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Förord
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möjliggjort min undersökning. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Kristina 

Persson. 
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Abstrakt 
Syfte med denna studie är att ta reda på hur elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

anser att undervisningen i svenska bör läggas upp så att den passar dem. Detta undersöks 

genom kvalitativa intervjuer med tre gymnasieelever som befinner sig i lässvårigheter. 

Resultatet visar att det var först under högstadietiden som de intervjuade eleverna upplevde att 

de befann sig i lässvårigheter. Orsaken till att de hamnade i svårigheter med läsningen ansåg 

de fanns i bristen på anpassning av texter. Texterna de presenterades för under denna tid var 

antingen för svåra eller ointressanta. Det samtliga elever förespråkar som kompenserande 

hjälpmedel är ljudboken. När det kommer till lärarens roll så ansåg två av eleverna att det 

viktigaste var att läraren engagerar sig i de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

De ansåg att läraren bör hålla koll på att eleverna i läs- och skrivsvårigheter hänger med i 

undervisningen och frågar om de behöver hjälp. En av eleverna tyckte även att det var viktigt 

att läraren utformade sin undervisning efter elevernas intressen.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Mitt intresse för specialpedagogiska frågor har väckts under de många praktikperioder jag 

genomgått i min lärarutbildning där jag ofta träffat elever som befunnit sig i olika typer av 

svårigheter, bland annat läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. I mötet med 

dessa elever insåg jag att jag behövde lära mig mer för att kunna anpassa min undervisning, så 

att den kan passa alla elever oavsett vilka svårigheter de befinner sig i. Därför läste jag 

kurserna Specialpedagogik A och Grundläggande läs- och skrivutveckling ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Dessa kurser gav mig en god teoretisk grund att stå på 

gällande specialpedagogiska frågor och tankesätt. Dock väcktes min vilja att utforska detta 

område ännu mer. Jag har valt att inrikta mig på just dem som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter eftersom det är väldigt vanligt att elever befinner sig i denna typ av

svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter kan även göra det svårt att klara skolgången

överhuvudtaget, eftersom förmågan att läsa och skriva är en förutsättning för att kunna klara 

av övriga ämnen i skolan. Jag blev främst intresserad att få lära mig mer om hur elever som 

befinner sig i dessa svårigheter själva uppfattar sin situation, om de upplever att de får det 

stöd de behöver, samt hur de själva önskar att det stöd de får skulle utformas.

I de flesta klasser finns det en eller flera elever som är i läs- och skrivsvårigheter och det är 

därför viktigt att som lärare känna till hur man kan anpassa sin undervisning så att den passar 

även dessa elever. Som lärare i svenska är det kanske extra angeläget, eftersom svenska är ett 

ämne som ofta är väldigt svårt för dem som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, eftersom 

det innefattar mycket textbearbetning. I utredningen Att lämna skolan med rak rygg- om 

rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs-

och skrivsvårigheter framhävs det att: ”I ett samhälle där kraven på skriftspråklighet ökar blir 

det viktigt att förskolan och skolan förstärker sina ansträngningar när det gäller barns och 

ungas möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga – muntligt såväl som skriftligt.”1

Vi måste kunna kommunicera och ta till oss information som vi ständigt bombarderas med i 

                                               
1 Utbildningsdepartementet, Att lämna skolan med rak rygg- om rätten till skriftspråket och om förskolans och 
skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter (Stockholm Statens offentliga utredningar
1997 s. 7) 
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vårt informationssamhälle. Att kunna bearbeta och förstå den information som vi dagligen får 

ta del av är en förutsättning för att man ska klara sig i det samhälle som vi lever i idag. 

Traditionen har tidigare varit att det är specialpedagogens ansvar att ta hand om de elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och stödinsatserna har fokuserats på den enskilde 

eleven som har fått specialundervisning antingen i den egna klassen eller i mindre grupp 

utanför klassrummet.2 Denna typ av arbetssätt vittnar om ett kategoriskt synsätt. Med ett 

kategoriskt synsätt menas att man endast fokuserar eventuella stödinsatser på eleven om 

denne hamnar i svårigheter.3 Det är eleven som bär bristen och är den som ska åtgärdas. 

I dagens skola är elever i läs- och skrivsvårigheter alla lärares ansvar, även om man som 

lärare har möjlighet att få stöd av specialpedagogen. Vi har gått mot en skola som har ett 

relationellt synsätt istället för ett kategoriskt. 4Nu är det miljön som ska ändras om något inte 

fungerar, det är inte eleven. Eleven ska vara inkluderad i klassen och inte exkluderad. Har 

man ett relationellt synsätt använder man sig därför av uttrycket att eleven befinner sig i läs-

och skrivsvårigheter; svårigheten finns i miljön, eleven är därmed inte sin svårighet. Detta 

synsätt stöds även av OECD som är en samarbetsorganisation för 30 av världens rikaste 

länder, där Sverige ingår. De har en kommitté som heter Center for Educational Research and 

Innovation och denna kommitté har en avdelning som har hand om frågor som rör Inclusion 

och Equity. Det finns inte ord med exakt samma betydelse i svenskan som i engelskan, men 

det denna kommitté har hand om är frågor gällande inkludering och lika behandling. Denna 

kommitté har kommit fram till att: ”skolsvårigheter är en komplex företeelse där orsakerna till 

svårigheterna står att finna i elevens interaktion med lärandemiljön.”5 Att vi ska sträva mot att 

ha en skola som inkluderar alla elever är även något som slogs fast vid The World Conference 

on Special Needs Education i Salamanca, Spanien 1994.6 Där skapades den så kallade 

Salamancadeklarationen som anger riktlinjer, principer, inriktning och praktik vid 

undervisning av elever med behov av särskilt stöd:

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 
välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader 
människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets 

                                               
2 Persson, Bengt Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap (Stockholm Liber AB 2008 s. 166)
3 Persson, s. 167
4 Att lämna skolan med rak rygg- om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att 
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter s. 53
5 Persson, s. 60
6 Persson  s. 54
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behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 
inlärningsprocessens takt och natur.7

Salamancadeklarationen betonar tydligt att skolan ska vara en miljö som kan möta alla typer 

av elever, det är inte eleverna som ska anpassas för att kunna möta en likformig skola. 

                                               
7 Persson  s. 54
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

anser att undervisningen i svenska bör läggas upp så att den passar dem, samt hur de vill att 

läraren skall stödja dem . Detta kommer jag att undersöka genom intervjuer med elever. Jag 

kommer att försöka besvara syftet utifrån följande frågeställningar:

Hur vill elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter att undervisningen läggs upp för att 

bäst passa dem?

Hur kan man som lärare stödja dessa elever? 
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3. Bakgrund

I bakgrunden kommer några olika områden att behandlas. Det första av dessa är forskning om 

läs- och skrivsvårigheter som tar upp hur forskningen kring läs- och skrivsvårigheter har sett 

ut och hur den ser ut idag. Efter det kommer avsnitten förhållningssätt och gynnsamma 

inlärningsklimat som behandlar vilka förhållningssätt och inlärningsklimat som är 

fördelaktiga när man arbetar med elever i läs- och skrivsvårigheter. Det sista avsnittet är

kompensatoriska hjälpmedel som belyser vilka hjälpmedel som kan vara användbara för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.

