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Abstract 

The aim of this study is to examine some secondary school pupils´ and teachers´ opinions 
about good support when having reading and writing difficulties and if there is a difference 
between their point of view in this issue. The study is based upon semi-structured interviews 
with both pupils and teachers. The result shows both similarities and differences in what they 
consider as good support. To read texts aloud to pupils is something that the teachers in the 
study use as a way of support and it is much appreciated by the pupils too. The possibility to 
get the teacher´s notes is another thing that both pupils and teachers think are useful and 
further on to have an opportunity to do oral tests. Sometimes it can even be a crucial reason 
for the pupil to get higher scores. This does not happen as a daily routine, but the pupils have 
to ask for both oral tests and teachers´ notes. Several of the informants among the pupils say 
they would prefer  one-to-one tuition or to be taught in small groups. None of the teachers 
mention this as a good way of supporting pupils with special needs. Instead they want to 
spend more time with each pupil and also they would like the opportunity of an extra teacher 
in the classroom. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka några högstadieelevers och lärares uppfattningar om 
bra stöd vid läs- och skrivsvårigheter samt se om det finns en skillnad i deras uppfattning 
kring denna fråga. Studien är baserad på semi-strukturerade intervjuer med både elever och 
lärare. Resultatet visar på både likheter och skillnader i deras uppfattningar om bra stöd. Att få 
text uppläst av en lärare uppskattas mycket av eleverna och är också något som lärarna i 
studien använder sig av. Likaså ses anteckningar och muntliga prov gemensamt som 
underlättande och ibland högst avgörande på hur pass väl man som elev kan lyckas. Detta 
sker inte alltid på rutin, utan eleverna får själva be om den hjälpen. Flera informanter bland 
eleverna önskar en-till-en undervisning eller undervisning i liten grupp. Ingen av lärarna 
nämner detta som ett önskemål på hur de vill att stöd ska ges. Istället önskar de sig mera tid 
med varje elev och en extra lärare på sina lektioner. 

Nyckelord 

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, effektiva undervisningsmetoder, elevperspektiv, 
specialundervisning, utbildning för elever i behov av stöd. 





Innehållsförteckning
Inledning 1 .........................................................................................

Bakgrund 2 ...............................................................................................
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 2 ...........................................................................
Förebyggande åtgärder 3 .......................................................................................
Det sociala samspelet 4 ........................................................................................
Kompensatoriska hjälpmedel och intervention 4 ...........................................................
Ett inkluderande arbetssätt 5 .................................................................................

Syfte 6 ....................................................................................................
Frågeställningar 6 ...............................................................................................

Forskningsöversikt 7 ............................................................................
Lärarens betydelse 7 ...................................................................................

Flexibel undervisning i inkluderande miljö 8 .....................................................

Individuellt stöd och speciella grupper 9 ..........................................................

Interventioner och anpassningar 10 ................................................................

Teoretisk utgångspunkt 12 .....................................................................
Det kompensatoriska perspektivet 12 ..............................................................

Det kritiska perspektivet 12 ..........................................................................

Dilemmaperspektivet 13 ..............................................................................

Perspektiv på inkludering 13 .........................................................................

Metod 14 ...........................................................................................
Val av metod 14 .........................................................................................

Urval av informanter 14 ...............................................................................

Studiens genomförande 15 ...........................................................................

Analys av material 16 ..................................................................................

Tillförlitlighet och giltighet 17 .......................................................................

Etiska överväganden 17 ...............................................................................

Resultat 19 ........................................................................................
Cissi 19 ....................................................................................................

Minna 20 ..................................................................................................

Melker 22 .................................................................................................

Julius 23 ..................................................................................................

Läraren Anna 24 ........................................................................................
Svenska 24 ........................................................................................................
SO 25 ..............................................................................................................

Läraren Dan 26 ..........................................................................................

Resultatanalys med teoretisk förankring 26 ......................................................
Elevers uppfattningar om bra stöd 27 ........................................................................
Lärares uppfattningar om bra stöd 28 .......................................................................
Likheter i elevers och lärares uppfattningar om bra stöd 28 .............................................
Skillnader i elevers och lärares uppfattningar om bra stöd 29 ...........................................

Diskussion 30 ......................................................................................
Elevers perspektiv på stöd 30 ........................................................................



Önskat stöd ur elevers synvinkel 31 ................................................................

Bra stöd ur lärares synvinkel 32 .....................................................................

Metoddiskussion 33 .....................................................................................

Vidare forskning 34 .....................................................................................

Slutord 35 ................................................................................................

Referenser 36...........................................................................................



Inledning 

Skollagen säger att skolans uppgift med undervisningen är att ge alla barn och elever kunskap 
för att växa upp till goda medborgare i vårt samhälle, samt utveckla en livslång lust till läran-
de. Hänsyn ska tas till elevers olika behov och skolan ska ge den ledning och stimulans de 
behöver för att utvecklas optimalt (SFS: 2010: 800). Det betyder alltså att elever med till ex-
empel läs- och skrivsvårigheter ska kunna få den hjälp de behöver för att fullfölja sina studier 
på bästa sätt. 

Nilholm och Göransson (2013) har skrivit en rapport om inkluderande undervisning, där de 
diskuterar vad forskningen säger om begreppet. Flera forskare poängterar den sociala gemen-
skapen och elevers inflytande över kunskapsinhämtningen som viktig i inkluderingsproces-
sen. De ser olikheter som berikande och menar att ett skolsystem är ansvarigt för alla elevers 
lärande (ibid). Också Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) definierar ”inclusive educa-
tion” som verksamheter som kan verka inkluderande och skapa förutsättningar för alla elevers 
delaktighet och lärande. På den skola jag arbetar försöker vi så långt det är möjligt att arbeta 
utifrån ett liknande inkluderande förhållningssätt, där alla elever i stor utsträckning får sin un-
dervisning i den klass de tillhör, i samma klassrum, med anpassade uppgifter och ett varierat 
arbetssätt. 

För att undervisningen ska fungera och för att minska känslan av otillräcklighet bland lärare 
är vi ofta två pedagoger på matematik-, svensk- och engelsklektionerna, men ibland även på 
en del andra lektioner. Det innebär att vi får mer tid för varje elev och kan hjälpa och stötta 
mer, både vid hjälp under lektionstid och till exempel vid muntliga prov. En gång i veckan har 
alla elever på skolan en lektion som vi kallar IUP, som står för individuell utvecklingsplan, då 
de ska fördjupa sig i något ämne de behöver utveckla sina kunskaper i. Här ges också riktat 
stöd, i form av smågrupper, till de elever som behöver extra hjälp inom matematik och eng-
elska. Elever med läs- och skrivsvårigheter läser dessutom endera språkval svenska eller eng-
elska istället för ett nytt tredjespråk som tyska, franska eller spanska.Trots detta är det ändå 
elever som inte når kunskapskraven. 

Med det ovan beskrivna som bakgrund samt en genuin vilja att verkligen försöka hjälpa alla 
elever tillrätta, föddes min tanke kring mitt forskningsområde. Det finns en hel del forskning 
kring elever i svårigheter av olika typer och vad som är mer eller mindre framgångsrika un-
dervisningsmetoder i dessa situationer. De flesta studier jag hittade vid min forskningsgenom-
gång var dock gjorda ur ett lärar- eller ledningsperspektiv och även om man kunde höra elev-
röster ibland så låg ändå utgångsläget och tyngdpunkten någon annanstans. I detta läge beslu-
tade jag mig för att lägga tyngdpunkten på elevers synvinkel av  bra undervisningsmetoder.  

På vår skola, min egen arbetsplats, där vi lägger ner en hel del tid och resurser för att stötta 
och hjälpa elever med läs- och skriv- eller inlärningssvårigheter, klarar ändå inte alla elever av 
att nå alla kunskapskrav och få betyg i alla ämnen. Detta gör att jag ställer mig frågande till 
varför hjälpen inte fungerar fullt ut. Är inte de metoder och arbetssätt vi använder fruktbara? 
Vad är det vi missar i vår skolas upplägg som gör att det inte är en skola för alla, där alla av-
slutar med uppnådda kunskapskrav i alla ämnen? Med ovan nämnda som bakgrund väcktes 
min nyfikenhet till att ta reda på vad elever med läs- och skrivsvårigheter tycker är bra hjälp 
av den hjälp som ges. 



Då jag verkligen vill att skolan ska vara en arena där alla ska tas emot och uppskattas för den 
man är, finner jag det intressant att läsa det Nilholm och Göransson (2013) sammanställt som 
det mest karaktäristiska kring ett inkluderande perspektiv enligt forskning. Sammantaget sägs 
då att olikhet är en tillgång i en skola där alla får utvecklas enligt sina egna förutsättningar 
och där man lyssnar till elevernas röster angående deras utbildning och undviker segregerande 
lösningar. Är det verkligen så? Lyssnar man till hur elever med läs- och skrivsvårigheter vill 
ha sin undervisning? 

Eftersom läs- och skrivsvårigheter är ett vanligt förekommande fenomen i skolan är det av 
största vikt att rätt stöd sätts in för att elever med dessa behov ska kunna utvecklas optimalt 
och lyckas bra med sina studier. Forskning och egen erfarenhet säger att mycket görs för att 
ge den rätta hjälpen, men det mesta är sett ur ett vuxenperspektiv. Därför har jag valt att istäl-
let belysa stödet ur elevers synvinkel och jämföra med lärares synvinkel av stödinsatser för att 
se om det finns skillnader och likheter i uppfattning kring bra stöd för elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  

Bakgrund 

I bakgrunden förklaras hur litteraturen definierar dyslexi och hur man kan arbeta 
förebyggande med det. 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Ordet dyslexi kommer från grekiskan och betyder svårigheter med ord, vilket i sin tur är en 
tydlig förklaring av vad det just är och därför används också begreppet läs- och 
skrivsvårigheter ofta synonymt med dyslexi (Gustafsson, 2009). Internationella 
dyslexiföreningen definierade 2002 begreppet dyslexi så här: 

 Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 
av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkod-
ningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska kom-
ponent, 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. 
(Dyslexiföreningen, 2002) 

Att ha en störning i språkets fonologiska komponent innebär att man har problem med att de-
finiera språkljuden och deras funktion i ett språk (Olofsson, 2009). Ofta har en person med 
dyslexi också kort arbetsminne vilket gör att de har svårt att lagra nödvändig information som 
behövs vid till exempel läsinlärning (Dahlin, 2009). Det finns ett starkt genetiskt samband när 
man ser till riskerna att utveckla läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Samuelsson, 2009), 
men det finns ingen forskning som pekar ut en specifik gen som skulle orsaka de dyslexiska 
läs- och skrivsvårigheterna (Svensson, 2009). 

�2



Då de flesta barn lär sig lär sig läsa under de första åren i skolan och tycker att det är en för-
hållandevis rolig syssla, kämpar några hela skoltiden med att tillägna sig det skrivna ordet. De 
första rapporterna om läs- och skrivsvårigheter  kom på 1890-talet som ett resultat av utbred-
ningen av den obligatoriska skolan. Först trodde man att de här barnen hade låg intelligens 
eller var omotiverade och det var inte förrän i början av förra seklet som man förstod att läs- 
och skrivsvårigheter hade neurologiska orsaker (Catts & Kamhi, 2012). Eftersom en stor del 
av lärandet i skolan sker via skriftspråket, riskerar elever med dyslexi att hamna efter i kun-
skapsinhämtningen och då kan också självförtroendet och självbilden få sig en törn (Samuels-
son, 2009). Att gång på gång misslyckas med läsning och skrivning leder till att man får en 
negativ självbild och sedermera undviker detta obehagliga och väljer bort sådana situationer. I 
förlängningen innebär det att dessa elever får mindre läs- och skrivträning än sina jämnåriga 
kamrater (Taube, 2015). Stanovic (1986) kallade detta för Matteuseffekten. En biblisk term 
som innebär att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare, vilket för barn med läs- och 
skrivsvårigheter innebär en negativ spiral där de på grund av sina misslyckanden läser mindre 
och mindre (Stanovic, 1986). 

Förebyggande åtgärder 

Att bli en duktig läsare börjar dock mycket tidigare än det instruktionella lärandet i skolan. 
Barn som föds och växer upp i hem där föräldrar från tidigt baby-stadium läser för och till-
sammans med sina barn har ett tydligt försprång och räknas som det viktigaste momentet för 
läsutveckling (Catts & Kamhi, 2012). Av samma uppfattning är också Heath (1982), Myrberg 
(2007) och Tjernberg (2013) som menar att det grundläggande i den språkliga utvecklingen 
börjar i det sociala sammanhang som barnet föds in i och uppfostras i. 

Lonigan (2006) menar att man genom empiriska studier sett att barn som i förskoleåldern har 
problem med avkodning och att lära sig alfabetet kan förbättra sin läs- och skrivförmåga av-
sevärt om riktat stöd sätts in tidigt i skolåren. Fonologisk medvetenhet är en viktig komponent 
vid läsinlärning och därför är det av högsta värde att man identifierar och kartlägger barn med 
tal- och språkstörning redan i förskolan, så att de kan få den träning de behöver för att före-
bygga svårigheter i läsinlärningen (Myrberg, 2007; Olofsson, 2009; Otaiba, Kosanovich & 
Torgesen, 2012). Mats Myrberg, som fått i uppdrag av Vetenskapsrådet att skriva en rapport 
om vad forskningen säger om dyslexi, håller med och hävdar att det med rätt sorts träning i 
förskolan går att få barn i riskzonen att nå en nästan normal läsinlärningsstart. Att få en god 
läsinlärningsstart de första åren i skolan betyder mycket för motivationen och inställningen till 
läsning (Luke & Freebody, 1990). Men många gånger intas en ”vänta-och-se” attityd till barn 
med svårigheter att lära sig skriftspråket som förmodligen beror på en okunskap bland lärare 
(Myrberg, 2007).  

Høien och Lundberg (2013) säger att flera forskare är överens om att en grundlig diagnostice-
ring utgör ett bra underlag för effektiv hjälp till dyslektiker. En kartläggning ska ge vägled-
ning om vilket pedagogiskt upplägg man ska använda samt visa om insatta åtgärder gett öns-
kat resultat (Druid-Glentow, 2006). De flesta diagnosticerande tester som finns är utvecklade 
för skolbarn, men en del kan, med goda resultat, användas även i förskolan, som till exempel 
ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities), PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test) 
och IL Basis, en sorts individuella prov (Arnqvist, 2009). Om man redan i förskolan kan upp-
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täcka vilka barn som ligger i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter har man större 
chans att sätta in rätt åtgärder för att påverka deras fortsatta läs- och skrivutveckling, fortsätter 
han. 

