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Abstract 

Stockholms Universitet 

Bo Andersson och Elisabet Alm-Sieurin  

VT-2009  

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - En studie om hur elever inom de gymnasiala yrkesförberedande 

programmen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever sin studiesituation.  

Examensarbete, 15 poäng i Yrkespedagogiskt utvecklingsarbete  

 

Följande uppsats är ett resultat av vår undersökning gällande vad begreppet dyslexi innebär, tidigare och 

nuvarande forskning inom området, hur gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever sin 

studiesituation samt hur lärarna anpassar sin undervisning för elever med dessa svårigheter. Vi har även 

undersökt om elever och lärare har kännedom om de kompensatoriska hjälpmedel som finns till deras 

förfogande på ett gymnasialt yrkesförberedande program i en gymnasieskola i Sverige.  

För att få svar på våra frågor genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av lärare och 

elever.  

Vi har även tagit del av relevant litteratur, forskningsrapporter och artiklar om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, samt relevanta måldokument inom riksdag och skolverk. 

Resultatet visar att samtliga lärare och elever var väl insatta i begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Eleverna upplever att de får all den hjälp de behöver i sin gymnasieskola. En majoritet av lärarna anpassar 

sin undervisning för eleverna med läs- och skrivsvårigheter i sitt dagliga arbete i skolan. 

 

Nyckelord 

Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, skollag, utbildning och pedagogiska hjälpmedel. 
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Inledning  
 

I detta avsnitt ger vi en inblick i bakgrunden till uppsatsen och hur gymnasieskolans 

styrdokument ser ut. Vi återger även skolans skyldigheter gällande undervisningen av elever 

med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Vi är två studenter som studerar yrkespedagogik och som har ett gemensamt intresse för 

elever/ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Med detta gemensamma intresse beslöt vi att 

utföra denna undersökning tillsammans. Det är Bo, som arbetar som obehörig lärare inom ett 

gymnasialt yrkesförberedande program sedan fem år och Elisabet med erfarenhet som förälder 

till ett barn med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Vi har valt att fokusera vår undersökning på hur gymnasieelever inom de yrkesförberedande 

programmen med läs- och skrivsvårigheter upplever sin studiesituation. Undersökningen 

belyser även vilken programinformation eleverna fick innan valet till gymnasieskolan samt hur 

lärarna anpassar sin undervisning. 

 

De ökande kraven från omgivningen gör att en bra läs och skrivförmåga blivit allt viktigare för 

att kunna klara sig i samhället. Arbetslivet kräver allt högre kompetens i takt med utvecklingen 

och skolan måste anpassa sig efter arbetsmarknadens krav. Att ha en god läs och skrivförmåga 

har blivit allt viktigare. En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever verkligen 

lär sig läsa och skriva. En del har lättare för att lära sig medan andra har det betydligt svårare. 

 

Kan det vara så att elever som har svårigheter med att tillgodogöra sig den teoretiska 

undervisningen på grundskolan, blir rekommenderade att söka sig till ett yrkesförberedande 

program inom gymnasiet? Anledningen till detta skulle kunna vara att dessa program är mer 

praktiskt tillrättalagda och innehåller en mindre mängd teori än de studieförberedande 

programmen. Den allmänna inställningen tycks vara att de yrkesförberedande programmen 

inom gymnasiet är mer lämpade för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Går utvecklingen inom de gymnasiala yrkesförberedande programmen mot en utökad teoretisk 

del? Exempelvis är den teoretiska delen av utbildningen i Fordonsprogrammet inriktning 

transport betydande. Lastbilarna blir allt mer tekniskt konstruerade och allt fler lagar och regler 

för säker trafik anstiftas (STR 2008: 254-279). Likaså uträkning av laglig last (a.a. s.191-197) 

och transport av farliga ämnen, farligt gods, medför en mängd teori som innehåller många svåra 

facktermer (Prevent 2007: 1 332). 

 

Allt högre krav ställs på yrkesutövarna i och med att teknikerna blir allt mer utvecklade och att 

fler lagar och regler gör sig gällande för att förbättra säkerheten och miljön. För de elever som 
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har läs- och skrivsvårigheter blir de ökade kraven en tung börda att bära om de inte får stöd i 

sina studier. 

 

Många hävdar att elever med läs- och skrivproblem i våra skolor blir fler och fler. Det är dock 

knappast troligt att andelen individer med svag läs och skrivförmåga ökar, däremot ökar 

kraven på eleverna. Ett exempel på detta är att inslaget av teoretiska ämnen i 

gymnasieskolan har blivit påtagligt större och de tidigare rent praktiska linjerna inte finns 

längre. På så sätt ökar vi (d.v.s. samhället) andelen handikappade elever (Ericson 2008: 16). 

 

Detta skulle kunna var en av förklaringarna till varför antalet elever med läs- och skrivproblem 

upplevs öka i våra skolor. Allt högre krav ställs på yrkesutövarna, därmed studenterna. 

 

Idag är det mer accepterat att ha läs- och skrivsvårigheter än tidigare, vilket framgår av att 

dagstidningar och tv visar ett större intresse för att belysa problemet än tidigare. Detta är 

glädjande. Exempel på exponering i massmedia är en artikel i Nerikes Allehanda och två tv-

program under våren 2009. För några årtionden sedan kunde man bli klassad som mindre 

vetande om man inte kunde läsa och skriva. I många fall fick elever med svårigheter gå i 

särskilda klasser såsom specialklasser eller läsklasser.  

 

Gymnasieskolans styrdokument 
 

Det finns särskilda lagar och förordningar för elever med svårigheter i skolan. För 

gymnasieskolans del står det följande i gymnasieförordningen 8 kap. § 1 under rubriken 

särskilda stödinsatser:  

 

En elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de 

kunskapsmål som anges i kursplanen eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. För 

elever som har behov av särskilt stöd får specialundervisning anordnas inom klassen  

(www. riksdagen.se: 1- 40). 

 

Lagtexten är tydlig om stödundervisande åtgärder när elever inte befaras nå kunskapsmålen. 

Kursansvarig lärare har ett ansvar att stödundervisning ges möjlighet för att målen skall uppnås.   

 

Vidare står i 8 kap. § 1a under rubriken åtgärdsprogram:  

 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektor se till 

att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till 

att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de 

skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och, om eleven 
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inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet 

att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

 

Detta citat klargör på ett bra sätt den rätt till extra stöd som en elev har rätt till enligt 

gymnasieförordningen. Här framgår klart att åtgärdsprogram ska tas fram om behovet finns och 

anhöriga ska ges möjlighet att delta. 

 

Lpf 94 

 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna står följande att läsa under rubriken ”skolans 

värdegrund och uppgifter – en likvärdig utbildning”: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver 

att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 

kap. 2 och 9 § §). Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett 

särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder (www.riksdagen.se: 1- 40).  

 

Med läroplanen för de fria skolformerna menas samtliga skolor som kommer efter grundskolans 

årskurs 9. I grundskolan gäller Lpo 94, Läroplanen för de obligatoriska skolformerna, d.v.s. 

årskurserna 1-9. I Lpf 94 framkommer klart vilka rättigheter elever med särskilda behov har i 

gymnasiet. 

Bakgrund 

Här ges bakgrunden kring problemen med läs- och skrivsvårigheter samt hur det ser ut i dagens 

läge. Vidare följer syftet och frågeställningen.  

 

Barn föds med olika förutsättningar och en del föds med någon form av funktionshinder som 

begränsar deras förmåga att utveckla hela sin mänskliga kapacitet. Redan efter 

födelseögonblicket börjar barnets utveckling genom samspelet med andra människor såväl 

intellektuellt, känslomässigt som socialt. Redan från första ögonblicket börjar vår 

personlighetsutveckling genom den stimulans vår omgivning ger oss (Olsson 2007: 77). 
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I den nya, fantastiska cybervärlden går utvecklingen rekordsnabbt. Vi kan skicka information 

tvärs över jordklotet med ett klick på datormusen och få svar inom ett par minuter (och har inget 

svar kommit inom ett par dagar, börjar vi undra om mejlet försvunnit). Teknikanvändningen har 

ökat tempot och drivit upp kraven och förväntningarna på vår läs- och skrivförmåga. Tron att 

datorn skulle medföra ”det papperslösa samhället” visade sig vara helt fel. Aldrig har det 

producerats så mycket text som efter datorteknikens introduktion. I dag närmast översköljs vi av 

skriftlig information. I arbetslivet har många sysslor ersatts av maskiner och datorer. Förr kunde 

man ganska enkelt hitta arbeten där god läs- och skrivförmåga inte var så viktig. Den tiden är 

förbi. Men vi läser och skriver inte bara för att klara våra jobb. Läs- och skrivförmågan har stor 

betydelse för våra liv som helhet. Vi får brev från försäkringskassan och vår bank, vi måste fylla 

i blanketter och betala räkningar i tid. Vi tar del av vad som sker i världen genom att läsa 

tidningar och vi skickar e-post och vykort till vänner. För att komma ihåg vad vi ska handla i 

affären skriver vi lappar. Den som hittat nyckeln till skriftspråket får också tillgång till de 

fantastiska, spännande världar som öppnas genom skönlitteraturen. Dessutom lär vi oss väldigt 

många ord genom att möta dem i ett naturligt sammanhang i böcker. Ett gott ordförråd gör oss i 

sin tur bra rustade för att förstå nya texter och följa med i samhällsdebatten (Andersson, 

Belfrage & Sjölund 2007: 6).   

 

Vanligtvis lär sig ett barn utan handikapp att gå och prata utan några större problem. Detta är en 

naturlig utveckling och så har det alltid varit. Läsning och skrivning tillhör däremot inte våra 

”normala” funktioner och har först på senare tid kommit att bli en social nödvändighet för oss. I 

resten av världen beräknas runt 800 miljoner vuxna vara analfabeter. I deras samhälle är 

analfabetism det normala tillståndet (Høien & Lundberg, 2006: 167). 

 

I Sverige kan man påstå att skolan är vår största arbetsplats. Ingen annan samhällsinstitution 

utövar ett så stort inflytande över oss under så lång tid som skolan gör (Persson 2007: 15).  

 

Det är grundskolans ansvar att de barn som lämnar årskurs 9 ska kunna läsa och skriva både 

svenska och engelska (Lpo 94). Under gymnasieskolans styrdokument och Lpf 94 (Lpf 94: s. 2) 

framgår klart hur skolans skyldigheter mot barn med särskilda behov ser ut. Vi har därför med 

stort intresse närmat oss frågan hur verkligheten ser ut för barn med läs- och skrivsvårigheter på 

våra skolor. 

 

Syfte och frågeställning 

Mot denna bakgrund vill vi formulera vår frågeställning hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi vid de gymnasiala programmen Hotell och restaurang, Fordon och 

Omvårdnadsprogrammet upplever sin studiesituation och vilken hjälp de får i skolan.  

 

De frågor vi ställer oss i denna undersökning är: 
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 vad innebär begreppet läs- och skrivsvårigheter?  

 hur upplever gymnasieeleverna med läs- och skrivsvårigheter sin studiesituation? 

 hur anpassar lärarna sin undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 

– Med hjälp av den första frågan försöker vi reda ut vad begreppet läs- och 

skrivsvårigheter innebär för lärare och elever på ett gymnasialt 

yrkesförberedande program i en gymnasieskola i Sverige. 

– Med hjälp av den andra frågan vill vi undersöka hur eleverna vid denna 

gymnasieskola upplever sin studiesituation i skolan. 

– Vi vill med hjälp av den tredje frågan undersöka hur lärarna vid samma 

gymnasieskola anpassar sin undervisning för eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Detta sammantaget kan ge oss information om hur elever med läs- och skrivsvårigheter 

upplever sin studiesituation och vilken hjälp de kan få. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt gör vi en historisk tillbakablick på forskningen om läs- och skrivsvårigheter från 

slutet av 1800- talet fram till dagens aktuella forskning. Vi försöker även ge en inblick i om det 

går att förebygga dyslexi. 

 

Forskning  
 

Den engelske ögonläkaren Morgan publicerade 1896 artikeln ”A case of congenital 

wordblindness” där han beskrev en pojke med god begåvning, gynnsam uppväxthistoria och 

god skolpedagogik som trots detta inte kunde lära sig läsa och skriva. Morgan antog att hans 

svårigheter hade något med brister i synsinnets funktion att göra, trots att han kunde konstatera 

att han i kontrast till läs- och skrivproblemet inte hade några problem med att lära sig läsa och 

skriva siffror. De tidigare forskningar som visat att dyslektiska barn har en lägre intelligens än 

andra, har senare kunnat förklaras med att testerna utformats på ett sådant sätt att läs och 

skrivsvårigheterna orsakat sämre resultat än vad som normalt borde ha varit fallet (Høien & 

Lundberg, 2006: 13). 

 

Skolläkaren Alhild Tamm genomförde under en rad av år på 1920-talet omfattande studier av 

barn i Stockholms stads hjälpklasser som stämde in på Morgans beskrivning. Hon menade i 

motsats till Morgan att problemen inte hade något med synsinnets funktion att göra, utan att det 

rörde sig om ett problem av språklig art (Vetenskapsrådet 2007: 22). Från 1920-talet och femtio 

år framåt skedde inte något avgörande framsteg i forskningen om dyslexi. En rad teorier 



 

6 

framfördes, där en del utvecklade den amerikanske neurologen Samuel Ortons hjärnhalvteori, 

andra framförde känslomässiga störningar i barns uppväxt, och ytterligare andra betonade 

biokemiska felfunktioner i hjärnan som orsakerna till de ”oförklarliga” läs- och skrivproblemen. 

Ett påtagligt undantag från detta mönster utgjorde Bertil Hallgrens doktorsavhandling ”Specific 

Dyslexia” som lades fram 1950 och som bildade mönster för beteendegenetiska studier kring 

dyslexi. Hallgren studerade dels familjer som i olika hög grad var drabbade av dyslexi, dels 

tvillingar. Resultaten av dataanalysen visar nedanstående mönster som senare upprepats i många 

andra undersökningar:  

 

 en relativt hög samförekomst av dyslexi och tal- och språkstörningar 

 inga samband kan konstateras mellan vänsterhänthet, ögondominans, intelligens, och 

dyslexi 

 dyslexi förekommer oftare bland pojkar än bland flickor 

 två typer av dyslexi med hänsyn till ärftlig bakgrund, där en typ har en hög grad av 

ärftlig inverkan medan den andra inte har en lika tydlig ärftlighetsbakgrund 

(Vetenskapsrådet 2007: 23).  

 

Hallgrens doktorsavhandling var banbrytande eftersom den bl. a. ändrade den allmänna 

inställningen att förekomsten av dyslexi hade ett samband med låg intelligensnivå.  