3.1 Forskning om läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är ett område som bearbetats mycket inom forskningen, men med 

väldigt olika syften och inställningar. Det finns en hel del forskning kring vilka arbetsmetoder 

och förhållningssätt som är gynnande för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det finns även

forskning kring de olika kategorierna inom läs- och skrivsvårigheter, såsom dyslexi och 

förklaringen kring vad denna typ av diagnos innebär. Läs- och skrivsvårigheter innefattar till

skillnad från begreppet dyslexi alla typer av läs- och skrivsvårigheter utan betydelse av 

uppkomst. Läs- och skrivsvårigheterna kan till exempel ha emotionell grund och kan vara 

övergående vid rätt stöd och hjälp. När man pratar om begreppet dyslexi begränsar man sig 

till endast den typ av problem som är varaktiga och endast hänger samman med läs- och 

skrivprocessen. Därför ingår även dyslexi i begreppet läs- och skrivsvårigheter eftersom det 

omfattar alla typer av svårigheter inom området.8

De första som intresserade sig för lässvårigheter var läkare.9 År 1877 införde en läkare vid 

namn Kussmaul termen förvärvad ordblindhet. Det antogs att läs- och skrivsvårigheter 

orsakades av någon typ av hjärnskada och detta synsätt styrde forskningen inom området 

under 1800-talet. Under denna tid bestod hjälpen för dem som ansågs läs- och skrivsvaga i att 

man lät dem gå om en eller flera klasser. En del elever kom aldrig längre än till småskolan. I 

början av 1930-talet presenterade psykologen Monroe flera faktorer som antingen var för sig 

eller i kombination kunde orsaka läs- och skrivsvårigheter. De faktorer han nämner är: 

begränsad inlärningsförmåga, medfödd eller förvärvad neurologisk defekt, konflikt mellan 

hjärntendenser, dålig perception, dålig hälsa, defekt körtelfunktion, dålig syn eller hörsel, 

onormala emotionella reaktioner, dålig miljö och dålig skolundervisning. Med detta vidgade 
                                               
8 Imsen, Gunn Elevens värld Introduktion till pedagogisk psykologi (Lund Studentlitteratur 2000 s. 250) 
9 Ericsson, Britta Utredning av läs- och skrivsvårigheter (Lund Studentlitteratur 2007 s. 24)
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antal av orsaksfaktorer ökade också förutsättningarna för hjälp. Till följd av denna nya syn 

inrättades de två första svenska läsklasserna i Stockholm år 1938.10 I och med denna nya syn 

på läs- och skrivsvårigheter öppnades även 1949 Sveriges första läsklinik. Elever i grava läs-

och skrivsvårigheter placerades oftast i läsklasser. De elever som var i lättare läs- och 

skrivsvårigheter hänvisades vanligen till läskliniker. Elever som gick i läsklasser hade all sin 

undervisning förlagd där. Däremot gick de elever som gick till läsklinik i vanliga klasser och 

bevistade läskliniken endast några undervisningstillfällen i veckan. I båda dessa skolformer 

fanns det gott om läromedel och hjälpmedel för att tillgodose elevernas behov.11   

Myrberg har på uppdrag av Skolverket skrivit en forskningsöversikt inom området läs- och 

skrivsvårigheter.12 Myrberg menar att forskningen kring läs- och skrivsvårigheter har 

expanderat kraftigt sedan början på 1980-talet. Det forskningen entydigt visar är att det ger 

negativa effekter att skjuta upp identifieringen av vilka barn som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter och behöver särskild hjälp. 13

Forskning har visat att för att kunna förebygga och underlätta läs- och skrivsvårigheter så 

finns det en faktor som visat sig vara särskilt gynnande och det är träning av fonologisk 

medvetenhet.14 Att vara fonologiskt medveten är en förutsättning för att kunna lära sig att 

läsa. Studier har även visat att grundläggande fonologisk förmåga är det grundläggande 

problemet i dyslexi.15 För att kunna hjälpa de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter är de flesta forskare ense om att långsiktiga pedagogiska insatser är 

nödvändiga.16 Datorn har visat sig vara ett bra hjälpmedel för dem som är i läs- och 

skrivsvårigheter på olika sätt. Dels kan den underlätta elevens eget utformande av text till 

exempel genom att eleven kan lyssna på texten denne skrivit, dels genom de pedagogiska 

övningsprogram som finns för dem som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.17 Myrberg 

menar att forskningen inte kan tillhandahålla några färdiga pedagogiska program. Han anser

snarare att forskningens roll är att: ”erbjuda grunder för att värdera tillgängliga pedagogiska 

                                               
10 Ericsson, s. 25
11 Ericsson, s. 26-27
12 Myrberg, Mats Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter (Stockholm Skolverket 2001)
13 Myrberg, s. 57
14 Myrberg, s. 60
15 Myrberg, s. 16
16 Myrberg, s. 62 
17 Myrberg, s. 19
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program och vägleda utvecklingen av nya.”18 Han menar att en god pedagogisk metodik 

därmed bör bygga på forskning och lärarerfarenhet, samt praktiskt utvecklingsarbete.

Forskningen kring dyslexi är tvärvetenskaplig och innefattar områdena språkvetenskap, 

psykologi, kognitiv vetenskap, olika grenar av hjärnforskning och ärftlighetsforskning och 

pedagogik. Von Euler menar att forskningen kring dyslexi har intensifierats under de senaste 

decennierna. Genom denna intensifiering har man fått större kunskaper kring dyslexi inom 

olika områden såsom: språkets komplicerade funktion i hjärnan, de kognitiva krav som 

läsinlärning ställer, de viktigaste stegen i normal läsutveckling, samt om de specifika 

funktionsnedsättningarna som orsakar svårigheter hos personer med dyslexi. 19 De metoder 

forskare använder sig av vid forskning kring dyslexi är fallstudier, jämförelser mellan 

dyslektiker och normalläsare, läsnivåmatchning, longitudinella studier och experimentella 

studier. Høien&Lundberg menar att det är viktigt att använda sig av olika tillvägagångssätt 

vid forskning kring dyslexi för att få en möjlighet att få allsidiga kunskaper om den komplexa 

problematiken. 20

                                               
18 Myrberg, s. 63
19 Von Euler, Curt Dyslexi i belysning av forskning inom lingvistik, psykologi, genetik och neurologi (Språka loss 
- ett projekt om skriftens tillgänglighet 2001)   http://www.sprakaloss.se/Eulerforskning.pdf   
20 Hoien, Torleiv, Lundberg, Ingvar Dyslexi (Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur 1999 s. 38-39)

http://www.sprakaloss.se/Eulerforskning.pdf
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3.2 Förhållningssätt

Alla som arbetar som lärare kommer någon gång att undervisa elever som befinner sig i läs-

och skrivsvårigheter och det är därför viktigt vad man som lärare har för förhållningssätt till 

sina elever och kanske framför allt till sina elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