Det sociala samspelet 

Utvecklingspsykologen Lev Vygotskij hävdar att den som delar upp språk och tänkande har 
samma svårighet som den som analyserar vattnets egenskaper, eftersom vatten släcker eld 
men väte brinner och syre främjar brinnande. Han menar att produkterna var för sig förlorar 
de typiska egenskaper som helheten står för och på samma sätt är det med språk och kommu-
nikation, det vill säga, man kan inte förmedla något till en person som inte känner till eller 
kan tänka kring ett tillstånd eller ett begrepp (Vygotskij, 2001). Säljö (2016) som också tolkar 
Vygotskijs teorier säger att människan har en blandning av biologiska, sociala, kulturella och 
historiska aspekter som alla spelar roll och samverkar vid lärande och därmed har Vygotskijs 
teorier kommit att kallas det socio-kulturella perspektivet. Vi människor utvecklar redskap 
som vi medierar, eller använder för att ta till oss kunskap och där det viktigaste redskapet är 
det mänskliga språket som vi använder för att beskriva, tolka och analysera den värld vi lever 
i och möter (Säljö, 2016). Vygotskij menar att utvecklingsprocessen löper från det sociala till 
det individuella, alltså att vi deltar i ett socialt sammanhang och tar till oss bitar av den kollek-
tiva kunskapen innan vi bearbetar den erfarenheten och införlivar den i vårt individuella med-
vetande (Vygotskij, 2001). Thomas (2013) hävdar också att miljön har stor betydelse för in-
lärningen och säger: ”learning is social—or ‘sociocultural’ in the jargon—that it depends 
centrally on the learning milieu, wherein meaning, narrative and apprenticeship are crucial. It 
depends on the context and culture for learning” (ibid s. 477). 

Det socio-kulturella perspektivet använder också metaforen appropriering för lärande, vilket 
ungefär betyder att ta till sig någonting (Säljö, 2016). Vygotskij menar att det lilla barnet föds 
in i en gemenskap och kommunikation där det genom interaktion så småningom lär sig olika 
saker utan explicit undervisning. Genom att se och höra vad andra gör och säger införlivas 
kunskap allt eftersom, något som också äger rum om alla elever får tillbringa sin skoltid i en 
inkluderande miljö. Vygotskij hade också en idé om att inlärning bäst sker i den proximala, 
den närmaste, utvecklingszonen, vilket innebär att lärande äger rum om man bygger vidare på 
den kunskap som finns hos eleven med hjälp av stöd från någon som kan lite mer, exempelvis 
en vuxen eller en kamrat (Säljö, 2016). Elever behöver att känna den sociala gemenskapen i 
en grupp eftersom de får fler träningstillfällen som leder till bättre säkerhet och ökat självför-
troende (Bruce, 2006). 

Kompensatoriska hjälpmedel och intervention 

Glentow-Druid (2006) menar att det är skolans plikt att tillhandahålla och hålla sig uppdate-
rade om de tekniska hjälpmedel som finns för att underlätta för elever som har läs- och skriv-
svårigheter, för textbehandlingsprogram är effektiva och kan eliminera elevers hämningar mot 
skrivande och motverka deras frustration (Høien & Lundberg, 2013). Vidare säger de att det 
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är lättare att ta emot korrigeringar från en dator än från en människa, även vid upprepade 
misstag av samma fel. Men för att datorn ska vara ett ändamålsenligt hjälpmedel måste också 
lärarna känna till det utbud som finns och veta hur man använder de verktyg som installeras i 
datorerna. Då kan lärarna hjälpa eleverna att att behärska verktygen och träna in en vana att 
använda dem, för att det ska bli en meningsfull hjälp (Carlsson, 2009). 

Många forskare är idag överens om att man både kan förebygga lässvårigheter och förbättra 
läsförmågan med fonologisk träning. Interventionsträning bör ges i komprimerade former i 
en-till-en undervisning och helst sättas in tidigt för att få bästa effekt. Att träningen ses som 
motiverande och rolig är också viktigt och det är en utmaning att hitta träningsprogram som 
passar olika individer och som har vetenskaplig förankring (Gustafson, 2009).  

Ett inkluderande arbetssätt 

Under de två sista decennierna på 1900-talet dök uttrycket inkludering upp inom specialpeda-
gogiken. Tidigare hade elever med någon typ av funktionsnedsättning anpassats till undervis-
ningen, men nu skulle istället skolan anpassas till att passa alla - oavsett funktionshinder eller 
inte (Nilholm & Göransson, 2013). Författarna säger att det mest karakteristiska med inklude-
rande undervisning är avskaffandet av det dualistiska systemet, med segregerande undervis-
ning för de avvikande eleverna. Man ska istället se olikheter som berikande och utforma en 
undervisning som passar den naturliga variation av elever som finns så att skolan blir en arena 
där mångfald ses som något positivt och självklart. Thomas ( 2013) påstår att vi oftast tänker 
på elever med inlärningssvårigheter när vi hör ordet inkludering, men menar att vi måste tän-
ka om och utveckla begreppet. Vi kan inte bara diagnosticera och behandla våra elever fortsät-
ter han, utan vi måste se till att alla elever får rätt villkor för att ett framgångsrikt lärande ska 
ske och trycker på att det sociala sammanhanget är viktigt vid inlärning. Bruce (2006) menar 
att elever med språkliga problem måste få känna sig delaktiga i   naturliga samspelssituationer 
och få öva med andra för att bli säkrare och få självförtroende ”som knappast kan få sin nä-
ring av att man tas ur klassen för att enbart få individuell träning.” (Bruce, 2006, s.364). 

Bara för att en elev behöver särskilt stöd ibland, innebär det inte att hen alltid behöver speci-
alundervisning hävdar Asp-Onsjö (2017). Det avgörande är istället hur den pedagogiska verk-
samheten är utformad och hur duktiga lärare är på att anpassa sin undervisning efter sina ele-
ver. Skollagen (SFS 2010:800) säger att alla elever, oavsett förutsättningar eller behov, ska ha 
tillgång till likvärdig undervisning, men Asp-Onsjö (2017) menar att det råder stor konkurrens 
om de begränsade resurser som skolan har. Elever med diagnoser blir ofta prioriterade med 
särskilt stöd och detta leder ibland till en urholkning av den ordinarie undervisningen som då 
inte kan tillgodose ett varierat elevunderlag och därmed ökar återigen behovet av specialun-
dervisning. Att få specialpedagogiskt stöd kan ses som utpekande, men det kan också få oöns-
kade konsekvenser att inte bli uppmärksammad för sina svårigheter. Vissa skolor använder en 
så kallad primitiv inkludering där elever i behov av speciellt stöd deltar i den ordinarie klass-
undervisningen, utan att anpassningar görs på grund av bristande ekonomiska eller kun-
skapsmässiga resurser. Att inte ha fullständiga betyg när man lämnar grundskolan, oavsett om 
man fått stöd i ordinarie grupp eller ej, kan innebära en form av exkludering eftersom man då 
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förmodligen inte kan läsa vidare på universitet. Men sammantaget visar forskning att elever i 
en socialt blandad miljö utgör en positiv grund för lärande (Asp-Onsjö, 2017). 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka några högstadieelevers och lärares uppfattningar om 
bra stöd vid läs- och skrivsvårigheter, samt se om det finns en skillnad i deras uppfattning 
kring denna fråga.  

Frågeställningar 

• Vad anser några elever med läs- och skrivsvårigheter vara ett bra stöd och vilken typ av stöd 
skulle de önska att de fick? 

• Vad anser några lärare vara bra stöd för att befrämja inlärningen hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 

• Vilka likheter och skillnader framkommer i elevernas och lärarnas uppfattningar? 
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Forskningsöversikt 

Att hitta forskning där elevers synvinkel är huvudfokus visar sig vara något problematiskt. Då 
min forskningsfråga i första hand handlar om elevers uppfattningar om bra stöd vid läs- och 
skrivsvårigheter hade sådan forskning varit intressant att ta del av. Dessbättre ska denna studie 
jämföra elevers och lärares syn på bra undervisning och nedan följer en redovisning av en del 
tidigare nationell och internationell forskning inom området. 

Lärarens betydelse 

Johansson (2015)  presenterar några elevers röster i ett retroperspektiv om hur de upplevde 
stödet under högstadietiden. Även om deras berättelser skilde sig åt så hade de ändå något 
gemensamt, och det var att de var positiva till stödet de fått och de var också eniga om att lä-
rarens roll hade stor betydelse för deras inlärning. Elever med läs- och skrivsvårigheter behö-
ver mycket stöd och någon som strukturerar upp studierna åt dem och de känner att de måste 
kunna lita på att läraren faktiskt vet vad som fungerar bäst i olika situationer. Ungefär samma 
sak säger eleverna som Ahlmark (2010) har intervjuat, nämligen att lärarnas kompetens och 
attityd var den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna skulle trivas och lära sig något i sko-
lan. Detsamma hävdar Tjernberg (2013) som följt fem elever retrospektivt från åk 1 till gym-
nasiet och letat framgångsfaktorer i inlärningen. Eleverna i hennes studie vittnar om lärarens 
betydelse för att de lyckats i sina studier och resultatet visar också att lärare med en solid teo-
retisk utbildning röner större framgång i kampen mot läs- och skrivsvårigheter, eftersom det 
underlättar vid identifieringen av elevers utvecklingsnivå. Dessa lärare kan också bättre ta till 
sig instruktioner om pedagogiska möjligheter vid diagnostiska signaler.  Också Andersson och 
Leffler (2017) ser lärarkompetens som mycket viktig då det gäller att hitta lämpliga anpass-
ningar för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

För att nå ett framgångsrikt lärande måste det finnas en helhetssyn på lärande och pedagogik 
av både ledning, lärare, elever och föräldrar samtidigt som man som lärare måste tro att alla 
kan lära. Det är viktigt att elever får utvecklas i sin egen takt och detta kan ske om all personal 
på skolan och föräldrar har ett lagarbete kring eleverna där skolans pedagogiska principer ge-
nomsyrar varje beslut, menar Abawi och Oliver (2013). Det samma påtalar även Ruppar, Ro-
berts och Olson (2017) vara ett viktigt inslag. I deras studie kan man urskilja likartade förmå-
gor och färdigheter som lärare besitter. Man måste vara en förespråkare för eleverna, en aka-
demisk och systematisk instruktör, man måste kunna anpassa samt ha höga förväntningar på 
eleverna och visa en positiv utstrålning. Sist men inte minst måste man också ha kunskap om 
eleven för att undervisningen ska bli effektiv och framgångsrik (Ruppar, Roberts & Olson, 
2017). 

En större interaktion också mellan lärare och elever, visar sig vara en framgångsfaktor i den 
studie som Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) gjort om inkluderande undervisning i 
norska skolor. Om inget samarbete finns, varken kollegor emellan eller mellan elever och lä-
rare, blir studierna svåra och stressande menar Stampoltzis, Tsitsou, Plesti och Kalori (2015). 
De grekiska studenterna i deras studie uttrycker stor frustration över avsaknaden av hjälp och 
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menar att stödet är högst godtyckligt och det beror främst på inställningen och personligheten 
hos undervisande professorer och lärare.  

Man måste som lärare kunna förstärka det som är bra i elevers texter för att ge dem självför-
troende och visa att de kan, hävdar Harris och Graham (2013) i sin sammanställning om vad 
som finns skrivet om bra stöd för elever med skrivsvårigheter. Undervisningen bör bestå av 
klara och tydliga mål med uppgiften och man måste explicit undervisa i både formalia, inne-
håll och struktur. Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta kort arbetsminne och svårt att 
planera, producera, organisera och redigera sina texter och kräver mycket lärarstöd och tydlig 
feedback på sina arbeten. Sammantaget kan man säga att effektiva skrivstrategier som bidrar 
till utvecklande texter hos skrivsvaga elever måste kunna påverka deras kunskap, strategier, 
förmågor och deras inställning till skrivande. 

Flexibel undervisning i inkluderande miljö 

Undervisningsmodeller som innefattar varierad och flexibel undervisning är vad som krävs 
för att alla elever ska tillgodogöra sig kunskapsinhämtningen och känna sig inkluderade och 
lyckas i sina studier, påstår  Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016). Denna variation och 
flexibilitet såg man i klassrum med flera lärare som samarbetade och turades om att förklara 
och hjälpa alla elever, var och en med sitt sätt att förklara och med sin syn på kunskapen som 
skulle inhämtas. På det viset fick eleverna tillgång till varierade förklaringar och arbetssätt 
och flexibiliteten mellan att få informationen på olika sätt gjorde att alla elever kunde arbeta 
både enskilt och tillsammans i samma klassrum för att klara sina uppgifter. I så kallad tradi-
tionell undervisning får elever i behov av stöd inte den hjälp de behöver, fortsätter forskarna, 
då lärarna oftast använder sig av en förklaring och ett sätt att undervisa. Också Ruppar, Ro-
berts och Olson (2017) säger att ett kreativt och flexibelt arbetssätt är förmågor som fram-
gångsrika lärare har gemensamt. Man måste kunna individualisera och anpassa undervisning-
en efter behov.  

Vad rätt stöd betyder för personer med dyslexi på högre nivå i sina studier finner vi i en gre-
kisk studie (Stampoltzis, Tsitsou, Plesti & Kalori, 2015) där man intervjuat studenter på ett 
universitet om hur de upplever hjälpen de har rätt till. Studenterna i studien vittnar om en i 
stort sett total avsaknad av stöd och hjälp för sin dyslexi, men önskar att de kunde få inspelade 
föreläsningar, kortare lektionspass, hjälp med anteckningar, muntliga redovisningar och ett 
diskussionsforum där de kunde ställa frågor till lektorerna. Sammanfattningsvis alltså en mer 
flexibel undervisning. 

Med avsikten att hitta en mall med effektiva undervisningsmetoder som andra skolor kunde 
använda sig av, gjorde Abawi och Oliver (2013) en studie på en framgångsrik skola i Australi-
en som bedriver en gynnsam inkluderande undervisning. Först och främst har ledningen en 
grundläggande syn på att alla elever oavsett behov ska få det stöd de behöver. Skolan arbetar 
med varierade arbetsformer och erbjuder många olika inlärningsmöjligheter, där man anpassar 
stödet och strukturen på undervisningen efter elevens behov. Det finns en speciell avdelning 
på skolan där ett resursteam arbetar med skräddarsydda specialprogram där elever kan komma 
och gå när de känner att de behöver det, för att sedan återvända till sin ordinarie klass. Detta 
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resursteam kan också snabbt komma och hjälpa till om en lärare via sin walkie-talkie säger 
sig behöva hjälp. Vissa elever spenderar hela sin skoldag där, medan andra bara är där en liten 
stund.  

Bland yngre barn och elever finns en rad framgångsrika saker som främjar läsinlärning och 
motverkar läs- och skrivsvårigheter menar Adut (2016). Det är att använda språklekar i inlär-
ningsstadiet, att använda olika individanpassade läsinlärningsmodeller samt ha ett gott socialt 
samarbete med både elever och föräldrar. Kamrater och goda sociala relationer tas också upp 
som viktiga inslag bland elevröster i Johanssons (2015) och Ahlmarks (2010) studier, men 
eleverna i dessa studier upplever också att det är lugnt och skönt att gå iväg och ha sin under-
visning i en mindre grupp ibland, vilket gör att de kan koncentrera sig bättre och få en bättre 
förståelse.  

