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Abstract 

The purpose of this survey is to provide understanding of what students in grade 7-9 with ver-

ified reading and writing difficulties, also known as dyslexia, as well as special educators and 

special needs teachers who work in the same grade experience success factors in teaching 

practice. The study is based on a phenomenological theory and method, which means that it is 

the pupils, special educators and special needs teachers experiences of the phenomenon of 

success factors that are focused. Five students, a special educator and a special needs teacher 

have been interviewed and the results have been analyzed on the basis of a phenomenological 

method. The results of the study show some themes that the five students, the special educator 

and special needs teacher consider to be important in order to achieve success. These consist 

of significant people inside and outside school, motivation and self-determination, as well as 

strategies and tools. The importance of teaching is primarily highlighted by special educator 

and specialist teacher. Significant knowledge contribution is the students' mark that the addi-

tional adjustments and special support that are successful are extremely individual and that 

this must be developed in dialogue with the individual student. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet 

med verifierade läs- och skrivsvårigheter, samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är 

verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. 

Undersökningen utgår från en fenomenologisk teori och metod, vilket innebär att det är 

elevers, specialpedagogs och speciallärares upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer som 

fokuseras. Fem elever, en specialpedagog och en speciallärare har intervjuats och resultatet 

har analyserats utifrån en fenomenologisk bearbetnings- och analysmetod. Undersökningens 

resultat påvisar några teman som de fem eleverna och specialpedagog och speciallärare anser 

vara betydelsefulla för att nå framgång. Dessa utgörs av betydelsefulla personer i och utanför 

skolan, motivation och självbestämmande, samt strategier och verktyg. Undervisningens 

betydelse belyses främst av specialpedagog och speciallärare. Betydelsefulla kunskapsbidrag 

är elevernas markering att de extra anpassningar och särskilt stöd som är framgångsrikt är 

ytterst individuellt och att detta måste utvecklas i dialog med den enskilda eleven.  
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1.Inledning 

Förmågan att läsa och skriva ges stort utrymme i de styrdokument som är gällande för den 

svenska skolan. Dessa poängterar att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade och att alla elever ska få möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga. 

Dessutom är ett av läroplanens övergripande mål och riktlinjer att ”skolan ska ta ansvar för att 

varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på 

ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 2011). 
 

I realiteten avslutar många elever grundskolan utan att skolan har lyckats möjliggöra för 

eleverna att utveckla dessa förmågor. Flertalet elever har svårigheter med läsande och 

skrivande, vilket i vissa fall kan grunda sig i specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Ofta 

sätts medicinska eller pedagogiska diagnoser av logopeder eller specialpedagoger under 

elevens mellanstadietid, varpå åtgärder genomförs för att eleverna ska utveckla ett 

funktionellt läsande och skrivande, både genom undervisning av speciallärare och genom 

extra anpassningar i klassrumssituationen. 

 

Min erfarenhet är att dessa åtgärder avtar ju äldre eleverna blir. Under många år har 

elevhälsan och då framför allt specialpedagogers och speciallärares roll nedtonats vid 

högstadieskolor, vilket ger pedagoger sämre förutsättningar för att möta elever i behov av 

särskilt stöd, samt medför att dessa elever inte får det särskilda stöd och extra anpassningar 

som de har rätt till. Trots detta finns det skolor som arbetar framgångsrikt i att möta äldre 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Utifrån denna erfarenhet och de lärdomar jag tillgodogjort mig under min utbildning till 

speciallärare finner jag det betydelsefullt att undersöka vad som är framgångsrik undervisning 

för elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Jag är intresserad av 

elevernas egna upplevelser av vad de erfarit varit framgångsrikt för dem, men även av vad 

speciallärare och specialpedagoger anser vara framgångsrik undervisning för elever med ovan 

nämnda svårigheter. Min förhoppning är att vi genom att utgå från elevers egna upplevelser 

kan finna fler sätt att stötta elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet med 

verifierade läs- och skrivsvårigheter, samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är 

verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. 

Detta leder fram till följande frågeställningar:  

 
– Vad upplever elever varit framgångsrikt i undervisning, extra anpassningar och särskilt 

stöd under sin högstadietid?  

– Vad upplever specialpedagoger och speciallärare vara framgångsfaktorer för att stödja 

elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt redovisas aktuella skrivningar i skolans styrdokument, där läs- och skrivlärande 

fokuseras, samt det specifika ansvar skolan har för elever som befinner sig i svårigheter. 

Dessutom ges en kortfattad genomgång av tidigt läs- och skrivlärande, en komprimerad 

förståelse av dyslexi, samt vad litteratur och forskning menar är framgångsrik läs- och 

skrivundervisning. 
 

2.1 Styrdokument 
Den svenska skollagen vilar bland annat på de FN-konventioner som Sverige anslutit sig till, 

vilka betonar en likvärdig utbildning för alla elever. Salamancadeklarationen poängterar att 

den vägledande principen bör vara att alla barn ska erhålla samma undervisning samt att ele-

ver i behov av stöd ska erbjudas ytterligare stöttning när detta krävs (Svenska Unescorådet, 

2006). Detta poängteras även i diskrimineringslagen som tydliggör att en likabehandling hör 

till de grundläggande mänskliga rättigheterna och att ingen får diskrimineras på grund av et-

nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, ålder eller funkt-

ionshinder (SFS 2008:567, kap 1, 1 §). Sedan den 1 januari 2015 har en ny diskriminerings-

grund lagts till, vilken betonar vikten av en tillgänglig förskola, skola och fritidshem. Detta 

ska bidra till att elever med någon form av funktionsnedsättning ska kunna delta på lika vill-

kor som övriga elever i den ordinarie verksamheten (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2016). 

Förutom dessa skrivelser bygger även det svenska skolväsendet på de läroplaner som togs i 

bruk under 2000-talet.  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011) består förutom kursplaner av kapitlen Skolans värdegrund och uppdrag 

och övergripande mål och riktlinjer. I dessa kapitel presenteras de överordnade föreskrifter 

som varje skolas undervisning ska vila på. I kapitlen betonas bland annat språkets betydelse 

för utveckling genom följande text 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och  

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (Skolverket, 2011, s. 9). 

En likvärdig utbildning understryks, precis som i de övergripande skrivelserna, i läroplanen, 

vilket innebär att undervisningen måste anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 

att detta ska ha sin utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Skolverket, 2011). Dessutom är ett av skolans övergripande mål att ”varje elev 

efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s.13). 

Skolans styrdokument understryker att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, något Skolverket (2011) åsyftar att 

undervisningen inte kan formas lika för alla elever. Detta poängteras även i skollagen (SFS 

2010:800, kap 3, 3 §) där skolans kompensatoriska uppdrag belyses, vilket innebär att upp-

väga de skillnader som kan uppstå elever emellan på grund av de olika förutsättningar elever 

har. Detta beskrivs genom följande text  

 
En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de kunskapskrav som 

finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser (SFS 2010:800, kap 3, 3 §). 
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Enligt de riktlinjer som framskrivs ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd. Förutom att den ordinarie undervisningen ska ge elever den 

ledning och stimulands som är nödvändig, finns det ibland även behov av extra anpassningar 

och särskilt stöd. Detta kan till exempel ske genom assistans från speciallärare och tekniska 

hjälpmedel som stödjer lärandet (Svenska Unescorådet, 2006). 

Extra anpassningar beskrivs på följande sätt av Skolverket (2014) 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra 

för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014 s. 11). 

Det särskilda stödet är insatser av mer ingripande karaktär som inte nödvändigtvis är möjligt 

att genomföra inom den ordinarie undervisningen. ”Det är insatsernas varaktighet och 

omfattning (…) som skiljer det särskilda stödet från det stöd som ges i form av extra 

anpassningar” (Skolverket, 2014, s. 11). 

2.2 Litteraturgenomgång 
I avsnittet belyses kortfattat läsutveckling, samt vilka svårigheter som kan uppstå. I det 

avslutande avsnittet uppmärksammas en del av den litteratur och forskning som belyser 

framgångsfaktorer. Då fokusområdet i detta arbete är äldre elever åskådliggörs framför allt de 

komponenter och strategier som är betydelsefulla för denna åldersgrupp. 

Det finns olika teoretiska perspektiv att utgå från i synen på läs- och skrivlärande. Marie 

Tanner (föreläsning, 20150317) anger tre olika perspektiv. Utvecklingsperspektivet utgår från 

fonologiska och kognitiva synsätt på språk- läs och skrivutveckling. Det funktionella synsättet 

utgår från elevers vardagsspråk och olika genrers specifika språk och det ideologiska synsättet 

utgår från skriftanvändning som en språklig handling. Då detta examensarbete undersöker 

elever som befinner sig i verifierade läs- och skrivsvårigheter och deras upplevelser av 

framgångsfaktorer i undervisningspraktiker på högstadiet, utgår beskrivningen av läs- och 

skrivlärande i första hand från ett utvecklingsperspektiv. I andra hand belyses även 

framgångsfaktorer där forskning som utgått från andra perspektiv visat sig framgångrik.  

2.2.1 Grundförutsättningar för läsning 
Barns tidiga läs- och skrivlärande har stor betydelse för att ett funktionellt läsande och 

skrivande ska utvecklas hos individen. Den språkliga förmågan och elevers läsande och 

skrivande är något som fortgår under hela livet och som har avsevärd betydelse för hur eleven 

upplever och bemästrar sin skolgång.   

Förutsättningar för läsning innebär dels att kunna avkoda grafem, dels att förstå det som 

avkodats. Modellen the Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) beskriver 

läsningen som en kombination av avkodning och förståelse, vilket uttrycks läsning = 

avkodning x förståelse. Om någon av dessa komponenter saknas så uteblir läsningen 

(Myrberg, 2007). Svårigheter med avkodning kan innebära att förståelsen för kopplingen 

mellan grafem och fonem saknas och svårigheter med förståelsen att den språkliga förmågan 

att uppfatta vad som läses är nedsatt.  Levlin (2014) beskriver detta som att  

SVR-modellen predicerar att individuella variationer i avkodning och förståelse kan leda till specifika 

avkodningssvårigheter (dyslexi), specifika förståelsesvårigheter (både hör- och läsförståelse) eller 

blandade lässvårigheter (svårigheter med både avkodning och förståelse) (Levlin, 2014. s.2).  

Avkodningsförmågan påverkar läsförståelsen, men ju äldre en elev blir desto mer verkar en 

god språklig förmåga på semantisk-, syntaktisk- och diskursnivå kunna kompensera de 

svårigheter som uppstår på grund av brister i avkodningsförmåga. 
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2.2.2 Läs och skrivutveckling  
Høien och Lundberg (1999) har beskrivit läsutvecklingen med en modell som beskriver stadi-

erna i ett barns utveckling. Det första stadiet är Pseudoläsning, vilket innebär att barnet läser 

logografiskt, det vill säga känner igen vanligt förekommande ord, såsom sitt namn och andra 

vanligt förekommande bilder av ord. Det andra stadiet benämns alfabetisk- fonemisk läsning, 

vilket innebär att barnet knäckt den alfabetiska koden och kan översätta grafem till fonem och 

sammanljuda dessa. Den tredje fasen är den ortografisk- morfemiska lässtrategin, vilket inne-

bär att både hela ord och morfem används i avkodningsprocessen (Høien & Lundberg, 1999).  

 

Den fonologiska medvetenheten är central för att läsandet och skrivandet ska utvecklas. 

Denna medvetenhet utvecklas under lång tid under förskoleåldern och är en förutsättning för 

att ett funktionellt läsande och skrivande ska äga rum (Myrberg, 2007). Myrberg (2007) me-

nar till och med att det innebär stora risker för att elever ska utveckla läs- och skrivsvårigheter 

om den formella läsinlärningen påbörjas innan eleven utvecklat en säkerställd fonologisk 

medvetenhet. Den fonologiska förmågan innefattar även den fonologiska loopen som är en del 

av arbetsminnet (Myrberg, 2007). För att kunna avkoda ett ord krävs att de olika fonem som 

grafem i ord representerar behålls i minnet till dess att ordet kan utläsas. Levlin (2014) kon-

staterar att den fonologiska loopen visat sig vara betydelsefull såväl vid avkodning som vid 

inlärning av nya ord och vid grammatisk förståelse. 

 

Den morfologiska förmågan har inte studerats lika omfattande som den fonologiska. Dock har 

Deacon och Kirby (2004, refererad till i Levlin, 2014) konstaterat att denna förmåga är bety-

delsefull för elever från årskurs 4 och uppåt. Det visade sig i en studie att elever som har en 

välutvecklad morfologisk förmåga visar en ökad läsförståelse, bättre stavning, avkodnings-

förmåga och läsriktighet.  
 

Målet med läsning är att uppnå förståelse. Høien och Lundberg (1999) beskriver förutom 

ovan nämnda, några fler komponenter som krävs för att uppnå förståelse. En av dessa är den 

syntaktiska komponenten, vilket innebär att uppfatta hur satser är och kan vara uppbyggda.  

En annan viktig komponent är ordförrådet. För att förstå en text krävs att läsaren förstår de 

flesta ord som finns representerade i texten. Ordförrådet är enligt Myrberg (2007) den enskilt 

viktigaste faktorn bakom läsförståelse. En annan viktig komponent är den semantiska, vilken 

Høien och Lundberg (1999) kallar kunskap om världen. Detta innebär att meningar inte alltid 

kan läsas bokstavligt för att innebörden ska framträda. Läsaren måste kunna använda sina 

bakgrundskunskaper och göra inferenser för att förståelse ska uppnås. Dessutom krävs att 

läsaren använder sig av metakognitiva funktioner. Kortfattat beskrivs detta som att övervaka 

sin egen förståelse av det som läses och att bli medveten om när man inte förstår något i en 

text och då kunna finna strategier för att lösa detta problem.  

 

Bland andra National Reading Panel (Herkner, 2011) poängterar utvecklandet av läsflyt som 

en av de viktigaste komponenterna i läsförståelseprocesser. Läsflyt uppnås när den ortogra-

fiska läsningen dominerar och den fonologiska endast behöver användas vid läsning av nya 

och obekanta ord. När läsflyt uppnås behöver läsaren inte längre fokusera på avkodning utan 

hjärnans kapacitet kan då ägnas åt förståelsen av det lästa.  
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2.2.3 Dyslexi 
Läsning innebär vilket visats genom modellen The Simple view of Reading både avkodning 

och förståelse. Avkodning beskrivs av Høien och Lundberg (1999) som den tekniska sidan av 

läsandet, medan förståelsen beskrivs som den kognitiva. Det primära problemet vid dyslexi 

innebär svårigheter med själva avkodningen, inte förståelsen. De förståelsesvårigheter som 

kan uppstå vid dyslexi är i sin tur beroende av den svaga avkodningen (Høien & Lundberg, 

1999). 

 

2002 formulerades en dyslexidefinition som lyder:  
Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av 

svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. 

Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad 

med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 

tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.  (Samuelsson, 2009, s.12) 

 

Flera studier påpekar att personer med specifika läs-och skrivsvårigheter har brister i 

arbetsminnet, framför allt i den del som benämns den fonologiska loopen (Levlin, 2014). Den 

fonologiska loopen är betydelsefull för flera läsrelaterade förmågor, såsom att koppla grafem 

till fonem, att ljuda samman ljud till ord och att kunna använda sig av syntax och grammatik i 

förståelseprocesser (Dahlin, 2009). Myrberg (2007) förklarar hur dessa svårigheter kan 

påverka individen ytterligare, genom att beskriva hur både grafem och ord måste analyseras 

samtidigt som orden skall hållas kvar i arbetsminnet tills meningen är utläst och själva 

innebörden förståtts av läsaren.  

Att dyslexi innefattar en viss grad av ärftlighet är numera klarlagt. Myrberg (2007) anser att vi 

bör betrakta dyslexi som en genetisk betingad sårbarhet. Vissa människor har alltså en 

medfödd genetisk belastning för att utveckla dyslektiska svårigheter, och om denna belastning 

är hög är risken markant större för att personen ska utveckla dyslexi. Däremot kan 

uppväxtmiljön och skolmiljön kompensera denna genetiska belastning på ett adekvat sätt, 

vilket kan innebära att dessa svårigheter begränsas. 

2.2.4 Specialpedagogiska perspektiv 
Det sätt vi väljer att se på specialpedagogik medför konsekvenser för hur undervisning 

organiseras i skolan. Det finns flera olika sätt att synliggöra specialpedagogiska perspektiv. 

Nilholm (2007) beskriver tre olika synsätt som benämns det kompensatoriska perspektivet, 

det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet utgår 

från att ”lokalisera egenskaper eller förmågor som i någon mening är problematiska hos 

individen” (s.20) och utgår från ett normalitetsbegrepp. Grupper och individer som befinner 

sig i svårigheter identifieras, ofta utifrån neurologiska och psykologiska diagnostiseringar, 

exempelvis dyslexi. Nilholm (2007) menar att specialpedagogikens uppgift utifrån detta 

perspektiv blir att kompensera individen för de brister som denne visar.  

 

Det kritiska perspektivet har erhållit stort utrymme under senare tid i internationell forskning 

och vänder sig främst emot att det är i eleven som svårigheter uppstår. Specialpedagogik i sig 

är inte ett önskvärt begrepp inom det kritiska perspektivet och borde i själva verket inte 

finnas. Specialpedagogik förklaras genom olika sociala processer som bland annat innebär att 

vissa grupper av elever missgynnas av strukturella och socioekonomiska skeenden som finns i 

samhället och att språkligt baserade diskurser dominerar över andra diskurser, vilket i sin tur 
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innebär att specialpedagogik tillkommer för att skolan inte kan hantera elevers olikheter. 

 

Det tredje perspektivet utgörs av dilemmaperspektivet. Inom detta perspektiv betonas den 

grundläggande komplexitet som finns i utbildningssystemet, vilket styrs både av politik, 

mikropolitik och undervisning. Skolan ska dels ” ge alla elever liknande erfarenheter och 

kunskaper medan man å andra sidan ska anpassa sig till vars och ens individuella 

förutsättningar” (s.23). Det problematiska är att skolan genomsyras av dilemman som inte 

låter sig lätt lösas. Dessa beskriver Nilholm (2007) som individ kontra kategori, brist kontra 

olikhet och kompensation kontra deltagande, där de olika synsätten innefattar både fördelar 

och nackdelar gällande hur skolan och undervisningen organiseras.  

2.2.5 Stödjande arbetssätt och inkludering 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) har utarbetat ett värderingsverktyg för vad de 

benämner tillgänglig utbildning. En tillgänglig lärmiljö beskrivs som en miljö där ”varje barn 

och elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån målen för utbildningen” (s.13). 

Tillgänglighetsmodellen (se Figur 1) är ett verktyg som skapats för att uppnå detta syfte. I 

modellen ingår förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. 

Dessa områden specificeras ytterligare genom att beskriva hur de olika delarna är beroende av 

och samspelar med varandra.  

 

Figur 1, Tillgänglighetsmodellen.  