 

David Grant (2005: 84-95) hävdar däremot att han under sina år som praktiserande psykolog, 

med specialinriktning på dyslexi, upptäckt att dyslexi är nästan lika ofta förekommande hos 

flickor som hos pojkar. Han lägger i sin bok, That’s the Way I think (2005) fram sina 

förklaringar till varför exempelvis Hallgren, liksom andra många andra forskare, hävdar att 

dyslexi förekommer oftare bland pojkar än hos flickor. De tester som görs i skolan ges till både 

flickor och pojkar samtidigt, utan att hänsyn tas till att flickorna biologiskt sett ofta ligger 12 

månader före pojkarna i sin utveckling. Pojkarna kommer därför automatiskt att bedömas vara 

mer i riskzonen än flickorna. En annan orsak kan också vara att pojkar är mer utagerande som 

individer. De blir gärna clownen i klassrummet eller försöker nå respekt genom att bli duktiga 

idrottsmän. På detta sätt försöker de ta bort fokus från sina akademiska brister. Flickorna 

däremot, väljer att ”försvinna” i klassrummet. De gör sitt allra bästa för att inte synas eller 

märkas och lyckas på det sättet i det längsta undgå att en diagnos ställs (a.a. s. 84- 95). 

 

Den s.k. ”Diskrepanstraditionen” i psykologisk-pedagogisk dyslexiforskning från 1930 till 1970 

menar författarna till boken är problematisk ur såväl tillämpningssynpunkt som ur vetenskaplig 

synpunkt. Dyslexi definieras enligt detta angreppssätt som en diskrepans mellan intelligensålder 

och läsutvecklingsålder. Den som ligger mer än en och en halv standardavvikelse under sin 

förväntade intelligensålder betecknas som dyslektiker. Måttet är ett uttryck för 

”diskrepansdefinitionen” av dyslexi. Det grundläggande vetenskapliga problemet med denna 

definition är enligt författarna att den inte är teoribaserad. De menar att den inte leder till några 

hypoteser om varför dyslexi uppträder, eller vad vi kan göra åt problemet när det uppträder. 

Gränsen mellan de som betraktas som dyslektiker och de som inte faller inom denna ram är 

godtycklig. Varför skall kriteriet vara just en och en halv standardavvikelse? I ändarna på 

fördelningen, där färre individer finns, blir av statistiska skäl avståndet från den förväntade 
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normalprestationen större än i mitten av fördelningen. Vidare är mätosäkerheten i 

intelligenstestet stor för de yngsta barnen. För dem som hamnar längst ned i intelligenskurvan 

blir det svårt att få lästestresultat som ligger en standardavvikelse under det förväntade med 

hänsyn till intelligensnivån (Vetenskapsrådet 2007: 25).  

 

Redan då dyslexi beskrevs vid sekelskiftet insåg man att det måste röra sig om en medfödd 

utvecklingsdefekt, förmodligen lokaliserad till de områden i vänster sida av hjärnan som 

handhar de språkliga funktionerna. I dag vet man att hjärnans normala utveckling sker genom 

nybildning av hjärnans nervceller. Den processen avslutas redan i 6: e fostermånaden. Cellerna 

bildas genom delning i ett område intill det centrala hålrummet i fostrets hjärnanlag, relativt 

långt från de platser de sedan ska inta. Sedan vandrar de ännu mycket omogna nervcellerna ut 

till sina slutliga positioner. Av mycket stor betydelse är också den gallringsprocess genom vilket 

ett överflöd av celler rensas ut. Detta sker under det kritiska utvecklingsskedet strax före, under, 

och en tid efter födelsen då också en betydande omorganisation av nervcellernas förbindelser 

och kontaktmönster sker. Att så är fallet har visats i en epokgörande studie av forskarparet 

Patricia Goldman-Rakic/Pasko Rakic, vid Yaleuniversitetet i USA (Lundgren 1991: 9). 

 

 

Går det att förebygga dyslexi? 
 

Det lilla barnet kan genom att bara vistas på en viss plats lära sig ett nytt språk. När det gäller 

läsning och skrivning gäller något helt annat.  Här krävs nästan alltid att någon visar hur det går 

till (Høien & Lundberg, 2006: 126). När barnet lär sig läsa måste det bli medvetet om fonologi, 

om hur språket ljuder. Det måste förstå den alfabetiska principen och att orden är åtskilda från 

varandra genom den fonologiska strukturen. En del barn har stora svårigheter i att uppfatta 

denna struktur. Nyligen gjorda undersökningar visar att dessa högriskbarn redan i 

spädbarnsåldern åstadkom mindre variation i sitt joller än andra barn. Det var främst en 

försening i den fonologiska utvecklingen som kunde påvisas (Høien & Lundberg, 2006: 132). 

Fonologi kan även förklaras som hjärnans förmåga att bryta ner en ström av ljud i mycket små 

delar när man hör någon tala och att sedan kunna tolka dessa delar så att de får ett sammanhang 

(Grant, 2005: 35). 

 

På förskolestadiet kan man hos dessa högriskbarn observera en mindre fonologisk medvetenhet 

än hos andra barn.  Denna medvetenhet ökar senare under avkodningen och rättskrivningen 

under de första åren i skolan.  Barn som fått specialundervisning, s.k. kompenserade 

dyslektiker, kan påvisa en höjd fonologisk medvetenhet, men de når aldrig upp till den normala 

läs och skrivnivån för andra barn och vuxna (Høien & Lundberg, 2006: 189).  

 

Ny forskning (Høien & Lundberg, 2006: 139) visar emellertid att fonologisk stimulans hos det 

unga barnet kunde stimulera den fonologiska medvetenheten.  Denna stimulans genomfördes 

genom dagliga övningar med rim, ramsor och rytmik. Allt för att medvetandegöra barnet på ljud 

och ord i dess omgivning.  Därefter började man lära barnet att upptäcka ord och meningar. Så 

småningom kunde dessa uppdelas i stavelser som man genom rytmiska lekar kunde lära sig 

urskilja. När man slutligen medvetandegjorde barnet om ordens begynnelseljud var man bara en 
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hårsmån från att knäcka den alfabetiska koden. I en Dansk undersökning (a.a. s. 139) berättar 

Høien & Lundberg att man medvetet undvek att arbeta med bokstäver eftersom man ville påvisa 

att det gick att upparbeta en fonologisk medvetenhet utan att använda bokstäver. Dessa barns 

språkliga medvetenhet utvecklades sedan starkt under förskoleåret. Det kunde påvisas att dessa 

barn senare hade mycket lättare för att hantera läs och skrivinlärningen i skolan. Att knäcka den 

alfabetiska koden blev inte något större problem för dessa barn (Høien & Lundberg, 2006: 141). 

 

Forskning (Høien & Lundberg, 2006: 143) visar att väl tidig stödundervisning kan avhjälpa 

lässvårigheterna. Dessvärre har rättstavningsproblematiken en tendens att kvarstå upp i vuxen 

ålder. Det är därför viktigt att blivande lärare på lärarhögskolorna får möjlighet att lära sig mer 

om de metoder och hjälpmedel som finns att tillgå (a.a. s. 305- 307). Som lärare i skolan krävs 

extra resurser vid undervisningen av dyslektiska elever. Valet av texter är viktigt för att eleverna 

ska känna sig motiverade att läsa, både vad gäller den visuella, typografiska och språkliga 

utformningen. Utvärderingen av denna specialpedagogik är dock svår, eftersom de tester som 

används har mycket låg reliabilitet eller mätsäkerhet. Tidigare forskning har på grund av en viss 

s.k. placeboeffekt, beroende på lärarens och föräldrarnas entusiasm inför den nya pedagogiken, 

medfört svårtolkade resultat (a.a. s. 265). 

 

Att misslyckas med ett så viktigt område som läsning och skrivning kan föra med sig stora 

problem för individen. Eleven upplever misslyckandet som ett nederlag som i sin tur leder till 

andra nederlag. Det blir en ond spiral nedåt. I förlängningen kan det leda till utanförskap och 

beteendeproblem där det finns en klar risk för val av en kriminell livsväg (Høien & Lundberg, 

2006: 256).  

Teori 

Inom den teoretiska ramen vill vi belysa problemet. Vi vill ge en tillbakablick på läs- och 

skrivsvårigheter och det biologiska betraktelsesättet och en begreppsförklaring av ordet 

diagnos. Vi börjar med att definiera begreppen.  

 

Dyslexi och dess biologi 

 

I en artikel ur webbsidan forskning.se (s.1-2) beskrivs dyslexi som ett språkbiologiskt 

handikapp som drabbar ungefär 5 – 8 procent av befolkningen. Forskningen inom ämnet 

spänner över flera ämnesområden, från biologi
1
 och genetik

2
 till psykologi

3
 och språkforskning. 

                                                      

1 (<www dyslexiforeningen.se>) 

2 (<www dyslexiforeningen.se>) 

3 (<www dyslexiforeningen.se>) 
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Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och 

hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad 

som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. På 70- talet började forskarna intressera sig 

för den så kallade fonologiska
4
 förklaringsmodellen, den modell som det idag råder stor enighet 

om bland dyslexiforskare. Fonologi har inget med nedsatt hörsel att göra, utan handlar om hur 

hjärnan uppfattar och behandlar språket. Idag fastslås att det är avkodningen inom det 

fonologiska området som är det primära problemet. Fortsättningsvis hänger även rättstavningen 

samman med dyslexi. Att kunna nå upp till en fungerande automatiserad avkodning är 

väsentligt för att bli en god läsare (Høien & Lundberg, 2006: 18). Även om man lyckas öva upp 

viss färdighet, har svagheten inom detta område visat sig bestå långt upp i vuxen ålder (Høien & 

Lundberg, 2006: 21). Den som har dyslexi kan ha ett eller fler av följande svårigheter: 

 

 Bristande fonologisk medvetenhet som innebär att personen har svårt att skilja mellan 

olika närliggande ljud i språket. Det kan visa sig genom att man har svårigheter att 

uppfatta rim eller att bygga nya ord genom att byta ut stavelser. 

 

 Bristande fonologiskt arbetsminne vilket innebär svårigheter för läsaren att komma ihåg 

det han eller hon just har läst. Början på ordet eller meningen glöms bort innan läsaren 

kommit till punkt. 

 

 Bristande fonologisk ordmobilisering som innebär att det tar lång tid för läsaren att hitta 

det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd. 

 

Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande 

grad. Klart är dock att det vanligaste problemet bland dyslektiker är problem att stava samt 

svårigheter att läsa med flyt och förståelse, d.v.s. en bristande fonologisk medvetenhet. 

Personen har svårt att binda samman olika ljud till ett ord (Høien & Lundberg, 2006: 99). 

Endast en tiondel av alla dyslektiker bedöms ha problem med alla tre faktorerna. Samspelet 

mellan arv och miljö spelar emellertid en stor roll. Det lilla barnet föds helt enkelt med en 

genetisk disposition som gör det mindre mottagligt för vissa stimulanser (Høien & Lundberg, 

2006: 195).  

 

Läs och skrivsvårigheter/Dyslexi  

 

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter 

med att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Personer med dyslexi utgör en 

undergrupp som särskilt definieras med avseende på svårigheternas orsaker och yttringar. 

Termen specifika läs- och skrivsvårigheter används ibland med likartad innebörd som dyslexi. 

Tidigare var det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse
5
 (Dyslexiforeningen, 

2009). Dyslexi har idag blivit ett vedertaget uttryck för läs- och skrivsvårigheter. Dys betyder 

                                                      

4 (<www dyslexiforeningen.se>) 

5 (<www dyslexiforeningen.se>) 
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svårigheter medan Lexia betyder ord. Därifrån har uttrycket dyslexi kommit, d.v.s. svårigheter 

med ord (Høien & Lundberg, 2006: 167).  

 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig i att individen har 

svårare än normalt att hantera ord och bokstäver trots att personen intellektuellt sett inte borde 

ha det. Det kan jämföras med att en del människor har svårt att ta en ren ton, trots att de 

anstränger sig. Ändå är skillnaden stor. Den som har svårt att sjunga, låter helt enkelt bli. I 

skolan kanske detta resulterar i lågt betyg i musik, men det påverkar inte andra ämnen. Annat är 

det med läs- och skrivsvårigheter. Att inte med lätthet och flyt kunna läsa och skriva enkla 

texter påverkar inte bara elevens möjligheter att klara svenskundervisningen. Det leder till att 

man blir handikappad i många situationer. Dessa elevers hela skolgång beror i mycket hög grad 

på vilken kunskap samtliga lärare har om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Elevernas framtid 

beror på hur du som lärare lyckas upptäcka detta hos dina elever och anpassa din undervisning 

så att funktionsnedsättningen inte förvandlas till ett handikapp (Lundgren & Ohlis 1995: 6). 

 

Dyslexi som handikapp 

 

Dyslexi har nyligen av Socialstyrelsen förklarats vara ett handikapp och därmed är dyslektiker i 

vissa svåra fall berättigade till tekniska stödåtgärder, och deras intresseorganisationer kan söka 

statsbidrag för sin verksamhet på samma sätt som andra handikapporganisationer. Høien & 

Lundberg (2006) hänvisar till att flera forskare såsom t ex Moats (1996), Worthy och Vise 

(1996) är överens om att kärnproblemet vid dyslexi rör läsningens tekniska sida, d.v.s. hur 

språkljud och bokstäver hänger samman. Detta samband måste sitta som berget för att barnet 

ska kunna ”knäcka läskoden”, d.v.s. att snabbt och enkelt kunna identifiera ett skrivet ord 

(Høien & Lundberg 2006: 99). Barn med dyslexi brukar ha svårt att uppmärksamma 

språkljuden i talet, även om deras hörsel är normal. Om man inte är säker på vilket ljud man 

hör, blir det förstås svårt att veta vilken bokstav som hör samman med ljudet. Därför möter barn 

med dyslexi svårigheter när de ska lära sig läskoden (Andersson, Belfrage & Sjölund 2007: 12). 

Författarna skriver vidare att dyslexi inte beror på lättja. Många gånger lägger barn med dyslexi 

mer tid på sitt skolarbete än normalläsande klasskamrater. Det beror inte heller på synfel eller 

hörselnedsättning. Dyslexi är ingen sjukdom och det finns ingen universalkur, som mediciner, 

särskilda glasögon eller kosttillskott som botar. Det finns alltså inga genvägar. För att bli en bra 

läsare måste man träna och det gäller även för elever med dyslexi. Skillnaden är att elever med 

dyslexi behöver mer tid och en specifik typ av träning, där flera sinnen engageras (a.a. s.12 – 

13).  

 

Stadler menar att barn med sen språkutveckling utgör en riskgrupp för att utveckla dyslexi. 

Därför bör dessa barn följas upp redan från småbarnsåldern och observeras särskilt vid 

skolstarten. Följande symtom kan finnas hos barn med försenad språkutveckling som senare 

utvecklas till dyslexi. Dessa barn:  

 
– är tystlåtna, talar inte gärna 

– pekar i stället för att tala 
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– använder gester och kroppsspråk 

– talar på yngre barns sätt 

– gör uttalsfel 

– talar otydligt 

– har svårt att uttala långa ord 

– talar med grammatiska fel 

– använder ettordssatser 

– har litet ordförråd 

– har svårt för att lyssna och repetera 

– är ofta blyga och tillbakadragna (Stadler 1994: 29) 

 

Stadler menar att dessa kännetecken kan förekomma hos dyslektiker parallellt med specifika 

läs- och skrivsvårigheter, men det är inte belagt att det finns något orsakssamband. Sen 

språkutveckling kan inte betraktas som kännetecken på dyslexi. Däremot ger det en signal om 

att man bör vara observant på barnets läs- och skrivutveckling. Många barn som haft försenad 

språkutveckling eller talfel drabbas inte av dyslexi och många dyslektiker har inte haft försenad 

språkutveckling eller talfel. 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2007) menar att dyslexi inte växer bort, men med rätt insatser 

genom hela skolan kan ett barn med dyslexi fungera på i stort samma villkor som andra barn. 