Det kan vara bra att vara medveten om att de som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter ofta 

har erfarenheter av misslyckanden och de är ofta oroade för att inte räcka till och att det ska 

uppstå nya misslyckanden. Det finns en risk att eleverna upplever en hopplöshet i sin situation 

utan rätt stöd och inställning från lärarens sida: ”När kraven tycks oöverstigliga och 

situationen inte är hanterbar kan det leda till en inlärd hjälplöshet. Man infriar såväl sina egna 

som lärares och föräldrars lågt ställda förväntningar och underpresterar och det blir en 

självuppfyllande profetia.”21 Eleverna utvecklar helt enkelt en försvarsmekanism för att klara 

sig i en skolmiljö som ständigt får dem att känna sig misslyckade och vissa elever kan bli 

antingen utåtagerande eller inåtvända: ”Skoldagen blir något man måste genomlida och 

krafterna förbrukas till att hitta olika överlevnadsstrategier, i stället för att användas till arbete 

med läs- och skrivproblemen.”22  I en skolmiljö där man inte tar hänsyn till elevers olikheter 

riskerar man att elever med läs- och skrivsvårigheter inte lyckas och att de utvecklar denna 

typ av negativa självbild när det kommer till skolprestationer, vilket även påverkar deras 

självkänsla negativt. För elever som har fått negativ självkänsla på grund av de problem 

uppstått i skolan gäller det att som lärare inte enbart att arbeta för att underlätta de svårigheter 

eleven befinner sig i utan även att höja elevens självkänsla. Eleven behöver känna att denne 

duger och är kapabel för att kunna känna sig motiverad att arbeta i skolan, detta betonas i Lpf 

94:

      Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att

      utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin

      person och sitt arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper

      och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall syfta

      till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en

                                               
21 Druid Glentow, Birgit Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter ( Stockholm Bokförlaget Natur och 
Kultur 2006 s. 17) 
22 Druid Glentow s. 15
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      sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall

      stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro.23

Eleverna ska i skolan få möta krav som är anpassade för den enskilde eleven. Om eleverna 

ständigt upplever att uppgifterna är allt för svåra och att de misslyckas så är risken att de 

tappar motivationen för sina studier överhängande. Elever som är i läs- och skrivsvårigheter 

har givetvis andra förutsättningar än vad de som inte befinner sig i dessa svårigheter har. Det 

handlar om att läraren behöver anpassa sin undervisning så att det passar även dessa elever, så 

att de också får förutsättningar att lyckas med sin utbildning. Den undervisning lärare bedriver 

kan antingen vara inkluderande eller exkluderande, begrepp som behandlats i inledningen.24

Svenska är ett ämne som kan vara svårt för dem som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

på grund av det textomfång som behandlas. Om det blir ett svårt ämne för dem i läs- och 

skrivsvårigheter beror på om läraren kan skapa en undervisningsmiljö som fungerar som en 

möjlighet till lärande för alla elever, det villa säga inkluderande; eller om läraren bedriver

undervisning som ger möjlighet till lärande för vissa elever, men som exkluderar andra såsom 

dem som är i läs- och skrivsvårigheter.  

En annan viktig aspekt i detta med läs- och skrivsvårigheter är om läraren har ett relationellt 

eller kategoriskt perspektiv, begrepp som behandlats i inledningen. Ett kategoriskt perspektiv 

innebär att: ”Förklaringen till svårigheterna och bristerna söks med detta synsätt hos den 

enskilde individen.”25 I det kategoriska perspektivet har specialundervisningen sin historia 

och tradition. Ser man däremot på frågan som att det är en elev som befinner sig i svårigheter 

blir utgångspunkten för var stödinsatserna ska sättas in en helt annan. Om en elev befinner sig 

i svårigheter så fokuseras såväl den enskilde eleven, men även den miljön där eleven ingår. 

Det i sin tur innebär: ”att såväl elevens förutsättningar, erfarenheter och kunskaper som det 

pedagogiska arbetet ska kartläggas när en elev får svårigheter.”26 Man ser på vad som sker i 

förhållandet, samspelet och interaktionen mellan olika aktörer. Det går därmed inte att söka 

förståelse för varför eleven befinner sig i svårigheter enbart hos eleven själv utan man måste 

se på allt som finns omkring eleven, elevens omgivning på olika plan. Eleven blir med detta 

synsätt inte den som bär problemet, utan det är miljön runt eleven som kan vara orsaken till 

att elevens svårigheter uppstår. Utgångspunkten för hur man lägger upp arbetet med att 

                                               
23 Lpf 94
24 Persson
25 Utbildningsdepartementet, s. 53
26 Utbildningsdepartementet, s. 53
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komma till rätta med svårigheten blir på detta sätt ett helt annat. Detta synsätt vittnar om ett 

relationellt perspektiv. Bengt Persson27 har en användbar tabell som visar på hur ett 

relationellt respektive ett kategoriskt perspektiv gestaltar sig och vilka konsekvenser de får 

inom sex pedagogiska huvudområden. Tabellen belyser skillnaden mellan perspektiven 

gällande lärares inställning inom olika pedagogiska områden, och synen på de elever som 

befinner sig i svårigheter. Den visar även på vilken skillnad det blir vid utformandet av 

specialpedagogiska åtgärder beroende av vilket perspektiv som är det rådande. I kolumnen 

längst till vänster står det vilket pedagogiskt område som beskrivs, i spalterna relationellt och 

kategoriskt perspektiv står det sedan hur respektive perspektiv gestaltar sig inom det 

pedagogiska området:  

   

Tabell 1: Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 

(Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap)28

                                               
27 Persson, s. 167
28 Persson, s. 143

Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv

Uppfattning av 

pedagogisk kompetens

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt- och 

utbildningsmiljön

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet

Arbetsenheter(-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal
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3.3 Gynnsamma inlärningsklimat

För att en lärare ska kunna ha ett undervisningsupplägg som passar elever i läs- och 

skrivsvårigheter så behövs ett medvetet förhållningssätt och en medvetenhet om att det är den 

pedagogiska miljön läraren skapar i sitt klassrum som antingen kan förebygga att elever 

hamnar i svårigheter eller göra så att de hamnar i dem. Det finns många olika arbetsmetoder 

som är lämpliga för att skapa ett gynnsamt inlärningsklimat för dem som befinner sig i läs-

och skrivsvårigheter. Mycket av de anpassningar man gör för elever som befinner sig i läs-

och skrivsvårigheter är även väldigt positiva för de elever som inte befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter: 

Alla elever, men framför allt de med generella läs- och skrivsvårigheter, behöver en 
pedagogik som är allmänt inlärningsbefrämjande. Dit hör att få tillräckligt med träning, få 
stärka sin uthållighet och koncentrationsförmåga, få utveckla sitt ordförråd, få kunskaper och 
erfarenheter som verbalt bearbetas på ett kreativt sätt. Dit hör att få hjälp med studieteknik, 
att lära sig se sammanhang och dra paralleller. Dit hör att både bli och vara involverad i det 
som sker i undervisningen.29  

Svenskämnet är väldigt stort och omfattar många olika moment och det går inte att ge precisa 

riktlinjer för alla aspekter inom ämnet. En viktig aspekt i förmågan att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter är vad man låter styra undervisningen. Är 

det en viss metod eller är det syftet med det som ska läras som får styra? Ulf Teleman har en 

lista på fyra principer som svenskundervisningen bör omfatta:

1. Eleven själv utvecklar sitt språk.
2. Språkanvändning i allvar och sanning driver alltid på språkutvecklingen.
3. Språklig medvetenhet och kunskap samt formell träning av isolerade språkliga faktorer 

är viktiga redskap men måste alltid vara underordnade språkanvändandet som 
inlärningsmetod.