 

 

Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) beskriver framväxten av begreppet inkludering som 

ett specialpedagogiskt initiativ taget av både USA och Europa för att gynna elever som 

befinner sig i svårigheter. Inkludering innebär att alla elever, oavsett svårigheter kan och bör 

ta del av undervisning i de ordinarie skolorna och klassrummen. Den inkluderande skolan 

beskrivs av Persson och Persson (2012) som en skola där elevers olikheter ses som styrkor 

och där undervisningen i utbildningen anpassas utefter elevernas individuella behov. Nilholm 

(2007) skildrar skillnaden mellan en integrerande och en inkluderande skola med orden 

”helheten förändras från att vara en normalitetspraktik för avvikande elever till att ta sin 

utgångspunkt i vad man ibland beskriver som elevers naturliga olikhet (s.90).  

En åtskillnad mellan rumslig, social och didaktisk inkludering beskrivs av Asp- Onsjö (2008). 

Den rumsliga inkluderingen innebär att eleven befinner sig i samma klassrum som sina 

klasskamrater, den sociala att eleven tar del av det sociala sammanhang den befinner sig i och 

den didaktiska att läraren i sitt val av undervisningsupplägg och material anpassar 

klassrumssituationen till eleven. Forskning har visat att inkluderande undervisning och 

heterogena grupper i allmänhet ger bättre utgång för elever som befinner sig i svårigheter. 

(Persson & Persson, 2012; Tjernberg & Heimdahl Mattsson, 2014) 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTo_rNkKPaAhWDjCwKHTtLDVUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/&psig=AOvVaw3lBwVf4HMWK2TkZ2S-DyGC&ust=1523017425946916


 

 7 

Framgångsfaktorer 

Tjernberg (2013) beskriver utifrån Crawford och Torgesen (2006, refererad till i Tjernberg, 

2013) sju framgångsfaktorer som kunnat identifieras i framgångsrika skolor. Dessa faktorer 

var ”strong leadership, positive belief and teacher dedication, data utilization and analyzis, 

effective scheduling, professional development, scientifically based intervention programs, 

parental involvement” (Tjernberg, 2013, s.25). Huruvida någon av dessa faktorer var viktigare 

än någon annan gick inte att utröna, då det verkade vara kombinationen av faktorer som 

gjorde skolorna framgångsrika. Forskarna upptäckte även att i de framgångsrika skolorna 

fanns system för att övervaka viktiga moment i elevers läs- och skrivutveckling, samt att tidigt 

tillsätta effektiva interventionsprogram (Tjernberg, 2013). 

Förebyggande arbete och tidiga insatser ses som en lösning för att elever inte ska hamna i läs- 

och skrivsvårigheter och detta arbete försiggår framför allt på lågstadiet. Ett arbetssätt som 

fått stor genomslagskraft i svenska skolor är Bornholmsmodellen, som utvecklats av Ingvar 

Lundberg. Detta arbetsmaterial tillämpas i många förskolor och skolor i Sverige och syftet är 

att stödja eleverna i att utveckla en fonologisk medvetenhet och på så sätt förbereda dem för 

den första läs- och skrivinlärningen.  Torgesen, Otaiba och Grek (refererad till i Tjernberg, 

2013) betonar dock att denna modell inte enbart räcker för att stödja eleverna i att utveckla en 

fonologisk medvetenhet, utan att det krävs att pedagogiken kombinerar träning i fonologisk 

medvetenhet, den alfabetiska principen och skrivande. Att kombinera läsning och skrivning 

belyses även av andra forskare som en betydelsefull del i ett framgångsrikt läs- och 

skrivlärande. 

När elever börjar i årskurs 4 anses ofta läsinlärningen vara avklarad och eleverna ska nu klara 

av att ta till sig kunskap utifrån texter (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2016). Nu uppstår det som 

forskare benämner ”The fourth grade slump” (Myrberg, 2007), vilket innebär att elever som 

kanske inte tidigare uppvisat fonologiska svårigheter, plötsligt upptäcks i och med problem 

med läsflyt, vilket i sin tur påverkar förståelsen.  Levlin (2014) låter förstå att detta är en följd 

av att faktateternas svårighetsgrad ökar och att skillnaden mellan talspråk och skriftspråk i de 

texter eleverna möter blir allt större. Det är även ofta vid denna tidpunkt då den så kallade 

Matteuseffekten (Stanovich, refererad till i Myrberg, 2007) blir påtaglig. Elever som erfarit 

svårigheter i den tidiga läs- och skrivinlärningen tenderar att läsa mindre än sina jämnåriga, 

vilket resulterar i att de varken utvecklar sin läsförmåga eller sitt ordförråd i den utsträckning 

som är önskvärt. Något som kommer att påverka elevernas skolframgång i alla ämnen och 

dessutom i det fortsatta livet (Myrberg, 2007). 

Det råder en relativt samstämmig uppfattning inom forskarvärlden att interventioner som 

fokuserar den fonologiska medvetenheten är gynnsamma för elever på lågstadiet. Däremot är 

det inte klarlagt om denna typ av intervention är lika gynnsam för elever som länge kämpat 

med sin läsutveckling. Myrberg (2007) beskriver vissa komponenter som bör ingå i fortsatt 

träning för att utveckla en språklig medvetenhet. Några av de element som nämns är krångliga 

konsonantförbindelser och kategoriseringar utifrån semantiska, pragmatiska, fonologiska och 

syntaktiska principer. Dessutom bör pedagogiska modeller för att utveckla läsflyt baseras på 

”upprepad högläsning”. För att öva upp den språkliga förmågan föreslås korta och intensiva 

interventioner.  Torgesen (2001, refererad till i Myrberg, 2007) har efter experiment påvisat att 

interventionsprogram för elever med grava läs- och skrivsvårigheter bör syfta till att utveckla 

fonologisk förmåga, ordavkodningsförmåga och läsförståelse. 

Det så kallade Konsensusprojektet som genomfördes i Sverige under 2001-2005 resulterade i 

två rapporter, vilka beskriver vad forskare inom läs- och skrivlärande anser vara god läs- och 

skrivpedagogik för att förebygga dyslexi. Följande komponenter uppmärksammas: extra tid 
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och omsorg i det inledande läs- och skrivlärandet, träna elever att ta risker, ge eleverna 

möjlighet att uppleva ”jag-kan-känslan”, upplevelser av utmaning och behärskning, läslust, 

kompenserande hjälpmedel exempelvis datorstöd, en-till-en undervisning för att öva upp den 

fonologiska förmågan, tidiga insatser, att utveckla flytande läsning, pedagogik som innehåller 

uppföljning och utvärdering, samarbete mellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog 

och klasstorlek (Myrberg, 2007). Dessutom lyfter såväl Skolverket (2009) och Hattie (2009) 

fram lärarkompetens som den enskilt viktigaste faktorn som skolan förfogar över för att 

påverka elevers resultat. Även Tjernberg (2013) uppmärksammar lärarens förmåga att 

undervisa som avgörande för elevers läs- och skrivutveckling. 

 

Lässtrategier och skrivstrategier 
I skolans styrdokument, kursplanen i svenska finns numer undervisning i lässtrategier 

framskrivet. Detta innebär att varje lärare från årkurs 1-9 ska arbeta med lässtrategier i 

svenskundervisningen. Att arbeta med läsförståelse är inte något lärare ska vänta med tills att 

elever uppnått önskad avkodning och läsflyt, utan något som bör pågå parallellt med 

undervisningen (Myrberg, 2007; Lundberg, 2010). En av de praxisorienterade 

undervisningsmodellerna har utvecklats av Palincsar och Brown och namngetts Reciprocal 

teaching.  Palincsar och Brown gjorde innan de utvecklade modellen en metastudie av vad 

forskarvärlden förstått vara kognitiva förmågor som bidrog till god läsförståelse hos elever. 

Dessa var att ha målet med läsning klart för sig, att använda sig av bakgrundskunskaper vid 

läsning, att kunna skilja på viktig och mindre viktig information i texten, att förhålla sig 

kritisk till innehållet, att ha metakognitiva insikter och att kunna tolka och göra förutsägelser 

(Reichenberg & Lundberg, 2011). Strategimodellen utgår från textsamtal och utvecklades för 

att bemöta dessa förmågor. En kortfattad beskrivning av denna modell innebär att eleverna 

övar sig i fyra olika strategier; att förutspå/ förutsäga/ställa hypoteser, att ställa egna frågor 

innan, under och efter läsningen, att reda ut oklarheter och att sammanfatta texten med egna 

ord. Modellen bygger på ömsesidiga samtal, såväl elever emellan och mellan lärare och elev 

där man tillsammans utforskar texten. Lärarens roll som modell är betydelsefull (Reichenberg 

& Lundberg, 2011). Arbetet med lässtrategier har fått stort genomslag i svenska skolor, då 

framför allt genom ”En läsande klass” som utvecklats av Marin Widberg med stöd av lärare 

verksamma i olika skolor i Sverige. På senare tid har en del kritik gentemot materialet 

framträdit, bland annat från läsforskaren Barbro Westlund som menar att det finns risker med 

att materialet leder till isolerad färdighetsträning av lässtrategier i stället för att fokusera på en 

djupare läsförståelse (Höglund, 2014, 11 november).  

I skolans styrdokument, kursplanen i svenska återfinns även strategier för att skriva olika 

typer av texter framskrivet. Ett arbetssätt som fått ansenligt genomslag är den genrebaserade 

pedagogiken som påverkat utformandet av läs- och skrivundervisning i svenska klassrum det 

senaste årtiondet. Genrepedagogiken som utvecklades av den så kallade Sydneyskolan där 

forskare som bland annat Jim Cummins, JR Martin och David Rose varit ledande syftade till 

att utforma en skrivpedagogik för att komma tillrätta med den brist på ojämlikhet som rådde 

mellan elever på grund av deras sociokulturella bakgrund. Undervisningen innebär en explicit 

sådan, där aktiviteterna utgår från en gemensam tydlig lärarledd undervisning (Rose & 

Martin, 2012). Begreppet scaffolding är genomgående och pedagogiken tydliggörs ofta 

genom den så kallade cirkelmodellen och dennes fyra olika faser. Fas ett innebär att bygga 

upp kunskap om ett ämnesområde. Fas två att studera texter inom genren för att få förebilder. 

Fas tre innebär att skriva en gemensam text och fas fyra att skriva en individuell text 

(Gibbons, 2002).  
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Det explicita lärandet och vikten av att modellera är något som även lyfts fram av Tjernberg 

(2013) i en framgångsrik läs- och skrivundervisning.  Tjernberg (2013) uppmärksammar även 

betydelsen av muntliga aktiviteter, högläsning, att läraren kan skifta fokus mellan språkets 

form och funktion, samt det processorienterande skrivandet, där det inte är slutresultatet som 

är det relevanta, utan vägen dit. Dessutom poängteras att samtalande, läsande och skrivande 

ska länkas samman i undervisningen och att de elever som är i behov av särskilda hjälpmedel 

för lärandet ska förses med dessa. 

Ivanič (2004) beskriver sex olika diskurser som skrivande kan vila på i skolans undervis-

ningspraktiker. Dessa tituleras a skills discourse, a creativity discourse, a process discourse, a 

genre discourse, a social practice discourse och a sociopolitical discourse. Den diskurs en 

skola eller en lärare anammat påverkar såväl hur språk förstås, hur skrivande och skrivlärande 

går till och hur undervisningen planeras och genomförs i klassrummet. Ivanič (2004) finner 

det önskvärt att klassrumsundervisningen kombinerar element från alla sex diskurser, då de 

alla fokuserar viktiga moment i skrivundervisningen.  
 

En Intensiv läsinlärningskurs för elever i årskurs 5-7 har utvecklats av Hagtvet, Frost och 

Refsahl (2016). Hagtvet et al. (2016) anser i likhet med andra forskare vikten av tidiga 

insatser och förebyggande arbete för att elever inte ska utveckla bestående läs- och 

skrivsvårigheter. Men faktum är att svårigheter gällande läsande ibland kvarstår och att vissa 

elever är i behov av stöd i sin läsning under hela grundskoletiden. Hagtvet et.al (2016) menar 

att det aldrig är för sent att genomföra interventioner med äldre elever, men att dessa 

interventioner då delvis måste innehålla andra komponenter än de som är betydelsefulla för 

yngre elever.  Den didaktiska infallsvinkeln vilar på helhetsläsning, något författarna menar är 

en balanserad läsundervisningsmetod där samspelet mellan språkets olika delar utgör grunden 

för en framgångsrik läs- och skrivutveckling och där elevens lässvårigheter ses som något 

som påverkar hela barnet.  I läskursen betonas daglig systematisk insats och arbete med 

språkliga detaljer på fonologisk, morfologisk och syntaktisk nivå tillsammans med semantiska 

helheter. Textarbetet utgår från en helhet där texten gås igenom, svåra ord och innehåll 

fokuseras, till detaljer då de språkliga detaljer som texten utgör studeras och bearbetas, till 

helhet där repeterad läsning och återkoppling med fokus på automatisering koncentreras.  

I kapitlet har jag avsett att beskriva en del av vad tidigare forskning och litteratur anser om 

läs- och skrivlärande, dyslexi och framgångsrik undervisning. Avsnittet gör på intet sätt 

anspråk på att presentera en helhet då detta inte skulle vara genomförbart i det relativa korta 

avsnitt som finns till förfogade. Ett urval som funnits relevant för mitt syfte har gjorts, med 

förhoppning om att det ger en överskådlighet och leder till en större förståelse för de 

framgångsfaktorer jag eftersöker.  
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3 Forskningsöversikt 
Under denna rubrik redovisas en sammanställning av en del av den tidigare forskning som 

finns på området relevant för studiens frågeställningar. Översikten inleds med hur 

lässvårigheter visat sig påverka skolframgång under högstadiet. Därefter följer elevers 

upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer, för att fortsätta med lärares upplevelser av 

samma fenomen. Forskningsöversikten avslutas med ett avsnitt som belyser metoder i 

undervisningen som framgångsfaktor. 

3.1 Lässvårigheters påverkan på skolframgång 
I Sverige genomfördes under åren 1989-2010 ett longitudinellt projekt som benämns 

Läsutveckling Kronoberg. Projektet genomfördes med inblandning av flera olika forskare, 

däribland Ingvar Lundberg och Christer Jacobsson. Projektets huvudsyfte var att utveckla 

metoder, instrument och hjälpmedel för diagnos och behandling av läs- och skrivsvårigheter.  

Fougantine (2012) som dels medverkade i projektet, dels arbetade vidare med det material 

som förvärvades har vidareanalyserat stoffet och genom detta kunnat dra flera olika slutsatser 

utifrån projektet. Bland dessa framskrivs att lässvårigheter inte enbart påverkar elevers 

resultat i ämnet svenska, utan även i ämnen som engelska, samhällsorientering, 

naturorientering och främmande språk. Det visade sig att elever med svag avkodningsförmåga 

hade signifikant lägre betyg i dessa ämnen i jämförelse med sina jämnåriga.  

Ingesson (2007) har genomfört en studie där elever som diagnostiserades med dyslexi vid tolv 

års ålder intervjuats om sina upplevelser av skolgången. Deltagarna i studien menade att de 

under låg- och mellanstadietiden upplevde skolan som en lång radda av misslyckanden, men 

att detta förändrades under högstadietiden och gymnasiet. Även om deltagarna i studien i 

vissa fall uppfattade sin dyslexidiagnos som smärtsam och förvirrande kunde de efter 

diagnosen inse att deras svårigheter var något specifikt och inte en del av deras identitet. 

Under de senare skolåren upplevdes de svårigheter eleverna hade mer begränsade och 

uppfattades enbart bli kännbara vid uppgifter där läsning och skrivning ingick. Detta resultat 

skiljer sig från det Fougantine (2012) finner i sin avhandling då det framkommer att det är 

högstadietiden som elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar som den svåraste tiden i 

skolan. Många misslyckanden ledde fram till strategier för att undvika skolarbetet. Framför 

allt pojkar utvecklade beteendeproblematik som en följd av, samt för att dölja dessa 

misslyckanden. 

Fougantine (2012) har funnit att elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter i betydligt 

större utsträckning väljer ett praktiskt gymnasieprogram i jämförelse med elever utan 

svårigheter. Dock bör nämnas att resultatet framkom under den tid då det inte krävdes 

godkända betyg i svenska, matematik och engelska för att komma in på ett praktiskt-estetiskt 

program. Resultaten påminner om vad Savolainen, Ahonen, Aro, Tolvanen och Holopainen 

(2008) presenterar i sin studie, dock med ett undantag. Även denna undersökning syftar till att 

utröna korrelationen mellan elevers läs- och skrivförmåga, skolresultat i årskurs nio och val 

av gymnasieprogram. Att det finns en viss korrelation är tydlig men det finns en tydlig 

skillnad i inverkan utifrån kön. Pojkar som befinner sig i läs- och skrivrelaterade svårigheter 

verkar i större utsträckning än flickor påverkas i sin motivation för skolan, vilket i sin tur 

leder till en större tendens att välja ett icketeoretiskt gymnasieprogram i jämförelse med 

flickor.  
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3.2 Elevers upplevelser av fenomenet framgångfaktorer  
Blackman (2011) har i en studie intervjuat elever med dyslexi med syfte att finna de strategier 

som av eleverna anses framgångsrika i deras lärande. Det strategier som betonas av eleverna 

är lärarens engagemang, förståelse och stöttning mot elevens självständighet. Detta innebar 

mer detaljerade förklaringar, att läraren demonstrerar, tydliggör viktiga moment och att eleven 

ges möjlighet till exempelvis projektarbete, drama och gemensamma fråge –svar sessioner. 

Den detaljerade förklaringen kommer igen i en undersökning av Groff (2014) som betonar 

stödjande strukturer i klassrummet, i form av ett explicit lärande. Vidare framkommer att de 

stödjande kontexterna påverkar tanken om den egna förmågan och lusten att läsa positivt. 

Elever som i klassrummet får strategier för hur de ska ta sig an en text anser att de utifrån 

detta får större möjligheter att lyckas i sitt skolarbete.  Att av läraren få stöd i att utveckla 

strategier för lärande är något som återkommer hos Heimdahl Mattson och Roll Petterson 

(2007). Detta ses av elever som betydelsefullt då strategier för att bemästra dyslexin kan 

användas för att lärandet i andra ämnen inte ska bli påverkat av svårigheterna med läsning och 

skrivning. Just utvecklandet av framgångsrika strategier lyfts även av Fougantine (2012). 

Eleverna som lyckats bra i skolan har använt sig av olika strategier såsom 

avlyssningsförmåga, fokusering på väsentligheter, och flertalet visuella strategier i sitt 

lärande. 

Groff (2014) visar även på betydelsen av att de texter som presenteras för elever i skolan 

skapar ett intresse. Även om begreppet motivation inte är tydligt framskrivet kan det utläsas 

mellan raderna, vilket är samstämmigt med det Rowan (2010) kommit fram till i en studie av 

vad elever på Nya Zeeland som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter anser ha haft störst 

betydelse för dem i sitt skolarbete.  Bland framgångsfaktorerna nämndes den inre 

motivationen och viljan att arbeta hårt som viktigast.  