Individuellt stöd och speciella grupper 

Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) säger att en-till-en undervisning samt extra lärar-
stöd i klassrummet eller i smågruppsundervisning är gynnsamt för inlärningen. Eleverna får 
då det stöd de behöver för att klara av studierna. Att stöd måste anpassas individuellt menar 
även Abawi och Oliver (2013) eftersom alla elever är enskilda individer med specifika indivi-
duella behov, vilket också Ruppar, Roberts och Olson (2017) håller med om. För att ge ett an-
passat individuellt stöd till de olika behov som elever har krävs stor flexibilitet av läraren 
samt förmågan att lyssna på eleverna för att få en bild av vad de behöver för tillfället, säger 
Ahlmark (2010). Det viktigaste är att stödet är rätt och då spelar det inte så stor roll om det 
ges i det gemensamma klassrummet eller fås av en specialpedagog utanför klassrummet 
(ibid). Vi kan lära oss mycket genom att lyssna på vad elever med läs- och skrivsvårigheter 
själva anser vara en bra hjälp för dem i skolan, hävdar Rose och Shevlin (2017). Då får vi veta 
om det stöd vi erbjuder verkligen passar och eleverna känner sig också mer involverade i sin 
skolgång, vilket gagnar självförtroendet och studierna (ibid). 

I en studie från Irland (Casserly & Gildea, 2015) ser man många fördelar med speciella läs-
klasser för elever med dyslexi. Det är inte bara mycket positiva effekter i elevernas lärande, 
utan också en bättre självkänsla och en positivare inställning till skola och studier, enligt såväl 
eleverna själva som deras föräldrar. Samtliga elever i undersökningen föredrog läsklasser 
framför undervisning i vanlig klass eftersom klasserna var små - en lärare på nio elever, de 
fick mer träning, mer hjälp och ett bättre anpassat läromedel i läsklasserna än i ordinarie klas-
ser (ibid). Men, Joshi och  Bouck (2017) hävdar att elever som deltagit i en inkluderande un-
dervisning i större utsträckning går vidare till högre studier, eftersom normalpresterande ele-
ver har ett positivt inflytande över sina sämre presterande kamrater så att även de senare höjer 
sina ambitioner och fortsätter studera (ibid). 

Många elever vittnar ändå om att de känt stor tacksamhet till det extra stöd de fått i form av 
smågruppsundervisning då och då och- eller en assistent som hjälpt dem med både struktur 
och extra undervisning (Rose och Shevlin, 2017). Resultatet i deras studie visade att eleverna 
på det stora hela kände sig inkluderade och bekväma med skolans sätt att möta dem i deras 
inlärning. 
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Interventioner och anpassningar 

Att ha tillgång till egna läroböcker är viktigt, påstår Ahlmark (2010) för då slipper elever själ-
va att skriva av allt från tavlan och dessutom kan de även läsa på hemma och kontrollera att 
de gjort rätt. Tillgång till dator förenklar mycket när man ska skriva, eftersom det både går 
fortare och blir tydligare, men det krävs att man klarar av de program som finns installerade 
och att det går snabbt och enkelt att koppla upp och starta datorn (ibid). En annan anpassning 
som eleverna i Ahlmarks (2010) studie var positiva till var möjligheten att göra muntliga prov.   
De anser också att ansvaret bör ligga på läraren, att erbjuda denna möjlighet. 

Det kan vara svårt att hitta bra övningar och träningsmaterial för elever med läs- och skrivsvå-
righeter som går i de högre årskurserna. Ofta är dessa interventionsövningar barnsliga och 
äldre elever känner sig lite förödmjukade att använda sig av dem. Med interventionspro-
grammet ”Toe By Toe”, som är ett fonetik-baserat läsprogram, ville Jeffes (2016) se om det 
var användbart även för elever på mellan- och högstadiet. Han fann att eleverna uppskattade 
det en-till-en-stöd som de fick av sina lärare när de utförde denna lästräning utanför sitt klass-
rum men under sin ordinarie undervisning, även om det innebar mycket repeterande och 
ibland monotona övningar, men där de sporrades av att de blev bättre på att läsa. De deltagan-
de lärarna i studien var också mestadels positivt inställda till materialet, eftersom det var lätt 
att hantera, inte krävde någon specifik planering och kunde utföras på ett enkelt sätt. Eleverna 
upplevde det inte heller som exkluderande att behöva gå ifrån den vanliga klassen, då det rör-
de sig om korta stunder på 15-20 minuter per dag under den tioveckorsperiod som lästräning-
en varade. Däremot hävdar Wolff (2016) i sin långtidsstudie att interventioner bör vara ihål-
lande under elevers skolgång för att ge ett bra resultat. I hennes studie hade interventioner 
getts till elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre, då man tränat fonologisk medve-
tenhet, stavning, läshastighet samt läsförståelse under tolv veckor. Ett år senare, visade dessa 
elever en betydande förbättring på alla testade områden, medan de fem år senare bara visade 
ett bättre resultat på ordigenkänning än kontrollgruppen. Därav drar hon slutsatsen att inter-
vention bör pågå under hela skoltiden för att få avsedd effekt. 

McCormack-Colbert, Wyn-Jones, och Ware (2017) jämför två skolor, en i Wales och en i 
Frankrike, och ser att det finns stora skillnader både i stöd och hur det uppfattas för elever 
med dyslexi. I Frankrike är hälsovården inblandade i utbildningssystemet när dyslexi konsta-
teras och ses som ett medikaliserat fenomen. På grund av detta ansvarar hälsovården för en 
utbildningsplan och elever med dyslexi ordineras ”extra behandling” i form av en-till-en-trä-
ning med en logoped utanför schemalagd skoltid. I Wales är däremot skolan ansvarig för ut-
redningar av dyslexi samt interventionerna som ges och eleverna får stödet under ordinarie 
skoltid i speciellt anpassade grupper. 

De franska eleverna i den jämförande studien (McCormack-Colbert, Wyn-Jones, & Ware 
2017) uppskattar speciellt den extra grammatikundervisning de får på sina talpedagogstödda 
lektioner, något som inte ingår i de brittiska elevernas undervisning. Å andra sidan uppskattar 
de brittiska eleverna att arbeta i smågrupps-undervisning där de upplever att de kan jobba i sin 
egen takt, medan de franska eleverna deltar i undervisningen i ordinarie klass i skolan. Det 
visade sig att de franska eleverna hade svårigheter med att stava nasala ljud, böjning av ord 
och interpunktion och deras lärare vittnade om att dessa elever ofta halkade efter i undervis-
ningen. Eleverna från Wales hade svårigheter i att formulera bokstäver, att använda stor och 
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liten bokstav, fonemisk medvetenhet, svårigheter med vokalljud och omkastning av bokstäver 
och resultaten av 2012 års PISA-undersökning visade också att de franska eleverna klarade 
läsförståelseproven bättre än de brittiska eleverna. Vad det beror på är osagt, men författarna 
till studien såg i sitt resultat att de brittiska eleverna gjorde långsammare framsteg än de 
franska och många av lärarna i Wales menar att avsaknaden av samarbete mellan lärare, led-
ning och stadier och därmed tillgång till viktig information om elever var en bidragande orsak 
till de brittiska elevernas tillkortakommanden (ibid). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med min studie är att ta reda på vad elever på högstadiet med läs- och skrivsvårigheter 
tycker är bra stöd och jämföra med lärares uppfattningar av bra stöd. Min teoretiska ansats 
kommer att vara ett inkluderande perspektiv och nedan kommer jag kort att beskriva tre olika 
specialpedagogiska perspektiv och deras påverkan på framväxten av termen inkludering enligt 
Nilholms (2007) resonemang. 

Det kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter inom medicin och psykologi och menar att 
man att behöver kompensera vissa individer för de problem de uppvisar. Man försöker sålun-
da att identifiera och diagnostisera vissa grupper, med hjälp av diagnosmanualer som bygger 
på en normalfördelning av egenskaper hos individer, där man mäter avvikelser ur ett genom-
snittsperspektiv, vilket kan liknas vid ett intelligenstest. Man kan säga att egenskaper görs 
mätbara i relation till vad som kan förväntas av andra egenskaper, såsom ålder och intelligens, 
relaterar detta till situationer i skola och vardagsliv, definierar grupper med stora lässvårighe-
ter och räknar bort andra möjliga faktorer, såsom brist på lästräning, till problemen. Denna 
avvikande grupp undersöks sedan närmare ur en psykologisk aspekt.  

Orsakerna till dyslexi förknippas, inom det kompensatoriska perspektivet, till vissa neurolo-
giska förändringar och traditionellt har man ansett att lässtörningar hänger ihop med IQ, men 
numera fokuseras det på fonologiska svårigheter och några forskare menar att dyslexi  i hu-
vudsak hänger samman med visuella problem. Dock kvarstår det faktum att man använder sig 
av en avgränsningsmetod för att finna biologiska förklaringar och förordar en pedagogisk lös-
ning till problemet. Barnets brister tränas för att passa in i omgivningens krav (Nilholm, 
2007). 

Det kritiska perspektivet 

Som en kritik till det kompensatoriska perspektivets antagande, att bristen ligger hos 
individen, föddes det kritiska perspektivet. Inom detta perspektiv, som har sin grund i en 
identitetspolitik, anser man istället att elevers misslyckanden i skolan är ett resultat av att 
skolan misslyckats med att anpassa sin verksamhet till den mångfald av elever som finns. Alla 
har rätt att bli erkända i sin olikhet. Man är också kritisk till de diagnosticeringar som görs 
och ställer sig frågande till objektiviteten i de kriterier som ingår i en diagnos om vad som  
betraktas som normalt. En tredje faktor som också är en bidragande del i framväxten av det 
kritiska perspektivet är tanken om en skola för alla. Från början handlade det om att integrera 
elever med funktionshinder och inte särbehandla någon grupp, vilket fick till följd att 
marginaliserade grupper anpassades till en skolmiljö som inte var anpassad efter dem. 
Numera används internationellt begreppet inclusion,som översätts till inkludering, där man 
menar att det är skolmiljön som måste förändras till att passa alla elever (Nilholm, 2007). 
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Dilemmaperspektivet 

Ur en kompromiss mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet har en arbetsmo-
dell spridit sig inom specialpedagogiken som en sorts hybridisering av de båda perspektiven. 
Tonvikten lutar sig då mot det ena eller andra perspektivets uppfattningar. Dilemmaperspekti-
vet tar sin utgångspunkt i att det inte finns några enkla lösningar på hur skolan ska handskas 
med elevers olikheter, men det är viktigt att studera de sociala sammanhang där problemen 
uppstår och vilka uppfattningar olika personer har om dem. Ordet dilemma betyder att det 
finns en motsättning som inte går att lösa, men som kräver ställningstaganden. Risken med att 
inte kategorisera är att vi missar att hjälpa de elever som behöver särskilt stöd, men kategori-
sering innebär å andra sidan en marginalisering av vissa grupper. En avgörande del i hur sko-
lans verksamhet arbetar med elevers olika förutsättningar består i vilka politiska och sociala 
intressen som får företräde. Specialpedagogisk forskning bör fokusera mera på de personer 
som specialpedagogik är till för, alltså elever i behov av särskilt stöd på ett eller annat sätt. 
Men det är många som vill vara med och tycka till om barns ”bästa” och risken finns att ut-
bildning blir vag och relativistisk med detta synsätt (Nilholm, 2007). 

Perspektiv på inkludering 

Internationellt sett har begrepp som integration och mainstreaming funnits med i 
specialpedagogiska sammanhang sedan 1950 och 1960 talen. Dessa begrepp skulle komma att 
stå för hur man skulle utbilda elever i behov av särskilt stöd. Men missnöje uppstod eftersom 
elever placerades i miljöer som inte anpassades efter deras behov, vilket ledde till uppkomsten 
av inkluderingsbegreppet. Det centrala är mer än bara placeringen av elever, istället ska hela 
undervisningssituationen förändras och anpassas till de olika förutsättningar elever har. 
Salamanca-deklarationen (UNESCO, 1994) har också påverkat spridningen av hur arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd bör bedrivas eftersom de i deklarationen fastslår riktlinjer 
för inclusive education. Även om översättningen av inclusion till integrering kan diskuteras, 
så innehåller ändå deklarationen inslag av det sistnämnda (Nilholm, 2007). 

I en svensk kontext talar man numera om elever i behov av särskilt stöd, som innebär en 
förflyttning av problemet från eleven i motsats till den förra benämningen elever med 
särskilda behov. Det leder också till en öppnare attityd till frågan om alla elever ska 
undervisas tillsammans, men Nilholm (2007) påstår att den svenska skolan relativt sett inte 
har så många särlösningar i ett internationellt perspektiv. Däremot verkar det som om 
begreppet en skola för alla blivit likvärdigt med inkluderingsbegreppet, då man tolkat det som  
alla elevers rättigheten att delta i klassrummet.  

Nilholm (2007) menar att inkludering är ett dilemmaperspektiv där skolans 
specialpedagogiska verksamhet handlar om hur besluten fattas. Man kan ta inkluderande 
beslut under antingen segregerande eller inkluderande former, men också segregerande beslut 
under endera segregerande eller inkluderande former. Det viktiga är att se vilka konsekvenser 
olika beslut får, speciellt för dem som besluten rör. Sammanfattningsvis säger Nilholm om 
inkludering: ”En viktig poäng med begreppet är tanken att skolan bör utformas utifrån den 
naturliga variation som finns bland barn, snarare än att ”avvikande” elever ska integreras i 
strukturer som inte är anpassade för dem.” (Nilholm, 2007, s.97) 
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Metod 

Här kommer val av metod, urval av informanter, genomförande av studien, bearbetning av 
materialet, tillförlitlighet  och giltighet samt etiska överväganden att redovisas. 

Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ metod använts för att få syn på framförallt elevers-, men också 
lärares uppfattningar av bra stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Kvalitativa metoder är ett över-
gripande begrepp för observationer, intervjuer och analyser av texter. Att göra intervjuer är en 
överlägsen metod för att samla information och kunskap om sociala förhållanden eller männi-
skors känslor och upplevelser. Då man lätt kan tappa tråden och glömma viktiga saker när 
man intervjuar, kan det vara bra att använda sig av semi-strukturerade intervjuer där man för-
berett några frågeområden som man vill ha svar på. Därefter kan man vid otillräckliga svar 
omformulera sig eller ställa följdfrågor för att få den intervjuade att berätta mer. Man får en 
bredare bild av ett fenomen om man anpassar frågorna efter svaren man får i intervjun istället 
för standardiserade frågor (Ahrne & Svensson, 2012). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) påpekar vidare att man vid intervjuer med barn och 
ungdomar måste tänka på maktförhållandet som råder, så att de intervjuade inte ger de svar de 
tror att den vuxne vill höra istället för vad de verkligen tycker. För att minska denna risk bör 
man undvika  att intervjua i elevens klassrum. Maktförhållanden kan avdramatiseras en del 
om man väljer gruppintervjuer när det handlar om barn och ungdomar, fortsätter Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2012). Dock finns en risk att bara några kommer till tals och att indi-
vider påverkas av varandras svar (ibid). 