Författarna ger några vanliga kännetecken på dyslexi och vad barn med dyslexi brukar ha svårt 

med: 

 

– Ljudmedvetenhet – att exakt uppfatta ljuden i talande ord, vilka de är och i 

vilken ordning de kommer. 

 

– Ordigenkänning – att läsa skrivna ord snabbt och automatiskt. Barnen läser i 

stället ofta ”bokstav för bokstav”. 

 

– Tillgång till ordförrådet – att snabbt komma på exakt rätt ord. ”Vad kallas nu 

den vita björnen som lever på Grönland?” 

 

– Stavning brukar vara ett stort problem. 

 

– Arbetsminne – att hålla kvar något i huvudet medan man gör något annat. Ett 

exempel är att minnas vad en kamrat säger samtidigt som man letar efter en 

bok i skolväskan. 

 

– Att uttrycka sig i skrift – att få ner sina tankar på papper och berätta i skrift är 

kämpigt för barn med dyslexi medan muntligt berättande ofta går som en dans 

(a.a. s.14). 

 

Att det bristande arbetsminnet kan vara ett problem i vardagen, berättar David Grant i sin bok 

That’s the Way I think (2005: 8). Grant hävdar att det även i förlängningen kan innebära 

koordinationssvårigheter och prioriteringsproblem i samband med studier eller på arbetsplatsen. 

Grant menar vidare att upp till 90 % av alla dyslektiker har ett svagt arbetsminne. Men eftersom 

inte alla dyslektiker är drabbade bör man akta sig för att generalisera (a.a. s.13). 
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Att lära sig läsa och skriva 

 
Kan man då säga att det finns en formel för läsning? Gough and Tunmer (1986) i Høier & 

Lundberg (2006) hävdar att det finns en sådan. De har formulerat sin formel enligt följande; 

 

Läsning = avkodning X förståelse 
 

Denna formel visar att läsningen är helt beroende av att både avkodningen och förståelsen 

fungerar tillfredsställande. Om en av de ovanstående faktorerna är noll så blir slutprodukten 

också noll (Høien & Lundberg, 2006: 41). 

 

Stensmo (s. 218) menar att lässvårigheter kan ha följande elevkännetecken: Eleverna läser 

långsamt, trevande och hackigt. Författaren beskriver att de följer ofta texten med fingrarna och 

kan upprepa vad de redan har läst. Om de tappar bort sig i texten hoppar de över eller upprepar 

ljud, ord och satser. Vidare beskriver Stensmo att eleverna läser för fort och gissar vad det står. 

Vid obekanta ord gissar de ordet utifrån dess första bokstav eller hittar på nya ord. Eleverna 

utelämnar eller läser fel på småord och ändelser, t.ex. läser fel på ord som liknar varandra som 

”den”, ”där”, ”de”. De kan utelämna början eller slutet av en sats, delar av ord eller stora 

bokstäver och punkter. De uttalar och betonar orden felaktigt. Eleverna gör tillägg av bokstäver 

som t.ex. helt-helst, igen-ingen, bagaren-bargaren eller upprepar stavelser, t.ex. skrattade-

skrattatade. Eleverna kastar om bokstäver, t.ex. bar-bra, börd-bröd, strå-står eller hela ord t.ex. 

som-mos, mot-tom, mor-rom. 

 

Eleverna förstår inte vad de läser. Deras energi koncentreras till själva avläsningen av orden 

på bekostnad av läsförståelsen. Felläsningarna medför att de inte förstår innebörden eller 

logiken i den lästa texten. Eleverna känner obehag av läsning, läser lågmält och otydligt och 

läser ogärna när andra hör på. De läser ofta inget annat än skolböcker som de är tvungna att 

läsa (Stensmo, 2008: 218). 

 

Stensmo (s. 219) beskriver att skrivsvårigheter kan ha följande elevkännetecken: Eleverna 

skriver orden som de uttalas, inte som de stavas, t.ex. måln, läksa, äfter. Eleverna utelämnar 

bokstäver, särskilt då det kommer många konsonanter efter varandra i orden, de utelämnar 

vokaler, t.ex. svrd (svarade) obetonade bokstäver, stavelser och ändelser, t.ex. ring (ridning). 

Författaren fortsätter med att eleverna lägger till nya bokstäver i orden, t.ex. savara, svaradade. 

Eleverna spegelvänder bokstäver och siffror och har svårt att skilja mellan bokstäver som liknar 

varandra, t.ex. b och d. Eleverna glömmer prickar, ringar och interpunktionstecken. Eleverna 

blandar skrivstil med textad stil, stora och små bokstäver blandas i orden. Eleverna har dålig 

handstil eller skriver otydligt för att dölja stavfel och att de har problem att skriva bokstäver 

eller ord efter någon annans högläsning. 

 

Av ovannämnda läs- och skrivkännetecken kan vi dra en slutsats att läsning handlar både om 

avkodning och om förståelse. Avkodningen i form av ljudning, bokstavering och 
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stavelselösning och slutligen det ögonblickliga igenkännandet av ett ord kännetecknar en god 

läsare. Själva förståelsen av ordet kräver däremot mer, vilket endast ytterligare lästräning kan ge 

(Høien & Lundberg, 2006: 16). En dyslektiker känner ett stort motstånd mot att läsa, eftersom 

det kräver ett sådant hårt arbete. De får därför inte heller den lästräning som de så väl skulle 

behöva. I förlängningen kommer så rättstavningsproblemen eller med ett annat ord, de så 

kallade ortografiska svårigheterna. En dyslektiker har stora problem vid skrivning där varje ord 

krampaktigt måste tecknas ner. På grund av den stora ansträngningen tappar personen ofta 

sammanhanget och tanken i arbetet. Det finns ingen energi kvar för tolkningsarbetet (Høien & 

Lundberg, 2006: 146). I skolan där lärarens progression ofta följer genomsnittets nivå i klassen, 

hinner dyslektikern aldrig nå behärskningsnivån, innan klassen går vidare (Høien & Lundberg, 

2006: 276). 

 

Läsprocessen innebär att många förmågor integreras. Om det finns störningar av någon 

förmåga eller om förmågorna inte är integrerade eller synkroniserade måste man alltid hitta 

en väg för att stärka den delen som är svag eller också gå runt svårigheterna på något sätt. 

Lärare måste ha en ”fingertoppskänsla” för olika inlärningsmetoder. De måste förstå varför 

de skall välja en speciell metod för ett speciellt barn vid ett speciellt tillfälle under barnets 

läsutvecklingsperiod (Wallenkrans 1993: 9). 

 

Ytterligare ett problem kan vara dysgrafi som är vanlig hos dyslektiska barn. Dysgrafi 

kännetecknas av svåra handstilsproblem som kan ha samband med den ofta försenade 

finmotoriken hos dyslektiker. Att dyslektiker ofta försöker dölja sina stavfel med otydlig 

handstil hänger också ihop.  Många pedagoger arbetar här med felaktiga penngrepp, stark 

spänning i penngreppet osv. Att skriva och stava rätt kan ge ett bildminne av ordet, som hjälper 

till att memorera hur det stavas. Precis som att läsningen ligger på tungan så kan man säga att 

skrivningen ”ligger i handen” (Høien & Lundberg, 2006: 103). 

 

Diagnos 

 

Begreppet diagnos har två olika betydelser: 

 

1. bestämmande eller konstaterande av att ett visst tillstånd föreligger enligt någon 

klassificering som gjorts inom medicinen, psykologin eller vårdläran. 

 

2. fastställande av orsakerna till viss sjukdom eller visst reaktionssätt, visst 

sjukdomstillstånd av psykologisk eller kroppslig natur (Jakobsson 2002: 21). 

 

Dyslexi finns inte som diagnosterm i sjukvårdens diagnosmanualer. ”Specifika läs- och 

skrivsvårigheter”, alternativt ”lässvårigheter”/”skrivsvårigheter” är de beteckningar som 

återfinns som diagnoser i DSM-IV, den statistiska manualen för klassificering av 

sjukdomstillstånd som används inom psykiatrin. Kliniska psykologer som arbetar enligt DSM-
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IV identifierar ”lässvårigheter”/”skrivsvårigheter” genom diskrepansdefinitionen
6
. Logopeder, 

som har sin yrkesmässiga grund i behandling av språkliga problem arbetar i en annan tradition. 

De diagnostiserar specifika läs- och skrivsvårigheter genom en språklig utredning 

(Vetenskapsrådet 2007: 60).  

 

Det finns ett motstånd mot att ställa diagnosen dyslexi. Å ena sidan behöver eleven en tidig 

diagnos för att få nödvändig hjälp. Å andra sidan riskerar man att ”stigmatisera” eleven, d.v.s. 

sätta en stämpel på eleven. Det kan ju trots allt handla om övergående läs och skrivsvårigheter. 

Sättandet av diagnosen dyslexi kräver grundliga analyser kring elevens språkliga funktioner och 

även en kartläggning av de fysiska funktionerna. Man kan trots allt inte bortse från fakta som 

låg intelligensnivå, svårigheter med det talade språket, synsvårigheter, hörselproblem, 

emotionella/motivationella problem och bristande undervisning (Høien & Lundberg, 2006: 

263). Att gränsen mellan dyslexi och att bara vara en dålig läsare är mycket flytande, gör ju inte 

saken lättare (a.a. s. 11). De så kallade sekundära symptomen i form av dåligt självförtroende 

får inte underskattas, enligt Høien & Lundberg (2006: 23). Tyvärr har många dyslektiker med 

sig en mycket negativ självbild från lågstadiet (Høien & Lundberg, 2006: 167) och kan därför 

uppleva resten av sin skoltid som frustrerande. Lågt självförtroende, dålig social anpassning och 

misslyckanden inom andra akademiska områden är vanliga sekundära problem (Wolff 2005: 

13). 

 

Medan en dyslektiker har stora svårigheter med att lära sig läsa, så har de flesta en verbal 

färdighet som ligger över genomsnittet hos befolkningen i övrigt. Det är i själva verket 

skillnaden mellan nivåerna för läskunnighet och verbala färdigheter som är nyckeln till att 

kunna ställa diagnosen dyslexi (Grant 2005: 27-28).  

 

David Grant menar att trots att många forskare såsom Elena Boder (USA) och Andrew Ellis 

(UK) gjort försök att upprätta undergrupper inom dyslexi, så är detta en svår uppgift. Grant 

hävdar att dyslexi är helt individuellt och består av helt individuella svagheter och styrkor hos 

personen ifråga (Grant 2005: 32).  

 

Själva begreppet ”diagnos” på dyslexi kommer endast att användas av oss i de fall som eleverna 

har fått denna diagnos ställd av läkare eller logoped. Vi uppfattar begreppet diagnos som det 

beskrivs enligt betydelserna under rubriken för denna text. I våra samtal med skolhälsan och 

specialpedagog har inte definitionen av begreppet diagnos dryftats utan ett konstaterande att 

eleven har diagnos eller inte. I vår undersökning använder vi både begreppen läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Vi använder begreppet dyslexi på de elever som skolhälsan har 

kommunicerat till oss har fått diagnosen dyslexi. Endast denna kategori elever har tillfrågats om 

att delta i vår undersökning. 

 

                                                      

6 Störande brist på överrensstämmelse.  
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I analysen kan vi följa både lärarnas anpassning av undervisningen till elever med läs- och 

skrivsvårigheter och hur eleverna upplever sin situation i skolan.  

 

 

Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod för att söka svar på de frågor vi ställt och vilka 

avgränsningar vi gjort. Vi berör även hur vi gjort för att följa de forskningsetiska principerna i 

vår undersökning. Vi avslutar med att beskriva hur vi genomfört vår undersökning. 

 

Val av metod 
 

För att reda ut vad begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är och ge en bild av vad 

forskningen inom området har åstadkommit har vi tagit del av relevant litteratur och publicerade 

artiklar. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer på en 

gymnasieskola i Mellansverige där vi intervjuade elever och lärare. Vi ville på detta sätt ta reda 

på hur lärarna anpassar sin undervisning i klassrummet för elever med dyslexi och hur eleverna 

med dyslexi uppfattar sin studiesituation.  

 

Den vetenskapliga arbetsprocessen som vi använt oss av är den induktiva. När man arbetar 

enbart utifrån data och låter teorierna utveckla sig därifrån, kallas arbetssättet induktivt. 

Forskaren generaliserar med utgångspunkt från sina data. Detta arbetssätt används vanligtvis 

inom den kvalitativa forskningen (Boolsen, 2007: 26). ”Den forskare som arbetar induktivt kan 

sägas följa upptäckandets värld” (Patel & Davidson, 2003: 24). 

 

Vi inspireras även av en hermeneutisk vetenskapssyn.  Hermeneutiken är en metod som 

används för att tolka människors agerande med avsikt att förstå grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen. Vi är medvetna om att vår tolkning, som vi själva ”är en del av, kan å ena 

sidan betraktas som en källa till insikt, och å den andra sidan som en källa till feltolkningar” 

(Boolsen, 2007: 31). Detta beskriver den s.k. Hermeneutiska Cirkeln, d.v.s. förhållandet mellan 

helhet och del och från subjekt till objekt. 

 

Kvalitativ undersökning 
 

En kvalitativ undersökning genomförs i form av intervjuer där samtalet med fördel spelas in, om 

respondenten så tillåter, för att sedan bearbetas och slutligen sammanställas. Avsikten med 

denna metod är att få bredare och djupare svar där frågorna kan ingå i ett resonemang mellan 

intervjuaren och respondenten. 

 

Kvalitativt inriktad forskning är forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data. 

Forskaren genomför kvalitativa intervjuer och gör tolkande analyser av sitt material (Patel & 
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Davidson 2003: 14). Anledningen till att vi gjorde en kvalitativ undersökning var att vi önskade 

få en mångtydig empiri
7
 utifrån informanternas perspektiv.  

 

En kvalitativ intervju har normalt sett en låg nivå av standardisering, eftersom respondenten ges 

möjlighet att svara med egna ord. Oftast sker intervjun i form av ett samtal där man aldrig i 

förväg kan formulera färdiga svar för respondenten. Man brukar säga att intervjuaren ska 

försöka ”go native”, d.v.s. försöka möta respondenten på dennes egna villkor. Detta är inte alltid 

lätt att genomföra, eftersom intervjuaren i vissa fall kan befinna sig i överläge mot 

respondenten. Det är många faktorer som kan påverka situationen, såsom makt, kön, ålder, 

social bakgrund, etnisk tillhörighet m.m. (Patel & Davidson 2003: 77-79). Genom en kvalitativ 

undersökning kan man skaffa en annan och djupare kunskap än man får vid den kvantitativa 

undersökningen, som oftast ger en mer fragmentiserad kunskap (a.a. s. 118). Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att inkassera beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.  

 

Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades livsvärld och hennes relation till den. 

Intervjuaren vill tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld och försöker 

samtidigt registrera och tolka meningen i det som sägs och hur det sägs. Intervjun söker 

kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte kvantifiering som mål. Intervjun söker 

vidare erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld. 

Beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas, inte allmänna åsikter. 

Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade fenomen i stället för att komma med färdiga 

kategorier och tolkningsscheman. Intervjun är fokuserad på bestämda teman, den är varken 

strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. Den intervjuades 

uttalanden kan ibland vara mångtydiga och spegla motsägelserna i den värld hon lever i. En 

intervju kan leda till nya insikter och den intervjuade kan under intervjuns lopp komma att 

förändra sin beskrivning av eller uppfattning om ett visst tema. Olika intervjuare kan få den 

intervjuade att göra olika uttalanden om samma tema beroende på deras skiftande känslighet för 

och kunskap om ämnet för intervjun. Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom 

det mellanmänskliga samspelet i situationen. En väl genomförd forskningsintervju kan vara en 

ovanlig och berikande upplevelse för den intervjuade, som kan vinna ny insikt om sin 

livssituation (Kvale, 1997: 35). 

 

Rapporter om kvalitativa intervjuundersökningar har tenderat att framkalla ganska likriktade 

invändningar från traditionellt samhällsvetenskapligt håll. Den kvalitativa forskningsintervjun är 

inte vetenskaplig, utan speglar bara sunda förnuftet. Den är inte objektiv, utan subjektiv. Den är 

inte trovärdig, utan snedvriden. Den är inte tillförlitlig, utan bygger på ledande frågor. Den är 

inte heller intersubjektiv, utan olika läsare finner olika innebörder. Den är inte en vetenskaplig 

metod, den är för personberoende. Den är inte hypotesprövande, utan explorativ. Den är inte 

kvantitativ, utan enbart kvalitativ. Den är inte heller generaliserbar, det finns för få 

                                                      

7 Erfarenhet 
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intervjupersoner och den är inte valid, eftersom den förlitar sig på subjektiva intryck (a.a. 

s.257). 

 

Orsak till valet av kvalitativ metod 
 

Vårt val av en kvalitativ metod i form av besöksintervjuer grundar sig på informanternas 

livsvärld i skolan som lärare och elev där vi sökt nyanserade beskrivningar av deras personliga 

kunskaper och upplevelser.  

 

Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ undersökning är att den oftast bedrivs i form av 

enkäter med fasta frågor som söker besvara frågor om vad och hur många som tycker något. En 

kvantitativ intervju i form av en enkät, är riktad till många respondenter där svaren kan ges i 

form av ett kryss i en ruta. Därigenom får man svar på vad många anser i en viss fråga. Svaren i 

en enkätundersökning blir därmed inte så spontana, djupa och berättande som i en kvalitativ 

intervju där respondenten mer kan utveckla sitt resonemang (Lantz 2007: 29-32, Patel och 

Davidsson 2003: 77-106). Kvantitativt inriktad forskning analyseras även ofta genom 

bearbetning av statistik. Statistiken redovisas flitigt i procent och i tabellform med denna metod 

vilket inte passade vårt syfte.  

 

Eftersom man inom forskningen vill ha så generella resultat som vanligt, vill man gärna 

generalisera dessa resultat till andra företeelser som kan betraktas som jämförbara med den 

undersökta gruppen. Det enklaste sättet att göra ett sådant stickprov är genom ett slumpvis 

urval. Här kan dock ett visst bortfall, d.v.s. de data som man inte lyckats få in, påverka 

slutresultatet. Stickprovet kanske inte längre är representativt (Winter 1992: 37). Exempel på 

andra typer av urval är stratifierat urval, där man anpassar urvalsmängden till verkligheten och 

systematiskt urval, där man väljer individer efter ett förutbestämt system (Patel & Davidson 

2003: 109-110).  

 

Urval 
 

Vi bestämde oss för att genomföra intervjuerna på en skola som geografiskt sett ligger inom ett 

hanterbart avstånd för oss båda, eftersom vi bor drygt 20 mil ifrån varandra. Gymnasieskolan 

ligger i en mindre stad i Mellansverige och har ca 1600 elever där en av oss är verksam. Vi har 

inte för avsikt att jämföra elever vid olika skolor och deras studieupplevelse eller olika skolors 

lärares studieanpassning. Vi bestämde oss därför, efter tillstånd av rektor, att genomföra vår 

undersökning på en och samma gymnasieskola.   

 

Vi kontaktade en yrkesverksam lärare/kollega med mångårig rutin från skolan och gedigen 

studiebakgrund, för förslag på lärarrespondenter. Vi eftersträvade att respondenterna skulle ha 

någon form av lärarutbildning och ha varit yrkesverksamma några år för att uppnått viss rutin 

inom yrket. Vår förväntan var att dessa då skulle ge oss erfarenhetsmässigt utförliga svar på 
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våra frågor enligt bilaga 1. För att återfå tillräckligt med substans för resultatet valde vi att 

tillfråga åtta till antalet lärare för intervjuer på detta gymnasium, samtliga accepterade. 

 

Efter samtal med skolans speciallärare och skolhälsa framkom det att ett betydande antal elever 

på skolan hade svårigheter med läsning och skrivning men att det endast var ett fåtal elever som 

hade diagnosen dyslexi. Vår ambition med undersökningen var att endast elever med diagnosen 

dyslexi skulle medverka i studien. Detta för att få svar på frågorna enligt bilaga 2. Vår strategi 

var att intervjua samma antal elever som lärare. Fler elever än vad vi hoppades på valde att 

acceptera sin medverkan som respondent, totalt tio elever. Detta utgjorde vårt beslut att 

intervjua samtliga dessa elever på detta gymnasium vilket renderade till en tillräcklig 

informationsmängd för resultatet. 

 

Avgränsningar 

 

Anledningen till valet av en gymnasieskola är att vi bedömer antalet elever i skolan som 

tillräckligt många för att kunna säkerställa antalet elever med diagnosen dyslexi. Vi vill även ta 

reda på om det är så att eleverna känner att de redan i grundskolan har fått det stöd som de 

behövt samt vilken förhandsinformation de fått kring gymnasiet de går på. Detta med bakgrund 

av en oroväckande artikel i dagspressen om att var tredje elev som kommer från hem där båda 

föräldrarna bara gått grundskolan inte hade tillräckligt bra betyg för gymnasiet (DN, 2006). Det 

ger en viktig bakgrundsinformation till de frågor som vi fortsättningsvis vill ställa kring hur 

eleverna uppfattar sin studiesituation i gymnasiet och vilka förväntningar de haft. 

 

Vi bestämde oss för att kontakta elever med diagnos dyslexi som hade fyllt 18 år och därmed 

var myndiga. I och med att eleverna var myndiga, kunde de själva fatta beslut om sitt 

deltagande, utan målsmans tillstånd. Detta underlättade genomförande av undersökningen för 

oss. 

 

Etik 
 

Vi följer de forskningsetiska principerna i vår undersökning. Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet har i sin etiska kommitté ställt upp etiska regler för 

humaniora
8
 och samhällsvetenskap

9
. Det grundläggande individskyddskravet kan här 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Dahmström 2005: 358-359). 

                                                      

8 Sammanfattande namn på de humanistiska vetenskaperna, dvs. de filosofiska, historiska och 

filologiska vetenskaperna. 

9 Sammanfattande benämning på de ämnen som studerar samhället i dess olika aspekter, t.ex. 

kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, psykologi, demografi, 

socialantropologi och rättssociologi. 
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Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet, 

samt att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 

När vi skulle genomföra vår undersökning kontaktades de presumtiva respondenterna via e-

post, se bilagorna 3-4. Vi tydliggjorde i dessa brev att vi följer de forskningsetiska principerna i 

vår intervjuundersökning. Vi utlovade total anonymitet för de personer som ville delta. Samtliga 

svar har behandlats konfidentiellt. Det kommer inte heller att synas vilken gymnasieskola vi har 

genomfört vår undersökning på. Innan vi påbörjade varje intervju klargjorde vi att den 

personliga integriteten skulle beaktas och att inga namn skulle gå att urskilja i uppsatsen. 

Respondenten fick själv bestämma om det gick bra att spela in intervjun.  

 

Vi hoppas att vi genom detta arbetssätt har följt alla etiska krav på hur en undersökning ska 

genomföras och går nu vidare till att beskriva själva genomförandet. 

  

Genomförandet 
 

Under genomförandet redogör vi för hur vi rent praktiskt genomförde våra intervjuer och hur vi 

bearbetade dessa. Slutligen går vi igenom hur vi hanterat frågorna kring tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

 

I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens 

synpunkter. Själva intervjuandet är det mest engagerande stadiet i en intervjuundersökning. 

Den personliga kontakten och de ständigt nya insikterna i intervjupersonernas livsvärld gör 

intervjuandet till en spännande och berikande upplevelse (Kvale, 1997: 117). 

 

Alla har vi skiftande bakgrund, är unika personligheter och befinner oss i olika stadier i vår 

livsvärld vilket ger nyanserade insikter från varje respondent att beakta för intervjuaren.  
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Vår första kontakt med respondenterna togs via e-post, bilagorna 3 och 4, som tidigare nämnts, 

där vi presenterade oss och undersökningens syfte, varvid frågan om intresse för deltagande 

ställdes. Samtliga våra intervjuer genomfördes genom att vi besökte varje respondent var för sig 

enligt plats och tidplan som respondenten själv bestämt via e-post och/eller telefonsamtal. Vi 

ville på så sätt undvika att störa respondenterna under deras yrkesverksamma/studerande 

verksamheter. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum. Varje möte inleddes med ett allmänt 

samtal om väder och vind för att härigenom bygga upp ett avspänt samspel mellan oss som 

intervjuare och respondenten. För att den intervjuade skulle få en uppfattning om oss som 

intervjuade, redogjorde vi för vår dagliga yrkesroll och avsikten med undersökningen samt de 

forskningsetiska principerna. Därefter tillfrågades den intervjuade om inspelning av intervjun 

accepterades och varför den med fördel spelas in. Samtliga respondenter accepterade inspelning. 

Ett vanligt sätt att registrera intervjuer är genom att samtalet spelas in. Intervjuaren kan då 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Intervjuerna genomfördes i exakt samma 

frågeordning som bilagorna 1 och 2 visar. Efter varje intervju, då bandspelaren var avstängd, 

avrundades besöket med ett samtal där vi med eftertryck påtalade vår tacksamhet för deras vilja 

att delta. Det totala antalet respondenter var 18. 

 

Bearbetning 
 

Transkriberingen började med att vi lyssnade igenom varje intervju, mening för mening, för att 

sedan återge dem i skrift på dator. Därefter gjorde vi utskrifter av intervjuerna och sorterade in 

svaren under respektive intervjufråga. Detta medförde att vi fick en klar överblick över vad 

samtliga respondenter svarat på varje fråga. Med hjälp av olika färgpennor kunde vi sedan se 

samband och avvikelser hos respondenterna. Detta gav oss ett metodiskt system för att 

strukturerat kunna återge resultatet under tillämpliga rubriker till den färdiga rapporten vilket 

medför att läsaren med tydlighet kan utröna resultatet. 

Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys. 

Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig början till en analys. Hur mycket 

som skrivs ut och i vilken form beror på sådana faktorer som materialets natur och syftet 

med undersökningen, tillgången på tid och pengar och – inte att förglömma – på en 

tillförlitlig och tålmodig person som kan göra utskriften. Att skriva ut från ett band är 

förbundet med en rad tekniska och tolkningsmässiga problem som det inte finns några 

standardlösningar på utan snarare kräver ständigt nya avgöranden (Kvale, 1997: 155). 

 

Tillförlitlighet och rimlighet 
 

I forskning är det viktigt att veta vad man undersöker och vilka metoder som är passande. När 

det gäller kvalitativ forskning gäller det att man måste vara säker på att man studerar rätt 

företeelse med korrekta metoder. Detta kan förstärkas genom god teoriunderbyggnad, bra 

instrument och noggrannhet vid själva mätningen (Patel & Davidson 2003: 102). Förändringar i 

utfallet som vid en kvantitativ forskning skulle ha betraktats som låg reliabilitet, behöver inte 

betyda det i en kvalitativ forskning dvs. att tillförlitligheten behöver tolkas som låg. Eftersom 

det i kvalitativa undersökningar handlar om individer, kan förhållanden ha ändrat sig, så att 
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intervjupersonen därför har ändrat uppfattning. Tillförlitligheten måste här ses mot bakgrunden 

under just den specifika situationen som rådde vid undersökningstillfället. Kvalitativa forskare 

använder sig därför av tillförlitlighetsbegreppet. När det gäller undersökningens tillförlitlighet 

måste forskaren vara ytterst följsam i forskningsprocessen och kommunicera tolkningarna så att 

meningarna hos dessa framträder (Patel & Davidson, 2003: 103).  

 

Vi har försökt att uppnå tillförlitlighet och rimlighet i vår undersökning genom att samtala med 

elevhälsan och specialpedagoger vid den berörda skolan. Det visade det sig att antalet elever 

med diagnosen dyslexi var lågt. Däremot finns ett större antal elever med läs- och 

skrivsvårigheter som inte har någon diagnos. För att vår undersökning skulle säkerställa att vi 

studerar rätt företeelse, fick vi hjälp av elevhälsan och specialpedagoger att få kontakt med de 

elever som hade diagnosen dyslexi. Specialpedagogen tog den första kontakten med varje 

deltagande elev muntligen, varefter eleven e-postade sitt telefonnummer/e-post adress till oss 

för vidare korrespondens. Vi valde att intervjua, istället för att be eleverna fylla i en enkät. 

Genom att samtala med dessa elever anser vi att vi valt en passande metod för undersökningen. 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt vill vi klassificera våra intervjuer med utgångspunkt från vårt syfte och våra 

frågeställningar.   

Resultatet har delats upp i elevers och lärares upplevelser förutom den inledande rubriken som 

redogör lärarnas utbildning och erfarenhet av läraryrket. Några av våra frågor rör elevernas tid i 

grundskolan, eftersom det känns viktig att synliggöra de grundkunskaper som eleverna har när 

de kommer till gymnasiet.  

 

Utbildning och yrkeserfarenhet 

 

Lärarnas skildringar 

Lärarinformanterna har arbetat inom läraryrket från 4 till 39 år. Erfarenheten av yrket finns men 

är av skiftande dignitet. Informanterna har samtliga någon typ av pedagogisk utbildning som 

gör dem nationellt behöriga som lärare. De flesta har gymnasielärarutbildning. 

Lärarna anser enhälligt att det var för lite undervisning om ungdomar med särskilda behov i 

utbildningen de har gått. Den utbildning som de fått i substansen under senare år är de fåtal 

studiedagar, på skolan de arbetar, som ägnats åt ämnet men som ändå anses som för lite.  

 

… Vi har väl snuddat lite i ämnet både vid lärarutbildningen och på de studiedagar vi har haft 

på skolan men det mesta lär man sig efter hand. (L4) 

… Det ingår inte i lärarprogrammet. Man läser en kurs som innefattar alla sådana här 

bokstavskombinationer så att man får en överblick. Det ingår ingen utbildning i metodik, hur 
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jag metodiskt arbetar med dyslexielever. Mitt lärarprogram var väldigt forskningsinriktat. Vi 

pratade inte mycket praktiskt lärarjobb, tyvärr. (L7) 

… Det känns som att forskningen har sprungit förbi den kommunala skolan. (L6) … Första 

lektionen som jag har eleverna så brukar jag be dem att skriva sådant som de tycker att jag 

måste veta. Ibland kan jag se elever som har problem utan att det är diagnostiserat. En del 

elever tycker att de har problem med att stava, jamen är det bara det, ofta är eleverna 

duktiga i övrigt i ämnet. (L5) 

 

De flesta av informanterna önskar att mer undervisning i lärarutbildningen borde ägnas åt elever 

med särskilda behov och att skolans studiedagar oftare bör ge information/utbildning i ämnet. 