Svenska elever med diagnosen dyslexi har intervjuats gällande den stöttning de erhållit i 

skolan i en undersökning av Nielsen (2011).  Det eleverna upplevt som viktigast under sin 

skolgång var vikten av bemötande och hur lärandet organiseras kring eleven. Det mest 

betydelsefulla är att försöka se studenten som en hel individ, vilket innebär att inte bara se 

elevens svårigheter, utan en individ som utvecklas och som har samma behov som vilken elev 

som helst i skolåldern. Den andra aspekten är att uppmuntra eleven att överbrygga sina 

svårigheter och att ge denne en tro på både sig själv som individ och på sin framtid. Den 

tredje aspekten innebär att ge studenten de verktyg som behövs för lärande, vilket både 

innebär texter på rätt nivå som skapar nyfikenhet och alternativa lärverktyg såsom dator för 

att stödja läs- och skrivutvecklingen och kunskaper i andra ämnen. Den fjärde och sista 

aspekten innebär att skapa tid och rum för studentens läsning och skrivning. Med detta menas 

att eleverna får den tid de behöver för att utföra uppgifter, men även en plats där de i lugn och 

ro kan utföra detta när behov finns. Genomgående i studien är att eleverna poängterar att 

läraren måste ge det stöd som är nödvändigt för att eleven ska kunna övervinna sina 

svårigheter själva. Nielsen (2011) menar att mycket av det som eleverna ser som 

framgångsrikt är sådant som läraren ska göra för alla sina elever, men betonar även att det 

krävs stor kunskap om metoder för läs- och skrivlärande och att läraren måste möta sina 

elever öga- mot –öga för att få förståelse för hur de på bästa sätt kan stödja eleven.    

En studie som uppmärksammar framgångsfaktorer genom tekniskt stöd vid universitetsstudier 

har genomförts av Björklund (2011). Resultatet visar att talsyntes och rättstavningsprogram 

förespråkas och upplevs som mest gynnsamt av studenter. Björklund (2011) poängterar, precis 

som Nielsen (2011), att studenternas röster måste lyssnas på när behovet av stöd utreds. 

Vilken sorts stöd som studentera är i behov av skiljer sig åt och dyslexins manifestation är 
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olika hos alla elever, vilket medför att en individualisering där studenterna själva är med och 

utformar sitt stöd är av största vikt. 

Eleverna i Rowans (2010) studie poängterar den stöttning som funnits runt dem ifrån 

föräldrar, vänner och vissa lärare, där framför allt vännernas stöttning med litteraturuppgifter 

och en acceptans för individens dyslexi varit betydelsefull för att lyckas i skolan. Stöttningen 

hemifrån poängteras även av Fougantine (2012) som betydande, då detta medverkar till en 

acceptans av de svårigheter eleven befinner sig i och även är betydande för att självkänslan 

hos eleven inte ska försämras. 

De elever som fått specialpedagogiskt stöd har enligt Rowan (2010) inte upplevt detta som 

betydande, snarare tvärtom, då flera av dem ansåg att detta stöd inte alls hjälpt dem. Däremot 

framkommer att det lärarstöd eleverna anser varit stödjande har inhämtats från individuella 

lärare de haft en god relation med, vilka de kunnat söka upp för support, ofta utanför 

lektionstid.  Det specialpedagogiska stödet är något som eleverna i Heimdahl Mattsons och 

Roll Petterssons (2007) studie först erbjöds efter att de erhållit en dyslexidiagnos. Det visade 

sig dock att detta stöd bestod i att få undervisning i mindre grupper som medförde att eleverna 

kände sig exkluderade ur undervisningen. Stödet var heller inte något som eleverna själva fick 

medverka i utformandet av, utan detta bestämdes på organisatorisk nivå. En annan synvinkel 

på stödets organisation är synlig i Fougantine (2012). Elevernas upplevelser av att ha erfarit 

specialpedagogiskt stöd på högstadiet och gymnasiet var betydligt mindre än det stöd som de 

erfarit under sin mellanstadietid. Eleverna uppgav att det ofta var oklart vad syftet med det 

specialpedagogiska stödet var. Däremot upplevde eleverna att lärarna på högstadiet i större 

utsträckning tog hänsyn till elevernas lässvårigheter i provsituationer i jämförelse med vad 

lärare på gymnasiet gjorde. Dessutom konstaterades att eleverna i mycket liten utsträckning 

fått ta del av kompensatoriska lärverktyg, heller inte tagit del av läsförståelsestrategier eller 

undervisning i studieteknik (Jacobsson & Nordman, 2007). 

Utifrån dessa artiklar kan samma tolkning som Blackman (2011) gör utföras, nämligen att de 

faktorer som elever som befinner sig i specifika eller generella läs- och skrivsvårigheter anser 

vara framgångsrika inte skiljer sig från de undervisningspraktiker som alla elever gynnas av.  

3.3 Lärares upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer 
Att finna forskningsartiklar som specifikt belyser speciallärares och specialpedagogers 

upplevelser av framgångsfaktorer i undervisning för elever på högstadiet som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter visade sig vara komplicerat. Sökningen har därför tvingats utvidgats 

till forskning som fokuserar lärares upplevelser av framgångsrik undervisning. 

Snider och Roehl (2007) visar i en studie vad lärare i tre delstater i USA upplever som 

viktigast för en god undervisning. Av studien framgår att det lärarna anser vara mest 

betydelsefullt är små klasser, att ta reda på elevens lärstil och undervisa utifrån denna, att 

blanda stilar i undervisningen samt att följa den föreskrivna undervisningsplanen.  Hur väl 

elever lyckas i skolan vilar enligt lärarna i studien inte primärt på lärarens undervisning, utan 

är mer beroende av faktorer såsom elevens hemförhållanden och förekomsten av dyslexi. 

Dessutom ses elevens motivation som en viktig faktor för att lyckas väl i skolarbetet. En god 

lärare anses vara en som gör lärandet roligt och intressant. En av Sniders och Roehls (2007) 

tolkningar är att lärarna som undervisade i High School inte var övertygade om att alla elever 

kan bli funktionellt litterära eller matematiskt kompetenta. Detta menar de kan leda till att 

elever med dyslexi får alltför låga förväntningar på sig, som mycket väl blir till 

självuppfyllande profetior. 
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Snider och Roehl (2007) fann en signifikant skillnad mellan allmänna lärare och speciallärare. 

Denna beskrivs som att speciallärare anser att man i undervisningen bör kombinera 

läsinlärning med begreppsförståelse och kritiskt tänkande, medan de allmänna lärarna menade 

att de basala färdigheterna måste läras först. Snider och Roehl (2007) lyfter fram att de flesta 

lärare i studien har en konstruktivistisk syn på undervisingen, men att det även finns lärare 

som poängterar vikten av explicit lärande, såsom modellering som följs av guidad praxis och 

så småningom individuell praxis. 

McPhillips och Shevlin (2009) har undersökt hur undervisning av elever som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter konstrueras utifrån den vanliga lärarens undervisning, stödlärares 

undervisning och elevers upplevelser av dessa kontexter. McPhillips och Shevlin (2009) 

understryker att de undervisningsstrategier som används av lärare som specifikt undervisar 

elever som har diagonosen dyslexi inte skiljer sig från vanliga undervisningsstrategier som 

lärare använder sig av i klassrummet. Författarna poängterar att ett barn med dyslexi inte 

behöver radikalt annorlunda undervisning, däremot bör stödet vara mer intensivt och 

omsorgsfullt, samt fokusera mer på elevens styrkor och behov.  

3.4 Metod som framgångsfaktor 
Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har utfört en rapport som benämns som en syntes 

av metaanalyser.  Rapportens syfte är att sammanställa forskning av vilka stödinsatser som 

främjar kunskapsuppfyllelse för elever som befinner sig i svårigheter. I syntesen har Almqvist 

et.al (2015) kunnat visa på goda effekter gällande kamratlärande, explicit undervisning och 

träning i metakognitiva strategier. Kamratlärande som begrepp används i denna rapport som 

en beskrivning av när elever undervisar andra elever, under överseende av läraren. Det kan 

både handla om att äldre elever undervisar yngre elever och att elever som är längre fram i sin 

utveckling undervisar elever som inte ännu nått lika långt. Denna metod menar forskarna kan 

användas både i den ordinarie undervisningen, i undervisning av elever i mindre grupper och i 

olika åldrar.  Den explicita undervisningen beskrivs av Almqvist et al. (2015) som att eleven 

”på ett strukturerat och tydligt målinriktat sätt får träna olika färdigheter och sen löpande 

utvärdera sitt lärande” (s. 32). Läraren använder sig av modeller som eleverna ska öva på att 

efterlikna för att sedan efter ett antal övningstillfällen kunna genomföra självständigt. 

Metakognitiva strategier beskrivs av forskarna som att tänka om det egna tänkandet (Almqvist 

et al., 2015) Målet är att eleverna själva ska uppleva att de har kontroll över sitt lärande. Att 

öva metakognitiva förmågor har goda effekter på läsning hos elever som befinner sig i 

svårigheter och i detta fall verkar inte åldern då interventionerna genomförs utgöra någon 

betydande skillnad gällande utfallet. De stödinsatser som verkar mest framgångsrika är sådana 

som fokuserar läs- och skrivområdet och då både genom ovan nämnda undervisning samt 

träning av läsförståelse, fonetik och fonemisk medvetenhet. Efter interventioner verkar 

eleverna prestera bättre i framför allt stavning. 

 

The National Reading Panel (NRP) har identifierat fem områden som anses betydelsefulla för 

läsinlärning. Dessa är fonologisk medvetenhet, grafem- fonemkoppling, läsflyt, vokabulär och 

förståelse. Roberts, Torgesen och Scammacca (2008) anser att vissa av de områden som är 

framgångsrika i yngre elevers läsinlärning inte ger samma goda resultat när metoderna 

tillämpas med äldre elever. Dessutom ökar avståndet mellan goda och mindre goda läsare ju 

äldre eleverna blir.  Roberts et al. (2008) menar att det första området som bör ingå i en 

intervention för äldre elever är ordstudier, där äldre elever vinner mer på att studera ords 

uppbyggnad på en morfologisk och ortografisk nivå än vad vinsterna med fonologiskt arbete 

ger. Det andra området är läsflyt där upprepad högläsning i kombination med ovan nämnda 
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ordstudier ger ett gott resultat. Därefter anges vokabulär som betydelsefullt, vilket innebär att 

eleverna stöttas i sin ordförrådsutveckling i kombination med strategier för att eleverna 

självständigt ska finna reda på ords betydelser. Det fjärde ämnet utgörs av förståelsen som är 

huvudsyftet med en läsintervention (Roberts et al., 2008). För att skapa förståelse nämns 

förförståelse, textgenrer, sammanfattningar, jämförelser och modellering som viktiga 

beståndsdelar i textarbetet. Det sjätte och slutliga rör motivation som anses mycket 

betydelsefullt. Forskarna poängterar att eleven måste förstå målet med att läsa en text. Eleven 

behöver stöttning i att utveckla en självständighet i läsningen och måste erbjudas intressantta 

texter där det sociala sammanhanget och diskussionerna är i fokus.  

 

Huruvida interventioner gällande läsflyt och läsnoggrannhet bör planeras lika för yngre och 

äldre elever med diagnosen dyslexi är något som även undersökts av Tressoldi, Lorusso, 

Brenbati och Donini (2007). I studien utgick man från två olika metoder, där den ena 

fokuserade på arbete med stavelser för att öka läsflytet och läsnoggrannheten. Den andra 

metoden utgick från tre olika feltyper som elever med dyslexi kan göra i sitt läsande. 

Tressoldi et al. (2007) visar i sitt resultat att både yngre och äldre elever gynnades av de båda 

interventionerna. Eleverna förbättrade både sitt läsflyt och läsnoggrannheten i textläsning, 

men även i läsning av ord och non-ord. Tressoldi et al. (2007) menar att resultatet indikerar att 

den neurologisk-biologiska skillnaden flertal forskare menar existerar mellan äldre och yngre 

elevers vinning i läsinterventioner inte har någon evidens. 

 

Chambers Cantrell et al. (2017) har i en studie undersökt hur en metod kallad ”Kentucky 

Cognitive Literacy Model” kan användas i läskurser för elever i årkurs 9 som har svårigheter 

med läsandet. Modellen fokuserar motivation, strategisk bearbetning och lässtrategier 

fokuserade på innehåll och kommunikation. Chambers et al. (2017) menar att många 

interventionsprogram för elever i lässvårigheter fokuserar endast den tekniska sidan av 

läsandet och att interventioner ofta innebär dataprogram för att eleverna ska öva upp sitt 

läsande. De slutsatser som dras av studien är att motivation för läsning är beroende av flera 

olika element. Ett av dessa element utgörs av relevanta texter som eleverna kan relatera till. 

Att uppleva att en text är relevant leder till att eleverna läser mer och då även texter ur andra 

genrer. Ett annat element är att eleverna genom lärandet av strategier känner sig mer 

kompetenta och självgående i läsandet. De upplever att de förstår texter på ett djupare plan 

och detta leder till att de upplever ett större värde med att läsa. Lärarens betydelse och 

kommunikationen med denne sågs som mycket betydelsefullt för eleverna. Att läraren 

stöttade eleverna att självständigt kunna klara uppgifter och att miljön tillät misslyckanden i 

elevernas lärande var betydande för elevernas utveckling i läsandet. 

3.5 Sammanfattning forskningsöversikt 
Då forskningsöversikten belyser både elevers och lärares upplevelser av framgångsrik 

undervisning, samt de metoder som förespråkas i undervisning av elever som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter är översikten något spretig. Dock kan vissa gemensamma 

framgångsfaktorer anas både hos elever och hos lärare. Gemensamt för elevernas upplevelser 

av fenomenet framgångsfaktorer är att uppleva stöd och strategier för att utveckla en 

självständighet i skolarbetet, att stärka elevens intresse och motivation, samt att ge eleven de 

verktyg, både tekniska samt tids- och rumsliga för att lyckas. Dessa framgångsfaktorer är, 

vilket flera av forskarna understryker, inte någon undervisning som är specifik för elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, utan en undervisning som är lyckosam för alla elever. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med studien är att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet med 

verifierade läs- och skrivsvårigheter samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är 

verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisning.  I och med att 

det är upplevelser av framgångsfaktorer jag är intresserad av, utgör fenomenologi den teori 

jag anser svarar upp mot mitt syfte på lämpligast sätt. Detta innebär att begreppet 

framgångsfaktorer i undervisning kommer att synliggöras som ett fenomen samt att studien 

utgår från både en fenomenologisk teori och metod.  

 

Fenomenologin utgår från den tysk-tjeckiske filosofen och matematikern Edmund Husserl 

(1859- 1938) som ville åstadkomma ett nytt tanke- och synsätt inom den vetenskapliga 

filosofin.  En grundläggande tanke är att gå tillbaka till sakerna själva, vilka inom 

fenomenologin benämns fenomen. Husserl ansåg att det beroendeförhållande som fanns 

inbyggt mellan subjekt och objekt hade glömts bort inom filosofin och vetenskapen och att 

forskare skulle ”rikta tanken mot objekten och låta dem tala direkt till subjektet” (Bjurwill, 

1995, s.12). Genom att studera fenomen så som de visar sig kommer man åt deras sanna 

väsen. Husserl slog fast att det är en människas omedelbara uppfattning om något som är det 

mest sanna och att det är denna som ska beskrivas. Denna uppfattning om något kan inte 

ändras på eller förklaras med hjälp av teorier eller olika vetenskapliga modeller (Bengtsson, 

2005). Att närma sig ett fenomens intentionalitet är enligt Bjurwill (1995) utmärkande för 

fenomenologin. Innebörden av detta är att se ett fenomen så som det visar sig i alla sina delar. 

Då inte bara det som är märkbara för våra sinnen, utan även sådant som inte är det.  

 

Fenomenologin innefattar flera olika variationer, vilka flera redan utvecklades av Husserl 

själv. Ett centralt begrepp inom fenomenologi är ”livsvärlden”. Livsvärlden är den värld som 

varje människa befinner sig i och känner till. Livsvärlden omger alla människor och den är 

förgivettagen av den människa som befinner sig i den. Carlsson (2009) beskriver detta som att 

människan möter den värld hon befinner sig i spontant och självklart. Det är utifrån den 

livsvärld människan lever i som hon förstår omvärlden och gör olika val i livet. Människor 

kan aldrig bli fria från den livsvärld de befinner sig i. Den finns där genom hela livet. Ett sätt 

att förstå livsvärlden menade Husserl var genom epochén.  Epochén innebär enligt Bengtsson 

(2005) att åtskilja existens och innehåll. Epochén hade använts tidigare i den bemärkelsen att 

forskare skulle hålla tillbaka sitt eget omdöme tills det att man hade täckning för det man 

talade om. Husserl utvecklade epochén genom att mena att det innebär att hålla tillbaka sin 

egen förståelse och endast se till fenomenet i sig (Bengtsson, 2005).  

 

Livsvärlden ses inom fenomenologin som en social värld där ”vi alltid redan lever i 

tillsammans med andra människor som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till” 

(Bengtsson, 2005, s. 18). I denna sociala värld finns både föremål och strukturer för hur vi 

organiserar livet. Vissa av dessa är ärvda från människa till människa, vilket medför att 

livsvärlden även är en historisk och kulturell värld (Bengtsson, 2005).   

 

Två centrala begrepp inom fenomenologin är ”vara-i-världen” och vara-till-världen”. Det 

förstnämnda begreppet utvecklades enligt Bengtsson (2005) av Husserls elev Heidegger. Att 

vara-i-världen beskrivs som att världen lika mycket påverkar som påverkas av den person som 

befinner sig i världen. Personen är en del av världen och är tvingad till att hantera och förstå 

livet utifrån den situation denne befinner sig i. Det går inte att ställa sig utanför världen. Vara-

till-världen är ett begrepp som infördes av Merleau- Ponty och som enligt Bengtsson (2005) 
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beskriver den levda kroppen och dennes existens som både kropp och subjekt. Den levda 

kroppen är det människan har tillgång till i världen och som denne använder för att förstå 

världen. Kropp och själ är sammanflätade och det finns inte en levd kropp som är identisk 

med en annan. Bengtsson (2005) beskriver hur en förändring av människans kropp innebär en 

förändring av dennes livsvärld och hur livsvärlden även kan modifieras med hjälp av 

instrument. Ett exempel som tas upp är när en människa förlorar synen, vilket leder till en 

förändrad livsvärld för personen. I förlängningen kan världen modifieras genom att ett 

hjälpmedel blir centralt i människans livsvärld. 

 

En grundläggande tanke inom fenomenologi är en ömsesidighet mellan objekt och subjekt, 

vilket av Bengtsson (2005) beskrivs som att det inte finns något som kan visa sig utan att det 

finns någon att visa sig för. Denna förståelse av fenomenologin ledde till kritik av Husserls 

beskrivning av epochén, framför allt från den existensfilosofiska fenomenologins företrädare. 

De ansåg att det inte går att skilja essens och existens ifrån varandra utan att frångå den 

ursprungliga fenomenologiska föreställningen. Bengtsson (2005) beskriver att 

hermeneutikerna Heidegger, Gadamer och Ricoeur menade att vi aldrig kan ha tillgång till 

fenomenen i sig, då de alltid redan är förmedlade av subjektets existens i dennes omvärld. De 

menade att om fenomenologin vill vara trogen de undersökta företeelserna, kan de inte bara 

betraktas och beskrivas. De måste dessutom tolkas.  