Att genomföra intervjuer kräver på det stora hela en rad förberedelser av  litteraturstudier och 
planerande av intervjufrågor samt mycket efterarbete med transkribering innan analyserandet 
av datamängden tar vid och man får ett resultat av studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2012). Ahlberg (2009) menar att vetenskaplig verksamhet bedrivs för att skapa nytt vetande 
som ska leda till nyskapande. I detta fall ett nyskapande av goda undervisningsmodeller, ur 
både elevers och lärares perspektiv, för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Urval av informanter 

Eftersom huvudsyftet med studien är att få veta vad elever med läs- och skrivsvårigheter tyc-
ker om undervisningen och hjälpen de får så är valet självklart att informanterna kommer från 
en sådan bakgrund. Då denna studie utförs och sammanställs under en relativt kort period 
valdes endast elever från en högstadieskola i årskurs nio ut, för att begränsa vidden av insam-
lingen av data. Elever ur årskurs nio valdes vidare ut eftersom äldre elever förutsätts kunna 
förstå sin undervisningssituation bättre än yngre elever. Urvalet gjordes genom att de fyra som 
först anmälde sitt intresse för att delta i studien valdes ut, av totalt tretton stycken elever som 
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tillfrågats. Alla hade gemensamt att de varit utredda av specialpedagog och blivit diagnostice-
rade med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter av en logoped. Ur ett genusperspektiv valdes 
två flickor respektive två pojkar ut, av de första som genmälde sitt svar om deltagande i studi-
en. Anledningen till genusfördelningen var för att eftersträva jämlikhet samt se om pojkar och 
flickor uppfattar sina svårigheter och stödet som ges lika.  Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2012) hävdar att det är viktigt att urvalet från listor sker slumpmässigt för att undvika mani-
pulering av urvalet.  För att upptäcka om det eventuellt finns en skillnad mellan elevers och 
lärares uppfattningar av bra undervisning, kontaktades även lärare på samma högstadieskola 
som ville dela med sig av sina undervisningsmetoder. Anledningen till att välja lärare från 
samma skola som eleverna kom från var framförallt på grund av jämförelseperspektivet, då 
jag var intresserad av hur stöd som gavs av lärare upplevdes av elever, vilket inte visat mig 
den eftersträvade bilden om lärarna kommit från en annan skola.  I samråd med rektor tillfrå-
gades därför två lärare, en kvinnlig och en manlig, om deltagande i studien och båda två tac-
kade ja. Mitt val av lärare gjordes med anledning av att jag ville ha representanter från båda 
könen samt med olika lång erfarenhet av läraryrket. Båda två skulle också vara legitimerade 
lärare. Intervjuerna med lärarna genomfördes också individuellt för att jag ville att de skulle 
berätta så utförligt som möjligt utan påverkan från en kollega. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) menar att det är värdefullt att redovisa variabler såsom 
kön, ålder och anställningstid och deltagarna i studien har getts fingerade namn som ett led i 
anonymiteten. Urvalsgruppen är följande: 
Cissi, 15-årig flicka i årskurs nio. Har gått på skolan sedan årskurs sju. 
Minna, 16-årig flicka i årskurs nio. Har gått på skolan sedan årskurs sju. 
Melker, 15-årig pojke i årskurs nio. Har gått på skolan sedan årskurs sju. 
Julius, 15-årig pojke i årskurs nio. Har gått på skolan sedan årskurs sju. 
Anna, 55-årig kvinnlig lärare. Har varit lärare sedan 2001 och anställd på skolan sedan 2006. 
Är utbildad SO- och svensklärare för högstadiet. Undervisar i sina ämnen. 
Dan, 32-årig manlig lärare. Har varit lärare sedan 2010 och anställd på skolan sedan 2012. Är 
utbildad SO-lärare för högstadiet och gymnasiet. Undervisar i SO och är resurslärare i mate-
matik. 

Studiens genomförande 

Föreliggande studie genomfördes på en skola belägen i en mellansvensk kommun. Inled-
ningsvis kontaktade jag rektorn på den aktuella skolan som gav sitt medgivande till studien. 
Hen fick mitt informationsbrev, (se bilaga 1) där jag förklarade syftet med min studie, och 
ordnade med hjälp av specialpedagogen så att detta brev nådde vårdnadshavare till elever i 
årskurs nio på skolan som har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Efter godkännande 
från vårdnadshavare och elever träffade jag eleverna och tydliggjorde genomförandet av stu-
dien för dem. Då jag också är intresserad av att se vilka metoder och undervisningsstöd lärare 
använder för att underlätta inlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, valde jag i 
samråd med rektor ut och tillfrågade två lärare om de kunde tänka sig att medverka i min stu-
die, vilket de kunde. 

Eftersom en del av mitt syfte är att ta del av elevernas syn på det bästa stödet, har jag använt 
mig av semi-strukturerade intervjuer, med tio förkomponerade basfrågor att utgå från vid ele-
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vintervjuerna, (se bilaga 2). För att i möjligaste mån få reda på informanternas synvinkel 
känns mitt val passande då de får en chans att beskriva sitt lärande utifrån sitt eget perspektiv. 
Att jag valt individuella intervjuer istället för gruppintervjuer beror på att jag ville ha ett an-
vändbart material med få respondenter som det är i denna studie, även om gruppintervjuer 
ibland är att föredra för att underlätta för informanterna.  

Då det inte finns obegränsad tid för examensarbetet, det vill säga studiens genomförande och 
skrivande måste man tänka rationellt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) upplyser om vik-
ten av att utföra pilotstudier, som syftar till att reflektera kring om valet av metod och analys 
verkligen besvarar den forskningsfråga man har. Anledningen till att ingen pilotstudie gjordes 
inför denna studie berodde helt enkelt på brist på tid, då undertecknad parallellt med denna 
studies genomförande också arbetar heltid. Att i detta läge både intervjua lärare och elever 
kan tyckas irrationellt och tidsödande, men jag vill gärna se om det finns en samstämmighet 
kring inställningen till vad som är bra stöd. Som jag tidigare nämnt har jag en genuin vilja att 
skapa de allra bästa förutsättningarna för alla elever, så att uttrycket ”en skola för alla” som 
blivit ett samlingsbegrepp för delaktighet, inkludering och integrering (Gustavsson, 2002), 
inte bara blir ett tomt uttryck. Jag ville därför höra elevers åsikter eftersom de är underrepre-
senterade inom forskningen och för mig rimmar det dåligt med delaktighet och inkludering. 
Av samma anledning bidrar det till nyskapande, då vi förhoppningsvis lär oss något utifrån 
elevernas utsagor. 

Mina intervjuer med eleverna gjordes enligt överenskommelse i ett grupprum på skolan, efter 
deras avslutade skoldag. Efter en kontroll av att inspelningsapparaten (min Iphone) fungerade 
som den skulle, började vi intervjuerna. Varje inspelningssituation med eleverna varade mel-
lan 20 och 30 minuter. Efter inspelningen avslutats förvissade jag mig om att situationen kän-
des bra för mina informanter, vilket den gjorde. 

Intervjuerna med lärarna utfördes också på skolan, i deras respektive arbetsrum, efter avslutad 
arbetsdag. Jag hade även här några förkomponerade frågor att utgå från, (se bilaga 3) men ut-
vecklade dessa med följdfrågor. Innan intervjuerna satte igång kontrollerades mina inspel-
ningsinstrument så att de fungerade på rätt sätt. Varje lärarintervju var ungefär 30 minuter 
lång. Efter avslutade intervjuer frågade jag om allt kändes bra, vilket det gjorde och också om 
jag vid behov fick återkomma med fler frågor, vilket jag också fick. Vid två tillfällen kontak-
tades mina respondenter för ytterligare upplysningar. 

Analys av material 

Ahrne och Svensson (2012) rekommenderar att man sorterar och reducerar det empiriska ma-
terialet för att kunna manövrera det. Att reducera betyder, enligt författarna, att beakta det 
oväntade då det ställer de egna teorierna på sin spets och gör att man måste argumentera med 
tidigare forskning. Efter avslutade intervjuer följde således transkriberingen av mina inspel-
ningar, vilka i stort sett gjordes ordagrant men utan talspråksformer, och med pauser inlagda i 
form av tre punkter. Därefter färgmarkerades relevanta ord och uttryck från svaren på inter-
vjufrågorna i olika färger, och placerades under rubriker med deltagarnas namn. Ahrne och 
Svensson (2012) hävdar att forskaren bör sortera sitt material ur sin teoretiska  synvinkel utan 
att för den skull avstå någon information. Då min teoretiska ansats var ett inkluderande per-
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spektiv och intentionen var att jämföra elevers och lärares uppfattningar sammanställdes  
markerade ord och begrepp till text under varje deltagare i resultatdelen med en del utvalda 
och passande citat. Sist gjordes en granskning för att se om det fanns några likheter och skill-
nader i det empiriska materialet. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Loseke (2013) förklarar att tillförlitlighet och giltighet förhåller sig till vad som undersöks 
och vilket mätinstrument man använder och om dessa två har en logisk mening i undersök-
ningen fyller de sin funktion. För att förtydliga så undersöker studien elevers och lärares upp-
fattningar om bra stöd vid läs- och skrivsvårigheter och mätinstrumentet är intervjuer av be-
rörda personer. Vidare menar Loseke (2013) att man måste vara ärlig när man designar sin 
forskningsmetod och erkänna att partiskhet existerar. Det är svårt att nå full objektivitet, men 
det är viktigt att tänka igenom varför vi tar de beslut vi tar. Då intervjuerna är utförda med 
elever och lärare på en kommunal högstadieskola i en kommun där jag inte känner några ele-
ver är risken mindre att intervjuerna sker utan partisk påverkan. För att i möjligaste mån und-
vika att elever känner av det maktförhållande som råder i skolmiljö enligt Eriksson-Zet-
terquist och Ahrne (2012) fick eleverna välja plats för intervjuerna. De fick välja mellan sko-
lan, sitt eget hem eller annan egen vald plats och samtliga valde grupprum i skolan efter skol-
tid. Även lärarna intervjuades efter avslutad arbetsdag för att de inte skulle känna sig stressa-
de av andra arbetsuppgifter. 

För att kunna vara en nyfiken och närvarande person vid intervjuerna kan man med fördel 
spela in samtalen för att sedan transkribera dem innan man analyserar sin data, menar Eriks-
son-Zetterquist och Ahrne (2012). Efter att ha bearbetat materialet fick de intervjuade läsa 
igenom min tolkning för att räta ut eventuella frågetecken och felaktigheter, men eftersom 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) hävdar att de intervjuade bättre känner igen sig och 
kan bidra med förbättringar om de får läsa det färdiga utkastet av studien, fick mina informan-
ter även göra detta. 

Kritiken mot kvalitativ forskning sägs vara bristen på generaliserbarhet, alltså att inte kunna 
dra slutsatser utifrån en större folkmängd. Man måste istället göra bedömningar om forsk-
ningsresultatet går att överföra till andra områden eller miljöer och en sådan skulle kunna vara 
att jämföra sin studie med andra liknande studier (Svensson & Ahrne, 2012). Även om resul-
tatet i denna kvalitativa studie inte är generaliserbart, anser jag det i alla fall vara trovärdigt 
behandlat då denna studie har ett kapitel där tidigare forskning inom området tas upp som vi-
sar på ett samband i resultatet som styrker trovärdigheten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2012) säger att styrkan med intervjuer ligger i att man på kort tid får ta del av personers tan-
kar och perspektiv på  olika företeelser i samhället och man kan gå tillbaka och ställa följdfrå-
gor som fördjupar och förklarar oklarheter. 

Etiska överväganden 

Det ställs vissa uppförandekrav på en forskare, gällande etik, som i mångt och mycket kan 
liknas vid allmänna  levnadsregler. De innebär att man ska vara sanningsenlig, rättvis, trans-
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parent med allt som rör ens forskning och inte stjäla resultat från andra (Vetenskapsrådet, 
2011). Loseke (2013) håller med. För att värna om deltagarna i sin studie ska man som fors-
kare memorera följande regel: ”The well-being of study participants is the first, foremost, and 
primary responsibility of social researchers.” (Loseke, 2013. s.41). Vissa ämnen är särskilt 
känsliga att hantera och kan av en informant upplevas som personliga och privata och således 
framkalla en viss emotionell stress. ”Focus on how your research project will appear from the 
perspective of your research participants. Do not assume that they share your experiences, 
values, and biases.” (ibid. s.41).  

För att i möjligaste mån eliminera att deltagarna i en studie kommer till skada ska man följa 
de fyra grundkrav gällande forskningsetik som Vetenskapsrådet (2017) sätter upp: informa-
tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det betyder att 
man som forskare är skyldig att informera deltagarna i studien om vad forskningen syftar till. 
Vidare måste deltagarna också ge sitt samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet 
innebär att hanteringen av data måste ske på ett säkert sätt och deltagarna skyddas från igen-
känning. Sist, nyttjandekravet, att den insamlade datamängden bara får användas till den av-
sedda studien. 

För att uppfylla dessa krav fick till att börja med alla inblandade ta del av studiens innehåll 
via ett missivbrev, (bilaga 1) med en samtyckesblankett där de också  blev informerade om 
studiens syfte samt att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Denna information upprepades sedan muntligt vid den första kontakten med del-
tagarna. Konfidentialitetskravet nämndes också kort i missivbrevet och utvecklades sedan 
muntligt vid intervjutillfället och på liknande sätt behandlades nyttjandekravet. För att leva 
upp till och fullfölja dessa har för det första både skola och deltagare fingerats. För det andra 
har det insamlade datamaterialet förvarats inlåst på en säker plats i mitt hem och materialet 
ska förstöras och raderas efter färdigställandet och godkännandet av denna uppsats. 
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Resultat 

I detta kapitel redogör jag först enskilt resultaten från intervjuerna för att på slutet samman-
ställa informanternas svar och analysera detta. 

Cissi 

Cissi berättar att man märkte av hennes läs- och skrivsvårigheter i årskurs två, men det tog tid 
innan någon gjorde något åt det. ”Jag tror att det var för att jag bytte skola och så där … mel-
lan X-skolan och Y-skolan …. på mellanstadiet” I årskurs sex började man ”ta tag i det”,  när 
hon bytte skola, men det dröjde ända tills högstadiet innan det uppmärksammades ordentligt 
och hon har alldeles nyss fått sin diagnos dyslexi. Nu tycker hon att det känns bra att alla vet 
om hennes svårigheter så att hon blir förstådd och kan få hjälp. ”Det känns ju bra att veta själv 
att man har det och så …”. 