Flera av informanterna menar att deras rutin och erfarenhet inom yrket gör att de tämligen 

omgående upptäcker de elever som har svårigheter med läsning och skrivning inom ramen för 

undervisningen. 

 

Dessvärre har rättstavningsproblematiken en tendens att kvarstå upp i vuxen ålder. Det är därför 

viktigt att blivande lärare på lärarhögskolorna får möjlighet att lära sig mer om de metoder och 

hjälpmedel som finns att tillgå (Høien & Lundberg, 2006:305- 307). 

 

Diagnosen dyslexi 

 

Elevernas meningar (E) 

Några elever får sin diagnos redan i grundskolans lågstadier. Två elever beskriver detta så här: 

 

... Det var min lärare i lågstadiet och mellan då som fick reda på att min syster hade dyslexi 

då och mamma har också det. (E1) 

… Så sa han att jag hade diagnosen ADHD och svår dyslexi. Det var en lärare som såg att jag 

hade svårt, jag få ont i huvudet när jag koncentrerade mig och grejer, för mycket så blir jag 

lite sprallig och skit. (E4) 

 

Aktuell forskning (Vetenskapsrådet, 2007: 23) visar att dyslexi har en hög grad av ärftlighet och 

om läraren är väl insatt i detta kan barnet få det stöd som behövs redan på lågstadiet. Ju tidigare 

specialundervisning kan sättas in desto fortare går problemen att åtgärda (Høien & Lundberg, 

2006: 139). Dessa elevers hela skolgång kan sägas bero på att läraren har kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter och noterar att denna elev behöver extra stöd. Om bara rätt hjälp sätts in tid så 

kanske denna inte funktionsnedsättning förvandlas till ett handikapp (Lundgren & Ohlis, 1995: 

6). 
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De flesta dyslexidiagnoser ställs i mellanstadiet. Två elever gick redan hos speciallärare som såg 

till att en riktig undersökning gjordes. En elev fick emellertid kännedom om sin diagnos på 

följande sätt i fyran: 

 

… Läraren sa att man var dum i huvudet för att man inte fattade någonting. Jag bara jahapp 

sa jag ingenting mer med det. … Och jag fick ju ingen hjälp annars liksom. Hon sa bara – du 

ska gå om, för du fattar ju ingenting. Så var hon… jag har inga grunder i svenskan och jag 

kan inga grunder i engelska. (E2) 

 

Denna elev hade på ett drastiskt sätt fått informationen av sin lärare att läs- och skrivsvårigheter 

var detsamma som ”dum i huvudet”. Eleven gick igenom hela grundskolan utan att få några 

grundkunskaper i svenska och engelska. Utan lärarens stöd har en elev svårt att få den hjälp som 

finns inskriven i läroplanen (Lpo94). 

 

Några av eleverna får diagnoserna så sent som i högstadiet, en del t.o.m. så sent som i åk 9. 

Eleverna i denna grupp upplever en osäkerhet om vad diagnosen egentligen innebär. Diagnosen 

kan innebära problem med antingen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, koncentrationsproblem 

eller att eleven har lång inlärningstid. En elev uttrycker det så här: 

 

… Det är bara sagt att jag har lång inlärningstid och sen har jag inte hunnit gjort något test 

än. Fast dom har väl visat det mer och mer att jag har det, men jag har inte gjort nåt test på 

det. (E8) 

… Det är ju inte riktigt dyslexi heller. Det är mer att jag har liksom svårt att koncentrera mig 

och sånt. Att jag har väldigt svårt att sitta still och liksom koncentrera mig på att skriva. 

(E10) 

 

Två elever var lite osäkra på om det var dyslexi de hade eller om det bara handlade om lång 

inlärningstid eller koncentrationssvårigheter. Elevhälsan hade emellertid meddelat oss att dessa 

elever hade diagnosen dyslexi. Tidig stödundervisning kan i många fall avhjälpa 

lässvårigheterna (Høien & lundberg, 2006: 143). Att först i högstadiet få en diagnos, medför 

problem för eleverna fortsatta skolgång. 

 

Lärarnas meningar (L) 

Dyslexi betyder för lärarinformanterna att det existerar en oförmåga/ett hinder att kunna 

uttrycka sig i tal och/eller skrift, läs- och skrivsvårigheter. Flera av dem påpekar att det är 

individuellt i vilken grad denna oförmåga/hinder personifierar sig och att det inte är fråga om ett 

förståndshandikapp utan mer en funktionsstörning.  

 

… Det handlar om problem med antingen avkodningen av en text eller när man ska överföra 

en text från medvetandet till en dator eller med penna eller papper. Vi alla är mer eller 

mindre dyslektiska. Själv har jag en förmåga att kasta om B och P. (L6) 
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… Det är svårt att veta vem som har dyslexi eller inte om det inte finns en diagnos, en del 

har bara lite svårt för sig. (L8) 

… Jag har ofta haft elever med studieproblem, det kan vara dyslexi, det kan vara sociala 

problem också. En del elever har läs- och skrivsvårigheter men de klarar utbildningen i varje 

fall. Sedan kan det vara tvärt om, att de som har diagnos har väldigt svårt. Det är lite olika. 

En del elever med diagnos är väldigt ambitiösa och jobbar fantastiskt mycket och klarar sig i 

alla fall. (L3) 

 

Av svaren att döma har samtliga lärare kunskap vad begreppet dyslexi innebär men att det kan 

vara svårt att avgöra vem som har dyslexi, ”lite svårt för sig” eller sociala problem. Dyslexi är 

en funktionsnedsättning som yttrar sig i att individen har svårare än normalt att hantera ord och 

bokstäver trots att personen intellektuellt sett inte borde ha det (Lundgren & Ohlis 1995: 6). 

 

Stöd i grundskolan 

 

Elevernas betraktelser  

Grundskolan borde ha mer tid till speciallärare för sina elever tycker en elev samt att det borde 

finnas en speciallärare till varje klass. En majoritet av eleverna hade fått gå hos speciallärare i 

grundskolan. Sex av eleverna uttryckte att hjälpen de fått hos specialläraren var bra. Två elever 

ville förmedla positiva kommentarer: 

 

… Det var grymt bra faktiskt. Ja, det var ju mer som det är skillnad mot de här tjugo stycken 

så att då blir det ju … för läraren hinner ju inte med en liksom lika mycket. (E10) 

… Det blev mycket lättare att lära sig när det var lugnt och så och att jag kunde koncentrera 

mig bättre när hjälpläraren var med. Han förklarade så att jag förstod liksom. Jag tycker det 

var bra. (E7) 

 

Att barn med läs- och skrivsvårigheter har ofta lättare att koncentrera sig när det är lugn och ro, 

är allmänt känt. Mindre klasser eller grupper är därför att föredra för dessa elever.  

Fyra elever hade fått gå i ”liten grupp” och upplevde att de fått bra hjälp. En elev berättade: 

 

… Så jag gick i en specialgrupp under hela både lågstadiet och högstadiet och fick hjälp. Men 

i slutet av nian hoppade jag hälften till en hög klass. Ja, det kändes bra. Det kändes bra att 

vara lite mer normal. (E4) 

 

Denna elev tyckte det var positivt att få gå i liten grupp och få hjälp, men ville samtidigt vara 

”normal” som andra tonåringar och kunna gå i en ”vanlig” klass. 
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Följande respondent påvisar att vissa lärare lägger ner mycket tid på att få sina elever att 

koncentrera sig mer på skolarbetet. En elev upplevde sin lärare som mycket krävande: 

 

… Ja, det var ju den där läraren då som hjälpte oss då med allting. Tjata och tjata, man 

tyckte hon var gnällig och allting. Så här efteråt så är jag hemskt tacksam över det liksom. 

(E1) 

 

Just denna elev fick så mycket hjälp i grundskolan att speciallärare inte behövdes i gymnasiet. 

En annan elev fick en ny lärare i sjuan och upplevde då hela andra krav: 

 

… I mellanstadiet, när man var liten och gick upp till sexan fick jag inte så jättebra hjälp. Jag 

hade inte så jättebra lärare. I sjuan kunde jag inte någon matte och fick ta igen allting, det 

var jättejobbigt. Men då hade jag en jättebra lärare som hjälpte mig så att jag hann ikapp 

allting på ett år. … läraren har alltid varit extra sträng. Såhär typ: NN koncentrera dig, NN, 

typ så fort jag gör någonting annat. (E6) 

 

Att läsa in hela grundskolans matematik på ett år är imponerande och visar på en mycket 

kompetent lärare och samarbetsvillig elev. Dyslektiker har inte alltid svårigheter med 

matematik, utan dyslexi är helt individuellt och består av individuella svagheter och styrkor 

(Grant, 2005: 32). Det är därför förvånande att en elev kan gå ända till sjuan i högstadiet, utan 

att ha kunnat tillgogogöra sig undervisningen i matematik. 

 

Elevernas svar visar att även om majoriteten av eleverna fick stöd i grundskolan, så fick inte alla 

elever den hjälp som de hade behövt. Två elever uttryckte sig enligt nedan: 

 

… Då fick jag sjuan, åttan, nian, lite dålig hjälp tyckte jag. (E5) 

… Nej, jag fick klara det alldeles själv. (E2) 

… Så vi pratade jämt om det på utvecklingssamtal, men man gjorde aldrig någonting åt det. 

Så jag fick aldrig någonting. Någon hjälp, ingenting, fast jag sa till om det. (E2) 

 

Den första eleven (E5) fick hjälp först i högstadiet och tyckte att hjälpen var dålig när den 

äntligen kom. Hos Eleven E2 kan man ana sig till en uppgivenhet över att ha gått igenom hela 

lågstadiet utan det stöd som hade behövts och som eleven även har rätt till.   

 

Lärarnas betraktelser  

Lärarna får information om elever som ska börja i årskurs ett på gymnasiet vid så kallade 

överlämnande konferenser vid terminsstarten. Där träffas företrädare från grundskolan och 

lärare samt andra representanter som SYV från gymnasiet för att ta del av informationen 

innehållandes generella omdömen om eleverna samt de som har särskilda behov. Ett stort 
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missnöje finns hos flera av informanterna då de upplever avsaknaden av representanter från 

några av grannkommunerna på dessa överlämnande konferenser. De menar att detta medför att 

viktig elevinformation inte framförs vilket kan vara förödande för elever som är i behov av 

hjälpande pedagogiska insatser. 

 

… Jag har varit med om en gång då en syokonsulent från en grundskola i en grannkommun 

ringde hit för läraren i svenska ville veta hur det gick för den här eleven. Eleven hade det 

svårt med svenska i grundskolan men här i gymnasiet hade godkänt. Då först, efter kursens 

slut, fick jag reda på det. Man får märka det själv eller så talar eleverna själva om att de har 

det svårt, det är det vanligaste. (L1) 

… Om jag tittar på elever som kommer från andra kommuner så är det inte säkert att 

överlämnande av elevinformation fungerar. Erforderliga handlingar följer inte med eller så 

stannar de någonstans på vägen. Ju tidigare åtgärderna eller stöden sätts in, desto bättre är 

det ju. (L6) 

… Ibland får jag över huvud taget ingen information om en del elever, beroende vart de 

kommer ifrån. Kommer de från andra kommuner än denna får jag inte veta någonting. (L1) 

… Ofta berättar eleverna själva att de har läs- och skrivsvårigheter. (L2) 

… En del elever är så sönderhjälpta från grundskolan att de inte kan handla och agera själva. 

De har suttit hos någon resurslärare som gjort allt åt dem. Ska jag skriva själv? Det kan du 

inte mena? Jo, säger jag. Jaha, men jag kan inte, jag har läs- och skrivsvårigheter. Jamen då 

må vi träna då, säger jag. (L1) 

 

Lärarna anser att överlämnande konferenser från grundskola till gymnasieskola medför viktig 

information om eleverna. De anser det olyckligt att inte samtliga närliggande kommuner som 

har elever i deras gymnasieskola inte deltar i konferensen då viktig elevinformation inte 

framförs. 

Dyslexi växer inte bort men med rätt insatser genom hela skolan kan ett barn med dyslexi 

fungera på i stort samma villkor som andra barn (Andersson, Belfrage och Sjölund, 2007: 14). 

 

Stöd i gymnasiet 

 

Elevernas ståndpunkter  

Samtliga elever upplever att de får den hjälp de behöver för att klara sina studier. Av 

intervjupersonerna går sex elever regelbundet hos speciallärare och upplever att de får bra hjälp. 

Följande positiva kommentar lämnades av tre elever: 

 

… Ja, jag går ju hos specialpedagogen som hjälper mig jättemycket. Det är ju mer teori här 

än man kan tro så NN är till jättestor hjälp tycker jag. Utan NN hade det varit svårt för 

lärarna har ju inte tid liksom. (E7) 
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… Ja, det är faktiskt jättebra hjälp. Det tog ju bara någon när jag förklarade hur det låg till 

för lärarna och de upptäckte liksom så fick jag ju hjälp direkt. Men sen har jag ju inte ro på 

sistone och ta emot liksom. (E10) 

… Men jag går ju på specialsvenska och specialengelska. Specialsvenska går jag där och så 

får jag jobba med det jag har hamnat efter i. Så kan jag jobba ikapp. (E6) 

 

Klasserna är stora, 25-35 elever/klass på gymnasiet och lärarna har svårt att hinna ägna sig åt 

elever med behov av stöd i klassrummet. Ovanstående kommentarer visar att behovet av 

speciallärare är stort, samt att hjälpen är mycket uppskattad av eleverna. En elev skiljer sig från 

de andra genom att erkänna att det finns mer hjälp att få än vad orken räcker till. Vi tolkar detta 

till att eleverna inte orkar ta emot mer hjälp. I gymnasiet finns inte den uppdelning i mindre 

grupper som man använder sig av i grundskolan. 

 

Intrycket som elevintervjuerna ger är att studiekravet är högre i gymnasiet, även om lärarna inte 

ställer samma krav som i grundskolan. Ingen av eleverna nämner att deras lärare är krävande i 

gymnasiet. 

 

Två elever hade valt att inte ta hjälp av speciallärare, men av två olika skäl. Den ene för att hjälp 

inte behövdes längre och den andre för att eleven själv inte ville be om hjälp: 

 

… Ja, jag kan få all hjälp jag behöver bara om jag frågar. Nej, jag har faktiskt klarat mig bra. 