 

Den pedagogiska forskning som utgår från detta perspektiv innebär att se forskaren som en 

del av den livsvärld och de människor som studeras. Bengtsson (2005) ser inte någon 

motsättning mellan att studera ”den andres livsvärld” och forskarens deltagande i denna 

livsvärld. Däremot poängteras att forskaren måste vara medveten om att denne med sin 

närvaro är en del av den livsvärld som beforskas och att detta kan medföra en påverkan 

gällande de resultat som framkommer.  

5. Metodologisk ansats och genomförande 
Bengtsson (2005) menar att en forskningsansats alltid innehåller filosofiska 

ställningstaganden av ontologiskt och epistemologiskt slag, det vill säga grundantaganden om 

vad verklighet och kunskap är. Dessa ställningstaganden har betydelse för val av metod.  

 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet 

med verifierade läs- och skrivsvårigheter samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är 

verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. I 

ett första led är jag intresserad av vad elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter själva 

upplever varit till stöd för dem för att lyckas i skolarbetet och vad specialpedagoger och 

speciallärare anser vara detta stöd. Mitt grundantagande är följaktligen att elevers och 

professionens verklighet så som de beskriver den kan utgöra delar av den kunskap jag avser 

att finna. Detta betyder att min studie har en fenomenologisk ansats. 

5.1 Metodval 
Elevers egna röster är något som ofta saknas i forskning. Att belysa vad och hur elever 

upplever företeelser där de själva är huvudpersoner borde vara en självklarhet. Detta 

poängteras bland annat i Konventionen om barns rättigheter (Regeringskansliet, 2006) och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 
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Socialdepartementet, 2008). Båda dessa skrifter understryker att barn har rätt att uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör barnet.  

 

Bengtsson (2005) påpekar att det för att förvärva kunskap om den andres livsvärld krävs 

kommunikation och interaktion mellan forskare och deltagare. Därav anses den kvalitativa 

intervjun vara en frekvent och välmotiverad metod inom fenomenologin. Detta är således den 

metod jag valt för att uppnå syftet med föreliggande studie. Bengtsson (2005) beskriver vidare 

tre vanligt förekommande tematiseringar i kvalitativa intervjuer: Människors spontana och 

oreflekterade erfarenheter, självförståelse och uppfattningar. Dessa tematiseringar anser 

Bengtsson (2005) vara olika svåra att komma åt och bör beaktas i planeringen av den 

kvalitativa intervjun.  

 

För att få syn på elevernas upplevda erfarenheter valde jag att genomföra enskilda intervjuer 

eftersom jag anser att det bidrar till en större öppenhet gällande att berätta om vad eleverna 

upplever varit framgångsrikt för dem i skolan. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att den 

halvstrukturerade livsintervjun är att föredra i en undersökning med fenomenologisk ansats. I 

en sådan intervju krävs en öppenhet för informanterna och deras berättelser. Öppenheten 

poängteras även av Friberg och Öhlen (2012), vilka beskriver en fenomenologisk intervju som 

en intervju där informanterna inte ska känna sig utfrågade, utan istället inbjudna till att delta i 

ett samtal gällande ett fenomen. Vidare är det betydelsefullt att informanterna delar med sig 

av flera olika aspekter av fenomenet på ett så utförligt sätt som möjligt för att fenomenets 

väsen ska bli tydligt.  

 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver en fördel med kvalitativa intervjuer, vilket är att inte i 

förväg behöva bestämma sig för hur många intervjuer som ska genomföras. I planeringen 

inför intervjuerna var avsikten att genomföra flera intervjuer med varje elev, då detta skulle 

kunna innebära att gå på djupet i elevernas upplevelser och möjligtvis närma sig det Ahrne 

och Svensson (2015) benämner som en djupintervju. Men i och med den begränsande 

tidsaspekten, samt svårigheten att finna informanter, genomfördes endast en intervju med 

varje person. 

 

Jag har även valt att komplettera elevernas berättelser med intervjuer av en specialpedagog 

och en speciallärare då en del av min studie är att utröna vad dessa professioner anser ha 

betydelse för hur elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter bör stöttas i skolan. 

Eftersom jag förutom elevernas upplevelser, även var intresserad av metoder som tillämpats i 

stöttningen av eleverna ansåg jag att specialpedagogens och speciallärarens roller var viktiga. 

Eleverna gav sin bild av vad de upplever som framgångsrikt, men jag var inte helt övertygad 

om att de genom sina berättelser skulle kunna ge en djuplodande beskrivning av hur själva 

arbetet har organiserats för att stötta dem i skolan. Jag ansåg att det var viktigt att ha 

ytterligare en röst, som då representerar professionen.  Dessa två delvis olika perspektiv 

medförde att jag fick en djupare bild av de framgångsfaktorer jag intresserar mig för.  

 

5.2 Urval och genomförande 
Urvalet i min studie består av fem elever, en specialpedagog och en speciallärare, alla med 

erfarenhet av att befinna sig i läs- och skrivsvårigheter respektive av att arbeta med elever på 

högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Urvalet gjordes genom att kontakt togs 

med en specialpedagog och en speciallärare, verksamma vid två olika skolor. 
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Specialpedagogen är i dag verksam vid en F-6 skola och specialläraren vid en högstadieskola. 

Detta är de två informanter som medverkar i undersökningen. Missivbrev (se Bilaga 1) 

innehållande information om studien, innebörden av ett deltagande och godkännande av 

densamma skickades ut. Ytterligare en specialpedagog kunde förmedla kontakt med en 

tidigare elev som informerades om studiens syfte och tillfrågades om deltagande. Efter ett 

godkännande från eleven fick jag tillgång till kontaktuppgifter och kunde genom detta berätta 

vidare om studien samt skicka ut missivbrev (se Bilaga 2). Detta ledde till ett godkännande av 

deltagande av eleven. 

 

Då det visade sig vara problematiskt att finna elever för deltagande i studien kontaktades 

bland annat dyslexiförbundet, något som efter telefonsamtal och mailkontakt ledde till att en 

efterlysning av elever som kunde vara intresserade av att delta i studien publicerades genom 

föreningens sociala medier. Detta resulterade i att ett tiotal personer kontaktade mig och efter 

att ha gjort ett urval valdes fem informanter ut. De kriterier som måste uppfyllas var att 

informanterna genomgått en utredning där en dyslexidiagnos fastställts samt att de hade 

erfarenheter av högstadiet. Jag eftersträvade även en jämn könsfördelning i undersökningen, 

vilket resulterade i att tre flickor och två pojkar representerar informanterna. 

 

I två av fallen var det informanten själv som sökte kontakt med mig via mail och i två av 

fallen var det elevens vårdnadshavare som upprättade kontakten, både via mail och via 

telefonsamtal. Efter överenskommelse skickades missivbrev (se Bilaga 2 & Bilaga 3) med 

information om studien, innebörden av ett deltagande och godkännande av deltagande ut, 

både till elev och vårdnadshavare.  

 

Innan den första intervjun genomfördes en pilotintervju med en elev på den skola jag arbetar 

för att prova den intervjuguide jag sammanställt. Det visade sig att de öppna frågor jag 

hoppats skulle leda samtalet framåt inte var tillräckliga, vilket medförde att guiden 

kompletterades med fler frågor att använda vid behov. Intervjuerna jag genomfört benämner 

jag semistrukturerade, då jag utgick från en förformulerad intervjuguide (se Bilaga 4 & Bilaga 

5), men likväl strävade efter att ha en öppenhet för det eleverna, specialpedagogen och 

specialläraren berättade för mig, vilket krävs med en fenomenologisk ansats. 

 

Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen med de sju informanterna. Specialläraren och 

specialpedagogens intervjuer genomfördes på respektives arbetsplats där samtyckesblanketten 

från missivbreven (se Bilaga 1) inhämtades och informanterna informerades om att 

intervjuerna skulle dokumenteras genom ljudinspelning via I-Pad och sedan transkriberas. Jag 

klargjorde även att jag hade en intervjuguide (se Bilaga 5) att utgå från i samtalet. Längden på 

intervjuerna var cirka 40 minuter.  

Plats och tidpunkt för elevintervjuerna styrdes utifrån elevernas önskemål. Vid 

intervjutillfället inhämtades samtyckesblanketter från missivbreven (se Bilaga 2 & Bilaga 3) 

och eleverna informerades om att intervjun skulle dokumenteras genom ljudinspelning via I-

Pad för att senare transkriberas. Jag klargjorde att det är elevens egen berättelse och dennes 

upplevelser jag är intresserad av, men att jag hade en förformulerad intervjuguide (se Bilaga 

4) att utgå ifrån vid behov i samtalet. Intervjun inleddes genom att eleven uppmanades berätta 

om hur han/hon upptäckte att hon/han hade svårigheter med att läsa och skriva för att sedan 

gå vidare till en berättelse om hur eleven upplevde sin högstadietid. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att dessa sorts öppna frågor som inbjuder till samtal ger en god bild av en 

intervju där det är intervjupersonens upplevelse av ett fenomen som fokuseras. De olika 
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berättelserna eleverna förmedlade utifrån sina upplevelser av framgångsfaktorer i 

undervisningspraktiken, innebar att intervjuerna blev olika långa. Två av intervjuerna är 

mellan 20 och 25 minuter och tre av intervjuerna är 40 till 65 minuter långa.  

5.3 Bearbetning och analys 
Bengtsson (2005) belyser hur den fenomenologiska livsvärldsansatsen är förenlig med flera 

olika kvalitativa bearbetningsmetoder. I litteratur beskrivs flera olika variationer av dessa. 

(Bengtsson, 2005; Bjurwill, 1995; Kvale & Brinkmann, 2009; Friberg & Öhlen, 2012). 

 

Den fenomenologiska trappan beskrivs av Bjurwill (1995) efter Speigelbergs definition.  I 

denna trappa ingår följande sju steg: upplevelsen av fenomenen, ideationen av fenomenen, 

generaliseringen av fenomenen, nyanseringen av fenomenen, konstitutionen av fenomen, 

reduktionen av fenomenen och tolkningen av fenomenen. Inom alla steg finns observation, 

analys och beskrivning representerade.  I praktiken pågår dessa steg parallellt med varandra 

under hela undersökningsprocessen och Bjurwill (1995) menar att man istället för denna 

ingående trappa kan tala om två trappavsatser. Den första trappavsatsen innebär att 

åskådliggöra fenomenet och att analysen inriktas på ”fenomenets intentionalitet, dvs. hur det 

visar sig i sina olika delar och hur forskare i sin tur uppfattar dessa delar och tilldelar dem en 

mening” (s. 122). Den andra trappavsatsen innebär en fördjupning av analysen för att försöka 

förstå fenomenets specifika väsen.  

 

Friberg och Öhlen (2012) beskriver den kvalitativa analysen som att ”röra sig från helhet till 

delar till en ny helhet” (s.359). I den fenomenologiska analysen gäller detsamma. Det 

transkriberade materialet utgör en helhet som i analysen plockas isär för att sedan när mönster 

visat sig sättas ihop till en ny helhet. Bengtsson (2005) poängterar att ”det empiriska 

materialet bör få komma till uttryck på sina egna villkor inom ramarna för den fråga som det 

vill vara ett svar på” (s.53). Friberg och Öhlén (2012) menar dessutom att det dels finns en 

beskrivande fenomenologisk analys, dels en tolkande. Den beskrivande analysen utmynnar i 

en beskrivning av fenomenets essens och de konstitutioner fenomenet är uppbyggt av. Den 

tolkande analysen går steget längre då fenomenet både identifieras och tolkas. Själva 

tolkningen är en integrerad del av arbetet och nödvändig för att materialet ska förstås (Friberg 

& Öhlén, 2012). 

 

Utifrån min förståelse innebär dessa olika aspekter att Bengtsson (2005), Friberg och Öhlén 

(2012) och Kvale och Brinkmann (2009) inte förespråkar en specifik bearbetnings- och 

analysmetod för fenomenologiska studier. Utan att bearbetnings- och analysmetod väljs 

utifrån det specifika syfte en undersökning har.  

 

Syftet med föreliggande studie var att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är 

verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. De 

frågeställningar som fokuserats är följande: 

-Vad upplever elever varit framgångsrikt i undervisning, extra anpassningar och särskilt 

stöd under sin högstadietid?  

-Vad upplever specialpedagoger och speciallärare vara framgångsfaktorer för att stödja 

elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter?  
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Resultatetet har framkommit genom dels en beskrivande analys som synliggör elevernas, 

speciallärarens och specialpedagogens upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer, dels en 

tolkande analys där mönster sökes i de upplevelser eleverna och professionen förmedlar. 

 

Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning via I-Pad och transkriberades i nära 

anslutning till intervjutillfället. Detta för att beakta och påminnas om även sådant som i 

samtalet framträtt i form av exempelvis utelämningar och kroppspråk. Allt språk är inte 

verbalt och för att ge en rättvisande bild av informanternas upplevelser av fenomenet 

framgångsfaktorer krävs att även säkerställa att upplevelser som inte blir synliga verbalt finns 

representerade. Friberg och Öhlén (2012) beskriver detta som att försöka fånga alla delar av 

ett fenomen, inte bara de som syns utan också det som inte syns.  

 

Materialet analyserades genom användning av de fenomenologiska trappavsatserna (Bjurwill, 

1995). Detta innebär att jag i ett första steg försökt fånga elevernas och pedagogernas 

upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer i undervisning på högstadiet och vilka delar de 

menar ingår i detta fenomen. I nästa steg har jag eftersökt en djupare förståelse för 

fenomenets specifika beståndsdelar och varför fenomenet påverkat eleverna positivt under 

högstadietiden. I praktiken innebär detta att ljudinspelningarna transkriberades i sin helhet. 

Upprepningar, utelämningar och tvekan markerades, men grammatiska felaktigheter 

korrigerades för att förståelsen i uttalandena inte skulle gå förlorad.  När transkriberingen var 

utförd har jag såsom Friberg och Öhlén (2012) skriver plockat isär det transkriberade 

materialet och sökt efter mönster. Detta gjordes genom att den transkriberade 

dokumentationen lästes flera gånger. Överstrykningspennor i olika färger användes för att 

markera i materialet och eftersöka mönster i dokumentationen.   

 

Det visade sig att både elever, speciallärare och specialpedagog belyser upplevelser av 

framgångsfaktorer på ett relativt likartat sätt. Detta medförde att några olika teman 

framträdde. När dessa teman visat sig eftersökte jag likheter och skillnader i materialet inom 

de olika temana som elever, speciallärare och specialpedagog upplever vara 

framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. Den beskrivning av fenomenet som redogörs för 

i resultatkapitlet har således tematiserats utifrån elevernas samt lärarnas egna upplevelser av 

vad de karaktäriserar som framgångsfaktorer i undervisning under högstadietiden. 

5.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Kvalitativ forskning måste skapa trovärdighet på andra sätt än vad som är vanligt 

förekommande inom kvantitativ forskning. Ett sätt att skapa trovärdighet menar Ahrne och 

Svensson (2015) är att texten har en transparens, det vill säga genomskinlighet. Med detta 

menas att tydligt belysa forskningsprocessen så att läsaren blir varse om hur och varför 

forskaren gjort de metodval som gjorts. Genom att tydligt redovisa hur jag i mina val av 

metod, urval, genomförande samt bearbetning och analys gått tillväga anser jag bidrar till 

transparensen och då även trovärdigheten i min studie. Öberg (2015) anser att ett sätt att öka 

trovärdigheten i intervjuer är att studera transkriberingen för att säkerställa att det inte finns 

någon motsättning mellan uttalanden i samma livshistoria. Genom att noggrant studera de 

olika berättelserna eleverna förmedlar, anser jag att jag kunnat säkerställa att denna 

motsättning inte finns i presentationen av resultatet.  

 

Det kan inte säkerställas att det resultatet som framkommit genom intervjuerna skulle vara 

detsamma vid andra tillfällen och om intervjuerna genomförts på annat sätt. De intervjuades 
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livsvärld handlar om deras upplevelser, oavsett om det gäller elever, specialpedagog eller 

speciallärare.  Det eleverna berättat för mig under intervjuerna är förhoppningsvis det de 

upplevt som framgångsrik undervisning gällande deras läs- och skrivsvårigheter. Men de 

minnen människor bär med sig kan förändras och det som upplevts som välfungerande just 

vid intervjutillfället kanske inte görs det längre fram i elevernas liv. På samma sätt kan 

metoder eleverna exponeras för som eleverna vid intervjutillfället upplevt som mindre bra, 

senare i livet uppfattas tvärtom.  

 

Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för att den brister i generaliserbarhet. Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver att det i kvalitativ forskning inte finns några tekniker som 

statistiskt kan säkerställa att resultaten går att generalisera till andra populationer än just den 

som varit föremål för studien. Resultaten i denna studie är inte generaliseringsbara i den 

bemärkelsen att det som i resultatet visas vara framgångsrikt i undervisning av elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är det i alla skolmiljöer och tidsepoker. Det är inte 

heller syftet med studien. De elever och som intervjuas ger sin bild av vad de anser stöttat 

dem i deras lärande i skolan och den intervjuade specialpedagogen och specialläraren ger sin 

bild av vad de anser vara framgångsrikt stöd.  

 

Ytterligare en aspekt gällande studiens tillförlitlighet och giltighet är min betydelse som 

forskare i de aktuella situationerna. Utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär den pedagogiska 

forskningen att de studerades och min egen livsvärld är oskiljaktiga (Bengtsson, 2005). 

Bengtsson (2005) beskriver detta genom att belysa hur en intervju med livsvärldsbegreppet 

som utgångspunkt blir till konstruktioner av de studerades verklighet. Flera olika 

konstruktioner av verkligheten kommer att göras innan det sagda når forskaren och då förstås 

det utsagda genom forskarens livsvärld, vilket sedan bearbetas till en skriftlig version. På så 

vis kan jag aldrig vara säker på att det entydligt är elevernas och specialpedagogerna egna 

upplevelser jag förmedlar i studien.  Dessutom är jag är en person som kommer utifrån och 

som eleverna inte har någon tidigare relation till. Detta kan ha påverkat elevernas berättelser 

och då även både trovärdigheten och giltigheten i studien. Min avsikt har varit att skapa ett 

sådant klimat att eleverna känner förtroende för mig och på så sätt kan dela med sig av sina 

erfarenheter. Huruvida detta uppnåddes i intervjuerna är inte helt enkelt att utröna.  

 

Att elevernas, specialpedagogens och speciallärarens upplevelser är allmängiltiga, kan inte 

sägas med säkerhet, men resultatet kan ändock ge pedagoger en antydan om hur undervisning 

bör organiseras för elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.  

5.5 Etiska överväganden 
Studiens etiska överväganden vilar på Vetenskapsrådet skrifter God Forskningssed och 

Forskningsetiska principer inom humanistisk –samhällsvetenskaplig forskning (2002). I 

skrifterna klargörs att forskning har betydelse för samhällets och individens utveckling, men 

att medlemmar i ett samhälle tillika har en rättighet till individskydd.  De fyra huvudkrav som 

lyfts fram redovisas och kommenteras nedan för att synliggöra hur jag i arbetet gått tillväga 

för att uppfylla dessa krav. 

