare i svenska resonerar runt undervisningen för elever i 

läs- och skrivsvårigheter, för att skolan på bästa sätt ska kunna möta eleverna och medverka 

till en positiv läs- och skrivutveckling. 

Studien kommer att genomföras på olika skolor, i form av intervjuer med elever på gymnasie-

skolans introduktionsprogram samt ämneslärare i svenska som är verksamma på högstadiet. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag inte ska missa något, vilket kan bli fallet om jag 

antecknar svaren. Intervjuerna kommer att ske under april månad och kan ta upp till en timme, 

tid och plats bestäms efter överenskommelse.  

Jag följer forskningsrådets etiska principer vilket bl a innebär att allt material i intervjuerna 

kommer att avidentifieras och bara behandlas av mig. Inga namn på elever, lärare, skola eller 

kommun kommer att redogöras i arbetet. Innan publicering kommer du som intervjuperson att 

få läsa det jag skrivit som intervjusvar för att kontrollera att jag tolkat svaren rätt. Du kan när 

som helst avbryta intervjun och välja att avsluta ditt deltagande i studien.  

 

Vänligen: 

Karin Eriksson    tel: xxx 

mailadress  

 

Handledare vid Linnéuniversitetet, Växjö:  

 

Ann-Christin Torpsten   tel: xxx 

 

mailadress  

 

mailto:karin.eriksson@ljusdal.se
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till ämneslärare i svenska: 

 

Vilket år gick du lärarutbildningen och hur många år har du arbetat som lärare? 

Hur mycket av läs- och skrivsvårigheter fick du i din lärarutbildning? 

Vilka elever tycker du ska få använda tekniska hjälpmedel som kompensation i skolarbetet? 

Vilka hjälpmedel anser du behövs för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Hur tror du elever i läs- och skrivsvårigheter upplever dina lektioner? 

Hur anpassar du din undervisning för den enskilde eleven i läs- och skrivsvårigheter? 

På vilket sätt kan du se att eleven i läs- och skrivsvårigheter lyckas bättre efter dina anpassningar? 

Hur bör stödet utformas för elever i läs- och skrivsvårigheter, för att de ska nå en optimal läs- och 

skrivutveckling? 

Vilket stöd anser du att du behöver från skolan/skolledning för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Vad skulle den här skolan kunna göra ytterligare för att underlätta för elever i läs- och skrivsvårighet-

er? 

Är det något du vill tillägga som du uppfattar som särskilt viktigt i mötet med elever i läs- och skriv-

svårigheter? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Intervjufrågor till elever: 
 

Hur tycker du att du lär dig bäst? (läraren pratar och skriver på tavlan, läsa själv, arb tillsammans med 
andra elever i grupp, enskild undervisning med en lärare?)  
 
Hur såg undervisningen och stödet i skolan ut för dig under högstadietiden? 

Om du fick stödundervisning, hur gick det till och hur kändes det?  

Har du några erfarenheter av dator eller andra tekniska hjälpmedel som stöd i skolan, i så fall hur 
länge har du arbetat med dator och hur gick det till när du fick börja arbeta med den? 

Vilka anpassningar upplevde du att läraren gjorde i klassrummet, för att du skulle klara dina studier? 
Om inga anpassningar gjordes, skulle du ha velat få undervisningen på annat sätt, så att den passade 
dig bättre, i så fall hur? 
 
Hur anser du att den bästa undervisningen skulle ha varit för dig, vilket stöd anser du att du behövt 

för att ha fått en så bra utbildning som möjligt?  

Vad gjorde du om du inte förstod en uppgift eller vad läraren pratade om? 
 
Har du förklarat för någon lärare om hur du bäst lär dig, i så fall hur tycker du att det mottogs av lära-
ren? Om nej varför inte? 
 
Är det något du vill tillägga, som du tycker är särskilt viktigt för lärare att veta i mötet med elever 
som är i läs- och skrivsvårigheter? 
 

 

 