4. Ingen pedagogik är bra om den stjälper elevens språkliga självförtroende.30  

Dessa riktlinjer lämpar sig bra för alla elever, men kanske är de extra viktiga för elever som 

befinner sig i svårigheter. Det dessa punkter belyser är att syftet är det viktiga och att metoden 

med vilken man når dit ska vara underordnad. Lärare som låter syftet vara i fokus har en 

större förmåga att anpassa sin undervisning. Det blir då målet som styr och vägen till målet 

kan anpassas efter eleverna och deras behov. Läraren blir på det sättet mer flexibel att ändra 

en undervisningsmetod som kanske inte fungerar för en grupp eller för en individ då det inte 

är metoden i sig som är viktig. Målet är det styrande, hur man når målet kan ske på olika sätt. 

                                               
29 Druid Glentow s. 155
30 Teleman, Ulf Lära svenska Om språkbruk och modersmålsundervisning (Stockholm Liber AB 2000)
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Med den inställningen till lärande slipper man förhoppningsvis elever som tappar sitt 

språkliga självförtroende. 

En annan viktigt aspekt som påverkar hur undervisningen ser ut är vilken kunskapssyn som är 

den styrande. Om kunskapssynen är sociokulturell anser man att människor lär sig i samspel 

med andra. Ett sociokulturellt perspektiv innebär kortfattat att: ”kunskap konstrueras genom 

samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer. 31 Således betraktas 

interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara som ett positivt element i 

läromiljön.” Det kan ses som en motsägelse att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

enskilda förutsättningar samtidigt som de förväntas lära sig i samspel med andra, men det 

behöver det inte vara. Klassrummet kan beskrivas som: ”en social miljö där lärande förutsätts 

äga rum.”32 För att fungera i samhället krävs en förmåga att kunna interagera och 

kommunicera med andra människor. Det finns inget specifikt ämne i skolan där man lär sig 

detta, utan det förutsätts man lära sig under det övriga lärandets gång i olika ämnen. För 

elever som befinner sig i olika typer av svårigheter är det extra angeläget att man använder sig 

av undervisningsformer som förutsätter social interaktion: ”Särskilt viktigt är det att de elever 

som har svårigheter i skolarbetet ges möjlighet till diskussioner och samarbete med andra 

elever och sina lärare.”33 Genom social interaktion ges en möjlighet för eleverna att lära av 

varandra; ingen kan allt men många kan mycket.  För att interagera krävs en förmåga att 

kommunicera och för att kunna göra det krävs oftast muntlig kommunikation vilket lämpar 

sig ypperligt för dem som befinner sig i dessa svårigheter. Vid undervisning där eleven endast 

förväntas lära sig själv så uppstår inga diskussioner eller utbyte. Ett exempel på sådan 

undervisning kan vara arbete med lärobokstexter där man själv läser textavsnitt och tar ut 

fakta till frågor som ska besvaras. Den undervisningsmetoden kan fungera för vissa elever 

men kan bli problematiska för dem som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.

En viktig faktor för att sociokulturellt lärande ska kunna uppstå är att man har ett dialogiskt 

klassrum där lärande sker dialogiskt mellan aktörerna det villa säga läraren och eleverna. 

Detta kan jämföras med ett monologiskt klassrum där läraren lär ut och eleverna förväntas ta 

in den kunskap som läraren förmedlar. Det är dock fortfarande en hel del undervisning som 

sker på detta sätt: ”Även om det självfallet finns olika beräkningar pekar överraskande många 

                                               
31 Dysthe, Olga Dialog, samspel och lärande (Lund Studentlitteratur 2003 s. 41) 
32 Persson s. 143
33 Persson s. 145
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studier i riktning mot att läraren har ordet i ungefär 2/3 av tiden i helklassundervisning.”34  I 

ett dialogiskt klassrum har eleverna möjlighet att lära av andra både lärare och andra elever 

ingår i ett aktivt kunskapsutbyte som skapar en lärandeprocess: ”Eleverna bygger på sina 

tidigare responser och bidrar till uppbyggandet av gemensam kunskap; både lärare och elever 

har rätt till ordet och förhandlar om delteman, och lärare och elever initierar frågor utan 

facitsvar.”35 Denna typ av dialogicitet gynnar givetvis lärande hos alla elever, men för dem 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är den särskilt viktigt. De får en möjlighet att nå 

kunskap genom muntligt utbyte och gemensamt kunskapsbyggande.

Det finns många olika metoder som förutsätter att man lär tillsammans, i sociokulturell anda.

Ett exempel på detta är att arbeta med texter genom responsgrupper. Arbete i responsgrupper 

går kortfattat ut på att elever skriver texter och sedan ger respons på texterna inom olika 

konstellationer. Eleverna får på detta sätt en verklig mottagare att skriva mot. De får hjälp att 

utveckla sin text och sitt skrivande. Samtidigt ökar elevens egna textmedvetenhet när de ger 

respons på någon annans text. Torlaug Lokensgard Hoel som har skrivit Skriva och samtala 

som handlar om responsarbete mellan elever använder sig av termen sociointeraktiv istället 

för sociokulturell men betydelsen är den samma: ”Enligt det sociointeraktiva perspektivet är 

skrivandet – även om det sker som enskild aktivitet – en kontinuerlig dialog mellan 

skribenten, den framväxande texten och möjliga läsare.”36 Eleverna ges genom responsarbete 

en möjlighet att lära av varandra oavsett vilken nivå de befinner sig på. Det är en arbetsmetod 

som blir anpassad efter individen och dennes behov. Eleven får hjälp med sin text utifrån den 

nivå han eller hon befinner sig på och ger respons efter egen förmåga. Genom att ta del av 

andras åsikter och kunskaper och samtidigt dela med sig av sina egna uppstår ett 

kunskapsutbyte som främjar språkutvecklingen. Alla elever har olika erfarenheter och olika 

kompetenser och det finns alltid något man kan lära av varandra: ”i skrivandet behövs många 

olika typer av kompetenser och att de kan ingå som komplementära roller.”37

3.4 Kompensatoriska hjälpmedel

Det finns en uppsjö av olika kompensatoriska hjälpmedel att tillgå när det gäller elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter: ”Alla lärare måste vara beredda på att undervisa 

elever med läs- och skrivsvårigheter som använder kompenserande hjälpmedel i sina klasser, 

                                               
34 Dysthe s. 175
35 Dysthe, s. 177
36 Lokensgard Hoel, Torlaug  Skriva och samtala (Lund Studentlitteratur 2001 s. 19)
37 Lokensgard Hoel s. 165
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även om huvudansvaret ska vara speciallärarens.”38 Olika typer av svårigheter kräver olika 

typer av hjälpmedel och det är viktigt att det anpassas efter individen och dennes behov. Det 

finns hjälpmedel specifikt för skrivning och för läsning, samt för studier i allmänt. Ett 

hjälpmedel som är till stor hjälp för dem som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är datorn. 