 

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att informanterna skall informeras om syftet 

med den aktuella studien innan forskningen påbörjas samt lämna sitt samtycke för deltagande.  

För att uppfylla detta krav kontaktade jag i ett första led specialpedagoger vid olika skolor för 

att berätta om min studie och höra mig för om de själva var villiga att delta samt om de trodde 
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att det kunde finnas elever som uppfyllde kraven för min studie och som kunde tänka sig att 

vara informanter. Specialpedagog fick i nästa steg ta kontakt med elever som var aktuella för 

att ta reda på om de var intresserade av att delta i min studie. En efterlysning skickades ut via 

en kontakt med dyslexiförbundet, vilket ledde till att flera elever kontaktade mig. Att både 

informera och få ett samtycke var synnerligen angeläget då flera av eleverna inte uppnått en 

ålder av 15 år, vilket i enighet med samtyckeskravet innebär att samtycke måste inhämtas av 

vårdnadshavare. I ett tredje led kontaktade jag eleverna samt  elevernas vårdnadshavare via 

mail. En av eleverna är myndig, vilket innebär att denne allena kan besluta om sitt 

medverkande.  Missivbrev skickades ut via mail och återficks med underskrift vid 

intervjutillfällena. 

 

Konfidentialitetskravet är enligt Vetenskapsrådet (2017) en allmän förpliktelse som innebär 

att inte sprida vidare uppgifter lämnade av informanterna, samt att alla personuppgifter som 

lämnas av deltagarna i studien behandlas så att obehöriga inte skall kunna ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). För min studie innebär detta att alla namn på personer, både elever 

och specialpedagoger är fingerade och att de aktuella skolorna, samt kommunerna har 

avidentifierats.  

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas för andra ändamål än 

just den specifika forskningen.  Jag har givit deltagarna min försäkran om att den data jag 

samlat in endast kommer att användas i min aktuella studie och att de utifrån önskemål har 

möjlighet att ta del av studien innan denna publiceras. 

 

Vetenskapsrådet (2017) framhåller att det är författaren till innehållet i artikel eller bok som är 

ansvarig för att forskningsprocessen har följt de fastställda principer som finns. Således är 

ansvaret för all data, inklusive insamling, bearbetning av denna och publicering av densamma 

mitt eget.  

6 Resultat och analys 
Syftet med föreliggande studie var att bidra med förståelse gällande vad elever på högstadiet 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter samt specialpedagoger och speciallärare, vilka är 

verksamma i samma årskurser, upplever vara framgångsfaktorer i undervisningspraktiken. De 

frågeställningar som fokuserats är följande: 

-Vad upplever elever varit framgångsrikt i undervisning, extra anpassningar och särskilt 

stöd under sin högstadietid?  

-Vad upplever specialpedagoger och speciallärare vara framgångsfaktorer för att stödja 

elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter?  

Resultatsammanställningen inleds med en kortfattad presentation av elevinformanterna samt 

en beskrivning av deras upplevelser gällande den egna upptäckten av läs- och 

skrivsvårigheter. Detta för att få en förståelse för den livsvärld eleverna befinner sig i. 

Därefter presenteras specialpedagogen och specialläraren som deltar i undersökningen. 

Efterföljande avsnitt fokuserar, utifrån några olika teman, elevernas och speciallärarens samt 

specialpedagogens upplevelser av vad som är eller har varit framgångsrik undervisning under 

skolåren på högstadiet.  
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6.1 Presentation av informanterna 
Jana är 18 år och går andra året på gymnasiet i en mellanstor kommun i Sverige. Janas 

upplevelse av hur hennes läs- och skrivsvårigheter upptäcktes minns hon som att det i första 

hand var hennes föräldrar som uppmärksammande att hon hade svårt att lära sig att läsa och 

skriva under tiden på lågstadiet. Hon tror även att läraren som då undervisade klassen lade 

märke till detta. Jana upplever att det var först mellan årskurs 3 och årskurs 4 som hon förstod 

vidden av sina svårigheter i och med att det blev längre och svårare texter som skulle läsas 

och förstås ”Det var inte det att jag inte visste att jag hade svårt att läsa, men jag visste inte att 

jag hade ett problem”. I årkurs 4 gjordes en utredning av en specialpedagog och Jana fick då 

veta att hon hade dyslexi. Det är emellertid inte förrän alldeles nyligen i gymnasiet som en 

logopedutredning genomförts och diagonsen dyslexi fastställts. 

Hannes går i årskurs 8 i en mellanstor kommun i Sverige. Hannes minnen av hur det 

upptäcktes att han hade svårigheter med att läsa och skriva är att detta observerades av hans 

mamma och av lärare i skolan. Han minns det som att det var i årskurs 1 eller 2. Vid 

överlämningssamtal inför förskoleklass påpekade förskolläraren för mamman att Hannes hade 

svårigheter inom områden gällande läsa, skriva och räkna. I och med denna information och 

med kunskapen om att Hannes pappa har en, vilket familjen benämner ”lightvariant” av 

dyslexi begynnande funderingar om Hannes hade specifika läs- och skrivsvårigheter. Hannes 

lågstadietid är en tid som upplevs som mycket frustrerande och en dyslexiutredning hos 

logoped som ledde fram till en diagnos gjordes först mellan årskurs 4 och 5. 

Sanna är 17 år och går första året på gymnasiet med inriktning samhäll –beteende-juridik.  

Sanna minns inte hur det uppmärksammades att hon hade svårigheter i läsning och skrivning. 

Hon berättar följande: ”Jag gick i tvåan så jag kommer inte ihåg liksom. Jag tror att det var 

min mamma som trodde att jag skulle ha det och då gjorde vi en utredning och då hade jag 

det”. Hon tror eventuellt att lärarna även observerade det under årskurs 1 eller 2. Hennes 

mamma och två syskon har diagnosen dyslexi, vilket hon upplever kan ha medverkat till att 

en dyslexiutredning genomfördes redan i årkurs 2 eller 3.  

Denise är 17 år och går andra året på gymnasiets ekonomiprogram. Denise är mycket 

engagerad i att sprida kunskap om dyslexi, både för att stötta elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter och för att skapa förståelse hos vuxenvärlden angående hur det är att leva 

med diagnosen dyslexi. Denise berättar: 

Det har inte alltid varit så. I lågstadiet blev jag kallad lat och korkad och allt det här klassiska. Jag minns 

specifikt vi skulle skriva böcker, eller vikta papper så här och man skulle skriva en historia och då kom 

min mamma till ett utvecklingssamtal och då sa läraren ’Denise är så himla duktig, hon sitter alltid tyst 

och hon stör ingen. Men det är så synd att hon är så lat’.  

Denise berättar vidare att läraren beskrev hur Denise ritade på största delen av pappret och 

knappt skrev någonting. För Denises mamma var detta inte så förvånande då hon redan när 

Denise gick i förskoleklass hade börjat misstänka att Denise hade specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Misstankarna grundade sig i att båda Denises äldre syskon har diagnosen 

dyslexi och mamman hade uppmärksammat flera kännetecken. Lärarna hade dock en annan 

uppfattning då de enligt Denise menade att hon inte kunde ha dyslexi eftersom hon var för 

duktig. I årskurs 5 gjordes ett LUS-test och Denise visade sig inte ha ett enda rätt på ett 

stavningstest men i stort sett alla poäng på ett ordkunskapstest. Efter detta gjordes en 

dyslexiutredning hos logoped och Denise fick sin diagnos i anslutning till att hon skulle börja 

årskurs 6. ”Det var skönt, en bekräftelse, lärarna hade faktiskt fel”. 
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Alfons är 13 år och går i årkurs 7 i en stad i södra Sverige. Alfons upplevelse är att han alltid 

haft svårt att läsa och skriva. Alfons bytte skola när han skulle börja i årskurs 5. Skolbytet 

berodde på att den specialpedagog som arbetade på tidigare skola absolut inte trodde att 

Alfons hade dyslexi och därför inte förespråkade någon utredning. När Alfons börjat på den 

nya skolan gjordes en dyslexiutredning.  Alfons berättar: 

 
Jag har alltid haft svårt med det (att läsa och skriva). Så gjorde vi då en undersökning när jag gick i 

femman och då fick jag ju reda på att jag har dyslexi. Jag har alltid haft svårt för att läsa och skriva. Jag 

trodde nog att jag hade dyslexi redan innan jag gjort undersökningen, så man var ju liksom lite förberedd 

på det. 

 

Specialpedagogen har lång erfarenhet av läraryrket och har varit verksam som lärare på 

mellanstadiet sedan 1987. Sedan 2003 har hon arbetat som specialpedagog och har under 

denna tid tjänstgjort i flera olika kommuner i Mellansverige. Vid studiens genomförande har 

specialpedagogen ett övergripande ansvar för elevhälsan på den skola hon arbetar. Hennes 

arbete består till största del av att stödja pedagoger och rektor i verksamheten och att 

genomföra utredningar och kartläggningar. Hon undervisar även ett antal elever regelbundet. 

Specialläraren har arbetat som lärare sedan 2007, både på mellanstadiet och på högstadiet. 

Sedan 2012 har hon varit verksam som speciallärare på högstadiet. I speciallärarens uppdrag 

ingår både det övergripande ansvaret för elevhälsan samt undervisning av elever som befinner 

sig i svårigheter.  

6.2 Framgångsfaktorer som fenomen  
Utifrån elevernas, specialpedagogens och speciallärarens upplevelser angående fenomenet 

framgångsfaktorer i undervisningspraktiken framträdde några olika teman. De teman som 

presenteras nedan är de framgångsfaktorer som belystes både av elever och av profession, ofta 

utifrån samstämmiga, men ibland något särskiljande perspektiv. Tematiseringen presenteras 

under följande rubriker: Betydelsefulla personer i och utanför skolan, Motivation och 

självbestämmande, Strategier och verktyg, samt Undervisningens betydelse.  

 

6.2.1 Betydelsefulla personer i och utanför skolan 
De fem eleverna upplever alla att en framgångsfaktor i skolarbetet har varit det stora stöd de 

erhållit från sina föräldrar under hela skoltiden. Framför allt är det mamman som nämns som 

en mycket viktig person i elevernas liv. Alfons, Denise och Hannes berättar att deras mamma 

haft en betydelsefull roll i initieringen av att få till stånd en läs- och skrivutredning, då skolan 

inte varit tillräckligt tillmötesgående gällande deras misstankar om dyslexi.  

Jana berättar att hennes föräldrar tidigt fick henne att acceptera att hon fått en dyslexidiagnos  

 

Jag har ju haft mamma och pappa som sagt (…) du ska inte ta det som något negativt, inte som ett 

problem. Det ska vara en styrka. (…) Min familj har varit jättestöttande genom hela. De har hjälpt mig i 

alla lägen. 

Hannes har i dagsläget inte goda erfarenheter av det stöd han får på högstadiet. Trots 

månatliga möten med rektor och lärare fungerar inte den stöttning som skolan erbjuder. 

Hannes berättar om sin mamma ”Hon ger sig inte. Hon kämpar tills det brister”.  Både Denise 



 

 25 

och Alfons berättar att de har mycket stöd av sin mamma när det gäller läxor, att läsa på inför 

prov och som kontrolläsning av inlämningsuppgifter.  

Förutom föräldrar nämner både Sanna och Jana att vänner och klasskompisar varit 

betydelsefulla för deras skolframgång. Sanna berättar: 

Jag fick en ny kompis i nian som var väldigt duktig. Hon var en A-elev. Jag fick någon att plugga med 

(…) Jag fick till och med stipendium för att ha höjt mina betyg.  

Jana berättar att när högstadiet startade hamnade hon i en klass som hon inte tyckte om men 

att klasserna gjordes om till starten av årskurs 8.  

Den klassen var grym och jag hade vänner som verkligen förstod att jag hade det (dyslexi). De hjälpte 

mig att rätta mig (…) De hjälpte till och liksom sådana saker så att (…) jag har haft väldigt bra vänner. 

Elevernas upplevelser av personer inom skolan som verkat stödjande skiljer sig mycket åt. 

Vissa är osäkra på vilken funktion och arbetsbeskrivning lärare de fått stöttning av har och 

benämner dessa som hjälplärare eller stödlärare. Andra är medvetna om att det är 

specialpedagog eller speciallärare de stöttats av. Hannes berättar att nu under högstadiet går 

han till en hjälplärare två gånger i veckan där han arbetar tillsammans med två andra elever. 

Oftast arbetar de då med saker som man ligger efter med i ämnena i skolan. Hannes tycker att 

det är bra, men samtidigt upplever han att de tre eleverna ”klumpas ihop”, vilket är illa då de 

alla har olika svårigheter. Hannes berättar följande: 

Då blir det att jag gör samma grejer som dem för de har inte samma som vi gör i hela klassen. De har ju 

lite lättare material som jag tycker är för lätt. Och då blir det att jag lär mig ingenting av det. 

Hannes påtalar även att dessa lektioner är parallella med andra lektioner, vilket medför att han 

missar undervisningen i den ordinarie klassen. Något som verkar oroa honom. Jana berättar 

att hon under högstadietiden hade stöd av specialpedagog genom samtal då man såg över 

hennes skolarbete. Specialpedagogen kunde även vara den person som genomförde muntliga 

prov med henne. I början av årskurs 6 tränade Jana läsning tillsammans med sin svensklärare. 

Detta gjordes under raster i skolan men efter en tid upplevde både Jana och läraren att det inte 

var något de skulle fortsätta med. Jana poängerar att rasterna ville hon spendera med sina 

vänner.  

Denise och Sanna är de elever som upplever sig ha gynnats mycket av det särskilda stöd de 

fått av speciallärare eller specialpedagog. Denise beskriver att specialpedagogen varit en 

mycket viktig person i att bygga upp hennes självförtroende, som var sargat när hon började 

på högstadiet. Hon tyckte inte att skolan var rolig innan. Denise fick via hjälpmedel lyssna på 

böcker hos specialpedagogen och insåg då att hon tyckte om att läsa, vilket i sin tur ledde till 

att hon vågade läsa och efter en tid kunde hon även höja sina betyg. Hennes minne av stödet 

som hon erfor av specialpedagogen är att hon i början av högstadiet kunde få sitta på hennes 

kontor. Där övade de ibland på inlärning och olika strategier. Dessutom upplevde hon det 

skönt att sitta i hennes lugna och tysta rum. Denise beskriver: ”Bara det här att sitta i hennes 

lugna rum. Arbeta själv. Det var liksom tyst och så”. 

Sanna beskriver att hon under årskurs 6 hade särskilt stöd i svenska och matematik i mindre 

grupp. De mindre grupperna paralell-lades med den ordinarie undervisningen. Sanna menar 

att de arbetade med samma saker i smågrupperna, men att det utfördes på en lägre nivå, för att 

eleverna skulle uppnå betygsteget E. De mindre grupperna uppskattades mycket av Sanna och 

hon tycker att det var mycket sorgligt när rektorn bestämde att de skulle tas bort.  

Jag gillade det inte så mycket, för det påverkade mig mycket. (…) Det var mycket bättre (med 

smågrupperna) för jag kunde (…) alltså jag kan inte prestera lika bra när jag är i stora grupper. 
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Sanna berättar även om det särskilda stöd hon får av specialpedagog nu under gymnasiet, då 

de arbetar med strategier för lärande, och understryker att hon önskade att hon fått detta stöd 

redan under högstadietiden.  

Alfons träffar inte någon specialpedagog eller speciallärare regelbundet. Det är heller inte 

någonting som han skulle vilja göra. Alfons har fått hjälp med att installera och använda sig 

av olika datorprogram av specialläraren på skolan och dessa extra anpassningar är han nöjd 

med. 

Specialläraren upplever att ett samarbete med elevernas föräldrar är en betydelsefull 

framgångsfaktor för att det ska fungera bra i skolan. Hon menar att det är viktigt att både 

eleven själv, föräldrarna och lärarna i skolan ”drar åt samma håll”. Specialpedagogen 

uttrycker istället att det är viktigt att eleverna har en grundtrygghet i hemmet för att de ska 

kunna fokusera på lärandet i skolan. Hon understryker att hemuppgifter ska kunna 

genomföras i skolan med stöd av lärare och att huruvida skolarbetet fungerar inte ska vara 

beroende av att elever har föräldrar som har möjlighet att stödja.  

Specialpedagogen upplever att det särskilda stöd som finns i skolan för elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter varierar mycket mellan olika skolor. Organisationen av stöd är 

avhängt vilka resurser som finns tillgängliga i de olika skolorna. Hon berättar att på den skola 

där hon arbetar idag finns förutom hon själv som specialpedagog, även speciallärare, 

skolsköterska och kuratorer, vilket medför att hon kan fokusera på det specialpedagogiska 

uppdraget. Men hon betonar att tidigare har hon delvis varit tvungen att fungera som flera av 

dessa professioner. Vidare upplever hon att det är oerhört viktigt att som pedagog bygga upp 

en god relation till elever som befinner sig i svårigheter. Hon beskriver hur många av dessa 

elever har ett dåligt självförtroende och tycker att de inte kan någonting.  

Det handlar om att bygga upp dem och hitta deras styrkor (…) Om man inte är bra på att läsa och skriva 

så är man säkert bra på massor av andra saker. 

Både specialpedagogen och specialläraren understryker att den viktigaste framgångsfaktorn 

som finns i skolan för elever som befinner sig i svårigheter är läraren och dennes kompetens 

att stödja och anpassa undervisningen. De återkommer till att eleverna inte får ”lämnas 

ensamma” i sitt lärande, utan att en lärare måste finnas till hands. 

6.2.2 Motivation och självbestämmande 
En annan framgångsfaktor som eleverna berättar om är vikten av motivation och av att själv 

få vara med att utforma den undervisning de deltar i. Denise, Jana och Alfons upplever alla att 

de fått vara med om att bestämma vilka extra anpassningar och särskilt stöd som skolan ska 

upprätta. Men de berättar även att det ibland varit svårt att veta vad man som elev behöver 

och vad man har rätt att kräva av skolan. Då har föräldrarna varit en viktig resurs. Jana 

berättar: 

Mina föräldrar har varit väldigt inblandade och säger så här ’det här fungerar för henne’. Och jag vet ju 

själv vad som fungerar. Jag är väldigt rak. Så jag känner väl att jag ändå haft någonting att säga. Kanske 

inte i början, för då visste jag inte själv. (…). Då lyssnar man ju på de andra, vad de har att säga. Men nu 

när jag är äldre och vet liksom vad jag har gått igenom och vad jag kan. Då är det inga problem då säger 

jag ’det här gäller’. 

Denise upplever att hon själv tillsammans med mamma har bestämt i stort sett allt gällande de 

extra anpassningar och särskilda stödet i skolan. Hon poängterar att mamman oftast vet bättre 

än hon själv vad hon behöver och att mamma är bättre att framföra detta på möten. Hon säger 

att det kan vara svårt att tänka på allt när hon sitter på ett möte för att exempelvis uppdatera 

sitt åtgärdsprogram. Alfons anser att han tillsammans med mamman och en specialpedagog 
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utarbetat det stöd han ska ha i skolan. Han har även fått förslag av specialpedagogen som han 

provat. Vissa av förslagen upplever han har fungerat bra och då fortsatt med. Vissa har 

fungerat mindre bra och då har han helt enkelt inte använt sig av dem. 