Även om Cissi inte haft en utredd diagnos förrän nyligen, så har olika typer av hjälp erbjudits 
sedan hon började högstadiet. Till exempel att få göra muntliga prov, få anteckningar, stav-
ningsprogram installerade på skoldatorn, inlästa läromedel och appen Legimus för att lyssna 
på skönlitteratur. Legimus använder hon ibland, ”det hjälper lite”, men vissa av de andra 
hjälpmedlen använder hon inte alls, såsom de speciella stavningsprogrammen eller särskilda 
anteckningar, men däremot kompletterar hon ibland med muntliga prov efter att först ha för-
sökt skriftligt som alla andra. Hon säger att hon inte riktigt tänker på att använda dessa speci-
ella program, så länge som hon klarar sig utan dem. ”Jag försöker ju med det som alla andra 
gör … och så … går det inte så får jag mer hjälp”. I matematik däremot, har inte hjälpen varit 
så bra. Hon har fått tjata sig till extra stöd i en liten grupp som hon alldeles nyss fått en plats i. 
”Jag har frågat om jag kan få vara i liten grupp både i sjuan, åttan och nu i nian och det är nu 
som de har sagt okej till det”.  Men generellt tycker hon att stödet har blivit bättre på högsta-
diet och hon tycker att lärarna här förstår hennes svårigheter bättre. 

Att ha dyslexi tycker hon är jobbigt, eftersom arbetsminnet är kort så hon får läsa om hela ti-
den och glömmer väldigt lätt bort vad hon har läst eller lyssnat på. ”Jag brukar få läsa om 
några gånger … så att jag förstår den (texten)”. Hon kommer bara ihåg de första sidorna även 
om hon gillar innehållet och är intresserad. Det gör även att skriva blir svårt, för då kommer 
hon inte ihåg vad hon ska skriva om och det är svårt att formulera sig. På frågan hur hon tyc-
ker att hon lär sig bäst, säger hon att hon att det beror lite på vad  det är för ämne och vad det 
handlar om. Fast om det är mycket att läsa så brukar hon först läsa igenom allting, men gillar 
allra bäst när någon läser igenom texten för henne och sedan ställer frågor för att kontrollera 
vad texten handlar om. Hemma brukar hon inför läxor och prov först läsa igenom själv, sedan 
läser hennes mamma för henne och ”förhör” henne på det de läst och de pratar och diskuterar 
om innehållet. ”Mamma brukar typ läsa upp för mig … och sen frågar hon mig vad det hand-
lar om … då brukar jag komma ihåg det mesta”. 

Cissi får all sin undervisning i helklass, utom på matematiklektioner då hon är i en liten 
grupp. Hon säger att hon i årskurs åtta ibland hade mer undervisning i liten grupp, då hennes 
mentor var med flera gånger i veckan i olika ämnen. Det gillade hon eftersom hon det var 
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lugnare och bättre, för då pratade och frågade hon mer. Hon upplever att man i hennes klass 
inte pratar och diskuterar så mycket, så det är inte så lätt att lära sig av andra genom diskus-
sioner. ”Vi är ganska tysta i vår klass … vi pratar inte så mycket … men när vi gör det så är 
det bra för då tänker man: jaha, jag kanske inte tänkte rätt där … det kanske var så hon mena-
de istället”. Avslutningsvis tycker hon att lärare ska vara förstående och bra på att förklara sa-
ker ”man måste förstå varandra … alla ska förstå”. Det stöd hon önskar mest är smågrupps-
undervisning i alla ämnen. En extralärare som går iväg med  kanske fyra, fem stycken så att 
allt blir noggrant förklarat ”som i åttan när Y gick iväg med oss i en liten grupp för då pratade 
vi om allt och så vågade vi diskutera allihop”. 

Minna 

I årskurs sex märktes Minnas läs- och skrivsvårigheter först genom att hon blandade ihop 
bokstäverna b och d. Hennes klasslärare skickade då henne till specialpedagogen som i sin tur 
skickade vidare till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen och kort därefter konsta-
terades det att Minna hade dyslexi. Först ville hon inte berätta det för någon för hon visste inte 
hur de skulle reagera. ”Det kändes lite pinsamt i början för alla andra skrev jättebra”, men det 
kändes ändå bra att få mer hjälp i skolan. Nu vet hennes klasskompisar om att hon har 
dyslexi, för de har frågat varför hon får så mycket hjälp och det är också andra i klassen som 
har samma diagnos och då känns det bättre att inte vara ensam om det. När hon fick sin 
dyslexi-diagnos kände hon inte till att någon annan hade samma problem, utan trodde att det 
bara var hon i klassen som hade det. ”Det var ingen annan som hade det (dyslexi) … i alla fall 
inte vad jag vet”. 

Hon berättar att hon vid nationella prov får texten uppläst för sig, för det blir så mycket text 
och då blandar hon lätt ihop allting. Hon brukar också lyssna på inlästa texter på vanliga lek-
tioner. Om de till exempel läser någon skönlitterär bok i klassrummet och hon läser själv så 
glömmer hon bort vad hon läst efter fyra, fem sidor och då underlättar det att lyssna istället, 
för då kommer hon ihåg innehållet bättre. Hon har också tillgång till inläst kursmaterial, men 
glömmer för det mesta bort att använda sig av det. 

Att skriva tycker hon är lika svårt som att läsa. I sjuan och lite grann i åttan använde hon sig 
av stavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right när hon skrev texter, men nu använder 
hon i stort sett aldrig dessa program. När jag frågar varför, svarar hon att lärarna sa till henne 
att använda dessa i början men nu gör de inte det längre och då glömmer hon bort att använda 
dem. ” De (lärarna) säger inte att vi behöver det nu … vi får bestämma själva om vi vill an-
vända dem (olika hjälpmedel) och då blir det inte att jag använder dem … det är ju väldigt 
mycket i skolan”. Hon har också tillgång till talsyntes och vet hur det fungerar men använder 
det nästan aldrig heller. 

Istället för anpassat material får hon göra de uppgifter hon klarar av att göra i samma böcker 
som alla andra, ”jag gör det jag kan och resten hoppar jag över tills jag får hjälp” och hon får 
själv ta anteckningar för att komma ihåg och kunna repetera. Ofta när det är mycket att kom-
ma ihåg i till exempel SO eller NO skriver hon i en anteckningsbok det som är viktigast. Hon 

�20



får inga anteckningar av lärarna, men tror att det skulle underlätta om hon kunde få en sam-
manfattning av dem. ”Det skulle vara bra att få”. 

Vid provtillfällen börjar hon alltid med att skriva först som alla andra och får komplettera 
muntligt vid behov. Då är det hon själv som säger till och bestämmer, för hon känner att det 
förväntas av henne att hon ska göra ett försök med att skriva först. ”Jag känner så … det är jag 
som säger till om jag vill göra det muntligt”. 

Det är bara i matematik som hon går i liten grupp, alla tre lektioner i veckan, och hon har ock-
så matematik på den IUP-lektion som de har en gång i veckan. Hon gillar att vara i den här 
lilla gruppen som bara består av tre personer plus läraren, där också materialet är på en lättare 
nivå. Det är lugnare, man får mer hjälp och det överväger, även om det ibland kan kännas lite 
pinsamt att behöva gå dit, berättar hon. ” Det är inte så stimmigt så man kan koncentrera sig 
bättre och i klassen med X jobbar de två grader högre än oss och då blir det jättesvårt”. I övri-
ga ämnen deltar hon i helklassundervisning, ibland med en extra lärare som hjälp för alla ele-
ver i klassen.  

Även om Minna är nöjd med det stöd hon får nu, så är det stor skillnad mot det stöd hon fick 
på sin förra skola. Då fick hon ”gå iväg” och få mer hjälp, som hon uttrycker det och nu får 
hon klara sig själv mycket mer. Hon gillade att lärarna på mellanstadiet bestämde mer vad hon 
skulle jobba med och vilket hjälpmedel hon skulle använda eller att hon skulle gå till någon 
annan (lärare eller grupp) och jobba. Hon säger att hon förstår att det är många som behöver 
hjälp och att en lärare inte bara kan hjälpa henne hela tiden. ”Men är det något jag inte förstår 
så säger jag ju till”. 

En inlärningsstrategi hon lärt sig och som hon tycker fungerar bra är att hon arbetar i korta 
pass, kanske fem, tio minuter, och vilar tio minuter. ”Inför prov till exempel, så pluggar jag 
kanske fem minuter och sen tar jag paus i tio minuter och så växlar jag sådär”. Hon har svårt 
att koncentrera sig och har förutom dyslexi också ADD, som innebär problem med att komma 
igång med en arbetsuppgift. Hon äter medicin för sin ADD, men på grund av biverkningar 
som huvudvärk struntar hon ibland att ta den. En annan sak som stör hennes koncentration är 
om någon pratar runt omkring henne - då får hon ingenting gjort. Helst vill hon sitta själv och 
jobba. Hemma får hon ofta hjälp av sin mamma som förhör henne inför läxor och prov, efter 
att hon först själv repeterat i små korta pass. 

En lärare ska vara snäll och ha förstående för de svårigheter man har och inte misstro om man 
säger att man behöver gå till ett grupprum och sitta och jobba. Att sitta tillsammans med en 
kompis i ett grupprum är ingen bra idé, för då pratar man för mycket och tappar lätt fokus på 
uppgiften. ”Det blir alltid att man pratar när man sitter två och då glömmer man bort att gå till 
läraren och fråga om det är något man inte förstår”. Det bästa stödet, enligt Minna, skulle vara 
att få all text uppläst och uppgifter förklarade för sig, för att sedan gå till ett grupprum och i 
lugn och ro lösa uppgifterna. 
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Melker 

Melkers dyslexi uppmärksammades när han gick i femman. Han upplevde att det var svårt att 
läsa och skriva och då fick han, som han säger: ”åka och kolla sig för det” och då fick han di-
agnosen dyslexi. Han hade då haft kontakt med specialpedagogen på sin skola och det var hon 
som initierade besöket hos logopeden. När han fick sin dyslexidiagnos tyckte han att det var 
skönt att få reda på att det inte var omöjligt för honom att lära sig, utan att han faktiskt kunde. 
Även om han visste att han var tvungen att jobba hårdare för att lära sig, så beskriver han det 
som en lättnad. ”Jag tyckte att det var skönt, och få det liksom … så jag vet att jag har svårig-
heter att jag måste göra mer för att kunna komma ifatt alla andra liksom, att jag måste jobba 
hårdare … istället för att vara en som inte klarar någonting”. Numera tänker han inte så ofta 
på det, för det känns som om hans svårigheter har försvunnit mer och mer. 

När hans dyslexi upptäcktes fick han en egen skoldator som ett hjälpmedel, då det inte var 
obligatoriskt för alla elever att ha. Han tycker att skriva är svårare än att läsa och då speciellt 
att skriva för hand. ”Direkt när jag fick reda på det (dyslexidiagnosen)fick jag en dator … så 
det har inte blivit så mycket att jag övat för hand ”. Att trycka på tangenter på datorn underlät-
tar mycket, istället för att formulera bokstäver för hand. ”Jag vet inte hur jag ska få fram det 
… det känns bara som att det blir fel”. Dessutom hjälper datorns egna stavningsprogram och 
dess rödmarkeringar till att man tar reda på hur ett ord stavas och man kan checka av om man 
gjort fel. Trots att han var den enda eleven som använde dator i klassrummet på mellanstadiet 
så kändes det inte pinsamt eller konstigt. 

Här på högstadiet har alla elever egen skoldator. Melker har Stava Rex, Spell Right och tal-
syntes installerade på sin dator, men använder dem inte eftersom han tycker att de stressar ho-
nom. ”De gick igenom och visade mig hur de fungerade en gång och jag provade någon gång 
på mellanstadiet … men jag gillade det inte”. Anledningen till att han inte vill använda talsyn-
tes är för att han inte gillar inte dataröster, som han tycker låter konstiga. ”Jag tycker inte om 
när en röst säger åt mig att jag har gjort fel … då blir jag stressad”. 

I SO brukar en klasskamrat dela sina anteckningar med Melker, för även om han skriver egna 
så känner han att han missar mycket. ”Andra formulerar det på ett annat sätt så att jag förstår 
bättre”. Därför har han själv bett sin klasskamrat eftersom han inte brukar få sammanfattning-
ar av läraren. Men för en tid sedan sa SO-läraren att hon glömt bort att han hade dyslexi, och 
sa att han skulle säga till om han behövde anteckningar. Han säger att han inte känner något 
behov av det eftersom han får av en klasskamrat.  

Prov gör Melker gärna muntligt, då han känner att det är mycket lättare att prata än att skriva. 
Om han säger till får han göra endera hela provet muntligt eller kompletteringar. Han säger att 
det kan skilja sig mellan att få ett C om han skriver och ett B om han gör det muntligt. ”Jag 
har svårt att formulera det jag tänker … har jag svårt att få ner på pappret, eller på datorn … 
jag orkar inte skriva allt …under tiden jag skriver glömmer jag och så blir jag stressad”. I 
matte klarar han sig bra utan hjälp, för det är ett av hans starka ämnen. 

Han tycker att han får den hjälp han behöver i skolan och att lärarna uppmärksammar hans 
behov och säger att han skulle fråga om han kände att han behövde mer hjälp. Bäst tycker han 
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att han lär sig när han lyssnar, för det fastnar bättre då. ”Lyssna tycker jag är lättast för att få 
in saker”. Inför prov vill han gärna bli ”förhörd”, alltså att någon ställer frågor till honom och 
han svarar och ibland kan de diskutera tillsammans om något känns svårt. Mamma hjälper 
ofta till vid läxor och prov, för att läsa själv är otänkbart eftersom han blir trött, tappar kon-
centrationen och glömmer bort vad han läst. ”Jag blir trött och då slutar jag bara”. Han gillar 
också bäst att plugga hemma för där får han lugn och ro. Att gå på läxhjälpen är inte ett alter-
nativ för honom, då han tycker det är skönt att komma hem och han har mamma som hjälper 
honom. 

Någon gång har han haft undervisning i liten grupp, i engelska till exempel, då det var två lä-
rare och en kunde gå iväg med några stycken till ett grupprum. Det tyckte han var bra, för det 
var lugnt och skönt och man kunde koncentrera sig mycket bättre. Men det är också skönt att 
känna tillhörigheten i klassen och få ta del av allt som som sägs och görs där och att man inte 
missar något. ”Det är skönt att sitta i mindre grupp med vissa uppgifter för då får man mer 
hjälp och så, men ibland är det skönt att sitta och jobba för sig själv i klassrummet”. 

En lärare ska vara uppmärksam och se om en elev har fastnat i något. ”Ser man att en elev 
sitter och funderar väldigt mycket så är det väldigt bra att gå fram”. Det händer honom själv 
ibland att han kör fast och inte kommer vidare utan bara sitter och stirrar in i datorn. ”Då blir 
jag bara irriterad och skiter i det”. Det bästa stödet tror han skulle vara att sitta själv med en 
lärare för att få all den hjälp man behöver.  ”Det är skönt att sitta tyst i ett rum och få hjälp 
hela tiden”. Kompisar kan man vara med på raster, så det skulle inte vara ett bekymmer. 