Datorn kan dock användas inom olika områden när det kommer till elever som befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter. Dels kan man använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel, och 

det finns en hel del program som eleven kan öva upp sina färdigheter i. Denna typ av program 

för färdighetsträning kommer inte att undersökas närmare i denna uppsats. Istället beskrivs det 

hur datorn kan användas som ett kompenserande hjälpmedel som kan underlätta vid läs- och 

skrivsvårigheter: ”dvs som ett sätt för en individ att kringgå sina läs- och skrivsvårigheter för 

att kunna visa sina kunskaper och utnyttja sin fulla intellektuella förmåga.”39

Vid skrivning kan eleverna genom datorn koncentrera sig på textens innehåll: ”När eleverna 

behärskar den tekniska aspekten av skrivandet behöver de inte lägga ner energi på den 

motoriska sidan av skrivprocessen eller textens estetiska drag.”40 Detta uppmuntrar 

förhoppningsvis till textskapande då eleven kan lägga all sin energi på planering och innehåll. 

Det finns risker med att elever måste lägga ner mycket energi på det motoriska utformandet 

av texten: ”Om så mycket möda läggs ner på det mer tekniska och det tar så mycket av 

minneskapaciteten, finns det risk att den som skriver tappar tråden och glömmer vad han eller 

hon planerat skriva.”41 I datorn finns det olika funktioner som underlättar vid skrivning såsom 

stavningskontrollen som markerar felstavade ord, den är dock inte helt tillförlitlig men kan 

ändå vara till stor hjälp. Det går även att ställa in autokorrigering så att ord som en viss 

skribent ofta skriver fel rättas automatiskt. I vissa ordbehandlingsprogram finns 

synonymordlista som kan vara en hjälp om man har svårt att hitta ord. Funktionen 

ordprediktion fungerar så att om man skriver en bokstav får man förslag på ord som börjar på 

den bokstaven. Man kan även skriva fler bokstäver för att minska urvalet av ord. Om ordet 

man söker finns i listan kan det föras in i texten. Det finns även program som har talsyntes 

vilket innebär att man kan få texten man skrivit uppläst. Det gör det möjligt att upptäcka 

grammatiska fel, felstavade ord, avsaknad av markering för ny mening, samt bristande 

sammanhang i texten. Det finns även program som omvandlar tal till text som gör det möjligt 

                                               
38 Föhrer, Ulla, Magnusson, Eva Läsa och skriva fast man inte kan Kompenserande hjälpmedel vid läs- och 
skrivsvårigheter (Lund Studentlitteratur: 2003 s.178) 
39 Föhrer Magnusson s. 24 
40 Lokensgard Hoel s. 226
41 Föhrer Magnusson s. 58
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för eleven att styra datorn genom att tala till den. Det man dikterar via en mikrofon blir synligt 

som text på skärmen, man måste dock kontrollera att den dikterar rätt. Detta system med 

taligenkänning kräver att varje användare har sin egen röstfil, och ju mer man använder 

systemet desto säkrare blir datorn på att känna igen vad man som användare säger. 42     

Det finns en del hjälpmedel att ta till vid läsning bland annat finns ljudinspelade böcker i olika 

format till exempel på CD-skiva och band. Dessa kan man lyssna på via dator, bandspelare 

eller talboksspelare, då krävs även hörlurar för att inte störa omgivningen. Talsyntes kan även 

användas samt skannrar av olika typer för att kunna lägga in textavsnitt som sedan kan läsas 

upp av talsyntesen.43

Mycket av det som används som hjälpmedel i läsning och skrivning kan även användas som 

studiehjälpmedel. Det finns dock en del annat också, såsom översättningspenna som är en 

handskanner som kan översätta ord från engelska till svenska. Ett fickminne kan också vara 

användbart för att göra anteckningar, eller spela in det läraren säger. En 

digitalplaneringskalender som är en liten fickdator kan användas till att strukturera och 

planera sin tid, göra kom ihåg listor och liknande.44   

                                               
42 Föhrer Magnusson s. 24-26
43 Föhrer Magnusson s. 27
44 Föhrer Magnusson s. 28
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4. Metod

4.1 Urval

När urvalet till intervjuerna skulle ske så var det två variabler45 som var av betydelse och det 

var att de intervjuade skulle gå på gymnasiet, samt att de befann sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Urvalet av vilka elever som skulle intervjuas gick till så att jag kontaktade en 

lärare på en gymnasieskola som sedan tillfrågade elever som hon ansåg befann sig i läs- och 

skrivsvårigheter om de ville ställa upp på en intervju. Inget urval har gjorts beroende på kön

då den variabeln inte hade någon teoretisk betydelse i min studie, men de som ville ställa upp 

var två flickor och en pojke. Jag utgick ifrån att jag ville ha minst tre elever att intervjua 

eftersom om antalet intervjuade understigit tre hade det blivit svårt att göra några jämförelser 

eller antaganden utifrån vad de svarat. De elever jag har intervjuat är alla mellan 17 och 19 år

och går på gymnasiet i en kommun i Norrbotten. De går samtliga samma program på 

gymnasiet. Ingen av de intervjuade eleverna har någon diagnos av något slag, men upplever 

att de befinner sig i svårigheter med läsningen. Som tidigare nämnts så behövs ingen diagnos 

för att man ska anses befinna sig i läs- och skrivsvårigheter, man kan befinna sig i dessa 

svårigheter tillfälligt och av olika anledningar, till skillnad från dyslexi.

4.2 Undersökningsmetod

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. 

Enligt Kvale är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla: "Kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening." 46 Syftet med min 

studie är att ta reda på elevers upplevelser och erfarenheter kring att befinna sig i läs- och 

skrivsvårigheter och detta skulle ej gå att mäta med ett kvantitativt instrument. Genom den 

kvalitativa intervjun fick jag en möjlighet att ta del av undersökningspersonernas upplevelser 

och erfarenheter. De intervjuade fick en möjlighet att: "förmedla sin situation till andra ur ett 

eget perspektiv och med egna ord."47

Faktorer som kan spela in i min undersökning är integritet, alla elever är nog inte öppna för att 

tala om de svårigheter de befinner sig i. En annan faktor som kan spela in är kön. Det kan vara 

                                               
45 Trost, Jan Kvalitativa intervjuer (Lund Studentlitteratur 2004 s. 118)
46 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun ( Lund Studentlitteratur 1997 s. 117)
47 Kvale, s.70
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så att man upplever hur man blivit hjälpt och de problem man befinner sig i olika beroende på 

vilket kön man har. Det kan även vara så att man blir bemött i skolan på olika sätt beroende 

på vilket kön man har. I min undersökning har intervjusituationen kännetecknats av låg 

standardisering. Ämnet som jag valt att studera är personligt och kan vara känsligt för den 

intervjuade. Det har därför inte varit lämpligt för mig som intervjuare att hålla den mer 

distanserade hållning man tvingas hålla vid en intervju som har hög grad av standardisering. 

Hög standardisering innebär till exempel: ”att alla intervjuare verkligen skall läsa upp 

frågorna på samma sätt i tonfall, exakt så som de är formulerade, i exakt samma ordning, inte 

ge förklaringar till någon eller också till alla etc.”48 Med detta förhållningssätt hade jag 

riskerat att den intervjuade inte känner förtroende att berätta öppet om svårigheterna denne 

befinner sig i och jag hade då riskerat att inte kunna få svar på det jag valt att studera. 