Sanna är osäker på hur mycket hon själv har påverkat vilka extra anpassningar och särskilt 

stöd hon erhållit. Hon menar att eftersom hon hade samma lärare under högstadiet som 

tidigare så visste de vad hon var i behov av. Hon minns det som att de diskuterade dessa saker 

på utvecklingssamtalen och då drev hon igenom att hon skulle få extra tid när det var 

nödvändigt. Samtidigt är hon mycket tydlig med att hennes behov av att få undervisning i 

liten grupp inte tillgodosågs av skolan hon gick på under högstadiet. 

För Hannes blev det en betydande skiljelinje på högstadiet i jämförelse med mellanstadiet. 

Under mellanstadietiden hade man regelbundna möten med skolans personal varje månad och 

mailkontakt varje vecka. På mötena fokuserades Hannes styrkor, vilka anpassningar som 

behövde göras och det särskilda stöd han erhöll. På högstadiet sker dessa möten mer sällan 

och fokus är nu enbart på Hannes svårigheter. Detta har medfört att Hannes i dialog med sin 

mamma beslutat att Hannes inte ska delta på mötena då det påverkar hans självförtroende 

alltför negativt. Hannes verkar kluven till vad han skulle önska som stöd i skolan. Han säger:  

Jag vill ha mer hjälp men ju mer hjälp jag får desto mer känner jag att jag blir utstött från de andra i 

klassen. Det blir liksom som att de går till mig och säger vad jag ska göra och då blir det så att man 

känner så här, man blir lite, det kanske låter konstigt, men lite dum i huvudet, att man sitter där och ska 

bli behandlad på ett annat sätt. Det är inte jätteroligt. 

Huruvida motivationen påverkar elevernas skolgång är upplevelsen relativt samstämmig hos 

eleverna. Alfons menar att alla elever måste ha motivation till skolarbetet, men att det är extra 

viktigt om man har dyslexi. Sannas motivation handlar om betygen: ”Ju bättre betyg, desto 

bättre framgång” uttrycker hon. Jana berättar att hon alltid försöker sätta upp mål för sig själv 

och då för sig själv och ingen annan. Hon uttrycker:  

Det behöver inte vara superhöga mål. Det är dom där små (…) På det här provet ska jag försöka nå D (…) 

Jag blir ju nöjd av ett E (…) och vissa blir helt förkrossade över när de får ett E. Men för mig är det bara 

bra om jag får högre än det. 

Hon fortsätter att berätta: 

 …Jag är nog väldigt målinriktad. Jag är väldigt (…) jag vet vad jag vill. Så att på något sätt har nog det 

varit en drivkraft att jag alltid vetat att jag har något svårt men att jag kommer att klara det. Och jag vet att 

jag kommer att klara det för att jag ser folk som har klarat det.  

Denise uttrycker gällande begreppet motivation ”Det är det viktigaste av allt, enligt mig i alla 

fall”. Hennes motivation har hela tiden varit att ta sig vidare och framåt i skolsystemet. 

Hennes framtidsdrömmar handlar om att doktorera inom specialpedagogik. Hon belyser både 

den inre och den yttre motivationen som betydelsefull genom att även berätta om beröm och 

att få något för ett gott utfört arbete. Hon beskriver: 

Folk har hela tiden sagt att jag är jätteduktig, och sen har jag ju börjat tro på det själv på högstadiet. Jag 

hade en kompis som alltid fick högsta betyg, men jag fick kämpa. Kanske motiverade det också? 

Både specialpedagogen och specialläraren upplever att motivation är en framgångsfaktor som  

är mycket viktig för att elever ska lyckas i sitt skolarbete. Specialpedagogen upplever att 

elever i allmänhet har alltför lite att säga till om när det gäller sitt eget lärande och berättar hur 

hon ofta har behövt påpeka för lärare på högstadiet att fråga eleven själv om vad denne önskar  

Börja med att sätt dig ner, det är ju du som har problem med den här eleven. Det beror ju på någonting. 

Vad kan ni göra för att det liksom ska bli bättre, du och han tillsammans? 
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Motivation anser hon vara det viktigaste av allt ”Är du inte motiverad så lär du dig inte”. Hon 

understryker att det är i dialogen med eleven som man kan ta reda på vilka extra anpassningar 

och vilket särskilt stöd eleven behöver och att det även bidrar till att eleven känner sig mer 

motiverad att lära. Specialläraren framhåller även hon den viktiga dialogen och menar att 

eleverna på högstadiet måste vara med och bestämma hur undervisningen ska utformas för 

dem. ”De måste tycka att det är bra och värdefullt”. Hon påpekar även att eleverna måste 

känna att de äger sin egen kunskapsutveckling och att ”de inte bara ska ha en biljett till 

gymnasiet, utan även en biljett därifrån”. Hon berättar:  

Om man har dyslexi till exempel. ’Du kommer att få jobba hårdare än många andra och så är det och vi 

kommer att hjälpa dig och stötta dig men det är du som kommer att göra själva jobbet och du måste göra 

jobbet’. Det kommer inte att vara lätt, men det kommer att ge resultat. 

Hon beskriver även att hon brukar försöka göra överenskommelser med elev och föräldrar om 

vad målet är. Dessutom framhåller hon att man ibland även måste stötta elever så att de inte 

har för höga krav på sig. 

6.2.3 Strategier och verktyg 
Något som alla elever belyser som en framgångsfaktor under tiden på högstadiet är de 

strategier de utvecklat under sin skoltid, samt de verktyg de använder sig av i skolarbetet. 

Eleverna har alla tillgång till extra anpassningar genom olika alternativa verktyg i skolarbetet. 

Alfons berättar att alla elever på hans skola har en egen dator. Han kan genom datorn lyssna 

på inlästa böcker via Inläsningstjänst och använder sig även av talsyntes för att själv kunna 

lyssna på de texter han skriver. Datorn använder han även som stöd vid rättstavning. Vid 

provsituationer har han möjlighet att utföra proven muntligt och han har även stöd med 

uppläsning av vissa textuppgifter i matematikämnet. Alfons är mycket nöjd med de 

hjälpmedel han har i skolarbetet. En strategi som han utvecklat är lyssnandet. Alfons förtäljer: 

Alltså jag lyssnar mest och sedan kommer jag ihåg nästan allting som läraren säger på lektionen och om 

jag lyssnar till exempel på inläsningstjänst så kommer jag ihåg det mesta som står i boken också. Alltså 

jag antecknar inte så ofta, jag kommer ihåg saker i huvudet istället. 

Jana berättar att även hon ser datorn som ett hjälpmedel. Hon tycker att det är enklare att 

skriva på dator än för hand och att det är bra med rättstavningsprogrammet i datorn. Hon 

använder sig även av uppläsning av texter och får längre tid vid provsituationer.  Jana har 

utvecklat flera olika strategier i skolarbetet.  Hon berättar att hon är stark muntligt och att hon 

brukar fråga lärarna om hon kan genomföra ett prov muntligt istället för skriftligt. Vid 

genomförande av skrivuppgifter är hennes strategi att göra allt på en och samma gång. Hon 

säger:  

Det låter säkert jättekonstigt, men när jag har en uppgift så är det så här (…) då måste jag gå in i mitt. Jag 

måste skriva på mitt sätt för att de ska bli så bra som möjligt. 

Hon berättar även att hon har en speciell anteckningsteknik där hon ritar mycket. Hon 

använder sig av streck och bubblor, skriver något ord och ritar pilar. I berättelsen återkommer 

hon ofta till att det är viktigt att hon får göra på sitt eget sätt, det sätt hon vet är bra för henne.  

Sanna lyfter en till en undervisning som den framgångsfaktor som hon anser vara störst. Att 

arbeta i liten grupp har också varit viktigt för henne. Det är i den lilla gruppen hon känner att 

hon har möjlighet att prestera och önskar att hon alltid skulle få särskilt stöd i en sådan grupp, 

eller en-till-en undervisning i svenska och matematik. Hon lyfter den lugna miljön i det lilla 

sammanhanget som otroligt betydelsefullt. Hon berättar att hon i årskurs 6 hade specialdator 

med olika program men att hon aldrig använde sig av programmen. Rättstavningsprogrammet 

i datorn är hon inte i behov av, däremot kan hon ibland bli hjälpt av grammatikstöd. På 
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gymnasiet använder hon ibland Inläsningstjänst, framför allt i samhällsorinterande ämnen. 

Det kunde även inträffa att hon lyssnade på skönlitterära böcker via Legimus under 

högstadietiden. Sanna har även hon haft möjlighet att göra muntliga prov ”Även om jag inte 

ville det så tvingade min NO-lärare mig. Det var bra”. 

Sanna har under tiden på gymnasiet fått särskilt stöd av en specialpedagog där hon arbetar 

med att utveckla strategier för sitt lärande. Hon har bland annat fått lära sig att använda 

nyckelord och att koppla ihop ord med bilder. Detta är hon mycket entusiastisk över.  

Det är jättebra. Ett väldigt bra tips. En hel A4, jag kan återberätta allt det. Helt sjukt att jag inte visste om 

det innan (…) Jag kan världens tio största länder genom att koppla dem till kroppsakerna. Vi kollade på 

video och gjorde egna bilder. Ju konstigaste desto bättre fastnar det. Jag skulle vilja haft det på högstadiet. 

Denise berättar att det var först på högstadiet som hon fick tillgång till de extra anpassningar 

som olika hjälpmedel innebär. Datorn lyfter hon som ett mycket betydelsefullt verktyg för 

henne i skolarbetet. Den används för att söka upp information som hon lätt glömmer bort. 

Hon har även haft användning av Legimus, Inläsningstjänst och Stava Rex. Ett verktyg som 

hon även använder sig av och som hon upplever fungerar bättre än Legimus och 

Inläsningstjänst är Youtube. Detta beror på att hon tycker sig ha svårt att minnas kunskap som 

hon enbart tar in auditivt. Med Youtube kan hon både se och lyssna samtidigt, vilket bidrar till 

att kunskap fastnar. Under högstadiet fick hon extra tid vid provtillfällen. Denise menar att det 

inte är den extra tiden i sig som är betydelsefull, utan mer vetskapen om att det finns 

möjlighet till utökad tid om hon upplever att hon behöver. I årskurs 7 eller 8 fick Denise 

tillgång till en egen Smartpen, något hon menar underlättar situationer där hon förväntas 

anteckna, vilket hon annars upplever problematiskt. Denise berättar även om andra strategier 

som hon utvecklat till exempel att använda sig av post- it lappar vid litteraturläsning och att 

göra understrykningar i text om det är möjligt. Hon betonar även att arbeta parallellt med 

läsning och svar på frågor då det är bättre än att först ta sig igenom en stor textmassa.  

Även Hannes har tillgång till dator i undervisningen. Han använder datorn till framför allt 

skrivande. Även om han har tillgång till Inläsningstjänst är det inte något han använder sig av 

på högstadiet. Han tycker att det är lättare att läsa än att lyssna då han upplever att han ofta 

tappar bort sig i lyssnandet. Han anser inte att det är svårt att läsa, det tar bara lite längre tid. 

Hannes har ett mycket lågt arbetsminne, vilket påverkar mycket av skolarbetet, många gånger 

mer än vad dyslexin gör. Hannes har inte fått något särskilt stöd som hjälpt honom med att 

utveckla strategier för att överbrygga de svårigheter som hans låga arbetsminne utgör i 

skolarbetet. Precis som Denise upplever Hannes att han lär sig mest av att titta på film. Han 

beskriver detta som att det är något annat, ett annat intresse. Hannes har möjlighet att göra 

muntliga prov, men tycker inte att detta är ett sätt som passar honom.  

Jag tycker bara det är jobbigt att sitta och göra muntligt med någon (…) eller man ser på läraren (…) på 

ansiktsuttrycket att det här var fel. Men vad ska jag göra liksom, ´nej jag ångrar mig men jag har inget 

annat förslag.´ 

Hannes berättar att det oftast inte är den lärare som ska göra en bedömning av hans kunskaper 

som genomför det muntliga provet. Han menar att om det varit den ordinarie läraren hade 

denne kunnat koppla tillbaka till tidigare lektioner för att stötta Hannes minnen. 

En strategi som Jana flera gånger återkommer till i intervjun är vikten av att som elev våga 

vara öppen med att ha en dyslexidiagons.  Hon menar att om man som elev är bekväm med 

sin diagnos och att diagnosen i sig enbart betyder att man har svårigheter med att läsa och 

skriva så blir skolgången mycket enklare. Hon berättar att hon ofta själv söker upp nya lärare 

för att berätta vilket sorts stöd hon behöver i skolan och då har hon erhållit det stödet. 
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Både specialpedagogen och specialläraren är positivt inställda till många av de digitala 

verktyg som finns tillgängliga i skolan. Dessa menar de är en framgångsfaktor för eleverna, 

och underlättar att genomföra extra anpassningar i klassrummet. De gemensamma verktyg 

som nämns är talsyntes, bildstöd och olika program för lyssnande, exempelvis Inläsningstjänst 

och filmer. Specialläraren nämner Studi, Digilär och Legimus som mycket användbara 

verktyg i lärandet för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Även om det finns 

många fördelar med verktygen poängterar de båda pedagogerna att man som lärare inte får 

lämna eleverna ensamma med verktygen och tro att det är detta som är lösningen på de 

svårigheter de befinner sig i. Specialpedagogen upplever att eleverna kan behöva 

tangentbordsträning och att det inte alltid är så enkelt för en elev att lyssna och ta till sig 

kunskap enbart auditivt. ”För det kanske är många ord som du inte förstår och får man inte 

någon förklaring på de orden så blir ju texten obegriplig i alla fall”. Även specialläraren 

menar att eleverna måste få lära sig strategier för lyssnande. Hon poängterar att 

inläsningstjänst egentligen bara passar de elever som kommit så långt i sin 

kunskapsutveckling att de vet att de måste stanna upp och kanske slå upp ord som de inte 

förstår. ”Man får öva på att lyssna, pausa och stryka under”.  

Speciallärarens upplevelser av fenomenet framgångsfaktorer rör sig om att stödja eleverna i 

att hitta strategier som fungerar i sitt lärande och som kan överföras till olika ämnen. Hon 

berättar om hur hon arbetar med det digitala läromedlet Digilär 

Den har korta sammanfattande kapitel. (…) Då har jag plockat ut så att man har en kort text som är lite 

uppförstorad och att man har en fråga direkt i anslutning till den sidan. Så på samma sida har du text och 

en eller två frågor. Så att det inte blir så att alla frågor hamnar i slutet utan att de kan hitta dem i texten 

och sen att man går in och highlightar viktiga begrepp och skapar en ordlista kring dem. Så då får de även 

öva på sammanhanget och sen får man öva på specifika ord och begrepp (…) Det finns bildstöd på varje 

sida. 

Hon framhåller vikten av att eleven är bekant med den struktur och de strategier som kan 

användas när eleven möter nya undervisningsmoment. Att använda sig av extra anpassningar 

genom begreppsbilder, begreppskartor, ordlistor och flödesscheman i ämnen som SO och NO 

upplever hon gynnar elevers förståelse. Hon poängterar även att elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt än genom läsning 

och skrivning, till exempel muntligt genom att spela in sig själva med hjälp av lärplatta.  Detta 

belyses även av specialpedagogen som menar att det måste gå att redovisa på flera olika sätt, 

och att lära på olika sätt i klassrummet.  

6.2.4 Undervisningens betydelse 
Eleverna uppmanades att beskriva ett bra lektionsupplägg i den ordinarie undervisningen. 

Detta för att utröna hur klassrumssituationen kan anpassas för att lärandet i klassrummet ska 

fungera som framgångsfaktor. Både Jana och Hannes påpekar att långa lektioner inte är ett bra 

upplägg för dem. Då är det svårt att upprätthålla koncentrationen.  

Alfons, Jana, Denise och Sanna berättar om sina upplevelser av genomgångar och 

presentationer som läraren startar lektionen med. De poängterar själva lyssnandet som en 

framgångsfaktor. Alfons säger: 

Jag är väldigt bra på att lyssna. Alltså jag tycker det är bra när läraren har genomgångar och så och man 

inte liksom läser så mycket själv utan att läraren pratar mer om det man ska lära sig.  

En extra anpassning som flera av eleverna nämner är stöd med anteckningar. Jana berättar om 

att hon inte klarar av att anteckna samtidigt som hon lyssnar. Då är det bra om hon får 

utskrivna papper som hon kan föra egna anteckningar på. Att få utskrivna presentationer är 
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något som även Denise upplever som framgångsrikt. Hon berättar även att det efter att läraren 

haft en presentation är bra om eleverna får en kort rast ”så att man får andas”. Kortare pauser 

är även något som Jana anser gynnar hennes lärande. Även Sanna poängterar vikten av att få 

utskrivna presentationer. Hon berättar:  

Anteckningar är bäst om läraren har skrivit till mig för när jag skriver anteckningar så tänker jag på vad 

jag skriver och då missar jag vad läraren säger och det tar en stund för mig att tänka igenom hur jag ska 

formulera bra ord och så. 

 Sanna berättar dessutom att dessa anteckningar är viktiga för henne efter lektionerna för att 

hon ska kunna använda sig av dem och gå igenom dem i sin egen takt. Därtill betonar Sanna 

hur hon uppskattar en individuell genomgång en stund innan lektionen börjar där läraren 

förklarar grunderna i det som ska behandlas under lektionen. Hon upplever att hon då har 

lättare att följa med i helklass. 

Genomgångar som är längre än 20 minuter passar inte Hannes. ”Man orkar inte sitta och 

lyssna på någon. Då vill man börja jobba snart. Jag blir rastlös av att bara sitta och lyssna”. 

Hannes önskar att lektionerna skulle läggas upp på det sätt som hans logoped rekommenderat. 

Detta beskrivs som att läraren delar upp lektionen i korta mål. Först en kort genomgång som 

följs av en kort arbetsuppgift, exempelvis en sida i boken. Sedan ges en tid då Hannes ska ha 

arbetat sig igenom uppgiften och då följer läraren upp detta samt ger en ny arbetsuppgift.  

Jana vill gärna att lektionerna ska innehålla muntliga diskussioner, då hon upplever att det 

gynnar henne. Att se film är även något som hon anser att hon lär sig av, något som även 

Hannes uppskattar. Jana beskriver även hur läraren i skrivsituationer kan underlätta för henne 

genom att diskutera med henne kring hennes text. Det medför att hon lättare kommer framåt i 

sitt skrivande. Sanna beskriver en lärare som hon anser vara mycket bra på att förklara 

eftersom hon använde sig av lättare ord som då bidrog till att alla i klassen kunde följa med i 

undervisningen. Det menar hon ledde till att de lärde sig mycket. 

De fem eleverna understryker alla vikten av att läraren ska prata med eleverna. Denise 

beskriver detta som att skaffa sig en personlig relation med eleverna. ”Det gjorde att jag 

kände att jag kunde berätta när något inte fungerade”. Denise berättar även att lärare behöver 

kunna avdramatisera dyslexin. Hon själv upplevde det som jobbigt under mellan- och 

högstadietiden då det var svårt för henne att vara öppen med att hon har dyslexi. Detta menar 

hon berodde på att diagnosen var ny och att man som elev inte visste riktigt vad det innebar. 