Julius 

För Julius började man med utredningar i årskurs fyra, och han kommer ihåg att han tyckte att 
det var jobbigt att lära sig läsa. Han hade svårt att följa skriftliga instruktioner och svårt att 
läsa och kunna berätta om vad han läst. Han vet att han gjort många utredningar och gått hos 
specialpedagog och fått diagnosen dyslexi. 

Han har alltid tyckt att det känts jobbigt att inte kunna läsa och skriva som alla andra, även 
om det har blivit lite bättre det senaste året. ”Det var så tråkigt att läsa och när fröken ville att 
jag skulle berätta vad jag läst så kunde jag nästan aldrig det”. Av rädsla för vad kompisarna 
skulle tycka, har han inte viljat berätta om sina svårigheter. ”Det var så pinsamt när man skul-
le gå till specialpedagogen … alla andra var ju i klassen”. Han har erbjudits stöd i form av 
inläst material, Stava Rex, Spell Right och talsyntes men inte använt det i någon större ut-
sträckning. Lärare har också erbjudit honom att göra muntliga prov och ibland få sin under-
visning i liten grupp. Julius vill dock varken göra muntliga prov eller gå i liten grupp, för han 
tycker inte att han behöver det. ”Jag tycker det går ganska bra nu”. I matematik går han i en 
liten grupp för att hans mentor säger åt honom att göra det. Hans mentor är också hans mate-
matiklärare, men det är en annan lärare som har den lilla gruppen. Han tycker inte att det är 
roligt att gå dit, men gör det för att han känner att han måste eftersom hans mentor säger det. 
”X säger att jag måste gå dit … för jag har inget betyg i matte”. I svenska får han extra stöd 
genom att han läser språkval svenska, men han går sedan några månader tillbaka på extra stöd 
i engelska en liten stund av språkvalslektionerna två gånger i veckan. Då sitter han tillsam-
mans med tre andra elever och en lärare. Då jobbar de med ett annat material än det ordinarie 
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engelskmaterialet och läser högt och översätter texterna och jobbar med en del övningar till 
texterna. ”Alla som är där behöver mer hjälp … det (tiden) går ganska fort när vi är där”. 
Sammantaget får han alltså extra stöd i svenska, engelska och matte. 

Han tycker att han lär sig bäst när lärare berättar och visar med power-point med bilder eller 
visar film som handlar om det de ska lära sig. Då kommer han ihåg det bättre, säger han, för 
han tänker på bilderna han såg. ”När jag tittar på film så ser jag vad de gör och så kommer jag 
ihåg det”. Han tycker att det är svårt när det blir mycket text, för då vet han inte vad som är 
viktigt och han glömmer bort vad han läst. ”Om jag läser flera sidor så vet jag inte vad jag läst 
… vad som är viktigt liksom”. Det är också svårt att skriva om han inte fått tydliga instruktio-
ner om vad det ska handla om, men även då kan det bli problem att veta vad man ska skriva, 
menar han. ”Det är ju svårt att komma ihåg vad man ska skriva, men om jag har såna här 
punkter att gå efter så går det lite lättare”. 

Julius har kämpat hårt med alla ämnen, men på senare tid har det börjat att gå lite bättre. Till 
exempel i engelska fick han för första gången betyg i julas och i matematik börjar det också 
kännas bättre. ”Jag tycker det går bra nu … jag har ett E i engelska nu, så det är bara i matte 
som jag inte har betyg … fast det går lite lättare faktiskt”. När jag frågar honom vad det beror 
på, så säger han att han inte riktigt vet varför. Han säger att han i alla fall trivs i skolan och 
tycker att lärarna är bra. Hans önskemål om stöd är att de skulle få se mer på film och prata 
och diskutera om den efteråt. 

Läraren Anna 

Anna har varit SO- och svensklärare sedan 2001och jobbat på den här skolan sedan 2006. 
Hon undervisar i sina ämnen och är även resurslärare i svenska, både i ordinarie svenska och i 
språkval svenska. Hon säger att det är en viss skillnad mellan hur hon lägger upp undervis-
ningen i de olika ämnena.  

Svenska 

För att gynna elever med läs- och skrivsvårigheter läser hon ofta högt för alla elever ur läro-
boken i svenska, eller tillsammans med dem som vill läsa i klasserna. ”Jag tror att det gynnar 
alla elever om jag läser, för då vet jag att alla har hört det i alla fall en gång”. Alla elever har 
tillgång till inläsningstjänst och kan lyssna på kurslitteraturen om de vill och behöver. ”Jag 
tror inte att alla elever som behöver att lyssna gör det, men de har i alla fall möjligheten att 
göra det om de vill”. Skrivuppgifter görs alltid på dator, eftersom alla elever har egen dator 
och de som behöver har speciella stavningsprogram och andra kompensatoriska hjälpmedel 
installerade. De som behöver får också lyssna på skönlitterära böcker via Legimus och när det 
gäller andra kortare texter som till exempel noveller, kan de få dem upplästa under den lektion 
i veckan som de är två lärare. När eleverna ska skriva någon typ av text försöker hon förbere-
da dem  genom att de läser och undersöker  hur texttypen är strukturerad så att eleverna har en 
typ av mall att följa. ”…sedan förväntar jag mig ju att eleverna använder sina installerade 
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stavningsprogram och annat stöd … men om de verkligen gör det hinner jag inte alltid att 
kontrollera”. 

Alla elever använder samma läroböcker och alla elever i klassen deltar förutom de som läser 
svenska som andraspråk. Anna tycker att hon har den kunskap som behövs för att hjälpa ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter, men hon tycker att svårigheterna ligger i att hinna med och 
hjälpa dem tillräckligt mycket. Läsningen går alltid att lösa eftersom det finns inläst material 
och ibland en extra lärare som kan läsa för dem, men att ge skrivstöd kräver mycket mer indi-
viduellt stöd som tar mycket mer tid. Det blir ett stressmoment och hon känner sig ofta fru-
strerad över att inte räcka till för alla. ”Det är ju många som behöver hjälp och det är svårt att 
hinna med alla, i alla fall när man är själv … det känns naturligtvis inte bra, men vad ska man 
göra?”. Hon upplever att eleverna tar emot stödet som ges, men att även de blir frustrerade 
över att inte få nog mycket tid tillsammans med en lärare som hjälper dem.  

Det finns nog inget stöd som passar alla elever med läs- och skrivsvårigheter, men det bästa 
skulle vara att få tid till att se alla olika individers behov av stöd och kunna hjälpa dem däri-
från. ”Vissa kräver oerhört mycket tid … det är svårt att säga något som passar alla, för de 
behöver ju lite olika saker”. Ett steg i rätt riktning vore att alltid ha dubbelbemannade lektio-
ner, alltså två lärare till varje klass, för då skulle man hinna med att tillgodose fler. 

SO 

Anna läser alltid texten ur läroboken högt tillsammans med eleverna även i SO. Många gång-
er läser hon själv för dem och stannar efter hand upp och förklarar ord och begrepp som är 
svåra för eleverna att förstå. ”Jag brukar förklara och skriva upp en del begrepp på tavlan så 
att vi kan diskutera dem”. Hon delar alltid med sig av sina anteckningar till eleverna som be-
höver det och oftast är det en sammanfattning av det viktigaste inom det arbetsområde som de 
läser. ”Jag vet ju att det underlättar mycket för en del elever att få mina anteckningar … alla 
hinner ju inte att anteckna själva”.  Ibland gör hon också frågor till sammanfattningen som 
eleverna då kan testa sig själva med. Även dessa lärobokstexter finns på inläsningstjänst, som 
alla har möjlighet att använda och alla elever använder också här samma läromedel. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att göra muntliga prov eller muntliga 
kompletteringar. De flesta väljer att först skriva och sedan komplettera vissa svar muntligt. 
Under SO-lektionerna är alla elever med, alltså även SVA-eleverna vilket förändrar förutsätt-
ningarna lite eftersom hon då ibland måste förklara ytterligare ord och begrepp som dessa 
elever naturligtvis inte har med sig. ”I SO är det ju jättemånga begrepp som är svåra … och 
speciellt för de elever som inte har svenska som modersmål”. Dessutom är hon alltid ensam 
lärare på dessa lektioner och skulle uppskatta hjälpen av en extra pedagog på någon av lektio-
nerna i veckan. ”Det är ju lika mycket text i SO som i svenska, så man borde vara två lärare 
på dessa lektioner också”. 
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Läraren Dan 

Dan är SO-lärare och är inne på sitt åttonde år som lärare, varav de senaste sex åren på denna 
skola. Han undervisar i SO och är resurslärare i matematik. För att underlätta för elever med 
läs- och skrivsvårigheter arbetar han efter en modell som han tror passar de flesta. Dan försö-
ker att läsa så mycket som möjligt tillsammans med alla elever så att han kan gå igenom svåra 
begrepp direkt och förklara hur de olika delarna hänger ihop med varandra. Alla elever läser 
efter samma material så långt det är möjligt, men han försöker att anpassa materialet i efter-
hand om han ser att de stöter på svårigheter. Anledningen till att han använder samma material 
till alla elever är att alla ska ha samma möjlighet från början och inte känna sig annorlunda, 
men också för att underlätta för sig själv då det är tidskrävande att konstruera flera olika upp-
gifter. ”Det skulle ta alldeles för mycket tid att göra individuella planeringar till alla dem som 
skulle behöva”. Det brukar ändå sluta med en viss anpassning där han plockar bort vissa delar 
och förenklar andra delar så att de lättare ska förstå och klara dem. 

I en av Dans klasser finns en resurslärare som tar hand om undervisningen med två elever 
som har ett stort behov av stöd och i resten av klasserna är alla elever inkluderade i klass-
rumsundervisningen. ”Det skulle ju helt klart vara bäst om man kunde vara två lärare på alla 
lektioner”. Han menar att det känns bäst när alla elever är med i klassrummet för då får de ju 
en likvärdig utbildning och samma möjligheter. På matematiklektionerna, där han är resurs, 
tycker han inte att svårigheterna märks på samma sätt eftersom det inte är lika mycket text där 
som i läromedlen i SO. ”De (eleverna) behöver ju hjälp i matte med, men det är på ett annat 
sätt … såklart beror det väl till viss del på att vi är två lärare på de flesta mattelektionerna (två 
av tre)”. 

Att tillgodose allas olika behov i klassrummen är svårt tycker Dan, och då speciellt elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Han känner att han skulle vilja ha mer kunskap inom detta om-
råde för att bättre kunna anpassa uppgifter och ge rätt sorts hjälp till elever med dessa be-
kymmer. Han menar att elever med dessa svårigheter är väl medvetna om sina bekymmer och 
tar emot den hjälp de får på ett bra sätt. Det finns naturligtvis fall där eleven inte vill vara an-
norlunda och därför inte vill ta emot den hjälp den har rätt till och då blir det ju svårare att 
hjälpa, konstaterar han. Vissa elever i behov av stöd är väl medvetna om sina rättigheter och 
tycker att skolan och läraren gör för lite. De kan vara ganska krävande och svåra att tillmötes-
gå och då kan han ibland känna en uppgivenhet, då han tycker att han verkligen försöker göra 
allt för att de ska lyckas. ”Jag skulle behöva mer kunskap om läs- och skrivsvårigheter, helt 
klart, för det är jättesvårt att veta hur man ska hjälpa alla”. Det är en pressande och stressande 
situation, vilket inte för något gott med sig, avslutar han. 

Resultatanalys med teoretisk förankring 

Studiens syfte var att undersöka elevers och lärares uppfattningar om bra stöd vid läs- och 
skrivsvårigheter. Nedan följer en analys av resultatet utifrån frågeställningarna, i relation till 
tidigare forskning samt Nilholms (2007) definition av ett inkluderande perspektiv. 

�26



Elevers uppfattningar om bra stöd 

Eleverna upplever att skolan försöker hjälpa dem i det vardagliga arbetet på lite olika sätt, 
men det de gillar bäst är när någon läser eller berättar för dem. Cissi säger att hon annars mås-
te läsa samma text flera gånger för att komma ihåg vad hon läst, Minna blandar ihop allting 
om hon läser själv, Melker tycker att kunskapen ”fastnar” bättre genom att lyssna och Julius 
glömmer bort vad han läst och tycker också att det är svårt att veta vad som är viktigt i en 
text. Allt detta kan kopplas till dyslektikers ofta korta arbetsminne vilket innebär att de har 
problem med att lagra väsentlig  information (Dahlin, 2009). Av samma anledning kan man 
tolka elevernas önskan om att få anteckningsstöd, eftersom de sällan hinner eller orkar att 
skriva av allt själva. Skolan erbjuder stöd i form av inläst material, men eleverna glömmer 
ofta bort att använda sig av det.  

Tre av eleverna säger att diskussioner kring det de ska lära sig är en bra inlärningsmetod och 
uppger också att föräldrarna hjälper dem inför läxor och prov hemma genom att de läser och 
förhör och diskuterar innehållet med dem. Resonemanget kring denna typ av stöd härleds till 
begreppet om den proximala utvecklingszonen som innebär att man lär sig bäst genom att 
bygga på befintlig kunskap med något som bara är lite svårare och att detta sker i samarbete 
med andra (Säljö, 2016). Man tar till sig, approprierar, kunskap via interaktion och utan expli-
cit undervisning (ibid). 

Att få göra muntliga prov är ett önskemål hos tre av de fyra intervjuade eleverna och de ut-
nyttjar också den möjligheten, men bara för att komplettera det de inte orkar skriva. Att få 
möjlighet att göra muntliga prov kan förstås i Samuelssons (2009) resonemang kring hur ele-
ver med dyslexi riskerar att hamna efter i skolan vilket medför en törn på självkänslan. En 
elev känner att det förväntas av henne att skriva allt hon kan först. En annan elev påstår att det 
kan skilja mellan ett B och ett C i betyg om han får göra provet muntligt, men han säger alltid 
till själv om han vill göra det muntligt. Detta skulle kunna härledas till när Nilholm (2007) 
diskuterar inkluderande beslut som tas under segregerande former, exempelvis när en skol-
ledningen bestämmer att arbeta inkluderande utan att ha personalen med sig. 