Jag strävade efter att intervjuerna skulle fortskrida som en normal konversation, dock med 

specifikt syfte och struktur.49  Frågorna som ställts har varit ostrukturerade, det vill säga det 

finns inte bara ett sätt att svar på frågorna såsom ja eller nej. Det vore inte intressant att få den 

typen av fasta svar som strukturerade frågor ger i den undersökning jag valt att göra, eftersom

endast ja- och nej- svar inte hade kunnat besvara min frågeställning. 50 Kvale menar att för att 

en intervju ska vara av hög kvalitet ska intervjuaren sträva efter att ställa korta frågor som 

leder till långa svar, vilket jag har strävat efter med de intervjufrågor jag ställt. 51 Intervjun 

inleddes med en konkret fråga, vilken var: berätta om din skolgång från när du började skolan 

fram tills idag, som sedan följdes upp med utgångspunkt i de svar som framkom. De 

intervjuade har svarat på samtliga frågor dock i olika följd beroende på hur samtalet har 

fortlöpt. Följande frågor besvarades under intervjuerna: 

 Berätta om din skolgång från när du började skolan fram tills idag.

 Hur lär du dig bäst?

 Vilket eller vilka typ av stöd skulle du vilja ha?

 Hur tycker du en lärare ska agera om de får en elev som befinner sig i läs- och 
skrivsvårigheter?

 Hur har lärare hjälpt dig under dina skolår?
                                               
48 Trost s. 19
49 Kvale, s. 123
50 Trost s. 20
51 Kvale, s. 134
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 Har du fått den hjälp du behöver?

 Har du något tips du skulle vilja ge till elever som befinner sig i läs- och 
skrivsvårigheter?

4.3 Etiska överväganden

Eleverna som jag valt att intervjua är för mig sedan tidigare obekanta. Detta urval har jag gjort 

för att eleverna förhoppningsvis ska våga vara ärliga i sina svar. Om jag hade undervisat

eleverna tidigare hade det varit risk för att de inte vågat svara ärligt kring vad de tycker om 

det stöd de fått och får från skolan. Dock finns även en viss risk med att jag inte känner dem 

sedan tidigare och det är att de kanske inte vågar öppna sig för en person som är obekant för 

dem. 

4.4 Genomförande

Beroende på karaktären i mitt ämne och att det kan vara känsligt för den intervjuade ansåg jag 

det ytterst viktigt att skapa en positiv intervjumiljö. Intervjuerna skedde därför i ett grupprum 

på skolan där eleverna går, för att eleverna skulle känna trygghet i miljön under 

intervjusituationen.52 Innan jag började intervjun berättade jag för eleverna om syftet med 

min studie, samt betonade att deltagandet var anonymt och att det som spelades in endast var 

för egen användning. Eftersom jag använde mig av begreppet att befinna sig i läs- och 

skrivsvårigheter så förklarade jag även vad det begreppet innebär. Samtliga intervjuer 

fortlöpte utan komplikationer. Vi fick sitta i lugn och ro i utan att bli avbrutna. 

4.5 Genomgång av material

Under intervjun hade jag ett antal intervjufrågor som besvarades.53 När jag samlat in mitt 

intervjumaterial lyssnade jag igenom det jag spelat in och skrev upp vad som sades under 

följande övergripande rubriker:

 När eleverna hamnade i svårigheter

 Hur eleverna upplever att de lär sig bäst

 Stöd

 Hur en lärare ska agera

                                               
52 Trost, s. 44
53 Bilaga 1
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 Råd till andra elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter

Fördelen med detta arbetssätt var att all intervjudata fick samma struktur och därmed blev 

lättare att analysera.”54 Risken med denna arbetsmetod är dock att man inte får med allt 

intervjumaterial. Jag ansåg dock att lätthanterligheten i det material jag fick fram var till stor 

hjälp i analysarbetet då det blev enkelt att göra jämförelser och dra slutsatser av det de 

intervjuade sagt. Intervjuerna i sin helhet finns dock kvar på bandet som spelats in. 

Intervjumaterialet har sedan analyserats genom den teoretiska referensram jag tillägnat mig i 

bakgrunden.  

                                               
54 Trost, s. 127
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5. Resultat av intervjuer

Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

anser att undervisningen i svenska bör läggas upp så att den passar dem. För att få svar på 

detta har jag utfört intervjuer med elever och då fått kunskap om hur de anser att 

undervisningen ska utformas för att passa dem, samt hur de vill att läraren skall stödja dem. 

För enkelhetens skull används fingerade namn på de intervjuade eleverna, Johan är 17 år, 

Emelie 18 och Alexandra 19. 

När eleverna hamnade i svårigheter

Ingen av de elever jag intervjuat upplever att de hade några svårigheter med att lära sig att 

läsa och skriva, och allt fungerade bra under hela lågstadie- och mellanstadietiden. För 

samtliga intervjuade var det när de började högstadiet som de hamnade i svårigheter med 

läsningen. Emelie uttrycker det så här: ”När man var yngre var det lättare. Nu är det så himla 

vuxen svenska man måste läsa det flera gånger för att förstå.” Två av eleverna tyckte att 

texterna som man bearbetade i skolan var tråkiga och ointressanta, och det gjorde att de 

tappade motivationen med läsning och att de så småningom hamnade i lässvårigheter. Martin 

sa att han helt slutade läsa då texterna var så tråkiga och det gjorde att han inte ville läsa alls: 

Jag var inte motiverad för vi fick ju såna här gamla klassiker och det var inte intressant det 
var det inte. Jag ville inte läsa det var tråkigt och nu känner jag nu kan jag inte ens läsa eller 
nog kan jag läsa, men ifall vi ska läsa en lite svårare text som kanske dom andra klarar av då 
märker jag direkt att jag måste läsa om den fem gånger för att ens förstå texten.

Hur eleverna upplever att de lär sig bäst

Alexandra upplever att hon lär sig bäst om någon sitter bredvid henne och läser texten med 

henne. Genom det får hon hjälp att förstå texten och hon kan snabbt ta till sig den. Martin 

anser att han behöver någon som förhör honom. Ljudböcker är även något som han upplever 

fungerar bra vid inlärning. Emelie tycker att hon lär sig bäst under lektionerna då läraren 

berättar samtidigt som denne skriver upp punkter kring det hon eller han berättar om på 

tavlan. Annars studerar hon bäst genom att läsa text på egen hand i lugn och ro.

Stöd 
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Samtliga elever tycker ljudböcker är ett bra stöd. Emelie anser även att det är bra att lyssna på 

texten samtidigt som man kan följa med i boken. Alexandra poängterar också att det är viktigt 

att inte endast använda sig av ljudböcker så att man tappar läsningen. Alexandra och Johan 

anser även att det är viktigt att man har någon att läsa med som kan hjälpa till med att förstå 

texten samt förhöra en. Emelie tycker också att det är viktigt att man har en möjlighet att 

arbeta i lugn och ro. 

Alla elever anser att de får det stöd de behöver idag, men att de inte fick det när de hamnade i 

svårigheter under högstadietiden. Martin säger: ”Jag hade nog fått hjälp om jag frågat, men 

det gjorde jag inte.” Alexandra berättar att hon under högstadietiden försökte mycket på egen 

hand, men hon fick inget stöd från skolan.