Jana tror att det är viktigt att uppmana eleverna att inte se dyslexin som något negativt. Hon 

beskriver hur man som dyslektiker kan känna  

Oj, jag är annorlunda (…) För man är det! Det är liksom bara så. (…) Då måste man pusha dem. Det här 

är faktiskt positivt, det här kan du ha som styrka. 

Något som alla elever understryker är att se eleven som en individ och inte tro att alla elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är i behov av samma sorts stöd. Att ta reda på 

vilka sorts extra anpassningar och särskilt stöd eleven behöver gör man genom att tala med 

den individuella eleven. Flera av eleverna har provat olika strategier och hjälpmedel. Vissa 

har fungerat, andra inte. De hjälpmedel som fungerar för en elev behöver nödvändigtvis inte 

fungera för en annan. Hannes upplever att skolan oftare lyssnar på läraren än på eleven. 

I stället för ’det här ska du göra, det här ska du göra’. Fråga vad vill du göra först eller ’det här ska vi 

försöka hinna göra’ till exempel och fråga vad man vill göra först och ta det steg för steg. 

Sanna menar att ”Om eleven är tillräckligt gammal kan man nog säga vad man behöver. I 

högstadiet kanske man mognat lite mer och kan säga det”. Hon betonar även vikten av att 
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tidigt få lära sig strategier för lärande. Denise menar att det ibland som elev kan vara svårt att 

veta vad man behöver i undervisningen och att då speciallärare eller specialpedagog kan vara 

en viktig person, både för att hjälpa eleven att finna metoder och strategier, och genom att 

förmedla dessa till andra lärare på skolan. 

Specialläraren lyfter fram betydelsen av en strukturerad undervisning i klassrummet som en 

framgångsfaktor. Hon menar att lärare ska eftersträva en liknande lektionsstruktur på alla 

lektioner, eftersom eleverna då kan känna trygghet och veta vad som förväntas av dem. Hon 

beskriver hur en god lektionsstruktur kan vara. På tavlan ska finnas ett tydligt mål i form av 

centralt innehåll och kunskapskrav, samt vad man ska öva på och hur det ska göras. Lektioner 

bör inledas med en tillbakablick för att skapa förförståelse. Sedan brukar hon själv använda 

sig av en kort introduktionsfilm på 2-3 minuter gällande det arbetsområde som fokuseras. 

Därefter utförs några uppgifter gemensamt i klassen under lärarens ledning. Därnäst arbetar 

eleverna en stund, men under noga övervakning av de moment som ska genomföras. Detta för 

att hon när eleverna stöter på problem, kan lyfta upp och diskutera sig fram till gemensamma 

lösningar och bena ut viktiga begrepp. De sista minuterna av lektionen används till gemensam 

diskussion av lärandet under den aktuella lektionen ”som en exitticket”. Ofta får eleverna 

sedan i läxa att titta på den film de gemensamt sett i början av lektionen eller att titta på en ny 

film för att skapa förförståelse till vad som ska hända nästa lektion.   

Specialpedagogen talar mycket om skolans organisation och att ge stöd till lärarna för att de i 

klassrummet ska kunna genomföra extra anpassningar utifrån elevens förutsättningar så att 

eleverna blir inkluderade i den ordinarie undervisningen. Hennes upplevelser av fenomenet 

framgångsfaktorer i undervisningen belyser hur läraren måste ha förståelse för att alla elever 

lär på olika sätt och anpassa undervisningen efter detta. Att som lärare finna det sätt som 

eleven lär bäst på är ytterst viktigt samt att läraren förmår skapa en tillåtande miljö där eleven 

känner trygghet. Något hon upplevt vara en framgångsfaktor på högstadiet är när hon varit del 

av en verksamhet där eleverna haft möjlighet att komma till hennes rum när de behövt. 

Två speciallärare och jag (…) Eleverna var alltid med på genomgångar (…) Men när man inte orkar eller 

klarar av det längre då ska det finnas en resurs att gå till och få den hjälpen man behöver för att kunna 

jobba vidare. (…) Flexibel verksamhet. 

Något särskilt stöd för att öva sin läs- och skrivförmåga har inte pågått under högstadietiden 

för någon av eleverna. Specialpedagogen diskuterar detta utifrån hennes upplevelse att 

resurser ofta inte finns tillräckligt av på högstadiet, men menar även att detta ska ha klarats av 

tidigare och att det är för sent att arbeta med att utveckla läsförmågan under högstadiet. Hon 

poängterar vikten av tidiga insatser på lågstadiet, och även att stödja elever under den första 

tiden på högstadiet. Specialläraren genomför stundom läskurser med målet att eleverna ska 

uppnå ett funktionellt läsande och skrivande. Hon är tydlig med att det ska vara en skillnad 

när dessa delar tränas och när det är kunskapsinhämtningen som är målet.  

Både specialläraren och specialpedagogen belyser att den undervisning som är en 

framgångsfaktor för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter egentligen inte skiljer 

sig från undervisning som gynnar alla elever. Specialpedagogen uttrycker ”Så det är ju det 

som skulle gynna många andra elever gynnar ju också dyslektiker eller en med läs- och 

skrivsvårigheter”. 
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7. Diskussion 
I undersökningar med fenomenologisk inriktning står upplevelser hos individen i centrum. Att 

synliggöra de fem elevernas, specialpedagogens samt speciallärarens upplevelser av 

fenomenet framgångsfaktorer i undervisning har varit centralt i föreliggande studie. De olika 

eleverna och pedagogerna befinner sig alla i sin livsvärld, och utgår ifrån denna i 

beskrivningen av sina upplevelser av fenomenet. En del av elevernas livsvärld är skolan som 

institution, men livsvärlden är betydligt större än så och innefattar såväl den rumsliga 

livsvärlden som sociala relationer, känslor och tankar. Intentionaliteten av fenomenet är i vissa 

fall likartat hos eleverna, i andra olika. På samma sätt liknar eller skiljer specialpedagogens 

och speciallärarens upplevelser av fenomenet sig åt. 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion. Det följs av en diskussion av resultatet där 

fenomenet framgångsfaktorer såsom elever, specialpedagog och speciallärare upplever det 

relateras till den tidigare forskning inom området som presenterats i studien samt till olika 

specialpedagogiska perspektiv och begreppet inkludering. Därefter följer slutsatser som i sin 

tur följs av förslag till vidare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 
Mitt syfte i föreliggande studie utgår från elevers egna upplevelser av framgångsfaktorer i 

undervisningspraktiken när man befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Då inriktningen hela 

tiden varit att få ta del av elevernas upplevelser och uppfattningar av detta verkade 

fenomenologi vara en adekvat teori och metod. Fenomenologi har inte på något sätt varit 

enkelt att sätta sig in i och förstå och jag har många gånger under arbetets gång funderat på 

om jag tagit mig vatten över huvudet. Jag anser dock fortfarande att det är det mest relevanta 

metodvalet för att svara upp mot syftet, då jag verkligen har velat betona elevernas egna röster 

i studien.  

 

Att nå ut till elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och som varit villiga att dela 

med sig av sina tankar visade sig vara komplicerat. Detta på grund av de forskningsetiska 

aspekter som undersökningen vilar på. Jag som forskare har inte någon rätt till att ta del av 

information gällande elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter på skolor där jag inte 

är verksam. Ett informationsutlämnande måste jag få godkänt av både elever, föräldrar och 

den skola eleverna får sin utbildning vid. För att finna elever var jag tvungen att i ett första 

steg kontakta speciallärare och specialpedagoger på olika skolor. De var sedan tvingade att 

dels tillfråga elever, dels föräldrar, eftersom de flesta elever på högstadiet är under 15 år. Detta 

medförde att sökandet efter informanter drog ut på tiden och i slutändan var det endast en elev 

som genom detta tillvägagångssätt blev en av informanterna i föreliggande studie. Ett annat 

tillvägagångssätt hade kunnat vara att genomföra ett massutskick av information till olika 

skolor, där en intresseanmälan för att delta i studien kunnat göras av elever själva. Tack vare 

en mycket hjälpsam person på dyslexiförbundet som publicerade en efterlysning i förbundets 

sociala medier kontaktades jag av ett flertal elever som ville bli informanter i studien.  

 

Att genomföra enskilda kvalitativa intervjuer var ett självklart val utifrån mitt syfte. Jag tror 

att många elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är mer öppna med att berätta om 

sina upplevelser när det endast är en vuxen de samtalar med. Möjligtvis hade samtalet kunnat 

vara följsammare genom gruppintervjuer, men detta hade även kunnat medföra att eleverna 

påverkades av varandra i sina uttalanden om fenomenet framgångsfaktorer, något jag ville 

undvika. Bengtsson (2005) beskriver tre olika tematiseringar i kvalitativa fenomenologiska 
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intervjuer: människors oreflekterade erfarenheter, självförståelse och uppfattningar. Det mest 

eftersträvansvärda är det första temat, men det är även det som är mest komplicerat att 

åstadkomma i den undersökning jag genomfört. Eftersom jag genom att upprätta en kontakt 

med elever där jag presenterar min studie redan har förbigått det som skulle kunna vara 

spontant och oreflekterat. Eleverna kommer i och med min kontakt, om detta inte redan skett, 

börja fundera över sin självförståelse och sin uppfattning av vad de uppfattar som 

framgångsrikt i den stöttning de erhållit för att lyckas i sitt skolarbete. Detta har jag varit 

medveten om vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna och försökt förhålla mig till 

genom att inte styra samtalet i för stor utsträckning.  

 

Bengtsson (2005) påpekar att det är önskvärt att livsvärldsforskaren själv tar sig till den plats 

där den studerade livsvärlden utspelar sig. Detta är även något som belyses av Öberg (2015). 

Författarna anser detta bidra till trovärdigheten i en studie. Sett ur mitt perspektiv skulle detta 

innebära ett deltagande på lektioner där det enligt eleverna själva bedrivs framgångsrik 

undervisning för elever på högstadiet som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Dessutom 

menar Ahrne och Svensson (2005) att djupintervjuer i vissa fall är att föredra, något jag gärna 

hade velat genomföra. Tyvärr har dessa metoder inte varit praktiskt möjliga att genomföra, 

dels för att informanterna befinner sig på vitt skilda platser i landet, dels är det endast två av 

eleverna som fortfarande går på högstadiet. Även tidsaspekten för undersökningen motverkar 

möjligheten för detta. För att öka trovärdigheten i studien har jag noggrant redovisat 

tillvägagångssättet i forskningsprocessens olika avsnitt. Jag har beskrivit varför jag gjort de 

val som jag gjort och hur själva processen fortgått.  

 

I analysarbetet har jag dels använt mig av det Friberg och Öhlén (2012) rubricerar som en 

beskrivande analys, dels en tolkande sådan. Detta innebär således att jag utifrån vad 

informanterna beskriver för mig som framgångsfaktorer delvis har tolkats i den bemärkelsen 

att jag funnit mönster utifrån deras berättelser. Även om jag skrivit fram elevernas och 

pedagogernas egna uttalanden så är jag medveten om att det finns en risk att jag missuppfattat 

eller övertolkat vissa delar av materialet. Att som Bengtsson (2005) skriver sätta sin egen 

förförståelse inom parantes, har varit mödosamt i arbetet, då vi alltid är påverkade av våra 

egna föreställningar om vad framgångsfaktorer i undervisning är. Detta har säkerligen även 

påverkat valet av de intervjufrågor jag ställt till informanterna, även om jag strävat efter att 

låta elevernas berättelser leda intervjuerna framåt. Det är viktigt att understyrka att de 

framgångsfaktorer som framkommit i studien är ett resultat av elevers och pedagogers 

upplevelser, men att tolkningen av fenomenet ligger hos mig. Det är således min förståelse av 

fenomenet framgångsfaktorer i undervisningspraktiken utifrån elevers, specialpedagog och 

speciallärares upplevelser, som är framskrivet i föreliggande studie. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Undervisningens betydelse, strategier och verktyg 

Betydelsen av en god undervisning belyses av många forskare. Tjernberg (2013) lyfter fram 

den explicita undervisningen som en framgångsfaktor, något som även betonas av Blackman 

(2011) och Snider och Roel (2007). Blackman skriver om hur elever i dennes undersökning 

poängterar vikten av stödjande strukturer i klassrummet och lärare som demonstrerar. 

Modellering återkommer även hos Snider och Roel (2007). Det explicita lärandet framförs 

även av specialläraren i förevarande undersökning. Hon beskriver hur hon arbetar utifrån 

såväl modellering som cirkelmodellen med elever som befinner sig i svårigheter. Precis som 
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Blackman (2011) betonar specialläraren lektionsstrukturen som framgångsfaktor. Hon menar 

att en god struktur bidrar till arbetsro och att när eleverna får vetskap om vad som förväntas 

av dem bidrar det till lärandet. Specialpedagogen menar i sin tur att läraren och dennes 

kompetens att anpassa undervisningen är avgörande för elevernas framgång. Eleverna i denna 

undersökning berättar om hur en gynnsam lektion bör vara uppbyggd för att passa dem som 

individer. Alfons, Jana, Denise och Sanna poängterar samtliga vikten av genomgångar vid 

lektionsstarten som en framgångsfaktor. De upplever alla fyra att de lär sig mycket av att 

lyssna. Även Hannes anser att genomgångar är önskvärda, men det är viktigt att de inte är för 

långa, då tappar han koncentrationen. En varierad undervisning visar sig i elevernas 

berättelser om framgångsrika lektioner och även en möjlighet att visa sina kunskaper på olika 

sätt, något som belyses även av Blackman (2011). Jana och Denise upplever diskussioner som 

en framgångsfaktor. Alfons understryker att lektioner där de inte läser så mycket passar 

honom bäst. Denise, Sanna och Jana berättar att de uppskattar när de får anteckningar 

utskrivna då de upplever det arbetsamt att både lyssna och skriva samtidigt. Jana och Hannes 

menar att en framgångsfaktor för dem är att se på film. Flera av eleverna återkommer till att 

det är önskvärt att lektionerna inte för långa, då det är arbetsamt att upprätthålla 

koncentrationen en längre tid. Både Sanna och Jana berättar om lärare som i den ordinarie 

undervisningen stöttat dem på olika sätt. Även Denise och Hannes berättar om detta, men för 

de två sistnämnda rör det sig om det stöd de fått individuellt eller i en mindre grupp. 

Ett stort antal forskare, däribland Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014), McPhillips et. al, 

(2009) och Blackman (2011) understryker att den undervisning som gynnar elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter inte är annorlunda i jämförelse med undervisning som 

passar alla elever. Anmärkningsvärt är att eleverna inte självklart lyfter lärarens undervisning 

och upplägget av denna som en framgångsfaktor. Detta leder till att det resultat som 

framkommit inte, såsom i rådande forskning, betonar en god undervisning som 

framgångsfaktor. Utifrån en fenomenologisk syn utgör den livsvärld eleverna befinner sig i en 

livsvärld som är förgivettagen. Det är denna livsvärld de känner till och måste förhålla sig till. 

Att vara i världen verkar för eleverna i denna studie innebära en acceptans för den 

undervisning de deltagit i. Undervisningen i sig tas för given och förstås utifrån den levda 

kroppen och dennes sammanflätning med själen. Det verkar inte vara något som eleverna 

direkt reflekterat över. Det är deras sätt att vara- i- världen och vara- till- världen. Det 

önskvärda är att eleverna i studien erhållit en så pass väl genomförd undervisning i 

klassrummet att det tagits för givet att det är detta som sker i alla klassrum. En annan, och 

kanske mer trolig, teori är att eleverna helt enkelt inte reflekterat över den undervisning de 

erhållit, men som de flesta ändå upplevt fungerat bra. 

Strategier och verktyg för lärande är något som betonas av såväl Heimdahl Mattson och Roll 

Pettersson (2007), Nielsen (2011) och Björklund (2011). Eleverna i studien tar alla del av 

extra anpassningar via alternativa verktyg i skolarbetet. Flera av eleverna har först fått tillgång 

till dessa verktyg efter den utredning som säkerställt verifierade läs- och skrivsvårigheter. De 

verktyg som lyfts fram av eleverna är framför allt digitala sådana. Eleverna skildrar 

användningen av dessa genom talsyntes, Inläsningstjänst, Legimus och Stava Rex. Denise 

använder sig även av Youtube och en Smartpen. Ingen av eleverna använder alla verktyg, utan 

det skiljer sig åt. Eleverna poängterar alla att det är grundläggande att lärare förstår att alla 

verktyg inte passar alla elever. De betonar att det är ytterst individuellt och att man som elev 

måste prova sig fram för att veta vad som passar.  
Något som framkommer i intervjuerna med specialpedagogen och specialläraren är 

uppfattningen hos dessa att eleverna inte får lämnas ensamma med digitala verktyg och att 
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lärare inte får tro att detta är något som automatiskt löser de svårigheter eleverna befinner sig 

i. Detta är dock inte något som eleverna själva talar om. Möjligtvis kan det vara bristen på 

lyssningsstrategier som gör att Hannes upplever lyssnandet svårt. Utifrån min förståelse är de 

digitala verktygen i själva verket strategier för lärande för de fem eleverna. Utvecklandet av 

framgångsrika strategier lyfts såväl av Fougantine (2012), Nielsen (2011) Heimdahl Mattson 

och Roll Pettersson (2007). Nielsen framhäver att elever behöver finna strategier för att kunna 

övervinna sina svårigheter självständigt. De sistnämnda belyser betydelsen av att elever får 

möjlighet att utveckla strategier för att bemästra dyslexin som leder till att lärandet i andra 

ämnen inte blir påverkat. Eleverna i denna studie använder sig av såväl strategier som digitala 

verktyg på detta sätt. Bengtsson (2005) beskriver utifrån en fenomenologisk synvinkel hur en 

människas livsvärld kan förändras i och med förändringar av den levda kroppen och hur då 

instrument som tidigare inte varit en del av den enskilda kroppen kan bli en del av dennes 

livsvärld.  Elevernas livsvärld har förändrats och utvidgas med hjälp av de instrument eller 

verktyg samt de strategier som de funnit för sitt lärande. De flesta av eleverna ser numer dessa 

hjälpmedel som ett naturligt inslag i livsvärlden. Det är det sätt de lärt sig att vara- till- 

världen och som påverkas ömsesidigt såväl av elev som av verktyg. Specialläraren ser på 

strategier och verktyg på liknande sätt som ovan nämnda forskning. Hon menar att eleverna 

måste få särskilt stöd i att lära sig strategier som lätt kan överföras till andra ämnen och som 

då kan användas för att som elev utvecklas optimalt i sitt lärande. Även om eleverna inte 

uttalar detta distinkt, går det att utläsa mellan raderna. Förutom de digitala verktyg som nämns 

har eleverna även utvecklat andra strategier för lärande. Det handlar exempelvis om olika 

minnes- och anteckningstekniker, vilket påminner om speciallärarens uppfattning om 

framgångsrika strategier. Hon berättar att hon använder sig av begreppsbilder och kartor, 

ordlistor och flödesscheman inom samhälls- och naturorienterade ämnen.  