Det bästa stödet skiljer sig åt mellan de fyra intervjuade eleverna. En elev uppger att det skul-
le vara att få undervisning i liten grupp i alla ämnen. Då skulle läraren i lugn och ro kunna 
läsa högt för dem och förklara tydligt och alla skulle våga att diskutera ämnet. En koppling 
kan ses till Taubes (2015) resonemang om hur läs- och skrivsvaga elever ofta har problem 
med självförtroendet på grund av sina ständiga misslyckanden. En annan elev nämner enskild 
undervisning tillsammans med en lärare som önskestöd, och en tredje vill sitta helt själv efter 
att först ha fått uppgiften förklarad för sig, vilket överensstämmer med Buli-Holmbergs och 
Jeyaprathabans (2016) studie, där de såg att individuellt stöd var gynnsamt för inlärningen, 
eftersom eleverna får arbeta i en lugn och koncentrerad miljö. Den fjärde eleven vill ha sin 
undervisning i klassrummet med mer film- och bildstöd och efterföljande diskussioner kring 
innehållet. Elevers olika önskemål om det bästa stödet kan förstås ur Høien och Lundbergs 
(2013) perspektiv på vikten av grundliga diagnosticeringar för att få till stånd ett pedagogiskt 
upplägg med  bästa tänkbara åtgärder. Paralleller kan också dras till det kompensatoriska per-
spektivet, som menar att dyslektiker behöver en kompenserande metodik för att avhjälpa de 
brister de uppvisar (Nilholm, 2007). 
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Lärares uppfattningar om bra stöd 

Enligt lärarna i förevarande studie är det bästa stödet att läsa högt ur lärobokstexterna för ele-
verna för att förvissa sig om att alla har hört informationen. I klassrummet fanns alla elever 
med, såväl elever med läs- och skrivsvårigheter som elever med annat modersmål än 
svenska , vilket stöder Nilholms (2007) påstående om att Sveriges skolor relativt sett har få 
särlösningar. Båda lärarna i studien använder samma material till alla elever i sin undervis-
ning. Läraren Dan menar att på så vis behöver ingen elev känna sig annorlunda och de får 
samma förutsättningar från början, men han anpassar materialet efterhand om det behövs. 
Nilholm (2007) menar att ett inkluderande undervisning är ett dilemma. Det tolkas ibland 
såsom anhängare till det kritiska perspektivet framhåller, att alla elever ska undervisas till-
sammans i samma klassrum, oavsett svårighet eller ej (Nilholm, 2007). 

Att tillhandahålla anteckningar åt de elever som behöver dem, uppgav den kvinnliga läraren 
vara ett av stöden hon alltid ger i form av en sammanfattning av det viktigaste som ibland 
kompletteras med frågor för eleverna att träna på. Anteckningsstödet kan förknippas med Vy-
gotskijs (2001) teorier om hur utvecklingsprocessen går från det sociala till det individuella 
och där språket är vårt viktigaste redskap i denna process, enligt Säljös (2016) tolkning. Vy-
gotskij (2001) diskuterar omkring hur tänkandet sker först efter att vi med språkets hjälp har 
bearbetat den information vi fått kring ett begrepp eller tillstånd.  

Ett annat stöd som lärarna nämner och som elever med läs- och skrivsvårigheter har tillgång 
till är olika kompensatoriska hjälpmedel såsom inläsningstjänst för olika läromedel, Legimus 
för skönlitteratur samt stavningsprogram som en hjälp i skrivandet. Båda lärarna medger att 
de inte alltid hinner kontrollera om eleverna använder sig av dessa hjälpmedel. Om olika tek-
niska hjälpmedel ska fungera som ett bra stöd måste också lärarna kunna hantera dessa och ha 
tid att förklara och visa eleverna, hävdar Glentow-Druid (2006).  

Lärarnas önskedröm är att få vara två pedagoger på varje lektion, för att hinna med alla som 
behöver extra stöd i det ordinarie klassrummet. Den manlige läraren menar att det känns bäst 
om alla är tillsammans för då får alla en likvärdig utbildning och samma möjligheter. Det är 
trots allt det  som skollagen (SFS, 2010:800) föreskriver om, gällande lika rättigheter och 
samma möjlighter för alla elever. Även Nilholm och Göranssons (2013) samlade kunskaper 
kring inkluderande undervisning uttrycker att mångfald är en del av det varierade elevunder-
laget vilket skolan har att ta hänsyn till och därmed utforma en undervisning som passar ele-
ver oavsett funktion och förmåga, samt förankra de åtgärder och beslut som tas på ett inklude-
rande sätt hos dem det berör, som Nilholm (2007) påpekar. Alltså, om lärare har till uppgift att 
anpassa undervisningen till varje individ, bör de också få vara med och bestämma omkring 
hur det ska uppnås. 

Likheter i elevers och lärares uppfattningar om bra stöd 

Både eleverna och lärarna tycker att högläsning är ett bra stöd, eftersom de flesta glömmer 
bort det viktiga om de ska läsa själva på grund av det korta arbetsminne som ofta är förknip-
pat med dyslexi (Dahlin, 2009). Lärarna tar också upp inläst material som ett bra stöd när man 
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inte har möjlighet att själv läsa för eleverna och tre av fyra elever instämmer och tycker att 
inläst material är ett bra och användbart stöd.  Dock glömmer eleverna ofta bort att använda 
dessa. 

Anteckningar är också något som både elever och lärare anser är ett bra stöd. Den kvinnliga 
läraren delar alltid ut sina anteckningar till de elever som behöver det, men enligt eleverna 
delas aldrig anteckningar ut självmant av lärarna, utan det får eleverna själva be om i så fall. 
En annan elev får anteckningar av en klasskamrat i SO, och det har han själv bett om eftersom 
läraren glömt bort att han har dyslexi och därför inte givit honom några färdiga anteckningar.  
Det går att se ett liknande mönster i fråga om muntliga prov, vilket tre av de fyra eleverna 
upplever som underlättande. Lärarna i studien hävdar också att de erbjuder elever att göra 
muntliga prov, men enligt eleverna är det inte hela prov utan kompletteringar efter att de först 
försökt skriva. Liknande resultat sågs i Stampoltzis, m.fl (2015) studie, där studenterna öns-
kade sig både anteckningshjälp och möjligheten att göra muntliga prov, men upplevde att det 
berodde mycket på den undervisande läraren om så skedde. 

Eleverna i studien upplever också skrivandet som arbetsamt och svårt. Eleven Julius uttrycker 
att det går lite bättre om han får en punktmall att följa. Den kvinnliga läraren i studien hävdar 
att hon vid skrivuppgifter förbereder eleverna med någon typ av strukturerad mall att följa i 
den skrivuppgift de ska utföra. Att hjälp med planering och organisering är viktigt betonade 
också Harris och Graham (2013) i sin sammanställning av bra skrivstöd. Lärarstödet behöver 
påverka elevers kunskap och strategier för att de ska utveckla sin inställning till skrivande. 

Skillnader i elevers och lärares uppfattningar om bra stöd 

En av de intervjuade eleverna tycker att han lär sig bäst när han får något presenterat via po-
wer-point eller från en film och hans önskestöd är att se mer på film och diskutera efteråt. 
Ingen av lärarna tog upp någon form av bildstöd i sina kommentarer om vad de tycker är bra 
stöd eller vilket stöd de ger själva till elever med läs- och skrivsvårigheter. Vikten av varierad 
och flexibel undervisning för att alla elever ska lyckas i sin kunskapsinhämtning ser vi i flera 
studier, bland annat av Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016), Rappar, Roberts och Olson 
(2017), Stampoltzis m.fl (2015) samt Abawi och Oliver (2013). 

Stavningsprogrammen som finns installerade i elevernas datorer uppger lärarna som ett stöd 
för elever med läs- och skrivsvårigheter, men eleverna tycker inte att de behöver dem eller 
glömmer bort att de finns och använder dem därför inte. Eleverna påstår att lärarna inte upp-
manar eleverna att använda dessa hjälpmedel och den kvinnliga läraren säger att hon förvän-
tar sig att eleverna själva ska ta det ansvaret. Man kan koppla detta resonemang till Druid-
Glentows (2006) argumenterande om skolans skyldighet att erbjuda underlättande tekniska 
hjälpmedel. Høien och Lundberg (2013) menar också att användandet av dylika verktyg kan 
motverka frustration och hämningar. En elev nämner att han på mellanstadiet fick en genom-
gång av hur olika installerade program fungerade, men blir stressad av dataröster och vill där-
för inte använda sådana program. Detta beteende kan förklaras av det resonemang Carlsson 
(2009) för kring hjälpmedel om att  lärare måste känna till olika redskap samt hjälpa elever att 
öva in en vana i användandet för att det ska bli funktionellt. Träning ska också vara motive-
rande och rolig för att få någon effekt, enligt Gustafson (2009). 
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Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån studiens syfte som är att ta reda på vad elever 
på högstadiet med läs- och skrivsvårigheter tycker är bra stöd och jämföra med lärares upp-
fattningar av bra stöd. Det synliggörs  med utgångspunkt i frågeställningarna om vad elever 
med läs- och skrivsvårigheter anser om stödet de får i undervisningen, vilken typ av stöd de 
skulle önska att de fick, samt vad lärare anser vara bra stöd för att befrämja inlärningen hos 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta diskuteras i relation till relevant litteratur och tidi-
gare studier inom detta område. 

Elevers perspektiv på stöd 

I stort sett har eleverna i denna studie en positiv upplevelse av stödet på den nuvarande 
skolan, även om en elev uttrycker det som att lärarna är bra. Flera studier visar, däribland 
Tjernbergs (2013), att läraren har stor betydelse för elevers framgångsrika lärande. Elever 
med läs- och skrivsvårigheter behöver också hjälp med struktur måste kunna lita på att läraren  
vet vad som fungerar och ger rätt sorts stöd (Ahlmark, 2010), (Johansson, 2015), (Andersson 
& Leffler, 2017). Alla elever i studien har fått många olika kompensatoriska hjälpmedel 
installerade i sin skoldator, såsom Stava Rex, Spell Right, talsyntes samt inläst läromedel och 
skönlitteratur, men användandet av dessa hjälpmedel var begränsat. Att lyssna på 
skönlitteratur i appen Legimus var vanligast förekommande, medan stavningsprogrammen 
nästan inte användes alls. Minna berättar att hon använde dem mycket i mellanstadiet, för då 
påminde lärarna henne om det, men nu förväntas hon själv avgöra när och om hon ska 
använda dessa och då blir det inte av. Høien och Lundberg (2013) säger att kompensatoriska 
hjälpmedel kan ta bort mycket av den frustration en elev känner inför till exempel skrivande 
eftersom det kan kännas bättre att upprepade gånger ta emot kritik från en dator än från en 
lärare. Ändå använde sig inte eleverna i studien av dessa. Carlsson (2009) menar att 
användaren av kompensatoriska hjälpmedel utöver instruktioner om hur man använder dessa 
verktyg också måste tränas och få en vana att använda dem.  

Minna, nämner att hon får texten uppläst för sig vid nationella prov och Cissi säger att hon 
gillar när någon läser igenom text för henne och ställer frågor på texten. Även Melker tycker 
att han lär sig bäst när han lyssnar på det han ska lära sig och någon sedan ställer frågor om 
innehållet. Julius vittnar också om att han lär sig bäst när någon berättar. Elevernas positiva 
inställning till att lyssna kan förstås med att dyslektiker ofta har ett kort arbetsminne och vid 
en läsansträngning med mycket information påfrestas arbetsminnet ytterligare, säger Dahlin 
(2009). 

Ett annat stöd som eleverna pratade om var möjligheten att få göra muntliga prov. Många av 
dem använde sig bara delvis av den möjligheten, det vill säga genom att först försöka skriva 
som alla andra för att därefter vid behov komplettera muntligt. Att få göra muntliga 
redovisningar var ett önskemål bland de grekiska studenterna i Stampoltzis m.fl. studie (2015) 
som fick kämpa hårt för att klara av sina studier.  Även här kan man se kopplingen till en 
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dyslektikers problem med arbetsminnet och de stora ansträngningar det medför att både hålla 
reda på rätt information och formulera sig skriftligt på samma gång (Dahlin, 2009). En elev 
upplever att det förväntas att hon ska försöka skriva först, då hon själv ber om att få göra 
kompletteringar. I Ahlmarks (2010) studie ville eleverna att ansvaret för anpassningar skulle 
ligga på läraren. 

Att få ta del av lärarens anteckningar nämnde eleverna som ett erbjudet stöd, men Melker 
hade själv bett en klasskamrat att dela med sig av sina, då han inte hann med att anteckna allt 
eller helt enkelt inte litade på sina egna i tillräckligt stor utsträckning. Detta kan man se som 
ett socialt samspel, som  Vygotskij (2001) menar är grunden till lärandet och att samarbete 
stärker inlärningen. Minna fick heller inte några anteckningar av lärarna, vilket hon önskade 
sig. Anteckningshjälp var, bland en del annat, också ett önskemål bland grekiska studenter 
med dyslexi, enligt Stampoltzis, Tsitsou, Plesti och Kalori (2015).  

Önskat stöd ur elevers synvinkel 

Uppmärksamma, förstående och bra på att förklara var egenskaper som elever önskade av lä-
rare. Minna konstaterande, att inte bara hon kan kräva att få all hjälp, för hon vet att hon mås-
te dela lärarens uppmärksamhet med många andra. Förhållandet mellan elev och lärare inne-
bär en sorts maktförhållande där  elever kan känna sig underlägsna och därför bete sig som de 
tror förväntas av dem hävdar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012), men i läroplanen för 
grundskolan, Lgr 11, står det att ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 
elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2011, s.14). 

Tre av fyra nämnde enskild eller undervisning i liten grupp som ett önskestöd. Bruce (2006) 
menar dock att både självkänsla och framgångar frodas bättre i ett socialt sammanhang. Taube 
(2017) hävdar att självbilden är viktig vid inlärning och ställer frågan: ”Vem kan känna sig 
motiverad att gå in i en inlärningssituation som med största sannolikhet kommer att medföra 
obehagliga känslor av otillräcklighet?” (Taube, s. 45, 2017).  Men, Asp-Onsjö (2017) påstår 
att det kan vara lika utpekande att sitta med i ett klassrum och inte få den hjälp man behöver, 
som att gå iväg för att få specialundervisning för de svårigheter man har. Hon menar att dessa 
elever kan få problem med att fortsätta med högre studier om de på grund av felaktigt eller 
inget stöd inte erhållit betyg. Cissi vittnar om att hon har fått tjata sig till att få delta i en liten 
undervisningsgrupp i matte för i det ämnet upplever hon att hjälpen varit sämst. Julius öns-
kestöd var att se mer på film och diskutera efteråt. Sammantaget kan elevers önskan om bra 
stöd kopplas till Rose och Shevlins (2017) konstaterande om att vi bör lyssna till vad elever 
med läs- och skrivsvårigheter själva anser vara bra stöd, så att det blir rätt anpassat. 