Hur en lärare ska agera

När en lärare får en elev som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter tycker både Alexandra 

och Emelie att det är viktigt att läraren tar sig tid till att hjälp eleven, till exempel genom att 

läsa tillsammans. Emelie anser även att det är viktigt att läraren har mer koll på de elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och att läraren frågar om de behöver hjälp. Hon tycker 

också att det är viktigt att läraren skriver stödpunkter till det hon går igenom på tavlan, så att 

det hon sägs betonas både skriftligt och muntligt. Martin tycker att läraren ska utforma 

uppgifter kring sådant som eleverna redan är intresserade av och på det sättet väcka deras 

intresse för att lära. Han anser också att man ska variera undervisningen, så att inte läraren 

står och pratar hela lektionen eller att eleverna enbart ska läsa en hel lektion. Det bästa är om 

man kan variera att lyssna eller läsa med att utföra uppgifter av olika slag.  Alexandra tycker 

det är viktigt att eleverna får vara med och utforma undervisningen och att läraren bör fråga 

eleverna om de vill göra på något speciellt sätt: ”det blir ju ändå lättare för alla om man hittar 

ett lättare sätt att göra det som är svårt.”

Råd till andra elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter

Samtliga elever ansåg att det var viktigt att läsa mycket trots att det kan kännas svårt. Johan 

gav rådet: ”Det är bara att läsa även om det är tråkigt”. Emelie och Alexandra tyckte det var 

viktigt att läsa sådant man tycker om och är intresserad av. Emelie tyckte att det kunde vara 

bra att börja med böcker som är lättlästa. Alexandra berättade även att hon under sin 

gymnasietid börjat läsa mycket, mycket tack vare en kompis som motiverat henne och tipsat 

henne om böcker som hon varit intresserad av. En annan orsak till att hon börjat läsa mer är
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en bokstund som eleverna har haft tillsammans med en av sina lärare. Vid denna bokstund 

läser de böcker på olika teman, men som de i övrigt fått välja fritt. Nu arbetade de till exempel 

med temat kärlek och eleverna fick då välja ut en kärleksroman som de läste och sedan 

berättade om för resten av klassen. De analyserar även böckerna under dessa samtal. 

Alexandra tyckte också att det är viktigt att elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

vågar kräva hjälp av läraren så att de inte hamnar utanför.   
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6. Diskussion

När eleverna hamnade i svårigheter

Det är intressant att ingen av eleverna upplever sig ha befunnit sig i läs- och skrivsvårigheter 

innan de började högstadiet. Det tyder på att undervisningen eleverna var föremål för innan 

högstadiet gjorde att de inte behövde befinna sig i läs- och skrivsvårigheter; den var 

inkluderande. Under högstadiet verkar undervisningen däremot ha fungerat exkluderande för 

dessa elever. En av de intervjuade upplevde att texterna var för svåra när hon började 

högstadiet, medan de två andra tyckte att texterna var så tråkiga att det gjorde att de helt 

tappade intresset för läsning. Det verkar alltså vara anpassningen av texter som passar 

eleverna som brister för dessa elever under högstadietiden, eller bristen på kompenserande 

hjälpmedel.  Man lyckas inte få alla elever med sig och undervisningen blir därmed 

exkluderande.

Hur eleverna upplever att de lär sig bäst

Två av eleverna ansåg att de lär sig bäst tillsammans med någon annan som kan hjälpa dem 

att förstå det de läser eller förhöra dem. Man skulle kunna säga att de upplever att de lär sig 

bäst tillsammans med andra, i ett sociokulturellt sammanhang. Att sociokulturella 

lärsammanhang är befrämjande överensstämmer med det som behandlas i avsnittet 

gynnsamma inlärningsklimat. En av eleverna ansåg dock att hon lärde sig bäst på egen hand i 

lugn och ro, eller när läraren berättar och skriver ner punkter kring det hon eller han berättar 

kring. 

Stöd 

Det kompensatoriska hjälpmedel alla intervjuade elever förespråkade var ljudböcker som de 

tyckte var ett bra stöd. En av eleverna poängterade dock att man inte endast bör använda sig 

av det då man riskerar att tappa läsningen då. En av eleverna tyckte även att det var bra om 

man fick möjlighet att samtidigt se texten man lyssnade på. Genom ljudböcker kan elever i 

läs- och skrivsvårigheter få en möjlighet att ta till sig det estetiska i en text istället för att 

fastna i formen och utläsandet av den. Eleverna talade mycket kring det här med att tappa 

motivationen för läsning då texterna inte intresserar eller blir för svåra. Ljudböckerna ger

eleverna en möjlighet att ta till sig innehållet i en text utan att de som de beskriver vid viss 
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läsning behöva läsa om materialet flera gånger. Känslan av att klara av och att förstå det man 

läser motiverar förhoppningsvis till fortsatt läsning. Som en av eleverna poängterade är det 

viktigt att inte endast använda sig av ljudböcker för att man även ska kunna öva upp 

läsningen. Detta är som allting annat en balansgång, det ena behöver inte utesluta det andra.

Under avsnittet kompensatoriska hjälpmedel är datorn något som förespråkas som ett 

hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det var dock ingen av eleverna som nämnde 

datorn som ett stöd för dem. 

Två av eleverna talade även om vikten av att läsa texter tillsammans med någon eftersom man 

tillsammans lättare kan förstå det skrivna. Det dessa elever föredrar är en sociokulturell form 

av lärande där man fördjupar sin förståelse för det man läser genom att tillsammans tolka och 

begripliggöra. Detta stämmer väl överens med det som behandlats i avsnittet gynnsamma 

inlärningsklimat. Tanken med det sociokulturella lärandet är just att kunskap konstrueras 

tillsammans i en kontext och inte i första hand genom individuella processer.55

Samtliga elever upplevde att de fick det stöd de behövde idag. Ingen av dem upplevde dock 

att de fått det stöd de behövde när hamnade i svårigheter med läsningen under högstadietiden.

Hur en lärare ska agera

De förslag eleverna ger på hur en lärare ska agera när de har en elev som befinner sig i läs-

och skrivsvårigheter är både på en gruppnivå och på individnivå. Det vill säga de ger både 

förslag på hur undervisningen i helklass kan utformas, samt även förslag på hur man kan 

stödja den enskilde individen som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Två av eleverna 

ansåg att det är viktigt att läraren engagerar sig i de elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter och frågar om de behöver hjälp, samt tar sig tid att hjälpa. Eleverna önskar 

även att läraren är i dialog med de elever som befinner sig i svårigheter för att kunna stödja på 

bästa sätt. Ingen av dessa elever hade själva blivit uppmärksammade när de hamnade i 

svårigheter med läsningen och de fick därför inget stöd av skolan. 