Jag kämpade mig upp så bra, då jag gick, jag fick all hjälp jag behövde så jag har inte så 

svåra problem längre liksom. (E1) 

… Ja jag har aldrig bett om någon hjälp. Jag försöker ändå jag. Annars men då kan jag ju 

fråga. (E2) 

 

Den ene eleven (E1) hade gått så mycket hos speciallärare i grundskolan att hjälp inte längre 

behövdes. Problemen var nu mycket små och skolan fungerade bra. Som kontrast finns då 

eleven E2 som inte fått någon hjälp alls i grundskolan och sedan valt att inte be om hjälp i 

gymnasiet. E2 hade träffat specialläraren men valt att inte fortsätta hos denne. Vi gör tolkningen 

att om en elev i grundskolan har vant sig vid speciallärare så är det lättare att ta till sig hjälp vid 

ett senare tillfälle. Eleven E2 har fått vänja sig vid att försöka klara sig själv. Att dessutom vid 

upprepade tillfällen ha bett om hjälp och sedan bli ignorerad, stärker inte självförtroendet som 

vanligtvis redan är lågt hos en dyslektiker (Wolff, 2005: 13). 

 

Lärarnas ståndpunkter  

För de informanter som undervisar elever som ska börja i årskurs två och tre sker informationen 

från lärare och/eller specialpedagog till berörd lärare på gymnasiet, vilket enligt flera av 

informanterna kan vara knapphändig.  
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Flera av informanterna berättar om diagnostester innehållandes stavning, läsförståelse och 

ordförståelse som de genomfört senaste året för att därigenom upptäcka elever som är i behov 

av extra stöd. Informanterna upplever ofta att eleverna själva berättar om de problem de har. 

 

… Problemet är att stödfunktionen är underdimensionerad. Det finns för få specialpedagoger 

eller så arbetar specialpedagogerna på fel sätt då kön till dessa är alldeles för lång. Eleverna 

ska inte behöva vänta ett halvår till ett år. Tyvärr går utvecklingen med alla besparingar till 

att vi ska ha större och större klasser. Definitivt sen jag började jobba här har klasserna bara 

blivit större. Kanske måste specialpedagogerna jobba på ett annorlunda sätt, ett effektivare 

sätt. Så kan man ju också tänka. Om man har de resurserna så kanske man måste använda 

resurserna på ett annorlunda sätt. Jag menar att jag kör ju 185 elever/vecka och de kör 20. 

Om de skulle kunna öka till 30 så är det en 50 % -ig ökning och 30 är ju fortfarande bara en 

femtedel knappt av den mängden elever jag har. Sen är det ju det att de har speciella behov, 

det håller jag med om, men man måste komma på ett sätt att arbeta med dessa elever för 

att korta köerna. (L8) 

 

Anpassad undervisning 

 

Elevernas upplevelser  

I denna del berättar eleverna hur de upplever att undervisningen anpassats till deras läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet. Om lärarna pratar lite långsamt, så upplever en elev att det går 

bra att hänga med. Andra elever får rätt till mer tid alternativt får muntliga prov när man har 

skrivningar i skolan: 

 

… När de pratar lugnt och fint och tar om det flera gånger då går det bra. Inte när de pratar 

fort, då tjo-tjo, in och ut bara. Så fattar man ingenting i alla fall. (E2) 

… Då har jag ju rätt till när det är prov och så har jag ju rätt till mer tid. (E9) 

… Ja, jag hade ju sån där extralärare och sen när jag fick veta att jag hade dyslexi då fick jag 

ju mer hjälp där kanske med muntliga prov och såna där saker. För det hjälpte ju för det 

höjde mina betyg jättemycket. (E9) 

… Nej, han har lagt upp det jävligt bra tycker jag. Han är bra lärare, mycket bra lärare, 

hjälper som hela tiden och förklarar verkligen liksom in i frågan och liksom ställer svar och 

grejer. Han är duktig som fan. (E4) 

 

Eftersom dyslektiker vanligtvis behöver mer tid än andra för att läsa och ta till sig information, 

så är det en god hjälp vid skrivningar om eleven kan får lite extra tid (Lundgren & Ohlis, 1995 

:6). Ett muntligt prov underlättar ju också förståelsen av frågorna betydligt. 
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Av det totala antalet intervjuade elever så kände sex elever till de hjälpmedel som finns att tillgå 

på skolan. Två elever har fått varsin minidator (alfasmart) att använda i klassrummet. 

Specialläraren hade uppmuntrat en elev till att läsa svenska via ljudböcker. 

 

… Men jag har ju svårt att få in svenska förut och då hjälpte hon (specialläraren) mig med en 

bok, fick skivor och sånt där så jag kan lyssna istället. Så det funkar bra. (E10) 

… Sen med lite dator och såna där hjälp har löst problemen. (E1) 

… Ja, jag har ju sån här alfasmart. Det är ju som ett tangentbord, du har en liten skärm på 

själva tangentbordet så kan du skriva där eftersom jag har ju svårt att skriva för hand. (E8) 

… Och så kan man ju få hjälp med rätt datahjälp som hjälper till med stavning och såna där 

saker. (E9) 

… Jag vet att det finns en massa men jag använder bara det som jag och specialläraren 

använder. Jag kanske är lite för slö för att kolla upp de andra grejerna. (E7) 

 

Alla elever som går hos specialpedagogen är positiva till att använda de hjälpmedel som finns. 

Endast en person använder dock dessa hjälpmedel självständigt. Övriga använder 

kompenserande hjälpmedel bara när de är med specialpedagogen eller i klassrummet. En elev 

uttrycker själv att han kanske är ”lite för ointresserad” för att använda det material som finns. 

Tolkningen är att det finns gott om hjälpmedel, men ett fåtal elever väljer att använda dessa 

självständigt. 

Alla elever är emellertid inte positiva till dessa hjälpmedel. En elev upplever att 

dataprogrammen är svåranvända: 

 

… Ja, jag känner till dem men de är ju svåra att använda ibland. Alla program som finns att 

använda. Jag får hjälp. Jag har börjat bemästra dem nu men det är kanske lite sent ute 

eftersom det är trean. (E9) 

 

Denne elev upplever att dataprogrammen är svåra att hantera på egen hand. Först sista året i 

gymnasiet fungerar programmen på ett bra sätt. Denne elev är den ende som använder 

dataprogrammen självständigt. Den stora mängden av hjälp som erbjuds satt i relation till att 

endast en person använder detta material självständigt, stärker tolkningen att det faktiskt handlar 

om ”slöhet” , eller ointresse, från elevernas sida. Kraven är höga på en dyslektiker och för att 

lyckas i skolan, måste de lägga ner mer tid än sina kamrater på skolarbetet (Andersson, Belfrage 

& Sjölund, 2007: 12). Det finns inga genvägar. 

 

Lärarnas upplevelser  

Flertalet av informanterna anpassar sin undervisning exempelvis genom att undervisa i en lägre 

studietakt, repetera flera gånger, högläsning i grupper och ge behövande elever lite extra tid. De 

använder hjälpmedel som talböcker, lättare böcker, scannerpennor och kompensatoriska datorer 

under lektionerna. Några av lärarna anpassar inte sin undervisning något nämnvärt utan 
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kontaktar specialpedagog där eleverna får stöd och extra hjälp med de uppgifter de inte förstår 

eller hinner med. Anledningen till detta är att dessa lärare upplever att de inte hinner med någon 

enskilt anpassad undervisning då klasserna är så stora som 30-35 elever. 

 

… Det är ingen elev som blir ignorerad i klassrummet. En del kan gå till en läs och 

skrivstation men det är ytterst sällan någon elev går dit för det krävs så mycket initiativ av 

eleven. Även för mig som lärare krävs det initiativ, oftast i samma ögonblick som jag lämnar 

klassrummet så sker det inte så mycket studiemässigt i klassen. Då fattas det en motor i 

klassrummet som knuffar på dem och ger dem lite styrfart. Jag har oftast 25-35 elever/klass 

så det går inte. Jag har bra kontakt med specialpedagogen. Ambitionen i skolplanen som 

säger att du ska individanpassa all din undervisning är en praktisk omöjlighet. Det kan jag 

inte göra, jag förstår inte hur jag skulle få det att funka när jag har max en till två 

minuter/elev och vecka. (L8) 

 

Läraren upplever att klasserna som denne undervisar är för stora för att individanpassa 

undervisningen, tiden upplevs inte räcka till. Läraren menar att dennes fysiska närvaro i 

klassrummet är avgörande om något kreativt studiearbete skall bli genomfört av eleverna i 

klassen. 

 

För elever som har behov av särskilt stöd får specialundervisning anordnas inom klassen 

(www.riksdagen.se:1- 40). I skolan där lärarens progression ofta följer genomsnittets nivå i 

klassen, hinner dyslektikern aldrig nå behärskningsnivån, innan klassen går vidare (Høien & 

Lundberg, 2006: 276).  

 

… Ja, det är ju olika i olika klasser och olika på olika elever. När det gäller läsning, anser 

specialpedagogen att det är exakt samma sak som att läsa, hon definierar det med samma 

sak men jag är inte helt säker på det. Det finns någonting som kallas för vidgat textbegrepp 

vilket innebär att också film kan betraktas som textbegrepp eftersom man läser av den och 

tolkar filmen. En bild, man läser en bild, man ser på ens ansiktsuttryck ifall någon ser ledsen 

ut, då tolkar man av det och det är också en form av läsning. (L4) 

 

Läraren och specialpedagogen verkar ha olika uppfattning av betydelsen läsning. I detta 

exempel hänvisar läraren till vidgat textbegrepp som kan betraktas som textbegrepp. 

 

Att kunna nå upp till en fungerande automatiserad avkodning är väsentligt för att bli en god 

läsare (Høien & Lundberg, 2006: 18). Avkodningen i form av ljudning, bokstavering och 

stavelselösning och slutligen det ögonblickliga igenkännandet av ett ord kännetecknar en god  
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läsare. Själva förståelsen av ordet kräver däremot mer, vilket endast ytterligare lästräning kan ge 

(a.a. s. 16). 

 

 … Det gäller att stärka elevernas självkänsla och självförtroende att de kan och lyckas. Även 

min egen attityd för en ny klass har stor betydelse. Tittar jag på min tjänstefördelning och 

tänker att nej, hälften kan inte läsa, hälften kan inte skriva och resten vill inte. Med en sådan 

attityd blir det inte bra. Går jag däremot in med en attityd att nu ska vi fixa det här, då går 

det ganska bra. Även de elever som har svårt brukar då lyckas bra med sina studier. 

Problemet är att väldigt många har stora och olika svårigheter som gör att det är svårt att 

hinna med ibland. (L1) 

 

Även denna lärare påtalar tidsbrist för att hinna med att individanpassa undervisningen. Läraren 

menar att det finns brister från grundskolan gällande undervisning av elever med särskilda 

behov och att det är lärarens egen attityd som är avgörande hur lyckad kommande undervisning 

ska bli. 

 

Flera av informanterna upplever att de har för stora klasser för att hinna med att individanpassa 

sin undervisning. Dessa kontaktar specialpedagog för extra stöd och hjälp. Klassernas storlek 

upplevs vara av stor betydelse för anpassningen. En del av informanterna anpassar sin 

undervisning i större grad än andra och lägger stor vikt i sin egen attityd. 

 

De informanter som är kärnämneslärare, vilket är de flesta, visar sig ha större vetskap om de 

olika pedagogiska hjälpmedel som finns till förfogande än de informanter som arbetar som 

karaktärslärare. Informanterna har dock vetskap om specialpedagogernas existens och de 

kompensatoriska datorer som finns till förfogande inom varje program på skolan.  

 

 … Vi har, så att säga, kört på i gamla hjulspår hela tiden. Det är kärnämneslärarna som har 

mer hjälpmedel än vad vi har. (L3) 

… Nej, det vet jag nog inte. Jag undervisar inte i alla byggnader på skolan. (L2) 

… Ja det vet jag. Läs och skrivstationer och kompensatoriska program på datorerna där man 

kan få uppläsning, rättstavning och översättning. Det kan jag nog säga att jag har koll på. 

(L8) 

… Ja, specialpedagogerna är ju duktiga på att upplysa om det. De kommer hit och berättar 

om de hjälpmedel som finns. (L5) 

… Jag vet att det finns och vissa av de här hjälpmedlen har jag hört talas om. Jag har aldrig 

orkat sätta mig in i det där så jag tänker att det där får specialpedagogen göra. (L4) 

 

Av intervjuerna att döma är vetskapen god hos de flesta av informanterna om vilka pedagogiska 

hjälpmedel som finns att tillgå inom skolan.  
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Teori och praktik 
 

Elevernas åsikter  

Detta avsnitt vill tydliggöra hur intervjupersonerna upplever balansen mellan teoretisk och 

praktisk undervisning i skolan. Hälften av intervjupersonerna hade förväntat sig en mindre 

mängt teori än vad som faktiskt fanns i programmet.  

 

… Det är ju mer teori här än vad man kan tro så hon (specialpedagogen) är till jättestor hjälp 

tycker jag. (E7) 

… Så att vissa saker vill jag mer göra praktiskt än att läsa i en bok om någonting, för det har 

jag jättesvårt att komma ihåg. Jag vill liksom ut och känna på hur det är och se hur det ser 

ut och så liksom. För då kommer man lättare ihåg. Jag skulle mer vilja ut och känna på 

grejer eller testa eller plocka isär och sätta ihop det. (E1) 

… Skulle vilja ha mer praktik. Det är roligare. (E3) 

… Ja, det är lite mycket teori tycker jag. Fast jag behöver nog teori för att lära mig. (E5) 

 

Alla intervjupersoner upplever inte att mängden teori är så stor utan tycker att den teoretiska 

delen inte orsakar några större problem: 

 

… Det är inte så farligt, det är ganska bra ändå. (E8) 

… Det är ju mer teori än vad jag trodde från början, det är det. Jag tycker det går bra ändå. 

Det är hjälpen jag får som gör det lättare så är det. Man måste ju kunna det teoretiska för 

att förstå resten, så är det ju. (E7) 

… Nej, alltså jag tycker … inte så mycket teori. (E10) 

 

Med hjälp av specialpedagogen upplever eleverna att det fungerar trots att det är mycket teori. 

För denna kategori elever fungerar det bättre att varva teori med praktik för att de ska kunna ta 

till sig informationen på ett effektivt sätt (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2007: 12-13). Dessa 

elever vill ut och ”känna på grejer”. Samtidigt inser ett par av dem att den teoretiska bakgrunden 

är nödvändig för att även ta till sig den praktiska undervisningen. Konklusionen är att det är 

svårt med teori för denna grupp elever, men det går bra ändå tack vare att man får så bra hjälp. 

Detta är ett gott betyg till denna gymnasieskola. Ovanstående citat stärker tolkningen är att det 

för en dyslektiker är lättare med inlärningen om fler sinnen engageras samtidigt (Andersson, 

Belfrage & Sjölund, 2007: 12-13). 
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Lärarnas åsikter  

Informanternas upplevelse om skillnad i antalet elever med läs- och skrivsvårigheter mellan 

studie och yrkesförberedande program är skiftande. Vissa informanter med längre 

yrkeserfarenhet menar att om frågan hade ställts för 10-15 år sedan hade svaret blivit ja 

eftersom det har funnits en överrepresentation av läs och skrivsvaga elever inom de 

yrkesförberedande programmen. Det har varit mer ovanligt inom de studieförberedande 

programmen. Idag upplever dessa informanter lite av upp och nedvända världen då det i 

allmänhet krävs högre betygspoäng för att bli antagen till exempelvis Byggprogrammet och 

Fordonsprogrammet än vad som krävs till ES, SP eller NV. Övriga informanter upplever ingen 

större skillnad mellan programmen förutom en som anser att antalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter är betydligt större inom de yrkesförberedande programmen.  