Julius har aldrig velat berätta för sina kompisar om sin dyslexi, eftersom han tyckt att det varit 
jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika bra som alla andra i klassen. Även Minna upplevde i 
början, när hon fick sin dyslexidiagnos, att det kändes pinsamt att prata om det eftersom hon 
trodde att hon var ensam om att ha läs- och skrivsvårigheter. Hon har numera accepterat sin 
dyslexi och tar gärna emot hjälp och tycker att individuellt stöd är bra för henne. McCormack-
Colbert, Wyn-Jones, och Ware (2017) påstår att många elever uppskattade den hjälp de fick i 
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smågruppsundervisning.. Även Casserly och Gildea (2015) och Rose och Shevlin (2017), sä-
ger att eleverna i deras studier föredrog undervisning i mindre grupper, eftersom de fick mer 
hjälp med att strukturera, mer träning och bättre anpassat läromedel. Samma fenomen säger 
sig Johansson (2015) och  Ahlmark (2010) ha märkt, eftersom eleverna då kan koncentrera sig 
bättre och få mera gjort. Men, Joshi och Bouck (2017) påstår att fler elever går vidare till hög-
re utbildning om de deltagit i en inkluderande undervisning i grundskolan. Dessutom, påstår 
Gustafson (2009) att intervention bör ges i korta komprimerade former, då inget tyder på att 
permanenta interventioner ger önskat resultat. Det påståendet går dock stick i stäv med vad 
Wolff (2016) såg i sin studie, där en tidig uppföljning visade nyttan med interventionen som 
hade getts ett år tidigare, men där effekten hade försvunnit efter fem år utan vidare interven-
tion. 

Bra stöd ur lärares synvinkel 

Båda lärarna säger att de läser texter högt för hela klassen i syfte att ge stöd åt de lässvaga 
eleverna, för då vet de att alla fått informationen och också för att de stannar upp och förklarar 
olika ord och begrepp. Läraren Anna hävdar att hon alltid ger eleverna möjlighet att få ta del 
av hennes anteckningar, som oftast består av en sammanfattning av det aktuella avsnittet. 
Ibland skriver hon också med tillhörande frågor till dessa anteckningar, som ett underlättande 
hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter och läraren Dan säger att han  börjar med 
ett gemensamt material men anpassar allteftersom han ser att elever behöver det. Buli-
Holmberg och Jeyaprathaban (2016) samt Ruppar, Roberts och Olson (2017) fann också i sina 
studier att kreativitet och varierade arbetssätt är gynnsamt för inlärningen. 

Vygotskij (2001) hävdar att lärande bäst äger rum i det sociala samspelet och den närmaste 
utvecklingszonen. Om nivån ligger över elevens proximala utvecklingszon, sker inget 
lärande. Inlärningen bör ske ett socialt sammanhang där man känner gemenskap och tillit, 
eftersom självförtroendet också i hög grad hänger ihop med inlärning, enligt Taube (2007).  
Lärarna i denna studie vittnar om att de på grund av tidsbrist inte hinner med att hjälpa alla 
elever så som de vill och Dan säger att anledningen till att han använder samma material till 
alla elever är att han vill ge eleverna samma förutsättning och undvika att de känner sig 
annorlunda. Om man vill arbeta utifrån ett inkluderingsperspektiv menar Tjernberg och 
Heimdahl-Mattson (2014) att det är verksamheterna som ska verka inkluderande och skapa 
förutsättningar för elevers delaktighet och lärande. Men Dan säger också att han känner ett 
behov av mer kunskap kring läs- och skrivsvårigheter för att kunna hjälpa eleverna på bästa 
sätt. Detta kan kopplas till det Asp-Onsjö (2017) kallar primitiv inkludering, där man låter 
elever i behov av särskilt stöd sitta med i klassrummet utan anpassningar på grund av att 
skolan har ekonomiska eller kunskapsmässiga brister. Vidare önskar sig båda lärarna att 
dubbelt pedagogskap alltid fanns tillgängligt i klassrummen, så att tid fanns för att hjälpa fler 
elever. Läraren Anna, hävdar att elever också blir frustrerade över att inte få nog med tid 
tillsammans med sina lärare. I Buli-Holmberg och Jeyaprathabans (2016) studie ser man 
positivt på att ha fler lärare i klassrummet, eftersom eleverna kan få samma sak förklarat på 
fler sätt och därmed få en större flexibilitet i undervisningen genom att de kan ta del av 
varierade arbetsätt både tillsammans med sina lärare och klasskamrater. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att många olika saker har betydelse för hur elever med läs- och 
skrivsvårigheter klarar av sina studier. Man ser både att det finns likheter, såsom vikten av 
muntligt berättande, och skillnader, till exempel ansvaret för användandet av en del hjälpme-
del, i elevers uppfattningar om bra stöd jämfört med lärares uppfattningar om det samma.  

Metoddiskussion 

Min studie går under begreppet kvalitativ metod, eftersom jag intervjuat personer för att sam-
la in data (Ahrne & Svensson, 2012). Anledningen till att jag valde att göra intervjuer var att 
jag ville ha elever och lärares uppfattningar av vad som är det bästa stödet vid läs- och skriv-
svårigheter och för att få reda på vad någon tycker om något måste man fråga. Jag intervjuade 
således fyra elever och två lärare för att söka svar på min fråga om det bästa stödet vid läs- 
och skrivsvårigheter.  

Naturligtvis kunde jag ha använt mig av en kvantitativ metod och gjort en enkät med frågor 
för att kunnat få ett bredare urval, men bortsett från risken att mina informanter inte brytt sig 
om att svara i tid, skulle det vara svårt att täcka in alla nyanser i svar som man kan få när man 
intervjuar och då speciellt med semi-strukturerade intervjufrågor (Ahrne & Svensson, 2012). 
Jag har dessutom kunnat återkoppla till mina informanter, både med förtydligande frågor och 
för att låta dem läsa igenom min tolkning av deras svar, för att förvissa mig om att inga oklar-
heter uppstått. Detta förfarande har till viss del kompenserat det faktum att ingen pilotstudie 
genomfördes. 

Ahrne och Svensson (2012) menar att man kan förstärka validiteten och trovärdigheten i kva-
litativ forskning om man använder sig av triangulering, som innebär att man kombinerar två 
eller fler metoder, olika typer av data eller teoretiska perspektiv för att få svar på ett fenomen. 
Anledningen till att jag enbart använde mig av intervjuer var att det var relativt kort om tid för 
både datainsamling och färdigställande av forskningsuppsatsen. Studien gör heller inga an-
språk på att gälla någon större population, utan uttrycker tydligt att det rör sig om några ele-
vers och lärares uppfattningar om särskilt stöd på en högstadieskola. 

Mitt urval av informanter bland elever i årskurs nio gjordes med tanke på att de skulle kunna 
uttrycka sig med större säkerhet kring sin situation än till exempel yngre elever. Då jag själv 
också är en verksam högstadielärare, föll det sig naturligt att vilja veta mer om just den ål-
dersgruppen. Även här spelade tiden en viktig roll för hur många informanter som skulle vara 
möjligt att inkludera i min studie. Tillvägagångssättet att välja lärare som ville medverka 
gjordes utifrån att jag ville ha både kvinnliga och manliga representanter och de skulle dess-
utom vara legitimerade lärare och i samråd med skolans rektor tillfrågades och valdes mina 
representanter bland lärare ut. Här hade jag kunnat valt annorlunda och helt lämnat valet åt 
slumpen, men då är risken att jag fått outbildade lärare bland mina informanter, vilket jag inte 
ville skulle genomsyra resultatet, då det på sätt och vis varit missvisande och reliabiliteten i 
studien inte varit lika hög. Det var trots allt min intention att se om det fanns en skillnad i ele-
vers och lärares uppfattningar av bra stöd vid läs- och skrivsvårigheter och därav mitt val i 
denna fråga. 
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Min studie har genomförts på en skola där jag inte känner någon för att i största mån undvika 
partiskhet och annan påverkan. De personer som intervjuats har alla fått bestämma plats för 
intervjuerna själva. Detta för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt med situationen 
och därmed kunna prata på ett mer avslappnat sätt. Alla intervjuer ägde rum i skolan efter 
skoltid, för att ingen skulle behöva avbryta en lektion eller känna sig stressad att återgå till en. 

För att följa de etiska perspektiven inom forskning så skickades ett informationsbrev ut med 
fakta om studiens syfte och en samtyckesblankett var bifogad. Informationen om studiens in-
nehåll upprepades sedan muntligt när jag träffade mina informanter. Jag har i min studie avi-
dentifierat både skola och informanter och behandlat mina data med sekretess, samt försäkrat 
mina informanter om att allt datamaterial bara skulle användas av mig i denna studie och för-
störas direkt efter genomförd och godkänd uppsats. 

Vidare forskning 

Framförallt ville jag ta reda på hur elever själva tänker om sina läs- och skrivsvårigheter, ef-
tersom jag tycker att de själva bör få ge sin syn på fenomenet. Jag var också nyfiken på att se 
om deras åsikter skilde sig från lärares åsikter inom området. Huvudanledningen var från bör-
jan att försöka ta reda på varför inte alla elever slutar grundskolan med uppnådda kunskaps-
mål i alla ämnen, trots att skollagen säger att skolans uppgift är att stimulera alla elever till att 
utvecklas optimalt och växa upp till goda samhällsmedborgare (SFS: 2010:800). Det borde 
ligga i alla skolors intresse att hjälpa och stötta alla elever så mycket som möjligt och jag tror 
att de flesta gör det, men utifrån ett vuxenperspektiv. I min studie syns det att elevers uppfatt-
ningar och upplevelser inte alltid stämmer överens med lärares uppfattningar om vad som är 
fördelaktigt för att bästa möjliga inlärning ska ske. 

Då jag själv tycker att inkluderingsbegreppet (Nilholm, 2007), (Tjernberg & Heimdahl Matt-
son, 2014) och (Nilholm & Göransson, 2013) är svårt, är det förmodligen så att även andra 
tycker det. Av rädsla för att inte jobba inkluderande undervisar många skolor elever med nå-
gon form av läs- och skrivsvårigheter på traditionellt sätt i ordinarie klassrum, med vissa an-
passningar i den mån de hinns med som bland annat framgår i denna studie. Eleverna vittnade 
om flertalet saker de själva fick be om för att få i sin undervisning. Kanske är det därför som 
tre av de fyra eleverna i min studie önskade sig en-till-en undervisning eller smågruppsunder-
visning.  

Jag måste säga att några elevers önskan om bästa stöd förvånade mig, då jag hade trott att ele-
verna skulle föredra att vistas i gemenskapen i klassrummet. Framförallt för att inte vara udda 
och sticka ut, men också eftersom Vygotskijs (2001) tes är att lärdom går från det gemen-
samma till det individuella. Men med anledning av mitt resultat skulle det vara intressant att 
se om denna bild stämmer med resten av Sveriges grundskoleelever. Därför skulle en fortsätt-
ning på denna studie kunna göras där man via enkäter frågar elever med diagnosen dyslexi 
vilken typ av stöd de skulle vilja ha för att utvecklas optimalt. Ett bredare underlag skulle ut-
göra en grund för högre reliabilitet i denna fråga. 
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Slutord 

Slutligen har det varit mycket lärorikt att utföra denna studie och jag har lärt mig en hel del, 
både om läs- och skrivsvårigheter och om hur forskning bedrivs rent generellt. Allt detta gör 
att jag känner mig stärkt i min roll som speciallärare och vet att jag kommer att fortsätta följa 
forskningen inom detta område. Då alla människor är olika individer med sina egna subjekti-
va tankar och åsikter, måste man som lärare ändå försöka få till någon form av mall eller 
struktur som passar för det uppdrag man har att utföra. Av både praktiska, tidsmässiga och 
ekonomiska skäl kan inte varje elev få utforma sin egen undervisning helt efter eget tycke och 
smak, men vi vuxna bör nog tänka till lite extra och rådfråga målgruppen det berör oftare när 
det gäller rätten till särskilt stöd. 
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Bilaga 1 

Till elev och vårdnadshavare
Hej,
Jag heter Rosita Eriksson och studerar sista terminen till speciallärare på Karlstads
universitet. Denna termin ska jag skriva ett examensarbete där en egen studie ingår.
Syftet med den studie jag ska göra är att få kunskap om hur elever upplever det stöd de
får i skolan gällande läs- och skrivsvårigheter. Jag vill därför intervjua elever på
högstadiet som har erfarenhet av att få stöd i läsning och/eller skrivning. Jag kommer 
också att intervjua två lärare om vilket stöd de ger och vad de anser vara bra stöd för 
dessa elever. 

Genom denna undersökning hoppas jag att elevernas erfarenheter och åsikter blir mer 
synliga. Varje elev (deltagare) kommer att bli intervjuad en gång, som längst en timme. 
Plats för intervju bestäms tillsammans med varje elev. Det är helt frivilligt att delta i 
studien och eleven kan när som helst avbryta deltagandet. Den information som delta-
garna  uppger  i  intervjun  kommer  bara  att  användas  inom forskningen.  Deltagarna 
kommer att i rapporten vara anonyma och risk för identifiering kommer att minimeras. 
Deltagarna får också läsa och godkänna rapporten innan den ges ut. Hela processen 
följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017).

Läraren/rektorn/skolsköterskan ger denna information till elever som har erfarenhet av
att få stöd i läsning och/eller skrivning. Dessa elever är då anonyma för mig. De första
två flickorna och de första två pojkarna som svarar får delta i studien. Jag kontaktar
dessa elever via telefon eller mail. Eftersom deltagarna bidrar med sin tid och sin
värdefulla kunskap så får de varsin biobiljett. Om ni/du har frågor så kontakta mig 
gärna!
Vänliga hälsningar
Rosita Eriksson
Mobilnr: 0XX-XXX XX XX mail: nn@nn.se

Om du vill delta i studien så ring eller skicka ett mail till mig. Påskriven talong tas
med till intervjun. Jag kontaktar er så fort jag får ert svar. Svara gärna så fort som
möjligt!

Vill  du kontakta  Karlstads  universitet,  Catharina  Tjernberg (ansvarig  för  handledning),  så 
ring: 000-000 00 00 eller maila: xxx@xxx.se
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Svar för att delta i studien

Jag ger mitt samtycke till att mitt barn får delta i studien:

………………………………………………………………………………………………………..
Vårdnadshavare

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien:

………………………………………………………………………………………………
Elev

Mitt telefonnummer:

…………………………………………………………………………………

Min mailadress:

…………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2

Intervjufrågor till elever

1. Hur uppmärksammades det att du hade läs- och skrivsvårigheter? 

2. Vad tycker du om att du har en diagnos som denna? 

3. Vilket stöd får du för att underlätta för dina läs- och skrivsvårigheter? 

4.   Tycker du att lärarna hjälper dig tillräckligt mycket? 

5.   Är det skillnad på stöd du får nu mot stöd du fick tidigare? 

6.   Hur tycker du att du lär dig bäst? 

7.   Vad är svårast respektive lättast med att läsa och skriva? 

8.   Vill du helst sitta för dig själv eller i en liten grupp eller vill du vara med i klassen?   

9.   Hur tycker du att en lärare ska vara? 

10. Vilket stöd skulle du önska att du fick?   
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 Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare 

1. Hur lägger du upp undervisningen så att den gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter? 

2. Har du något anpassat material som du tycker fungerar bra för dessa elever? 

3. Är eleverna alltid inkluderande i klassen på dina lektioner och vad är dina tankar kring det? 

4. Har du tillräckliga kunskaper och finns resurser för att tillgodose dessa elevers behov? 

5. Hur tas hjälpen emot av de elever som du undervisar?
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