En av eleverna var mer inne på hur läraren ska utforma sin undervisning. Han tyckte det var 

viktigt att läraren använder sig av material som eleverna är intresserade av för att väcka 

intresse för att lära, samt varierar undervisningsformerna. En av dem var även inne på att 

                                               
55 Dysthe, 2003, s. 41
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läraren skulle göra eleverna delaktiga i utformandet av undervisningen. Det är intressant att se 

hur medvetna eleverna är om att ett intresse och undervisningsmetoder påverkar det som blir 

inlärt, och även att de tycker att det är viktigt att själva få vara med och påverka 

undervisningen. De efterlyser en dialog mellan lärare och elever för att kunna skapa en 

undervisning som passar eleverna, och därmed förhoppningsvis fungerar inkluderande. En 

öppen dialog kring undervisning skulle nog gynna både lärare och elever och vara ett stöd för 

läraren när de ska utforma sin undervisning så den passar olika elevgrupper och elever.

Förhoppningsvis skulle elevernas motivation och vilja att lära öka när man använder sig av 

material som tilltalar dem. Denna syn på anpassning av material och undervisningsmetoder 

motsvarar den relationella kunskapssynen som presenteras i Bengt Perssons tabell, under

avsnittet förhållningssätt. Där det står under rubriken Uppfattning av pedagogisk kompetens

att för ett relationellt perspektiv krävs: ”Förmåga att anpassa undervisning och stoff till skilda 

förutsättningar för lärande hos eleverna”.56

Det samtliga elever efterlyser är ett dialogiskt klassrum där läraren dels är i dialog med den 

enskilde eleven kring dennes behov och lärande, dels i dialog med hela gruppen kring 

undervisningsmetoder och material. Elevernas vilja att få ett dialogiskt klassrum 

överensstämmer med det som behandlas i avsnittet gynnsamma inlärningsklimat. Det 

dialogiska klassrummet ger även en möjlighet till sociokulturellt lärande. Eleverna har 

möjlighet att både lära av andra elever men även av läraren då ett dialogiskt klassrum öppnar 

upp för ett aktivt kunskapsutbyte som skapar en lärandeprocess: ”Eleverna bygger på sina 

tidigare responser och bidrar till uppbyggandet av gemensam kunskap; både lärare och elever 

har rätt till ordet och förhandlar om delteman, och lärare och elever initierar frågor utan 

facitsvar.”57

Råd till andra elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter

Samtliga elever tyckte att det var viktigt att man läste mycket även om det kan kännas svårt 

om man befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. För att komma igång med läsningen tyckte de 

att det var viktigt att läsa om sådant man själv var intresserad av. Eleverna verkade tämligen 

ense om att intresse och motivation är viktigt när det kommer till viljan att läsa. Idag läste

samtliga elever, även fast det var i olika utsträckning. En av eleverna beskrev hur hon funnit 

                                               
56 Persson, s. 143
57 Dysthe, s. 177
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glädjen att läsa genom att hon genom en kompis hittat en serie med böcker som intresserar 

henne. En annan faktor som motiverat henne till läsning var en bokstund som de hade i 

klassen där de berättar om en bok de läst och analyserar och samtalar om den. Bokstunden 

som eleven berättar om är en form av sociokulturellt lärande där elever får lära av varandra 

dels genom att lyssna på andra och deras kunskaper, samt genom att dela med sig av sina egna 

kunskaper till andra elever. En elev sa även att det kan vara bra att börja med lättlästa böcker. 

Det skulle kunna ha att göra med att man genom att läsa lättlästa böcker får upp 

självförtroendet och att man märker att man kan ta sig igenom böcker vilket förmodligen ger 

mersmak för vidare läsning. 

Sammanfattning av resultat och diskussion

Alla elever upplevde att de hamnade i svårigheter med läsning först under högstadietiden. De 

ansåg att texterna de blev presenterade för i högstadiet inte var anpassade för dem. Böckerna 

var antingen för svåra eller ointressanta för eleverna vilket gjorde att somliga av dem tappade 

intresset för att läsa överhuvudtaget.  Ingen uppmärksammade heller att dessa elever befann 

sig i lässvårigheter och de fick därför ingen hjälp från skolan. Man kan även fråga sig om 

eleverna överhuvudtaget befunnit sig i lässvårigheter om undervisningen under högstadiet sett 

annorlunda ut, då undervisningen under denna tid verkar ha fungerat exkluderande för dessa 

elever. Det eleverna poängterade flera gånger var vikten av att man är motiverad för de 

arbetsuppgifter man utför. Detta kräver att läraren har förmåga att anpassa sitt 

undervisningsstoff efter elevgrupp, något som stämmer in under den relationella 

kunskapssynen. Är det däremot är det kategoriska perspektivet som är det styrande är det 

svårt att göra denna anpassning då uppfattningen av pedagogisk kompetens är att den är: 

”Ämnesspecifik och undervisningscentrerad”58. Ett relationellt perspektiv öppnar upp för ett 

dialogiskt klassrum där lärare och elever kan vara i dialog kring undervisning och material. 

Ett dialogiskt klassrum ger i sin tur möjligheter till ett sociokulturellt lärande där elever har 

möjligheter att lära av varandra och av läraren i en ständigt pågående dialog. 

Det finns tyvärr ingen enkel paketlösning för hur man ska arbeta med svenska med elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Det finns olika typer av kompenserande hjälpmedel 

man kan använda sig av som givetvis kan vara ett stort stöd och som är viktiga att känna till. 

Men det kanske viktigaste är att man utformar sin undervisning från grunden på ett sådant sätt 

                                               
58 Persson, s. 143
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att den kan passa många olika elever, och inte endast en liten del av dem, som en av de 

intervjuade eleverna så klokt sa: ”det blir ju ändå lättare för alla om man hittar ett lättare sätt 

att göra det som är svårt.” Det är framförallt ens förhållningssätt som lärare man behöver 

arbeta med för att kunna utforma en undervisning som är inkluderande, och även passar elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Mycket handlar om vad man som lärare har för 

syn på elevers olikheter, om man har ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. För att kunna 

ha en inkluderande undervisning så krävs det att man har ett relationellt perspektiv och att 

man inser att det är genom undervisningsmiljön man skapar möjligheter eller omöjligheter till 

lärande. En viktig aspekt i att skapa möjligheter till lärande för många elever är att ha en 

sociokulturell syn på lärande, att lärande sker genom social interaktion och inte enbart inom 

eleven själv. Genom att man har en sociokulturell syn på lärande ger man möjligheter till 

lärande för alla elever, men kanske är denna kunskapssyn extra viktig för dem som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter. Man lär tillsammans och inte enbart genom att till exempel 

sitta och läsa text på egen hand. Detta med att arbeta tillsammans var även något som de 

intervjuade eleverna talade mycket om och som de tyckte fungerade bra för dem.

Svenskämnet går att göra hur svårt som helst för dem som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter eller så kan man utforma det så att alla har en möjlighet att lära. Allting 

hänger ihop med hur man som lärare ser på lärande och vilket förhållningssätt man har till 

eleverna. För att kunna ha en skola för alla måste man som lärare se till att det finns plats och 

möjligheter till lärande för alla olika typer av elever. 
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8. Bilaga 1
Intervjufrågor

Berätta om din skolgång från när du började skolan fram tills idag.

Hur lär du dig bäst?

Vilket eller vilka typ av stöd skulle du vilja ha?

Hur tycker du en lärare ska agera om de får en elev som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter?

Hur har lärare hjälpt dig under dina skolår?

Har du fått den hjälp du behöver?

Har du något tips du skulle vilja ge till elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter?