 

… Om man tittar på diagnoserna så är det så. Däremot tycker jag att det är en större andel 

med koncentrationssvårigheter på yrkesförberedande program. Men inte läs och skriv, nej 

det tycker jag inte. (L5) 

… Jag vet inte om det här har med konjunkturen att göra. Jag menar att sköter man sig i sina 

studier på ett yrkesförberedande program så är du nästan garanterad ett jobb efteråt. Det 

har säker lett till ökad konkurrens om platserna. Det är delvis konjunkturberoende, 

ungdomar är absolut inte dumma. (L6) 

 

Skälet till detta antas till viss del vara den rådande lågkonjunkturen men vår upplevelse av 

elevintervjuerna tyder på deras intresse för yrket som deras studier leder till.  

 

… Många elever som har läs- och skrivsvårigheter har på ett tidigt stadium fått veta att de 

inte kan och att det inte är någon idé att söka till ett studieförberedande program. Sen tror 

de att de kan gå på Fordon eller något annat yrkesförberedande program för att man inte 

behöver läsa där! Det finns några dyslektiker som har gått NV här på skolan, till lärarnas 

stora förtvivlan. Vad ska vi göra? Vi kan ingenting. De vet inte vad de ska göra med dessa 

elever. Sedan är det ju skillnad på kön. Det är fler killar som har läs- och skrivsvårigheter. 

Det kanske beror på att de har lite mer koncentrationssvårigheter i grundskolan. De har 

alltså missat för att de har varit okoncentrerade kan jag tänka mig. Flickorna är lite mer 

försynta. De kan sitta där och inte säga någonting, och klara sig ganska långt. (L1) 

… Ja, det är övervägande på yrkesprogrammen. De kanske brottas med motivationen. Det är 

inte lika tydligt för dem att läsa exempelvis svenska plus att de även har en attityd av att 

grundskolan inte har gett dem så mycket och därför angår inte det här mig. De har redan 

stängt dörren. (L8) 

 

Upplevelsen skiftar mellan några av informanterna. En del lärare menar att den ökande 

populariteten hos vissa yrkesförberedande program har medfört större konkurrens vilket skärper 

intagningskraven avsevärt. Andra upplever att motivationen för kärnämnena generellt är för låg 

inom de yrkesförberedande programmen. 



 

34 

 

Att inte med lätthet och flyt kunna läsa eller skriva enkla texter påverkar inte bara elevens 

möjligheter att klara svenskundervisningen. Det leder till att man blir handikappad i många 

situationer. Dessa elevers skolgång beror i mycket hög grad på vilken kunskap samtliga lärare 

har om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Elevernas framtid beror på hur du som lärare lyckas 

upptäcka detta hos dina elever och anpassa din undervisning så att funktionsnedsättningen inte 

förvandlas till ett handikapp (Lundgren & Ohlis, 1995: 6). 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Under denna rubrik vill vi ge läsaren en överblickbar sammanfattning av resultatet.  

 

Utbildning och yrkeserfarenhet 

 

Lärarnas skildringar 

 Samtliga lärarinformanter har pedagogisk behörighet och de flesta har 

gymnasielärarutbildning 

 Alla lärare har flera års erfarenhet av läraryrket 

 Lärarna anser enhälligt att det var för lite undervisning om ungdomar med särskilda 

behov i utbildningen de har gått 

 Samtliga lärare önskar att skolans studiedagar oftare ägnas åt ämnet  

Lärarna har flera års yrkeserfarenhet som lärare och samtliga har pedagogisk behörighet där de 

flesta har gymnasielärarutbildning. De efterlyser mer utbildning i att undervisa elever med 

särskilda behov både inom ramen för lärarutbildningen och vid de studiedagar som skolan har. 

 

Diagnosen dyslexi 

Elevernas meningar 

 Ett fåtal av dyslexidiagnoserna ställdes i lågstadiet 

 De flesta diagnoserna ställdes i mellanstadiet 

 En minoritet av diagnoserna ställdes i högstadiet 

De elever som fick diagnosen i högstadiet upplever en osäkerhet om vad diagnosen egentligen 

innebär. 
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Lärarnas meningar 

 För samtliga lärare innebär begreppet dyslexi att det existerar en oförmåga/ett hinder att 

kunna uttrycka sig i tal och/eller skrift 

 Flera av lärarna påpekar att det inte är fråga om ett handikapp utan en funktionsstörning 

 Ett flertal menar att det är individuellt i vilken grad dyslexin personifierar sig 

Samtliga lärare har kunskap om vad dyslexi innebär. Det är emellertid svårt att veta vem som 

har dyslexi om det inte finns någon diagnos. 

 

Stöd i grundskolan 

Elevernas betraktelser 

 Majoriteten av eleverna fick stöd i grundskolan 

 Ett fåtal elever upplevde att de inte fick det stöd de behövde i grundskolan 

 Hjälpen av att studera i liten grupp påtalas av flera elever 

 Vikten av engagerade lärare och specialpedagoger framförs 

De elever som fått extra stöd i grundskolan ansåg att denna varit bra. Övriga elever önskade att 

mer resurser skulle läggas på specialpedagoger.  

 

Lärarnas betraktelser 

 Brister i undervisningen av elever med särskilda behov i grundskolan nämns 

 Överlämnande konferenserna där viktig elevinformation överförs från grundskola till 

gymnasieskola fungerar inte tillfredsställande enligt delar av informanterna 

 Viktigheten av tidiga åtgärder påtalas 

Lärarna anser att det är olyckligt att inte samtliga närliggande kommuner som har elever på 

skolan inte närvarar vid överlämnande konferenserna då viktig elevinformation går förlorad. 

 

Stöd i gymnasiet 

Elevernas ståndpunkter 

 Samtliga elever uppger att de får det stöd de behöver i gymnasiet 

 Flera elever påtalar vikten av stöd av specialpedagog då lärarna oftast inte har tid att ge 

det stöd som krävs 

 Elever påtalar vikten av tidigt och konternuerligt stöd i grundskolan för att klara 

kommande studier i gymnasiet 

 Flera av eleverna berättar att klasserna är större i gymnasiet än i grundskolan och 

behovet av specialpedagoger stort 
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Eleverna är positiva till det stöd de får i gymnasiet men de påpekar att klasserna är för stora. Det 

finns även ett stort behov av specialpedagoger.  

 

Lärarnas ståndpunkter 

 Gymnasielärarna får oftast information om elever via överlämnande konferenser eller 

från lärare till lärare 

 Flera av lärarna genomför diagnostester för att därigenom upptäcka elever som är i 

behov av särskilt stöd 

 Problemet att stödfunktionen i skolan är underdimensionerad påpekas 

Vissa av lärarna utför diagnostester vid kursstarten för att upptäcka elever som är i behov av 

särskilt stöd. 

 

Anpassad undervisning 

 

Elevernas upplevelser 

 Eleverna upplever att studiesituationen är lättare om lärarna pratar i långsamt tempo, 

ger extra tid och muntliga prov istället för skriftliga eller i kombination. 

 Majoriteten av eleverna känner till de hjälpmedel som finns att tillgå i skolan 

Eleverna upplever att det är svårt med teori men att det går bra ändå tack vare den goda hjälp de 

får i gymnasiet. 

 

Lärarnas upplevelser 

 Flertalet av lärarna anpassar sin undervisning bestående av skiftande pedagogiska 

metoder 

 Flera av lärarna upplever tidsbrist för anpassning av undervisningen då antalet elever i 

klasserna är för stort och kontaktar specialpedagog för att eleverna därigenom ska få 

stöd  

 Samtliga lärare har god vetskap om de hjälpmedel som finns att tillgå i skolan även om 

kärnämneslärarnas vetskap är större.  

Storleken på klasserna upplevs ha stor betydelse för flera av lärarna när det gäller att hinna med 

att anpassa sin undervisning. 
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Teori och praktik 
 

Elevernas åsikter 

 Hälften av antalet elever hade förväntat sig en mindre mängd teori än vad som faktiskt 

finns på programmet 

 Resterande elever upplever inte att mängden teori orsakar några större problem 

 En elev menade att det är mer teori än vad man kan tro och att specialpedagogen är till 

stor hjälp 

Eleverna tycker att mängden teori inte utgör några större problem men hälften av dem hade 

förväntats sig en mindre mängd teori. Vikten av duktiga specialpedagoger påtalas. 

 

Lärarnas åsikter 

 Lärarna ger skiftande upplevelser om hur de bedömer antalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter i studieförberedande program jämfört med yrkesförberedande program 

 En lärare menar att den rådande lågkonjunkturen kan påverka valet till de 

yrkesförberedande programmens fördel då dessa har ökat i popularitet och att högre 

intagningspoäng därmed krävs 

 Motivationen att läsa kärnämnen är svagare hos elever vid de yrkesförberedande 

programmen menar en lärare 

Lågkonjunkturen påverkar valet av program och likaså motivationen till att läsa kärnämnen i 

gymnasiet. 

 

Analys 
Under detta avsnitt vill vi tydliggöra och lyfta fram de för vår undersökning mest betydelsefulla 

olikheterna och sambanden i respondenternas synpunkter och upplevelser. Vi följer slutligen 

upp med att diskutera kring giltigheten i vårt resultat. 

 

Diagnos dyslexi  

Lärarens kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har stor betydelse för hur eleven kommer 

att lyckas i skolan. Eftersom vår undersökning visar att samtliga lärare och elever väl kände till 

begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vad det innebar kan det tänkas att eleverna kan 

förvänta sig att få adekvat hjälp. Ingen av lärarna hade dock någon specialutbildning i att arbeta 

med ungdomar med särskilda behov förutom det som ingår i lärarutbildningen och de 

studiedagar som ägnats åt ämnet. Lärarna känner själva att mer undervisning i lärarutbildningen 

bör ägnas åt elever med särskilda behov och att skolans studiedagar oftare bör ge information 

och utbildning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I sammanhanget är det viktigt att betona att 

elevernas framtid i hög grad beror på hur tidigt läraren lyckas upptäcka dyslexi hos sina elever 

och anpassa sin undervisning så att funktionsnedsättningen inte förvandlas till ett handikapp 



 

38 

(Lundgren & Ohlis 1995: 6). Det är också viktigt att alla blivande lärare i lärarutbildningen får 

lära sig mer om de metoder och hjälpmedel som finns att tillgå (Høien & Lundgren, 2006: 146) 

 

Stöd i skolan 

Grundskolan 

Majoriteten av eleverna hade i grundskolan haft en lärare som på ett tidigt stadium upptäckt 

deras läs- och skrivsvårigheter och de hade fått hjälp av speciallärare. Där fanns också två elever 

som inte fått någon extrahjälp förrän i högstadiet. För dessa elever hade det varit en stor fördel 

om extra resurser hade satts in tidigare (Høien & Lundgren, 2006: 143). En elev hade redan fått 

så mycket hjälp i grundskolan att gymnasiet numera fungerade bra. Detta visar vikten av att 

sätta in stödåtgärder redan i lågstadiet/mellanstadiet och inte låta dessa barn, tvärtemot alla mål i 

läroplanen, gå vidare till gymnasiet med ”snälla betyg”. I gymnasiet upplever lärarna det som ett 

problem att många elever kommer från grundskolan utan de förkunskaper som man kan 

förvänta sig. Lärarna har därför infört ett ”diagnostest” där stavning, läs- och ordförståelse 

kontrolleras hos de nya ettorna. Lärarna menar att det är viktigt att snabbt fånga upp de elever 

som har problem för att därigenom spara tid. Författarna till denna uppsats undrar över hur 

grundskolan kan låta elever passera grundskolan utan att lära sig läsa och skriva. Det ligger trots 

allt i grundskolans uppdrag att lära sina elever att läsa och skriva innan dessa går ur nian 

(Lpo94). 

 

Gymnasiet 

En majoritet av lärarna hänvisar de elever som har särskilda behov till speciallärare. 

Stödfunktionen upplevs emellertid som underdimensionerad eftersom eleverna får stå i kö. 

Samtidigt upplever samtliga elever att de kan få all hjälp de behöver på sin gymnasieskola om 

man bara frågar. Alla lärare som intervjuades känner till de kompensatoriska hjälpmedel som 

finns att tillgå och en majoritet av lärarna använder också dessa hjälpmedel i sin undervisning. 

De flesta elever känner också till vad som finns att tillgå och är positiv till dessa, men endast en 

elev berättar att denne använder dessa hjälpmedel självständigt. Det framkommer synpunkter 

från lärarna att eleverna är lite för ointresserade och inte orkar lägga tillräcklig med tid på sina 

studier och några elever tillstår att så faktiskt är fallet. Att eleverna känner sig omotiverade att 

lägga extratid på sin skolgång är olyckligt, eftersom dyslektiker behöver mer träning än andra 

jämnåriga för att arbeta upp sin läs- och skrivförmåga (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2007: 

12). 

 

Anpassad undervisning i gymnasiet 

De flesta lärare använder sig av någon typ av anpassning till eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter i klassen, men uttrycker hjälplöshet inför att klasserna är för stora. Det finns 

inte tid över för de elever som behöver stöd upplever lärarna. Trots detta lägger många lärare 

extratid på att förklara skriftliga prov muntligen och på att ge eleverna som så behöver extra tid 

både i klassen och vid prov. Om det bara inte går för fort i klassrummet, så går det bra att följa 

med i undervisningen, upplever eleverna. Det är väsentligt att här framhålla dessa elevers behov 

av extratid för att kunna hinna med (Lundgren & Ohlis, 1995: 6). Eleverna skulle också gärna se 

att det fanns mer praktik på skolan än vad som nu är fallet. De upplever att det är lättare att lära 
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sig genom att ”känna på grejerna”. Att varva praktik med teori passar dessa elever utmärkt. Om 

en elev med dyslexi får en specifik typ av träning där flera sinnen engageras samtidigt, så blir 

det lättare för denne att ta till sig ny information (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2007: 12–13). 

Diskussion 

Under diskussionen redovisar vi intressanta bitar från vår undersökning och summerar våra 

upptäckter. Vi diskuterar dessutom sådant som inte ingick i vår fråga och vårt syfte, men som 

ändå kom fram under intervjuerna och arbetet med att ta fram de teorier som vi använder i 

uppsatsen. Slutligen går vi in på kritik av vår metod och våra förslag till vidare forskning. 

 

Dyslexi och dess biologi 

När nu modern forskning visar att dyslexi (Høien & Lundberg, 2006: 195) till viss del är 

ärftligt, så är det inte långsökt att förvänta sig att åtminstone en av föräldrarna till ett dyslektiskt 

barn också har dyslexi. En elev konstaterade att ”morsan har det och syrran har det också”. Hur 

mycket hjälp kan man då få hemifrån? Om skolan sedan också sviker, hur ska det då gå för 

dessa barn? Vems ansvar är det egentligen att man lär sig läsa och skriva? Ligger ansvaret på 

samhället, skolan eller individen? Eftersom vi har allmän skolplikt i Sverige anser vi som 

skriver denna uppsats att ansvaret ligger på skolan. Detta finns också inskrivet i läroplanen. I 

1994 års läroplan (Lpo94) för den obligatoriska skolan (grundskolan) står också att ”Skolan har 

ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder” (Lpo94: 1- 40). Vi hänvisar även till 

Lpo94 och de mål som fastställts att grundskolan ska uppnå. ”Skolan ansvarar för att varje elev 

efter genomgången grundskola… behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 

och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift … kan kommunicera i tal och skrift på engelska.” 