Intressant är att det endast är Denise och Sanna som fått särskilt stöd av specialpedagog eller 

speciallärare för att utveckla strategier för lärande, då inte inräknat de digitala verktyg som 

nämns av eleverna. Sanna fick detta stöd först på gymnasiet och betonar att detta är något som 

hon borde fått lära sig tidigare under skoltiden. Den tolkning som kan göras utifrån elevernas 

berättelser och rådande forskning är att lärandet av strategier bör påbörjas i ett tidigt skede för 

att dessa strategier ska vara så nära automatiserade som möjligt när elever börjar på 

högstadiet. Ur en fenomenologisk synvinkel skulle strategierna redan då vara en förgivettagen 

del av elevernas livsvärld. 

En extra anpassning som de flesta av eleverna upplever som en framgångsfaktor är 

möjligheten att få göra muntliga prov och att vid provtillfällen eller inlämningsuppgifter ha 

längre tid på sig att genomföra dessa. Att skapa tid och rum för lärandet är något som 

uppmärksammas i Nielsens (2011) studie där en av aspekterna som framskrivs är extra tid och 

en plats i lugn och ro för att slutföra uppgifter ses som betydelsefullt. Denna betydelse tas 

även upp och exemplifieras av specialpedagogen.  

 

Roberts et al. (2008), Chambers et al. (2017), Tressoldi et al. (2007) Myrberg (2007) och  

Hagtvet et al. (2016) åskådliggör metoder som tillämpas i interventioner för att elever ska 

utveckla ett funktionellt läsande och skrivande. Något särskilt stöd via interventioner för att 

eleverna ska utveckla sitt läsande och skrivande under högstadietiden har inte förekommit i 

denna undersökning. Det är heller inget som eleverna upplever att de saknar. 

Specialpedagogen i studien anser att det är för sent att under högstadietiden arbeta med att 

träna på läsning och skrivning och menar att det inte är ett sådant stöd som eleverna behöver. 

Specialläraren arbetar en del med elever som behöver utveckla sitt läsande och skrivande, 



 

 37 

men är tydlig med att skilja på när denna övning ska fokuseras och när det är kunskaper i 

olika ämnen som ska läras.  

 

Specialpedagogiska perspektiv och inkludering 

I studien blir flera olika specialpedagogiska perspektiv synliga, dock verkar inget allena 

rådande. Det kompensatoriska perspektivet är synligt i den bemärkelsen att eleverna alla har 

en diagnos och tar del av kompensatoriska verktyg i sitt lärande. Men verktygen kan även ses 

i belysning av det kritiska perspektivet, då de verktyg som används representerar förståelsen 

för den så kallade normala olikhethet som finns mellan elever och som ska tillgodoses av 

skolan. Även dilemmaperpektivet blir synligt i skolans hanterande av elevers svårigheter samt 

elevernas egna sätt att handskas med sina svårigheter. Det specialpedagogiska stöd som 

flertalet av eleverna erfarit under sin högstadietid skiljer sig avsevärt. Denise, Sanna och 

Hannes har alla haft stöd av speciallärare, specialpedagog eller annan stödperson som de 

träffat regelbundet. Denise och Sanna upplevde detta som gynnsamt och mycket bra, medan 

Hannes är kluven till det stöd han får, vilket dels handlar om stödet, dels känslan av att 

exkluderas från sin klass. Såväl Heimdahl Mattson och Roll Pettersson (2007), Persson och 

Persson (2012) och Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) poängterar de positiva effekter 

som inkludering medför för lärandet. Detta är även något som betonas av såväl 

specialpedagogen som specialläraren.  

Att de flesta av eleverna i föreliggande studie upplevt sig inkluderade i klassen under 

högstadietiden är tydligt. Asp- Onsjö (2006) beskriver hur begreppet inkludering kan delas 

upp i en rumslig- , en social-, och en didaktisk aspekt. Både Alfons och Jana har under 

högstadietiden inkluderats både rumsligt-, socialt -och didaktiskt. Denise har inte alltid varit 

inkluderad utifrån en rumslig aspekt, då hon ofta befunnit sig ensam i specialpedagogens lilla 

rum, något hon upplevt som mycket bra. Hon har dock upplevt sig inkluderad socialt och 

didaktiskt. Hannes upplever sig exkluderad när han undervisas i mindre grupp, såväl rumsligt, 

som socialt och didaktiskt. Han är orolig för att missa undervisning, känner sig utanför och får 

inte arbeta med det han anser att han behöver. Sanna förespråkar däremot en rumslig och 

delvis en didaktisk exkludering. Hon upplever att hon gynnades mycket av det stöd hon fick i 

liten undervisningsgrupp och individuellt under hennes första tid på högstadiet. Där kunde 

hon fokusera och de arbetade med uppgifter på en enklare nivå. Med en fenomenologisk teori 

skulle Hannes upplevelser av exkludering kunna vara beroende av den skillnad han upplever 

på högstadiet i jämförelse med mellanstadiet. Hannes var under mellanstadietiden bekväm i 

den livsvärld han befann sig. Han upplevde att lärarna brydde sig om honom och ville hans 

bästa. Under högstadiet blir Hannes vara-i-världen något han måste hantera och försöka 

förstå. Han kan inte ställa sig utanför den livsvärld han nu befinner sig i, även om han inte 

anser att den gynnar hans lärande. Detta resultat skulle kunna tyda på att känslan av 

inkludering respektive exkludering är beroende av huruvida eleverna själva upplevt sig vara 

med att påverka och bestämma över det stöd de erhållits i skolan.  

 

Motivation, självbestämmande och betydelsefulla personer 
Motivation som framgångsfaktor ses som mycket betydelsefullt både av eleverna och 

speciallärare och specialpedagog. De beskriver detta som det viktigaste av allt för att lyckas i 

skolan. Vissa av eleverna menar att motivationen är viktigare för elever som har verifierade 

läs- och skrivsvårigheter, medan andra menar att det är lika viktigt för alla. Flera av eleverna 

beskriver en inre motivation som nödvändig, något som stämmer väl överens med Rowans 
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(2010) studie där den inre motivationen och viljan att arbeta hårt beskrivs som en 

framgångsfaktor.  

Flera forskare (Roberts, et al., 2008; Chambers et al., 2017) belyser motivation för läsandet 

genom relevanta texter som betydelsefullt. För Denise verkar detta ha varit avgörande, då det 

var när hon själv, med stöd av en specialpedagog på högstadieskolan upplevde att hon kunde 

och faktiskt tyckte det var roligt att läsa.  

Motivation verkar enligt speciallärare och specialpedagog delvis gå hand i hand med 

elevernas upplevelser av att vara med och bestämma gällande de extra anpassningar och 

särskilda stöd som finns i skolan. Specialpedagogen betonar att det är i dialog med eleven 

som lärare kan ta reda på vad eleven behöver, vilket leder till att motivationen att lära ökar. 

Specialläraren menar att elever på högstadiet måste få vara med och bestämma hur stödet ska 

utformas. De måste tycka att undervisningen är betydelsefull, och förstå att de äger sin egen 

kunskapsutveckling. Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) beskriver hur elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter oftast inte blir tillfrågade gällande det stöd de erbjuds 

av skolan. En uppfattning som även specialpedagogen delar. Detta är dock inte något som de 

flesta elever som deltagit i denna studie upplevt, tvärtom. Både Jana, Denise, Alfons och 

Sanna upplever att de varit med i utformandet av de anpassningar och det stöd de erhåller i 

skolan. De har själva eller med stöd av föräldrar beskrivit vad de anser är framgångsrikt stöd 

för dem, ibland i direkt dialog med lärare och ibland tillsammans under möten då 

åtgärdsprogram eller individuella utvecklingsplaner utformats. Sanna är dock tydlig med att 

hon om hon får bestämma skulle undervisas mer i liten grupp eller enskilt. Hannes upplever 

att han inte kan påverka det stöd som erbjuds i skolan. Det stöd som finns stämmer inte 

överens med de önskemål han har och kommunikationen mellan skolan och Hannes och hans 

föräldrar är inte optimal.  

Det är tydligt att alla elever i undersökningen haft ett stort stöd av sina föräldrar och två av 

dem värderar även stöd från vänner högt. Detta stämmer väl överens med Rowans (2010) 

studie där detta stöd varit mycket betydelsefullt för att elever ska lyckas i skolan. Föräldrar 

har många gånger varit de som initierat såväl utredning och det stöd som eleverna har rätt till. 

I Hannes, Alfons och Denises fall är det något föräldrarna fått kämpa mycket för att erhålla. 

Både föräldrar och vänner har varit betydelsefulla för att eleverna ska acceptera sina 

svårigheter och för att deras självkänsla och självförtroende inte ska påverkas negativt. Denna 

betydelse belyses även av Fougatine (2012). Rowans (2010) studie framhåller värdet av 

enskilda lärare som stöttat elever och den goda relation som eleverna haft med dessa. För 

vissa av eleverna har enskilda pedagoger spelat en avgörande roll. Denise beskriver hur den 

specialpedagog hon träffade på högstadiet hjälpte henne mycket med att stärka hennes 

självförtroende. Även Hannes, Jana och Sanna berättar om lärare som varit betydelsefulla för 

dem under skoltiden och menar att det är viktigt att som elev våga prata med läraren och 

berätta om de behov man har. Inom fenomenologin ses människan som en social varelse i den 

livsvärld hon befinner sig. Hon kommunicerar med andra människor och finner medel för hur 

livet struktureras (Bengtsson, 2005). Den sociala aspekten av elevernas livsvärldar är mycket 

betydelsefull. Den består såväl av föräldrar och vänner som av enskilda pedagoger. Särskilt 

dialogen belyses både av elever och av pedagoger i föreliggande undersökning. Att få 

förståelse och acceptans för den livsvärld en elev som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

lever i förefaller vara en grundläggande framgångsfaktor för att lyckas i skolan. Kroppen och 

själen är sammanflätade ur ett fenomenologiskt perspektiv (Bengtsson, 2005). Att de 

svårigheter kroppen befinner sig i kräver förståelse av själen är en självklarhet. Denna 
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förståelse verkar kunna fås genom att som elev känna sig delaktig i de beslut som tas gällande 

den egna skolgången, vilket i sig anas kunna bidra till ökad motivation. 

7.3 Slutsats 
Framgångsfaktorer som fenomen för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är inte 

något universellt som är överförbart från en elev till en annan. Elever är individer och olika 

individers behov av stöd skiljer sig åt. Strategier och verktyg för lärande är en viktig 

framgångsfaktor, men det som är betydelsefullt för vissa elever fyller ingen funktion för 

andra. På samma sätt föredrar olika elever olika undervisning oavsett om denna sker 

inkluderande i klassrummet eller någon annanstans. Även om både forskning, speciallärare, 

specialpedagoger och i viss mån elever belyser några generella undervisningsstrategier som 

goda så skiljer det sig i vissa fall avsevärt. Både elever, speciallärare och specialpedagog i 

föreliggande studie betonar betydelsen av att ha en dialog med eleven som befinner sig i 

svårigheter. Att skapa goda relationer och att på allvar diskutera med eleven är av avgörande 

betydelse. Detta framträder i studien som den mest betydelsefulla framgångsfaktor i 

undervisning för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

7.4 Vidare forskning 
Studien belyser elevers, speciallärares och specialpedagogs upplevelser av framgångsfaktorer 

för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter är i realiteten en relativt liten del av elever på högstadiet. Läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi har studerats mycket och skolor har många gånger förhållandevis 

god kunskap om hur undervisning bör organiseras för att tillmötesgå dessa elever i 

skolarbetet. Elever som befinner sig i andra slags svårigheter där skolgången och framtiden 

ofta påverkas avsevärt mer är ett intressant område att forska inom. En infallsvinkel skulle 

kunna vara att med en fenomenologisk teori och metod ta ett vidare grepp gällande elever i 

svårigheter och fokusera på framgångsfaktorer i och utanför skolan i en mer omfattande 

mening.  
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Bilaga 1 

Missivbrev –specialpedagog och speciallärare 
 

Hej! 

Mitt namn är NN och jag läser till speciallärare med inriktning språk-, läs- och skriv vid 

Karlstads universitet.  Under vårterminen skriver jag examensarbete och det är av den 

anledningen jag kontaktar dig. 

 

Mitt examensarbete avser att belysa framgångsfaktorer i undervisning för elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 7-9. Min avsikt är att uppmärksamma elevers, 

specialpedagogers och speciallärares berättelser gällande vad de upplevt varit till stöd i 

skolarbetet, både gällande undervisning i klass, extra anpassningar och specialpedagogiskt 

stöd. För att få underlag till arbetet kommer jag att genomföra intervjuer, både med elever och 

med speciallärare och specialpedagoger. 

 

Studiens etiska överväganden vilar på Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). Detta innebär bland annat att de 

intervjuer som genomförs endast kommer att användas i studien och när studien är avslutad 

kommer allt material att förstöras. Elevers samt speciallärares och specialpedagogers namn 

och skola kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras innan arbetet publiceras.  

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek. 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbyta ditt deltagande, utan risk 

för negativa följder. 

 

Hör gärna av dig till mig om du har frågor om deltagande i studien. Du kan nå mig på 

telefonnummer xxx-xxx xx xx eller via mail: NN@x.x 

 

Om du accepterar att delta i studien ber jag dig kontakta mig via telefon eller mail samt skriva 

under talongen nedan och ta med den då vi träffas. 

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att delta i en intervju gällande vad jag som 

specialpedagog/ speciallärare upplevt som framgångsrik undervisning i skolan. 

 

___________________________________________________________________________

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev -elever 

 
Hej! 

Mitt namn är NN och jag läser till speciallärare med inriktning språk-, läs- och skriv vid 

Karlstads universitet.  Under vårterminen skriver jag examensarbete och det är av den 

anledningen jag kontaktar dig. 

 

Mitt examensarbete avser att belysa framgångsfaktorer i undervisning för elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 7-9. Min avsikt är att uppmärksamma elevers, 

specialpedagogers och speciallärares berättelser gällande vad de upplevt varit till stöd i 

skolarbetet, både gällande undervisning i klass, extra anpassningar och specialpedagogiskt 

stöd. För att få underlag till arbetet kommer jag att genomföra intervjuer, både med elever och 

med speciallärare och specialpedagoger. 

 

Studiens etiska överväganden vilar på Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). Detta innebär bland annat att de 

intervjuer som genomförs endast kommer att användas i studien och när studien är avslutad 

kommer allt material att förstöras. Elevers samt speciallärares och specialpedagogers namn 

och skola kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras innan arbetet publiceras.  

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek. 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbyta ditt deltagande, utan risk 

för negativa följder. 

 

Hör gärna av dig till mig om du har frågor om deltagande i studien. Du kan nå mig på 

telefonnummer xxx-xxx xx xx eller via mail: NN@x.x 

 

Om du accepterar att delta i studien ber jag dig kontakta mig via telefon eller mail, samt 

skriva under talongen nedan och ta med den då vi träffas. 

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att delta i en intervju gällande vad jag upplevt som 

framgångsrik undervisning i skolan. 

 

___________________________________________________________________________

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 

  



 

 

Bilaga 3. 

Missivbrev -förälder 

 
Hej! 

Mitt namn är NN och jag läser till speciallärare med inriktning språk-, läs- och skriv vid 

Karlstads universitet.  Under vårterminen skriver jag examensarbete och det är av den 

anledningen jag kontaktar dig, för att be om medgivande till att ditt barn deltar i min studie. 

Mitt examensarbete avser att belysa framgångsfaktorer i undervisning för elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 7-9. Min avsikt är att uppmärksamma elevers, 

specialpedagogers och speciallärares berättelser gällande vad de upplevt varit till stöd i 

skolarbetet, både gällande undervisning i klass, extra anpassningar och specialpedagogiskt 

stöd. För att få underlag till arbetet kommer jag att genomföra intervjuer, både med elever och 

med speciallärare och specialpedagoger. 

 

Studiens etiska överväganden vilar på Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). Detta innebär bland annat att de 

intervjuer som genomförs endast kommer att användas i studien och när studien är avslutad 

kommer allt material att förstöras. Elevers samt speciallärares och specialpedagogers namn 

och skola kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras innan arbetet publiceras.  

Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek. 

Det är frivilligt att delta i studien och man kan när som helst avbyta ditt deltagande, utan risk 

för negativa följder. 

 

Hör gärna av dig till mig om du har frågor om deltagande i studien. Du kan nå mig på 

telefonnummer xxx-xxx xx xx eller via mail: NN@x.x 

 

Om du accepterar att ditt barn deltar i studien ber jag dig kontakta mig via mail eller telefon, 

samt att skriva under talongen nedan och skicka med den vid intervjutillfället.  

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att mitt barn får delta i en intervju gällande vad han/hon 

upplevt som framgångsrik undervisning i skolan. 

 

___________________________________________________________________________

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4. 

Intervjuguide -elever 
 

Upplevelser av skolan 

- Kan du berätta om hur du upptäckte att du hade svårigheter med att läsa och skriva? 

- Hur upplevde du din högstadietid? 

 

Den ordinarie undervisningen 

-Hur upplevde du undervisningssituationerna i klassrummet under högstadiet? 

-Fanns det någon stöttning i den vanliga undervisningssituationen?  Kan du beskriva dina 

upplevelser av det för mig? 

-Kan du beskriva upplägget av en lektion som fungerar bra för dig? 

 

Upplevelser av stöd 

-Fick du någon typ av stöd under din högstadietid? Kan du berätta om det? 

-Vad har du för erfarenheter av det stöd du fick? Positiva respektive negativa. 

-Vilka personer upplever du att du fick stöd ifrån? Föräldrar, vänner, lärare, 

speciallärare/specialpedagoger, andra personer? Kan du beskriva det stödet? 

-Hur mycket har du själv varit med och bestämt hur stödet ska se ut? 

-Har du utvecklat några strategier för ditt lärande som är gynnsamt för dig? 

-Vad anser du vara det viktigaste för att lyckas i skolarbetet på högstadiet när man befinner sig 

i läs och skrivsvårigheter? 

-Vad skulle du vilja skicka med mig som blivande speciallärare när det gäller stöttning för 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 5. 

Intervjuguide -specialpedagog och speciallärare 

 
Arbetet 

-Kan du berätta om ditt arbete som specialpedagog/speciallärare.  

-Hur ser dina erfarenheter av att arbeta med elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

på högstadiet ut?  

 

I den ordinarie undervisningen 

-Vad är viktigt i den ordinarie undervisningen?   

-Hur upplever du att en bra lektion är upplagd för att stödja elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

Upplevelser av framgångsfaktorer 

-Finns det några generella framgångsfaktorer som du upplevt i arbetet runt dessa elever? 

-Vad är viktigt i form av extra anpassningar? 

-Vad är viktigt i form av särskilt stöd? 

-Finns det några specifika metoder som du anser framgångsrika för arbete med dessa elever? 

-Finns det några personer som du menar är viktiga i detta arbete? 

-Vad anser du vara det viktigaste för att lyckas i skolarbetet på högstadiet när man befinner sig 

i läs och skrivsvårigheter? 

 

 

 
 

  



 

 

 

 