Att sedan det slutliga ansvaret för ett barn ligger hos dess föräldrar, är en annan fråga som vi 

inte tänker diskutera här. 

 

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi 

Denna undersökning visar hur viktigt arbetet är som man gör i sexårsverksamheten och i 

grundskolan. De elever som man släpper fram ända till högstadiet utan att de kan läsa och 

skriva, får stora svårigheter senare i livet. Ett stort ansvar ligger på sexårsverksamheten och 

lågstadiet i grundskolan. Sexårsverksamheten måste tillse att de grundlägger den fonologiska 

medvetenheten hos barnen och lågstadiet att de sätter in alla resurser för att dessa elever ska 

kunna hålla samma studietakt som sina klasskamrater. Aktuell forskning visar hur viktiga dessa 

första år i skolan är (Høien & Lundberg, 2006: 141-143). Lärarna själva påpekar att de känner 

att mer undervisning bör ägnas åt att ge ytterligare information kring elever med särskilda behov 

redan i lärarutbildningen. Vidare finns det önskemål om att skolans studiedagar oftare bör ge 

information och utbildning i ämnet. Förhoppningsvis så kommer lärarna i framtiden att framföra 

dessa önskemål till ledningen i skolan och önskemålen att infrias.  
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Høien & Lundberg menar att ett misslyckande med ett så viktigt område som läsning och 

skrivning kan föra med sig stora problem för individen. Eleven upplever misslyckandet som ett 

nederlag som i sin tur leder till andra nederlag. Det blir en ond spiral nedåt. I förlängningen kan 

det leda till utanförskap och beteendeproblem där det finns en klar risk för val av en kriminell 

livsväg (a.a. s. 256). Detta borde vara incitament nog för samhället att lägga extra resurser på 

specialpedagogiken i förskolan/grundskolan. Detta är med andra ord inte bara skolans problem, 

utan i förlängningen är det även i allra högsta grad ett samhällsproblem. 

 

Dyslexi som handikapp 

Vårt resultat är till en viss del motsägelsefullt. Vi har i litteraturen funnit forskare som hävdar 

att dyslexi inte beror på lättja. Det har hävdats att barn med dyslexi många gånger lägger mer tid 

på sitt skolarbete än deras normalläsande klasskamrater. Samtidigt har en del av lärarna i vår 

undersökning framfört att eleverna antingen är ointresserade eller har blivit ”sönderhjälpta” av 

speciallärare. Av alla elever som intervjuades är det endast en person som arbetar självständigt 

med de hjälpmedel som finns. Eleverna har inte fått krav på sig i grundskolan att själva ta 

ansvar för sin skolgång. De är vana att få hjälp och förväntar sig att någon ska hjälpa dem. Det 

är därför extra viktigt, enligt oss, att läraren ställer krav på sin elev. Att bara hjälpa till och göra 

allt för eleven är att göra denne en ”björntjänst”. Inställningen måste vara att som lärare visa och 

sedan ställa krav på att eleven ska arbeta självständigt. 

 

Att lära sig läsa och skriva 

Det finns gymnasielärare som arbetar med det vidgade textbegreppet. Det är intressant och 

nämns också i läroplanen som ett alternativ (Lpf94).  Det anser vi borde användas mer i 

undervisningen som komplement speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi tror dock 

att det är farligt att ersätta den traditionella läsningen och skrivning med detta i för hög grad. 

När det gäller att lära sig läsa och skriva finns inga genvägar. Det handlar om envis och 

regelbunden träning. 

 

Diagnos 

Vad beror det på att så många elever inte orkar engagera sig i skolan? Har de redan gett upp? 

Vad händer med självförtroendet hos en tioåring som utsätts för nedsättande kommentarer på 

grund av att denne inte förstår? Vågar den eleven be om hjälp i framtiden? Det arbete som en 

speciallärare lägger ner, timme efter timme, på att bygga upp en elevs läs och skrivförmåga 

samt självkänsla, kan lätt raseras av att en annan lärare har fel attityd till eleven (Lundgren & 

Ohlis 1995: 50). Några elever upplever det som ”jobbigt” att behöva be om hjälp och vi undrar 

varför. Eleverna kanske inte vill be om hjälp helt enkelt för att de inte vill verka avvikande inför 

sina klasskamrater. För tonåringar är det viktigt att passa in, det känner varje tonårsförälder till, 

vilket vi båda är. Eleven som fick flytta från en liten grupp till en stor klass kände sig lättad ”det 

kändes bra att vara lite mer normal”. Som tonåring är det viktigt att vara ”vanlig”, klara sig själv 

och vara en i gänget.  
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Metoddiskussion 
 

”Sista minuten beslutet” att ändra metod från enkät till en kvalitativ studie blev bra tycker vi. 

Det kan vi så här i efterhand konstatera. Som tur var, valde vi att lyssna på den specialpedagog 

som vi frågade till råds. Vi tror att undersökningen blev bättre med intervjuer än om vi hade 

gjort en enkätundersökning. Skälet till detta handlar naturligtvis om målgruppen av elever som 

vi riktade oss till. Specialpedagogen vi rådfrågade menade att dessa elever troligtvis bara skulle 

ha kryssat i en eventuell enkät, utan att ens läsa frågorna i förväg. Eleverna har ju trots allt läs- 

och skrivsvårigheter. 

 

När det gäller intervjufrågorna, kunde dessa också ha skrivits på ett något annorlunda sätt. Vi 

har haft en tendens att hamna i frågan, varför valde dessa elever just detta program? Detta är en 

fråga som vi tycker är mycket intressant, men den låg trots allt lite vid sidan om själva 

frågeställningen. Anledningen till vårt intresse för denna fråga är att vi vill belysa den 

information eleverna upplever att de fått i grundskolan angående mängden teori och praktik i 

undervisningen i de gymnasiala programmen. Vi kunde även ha ställt en följdfråga vid svaret 

varför det var ”jobbigt” att få hjälp. Det ligger kanske i sakens natur att vi reflekterade över 

detta först vid sammanställningen av analysen. En elev nämner i intervjun att denne samtidigt 

med hjälp av speciallärare hade fått mycket stöd hemifrån och att det var en av anledningarna 

till att det hade gått så bra. Vi kunde också ha ställt frågan om eleverna får tillräckligt med stöd 

från hemmet? Det hade kunnat visa om samverkan mellan hem och skola är väsentlig eller inte 

när det gäller ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Den frågan hade varit mycket intressant 

att få svar på. Vi bestämde oss emellertid på ett tidigt stadium att utelämna denna fråga eftersom 

vi bedömde att den var för känslig.   

 

Det blev ett bortfall under Elevintervjuerna, fråga 3. Vi lyssnade igenom svaret ytterligare ett 

antal gånger, men kunde bara konstatera att det var en ren missuppfattning av frågan från 

elevens sida. Eftersom övriga elever hade förstått frågan rätt, så bedömde vi att frågan inte var 

svårtolkad. 

 

Dessa reflektioner visar vikten av att genomföra ett mindre pilotprojekt, om man nu planerar att 

göra en större undersökning än vad vi just genomfört. Genom en förundersökning kunde man ha 

haft chansen att justera frågorna när man sett svaren. Detta är en viktig lärdom inför framtiden 

för författarna till denna uppsats. 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Vi har tidigare konstaterat att ungdomar som har dyslexi är sena i sin utveckling när det gäller 

att lära sig läsa och skriva. Kan det kanske vara så att man på flera sätt än när det gäller läsning 

och skrivning är omogna för sin ålder? Är det en mognadsfråga när en elev lär sig ta ansvar för 

sin egen utbildning? Vi har inte kunnat finna något belägg för detta i litteraturen, utan lämnar 

det till den framtida forskningen att undersöka.  
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Hur arbetar man med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan? Hur mycket arbete läggs ner på 

fonologin i sexårsverksamheten/förskolan, speciellt när det gäller barn som kan bedömas vara i 

riskzonen? Gör man en riskbedömning av förskolebarn? Det är frågor som vi med intresse tar 

del av i en framtida forskning. En utvecklande studie om speciallärarnas synpunkter när tester, 

resurser och åtgärder bör sättas in och deras syn på hur åtgärderna kan utvecklas torde också 

vara intressant.  

 

Andra intressanta frågor att få svar på är om det läggs för stort ansvar på speciallärarna och hur 

många av lärarna som tar sitt yrkesmässiga ansvar och hjälper elever i den omfattning deras 

tjänst kräver. Enligt uppgifter i rapporten så är det svårt att gå från en liten grupp i grundskolan 

direkt till en stor klass i gymnasiet. Hur hanterar man dessa elevers övergång från grundskolan 

till gymnasiet? 

 

Avslutning 

 
Arbetet med att utföra denna studie har varit både intressant och lärorikt för oss som författare. 

Vi har fått förmånen att tala med många trevliga elever och kunniga, erfarna lärare. Vi har 

dessutom fått ytterligare värdefulla kunskaper och insyn i de dagliga problemen för elever med 

läs- och skrivsvårigheter i en vanlig gymnasieskola i Sverige. Dessa nya kunskaper kommer att 

berika vårt fortsatta yrkesliv som pedagoger och vi tar med oss vår nyvunna kompetens till 

arbetet med våra elever. Vårt intresse för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har under 

arbetet med denna undersökning ökat. Vi upplever att vi vill förkovra oss än mer i ämnet och 

strävar därför att i en snar framtid ta del av andra skolor och dess pedagogers arbetssätt för att 

tillgodose varje elevs behov. 

 

Vi ifrågasätter hur lärarna ska kunna klara av att tillgodose alla elevers behov då klasserna 

tenderar att bli större och större pga. ekonomiska sparkrav. Elever som inte har särskilda behov 

och som ligger i fas i utbildningen behöver samtidigt sin beskärda del av drivande pedagogisk 

stimulans för att behålla och utveckla sin inspiration för studierna. Efter att ha tagit del av 

lärarnas synpunkter upplever vi att en ökad satsning på antalet speciallärare är önskvärd. 

Tillsammans med dessa lärare, efterlyser vi även mer undervisning i ämnet läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi i den grundläggande lärarutbildningen. Eventuella behov av 

vidareutbildning och studiedagar kring aktuell forskning i ämnet kan företrädesvis följas upp på 

de olika arbetsplatserna, i skolan. 

 

Det är glädjande för oss att se utvecklingen av tekniska hjälpmedel och skolans resurssatsning 

på dessa. Vår förhoppning är att denna utveckling och satsning ska fortsätta. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall för lärare 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilken utbildning har du för ditt yrke? 

 

3. Vad betyder begreppet dyslexi för dig? 

 

4. På vilket sätt får du information om eventuella läs- och skrivsvårigheter om elever  

    som du skall undervisa? 

 

5. Berätta hur du anpassar din undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter/ 

    dyslexi. 

 

6. Har du någon utbildning i att arbeta med ungdomar i behov av särskilt stöd? 

 

7. Känner du till alla de kompensatoriska hjälpmedel som finns att tillgå på skolan? 

 

8. Berätta hur du samarbetar med speciallärarna? 

 

9. Upplever du någon skillnad i antalet elever med läs- och skrivsvårigheter om vi 

    jämför studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram? 

 

10. Något som du vill tillägga som vi inte belyst?  
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Bilaga 2 
 

Intervjumall för elever 
 
1. När upptäcktes din dyslexi? 

 

2. Berätta vilken hjälp du fick i grundskolan. 

 

3. Hur upplevde du det? 

 

4. Varför valde du detta gymnasieprogram? 

 

5. Vilken information fick du i grundskolan om programmet innan du sökte? 

 

6. Hur upplever du undervisningen i programmet i förhållande till informationen du 

    fick innan du sökte? 

 

7. Berätta vilken hjälp du får här i gymnasiet. 

 

8. Hur upplever du det? 

 

9. Känner du till alla kompenserande programvaror som finns till ditt förfogande? 

 

10. Hur upplever du mängden teori och praktik i karaktärsundervisningen? 

 

11. Något som du vill tillägga som vi inte belyst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

Bilaga 3 
 

E-post till lärarna 
 

Hej X! 

Bosse och Lisa heter vi och studerar yrkespedagogik vid Stockholms universitet sedan 3 år 

tillbaka. Vi studerar nu det 3: e och avslutande momentet i det 3: e året yrkespedagogik III 

vilket är ett yrkespedagogiskt utvecklingsarbete i form av en undersökning, C- uppsats. Jag, 

Bosse, jobbar sedan snart 5 år här på skolan som obehörig lärare i ett av de yrkesförberedande 

programmen. Anledningen till att jag studerar är för att få nationell pedagogisk behörighet och 

därmed en tillsvidareanställning samt kompetensutveckling inom pedagogikens värld som 

förhoppningsvis gör mig till en ännu bättre lärare. Lisa arbetar inom näringslivet där denna 

kompetensutveckling är ett krav från hennes arbetsgivare för de arbetsuppgifter som åligger 

henne i framtiden. 

 

Efter samtal med vår kollega X föreslog hon dig som exemplarisk respondent för vår 

undersökning som behandlar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi kommer att bedriva 

undersökningen i form av besöksintervjuer där de forskningsetiska principerna är ett fundament 

i vår studie. Frågorna är allmänna och intervjun tar ca 30-45 minuter. Vi anpassar oss efter tid 

och plats som du bestämmer och vi skulle vara oerhört tacksamma om du vill delta. Vårt 

önskemål är om en passande tid kan ges under veckorna 12-14. 

 

Mvh 

Bosse & Lisa 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

Mailadress: xxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 4 
 

E-post till eleverna 
 

Hej X! 

Bosse och Lisa heter vi och studerar yrkespedagogik på Stockholms universitet. Pedagogik är 

detsamma som undervisningskonst/vetenskapen om uppfostran. Anledningen till att vi studerar 

är att vi ska bli ”riktiga” lärare/utbildare vilket vi i dagsläget inte är för då krävs bland annat 

pedagogiska studier. Vi är nu i slutet av vår utbildning och den avslutande uppgiften är ett 

yrkespedagogiskt utvecklingsarbete i form av en undersökning som vi gör tillsammans. I 

undersökningen ingår att vi intervjuar både elever och lärare och det är där du kommer in i 

bilden. Ämnet vi gör en studie om är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi har pratat med 

elevhälsan och specialpedagog X här på skolan och dom har ju redan pratat med dig om detta 

och att du är villig att delta vilket gläder och hjälper oss oerhört. Intervjun kommer att ta ca 30-

45 minuter och du får själv bestämma passande tid och plats. I intervjun kommer några 

allmänna frågor att ställas om din dyslexi och du som intervjuperson är absolut anonym enligt 

de regler som finns inom forskningen. Ditt namn kommer inte att finnas med i rapporten, inte 

heller skolans namn. Vi lämnar våra telefonnummer och mailadress så kan du kontakta oss när 

du finner en lämplig tid. Vi vore tacksamma om du finner en passande tid under veckorna 12-

14. 

 

Mvh 

Bosse & Lisa 

Telefonnummer: xxxxxxxxxxxxxxx 

Mailadress: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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