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Abstrakt 
 

Vår studie syftar till att få kunskap om läs- och skrivsvårigheter för att kunna hjälpa och underlätta 

för elever med dessa svårigheter i klassrummet samt sätta in rätt åtgärder. Vi har studerat tidigare 

forskning som visat vad man genom tiderna satt in för åtgärder, hur man upptäcker eleverna i 

klassrummet och hur man bör differentiera för dem. Dessutom har vi noggrant studerat vilka 

kompensatoriska hjälpmedel det finns på marknaden. Genom att välja en metod där vi inriktar oss 

på elever genom observationer och intervjuer vill vi få fram deras syn på undervisningssituationer 

och hjälpmedel. Resultatet vi fick fram var att skolorna överlag bara använder en bråkdel av de 

hjälpmedel som finns på marknaden. Det man använder är de resurser som finns, oftast dator, 

ljudböcker och anpassade läxor och provsituationer. I vissa fall sätts individuell träning hos 

speciallärare in. Vi märker också en skillnad på skolornas arbetssätt då en skola med tillgång till 

specialpedagog differentierar klassrumssituationerna i större utsträckning och använder sig av fler 

hjälpmedel än de utan specialpedagog. Eleverna i undersökningen är positiva till hjälpmedel och 

det viktigaste verktyget är för dem en egen dator. De vill också ha undervisning som präglas av 

muntlig genomgång samt varierad undervisning som de känner är rolig. Svårigheterna uppstår då 

det är mycket text att läsa eller då de måste skriva utan hjälpmedel. Så mycket som möjligt kan 

man säga att man borde låta eleven läsa med öronen då det inte är fråga om lästräning och skriva 

med rösten då det inte är skrivträning. 

 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, differentiering, kompensatoriska hjälpmedel, elevperspektiv 
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1. Inledning 

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa och skriva och därmed 

erövrar ett av de viktigaste redskapen för intellektuell utveckling, fortsatt lärande och inte minst för 

att kunna vara en del av det samhälle vi lever i och som ställer krav på att alla människor behärskar 

ett skriftspråk. I skolan märks också den utvecklingen att de teoretiska kraven ökar. För elever som 

är läs- och skrivsvaga blir de ökade kraven en börda om de inte får stöd och det blir inte lika lätt 

för dem att lyckas i skolan. Enligt Svenska Dyxlexiföreningen räknar man med att vart femte barn i 

skolan har någon form av läs- och skrivsvårigheter (www.ki.se/dyslexi). Detta innebär att 

pedagoger någon gång kommer att möta dessa elever i skolan. 

 

I Lpo 94,  kan man ta del av följande: 

     ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

      språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och skrift.” ( sid. 15) 

Detta utdrag ur läroplanen visar på att det är lärarens ansvar att få alla elever att erhålla en 

kommunikativ kompetens och det gäller även de elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Pedagoger måste ha en kunskap om dessa svårigheter för att kunna ge rätt hjälp och stöd.  

Då vi läste specialpedagogik 20p våren 2007 kom vi i kontakt med aktuella specialpedagogiska 

teorier om hur det bör fungera i skolan och vad vi ska sträva efter då det gäller att ge barn i behov 

av stöd den hjälp de behöver. Det är en skola för alla som eftersträvas, där elever möts på den nivå 

de är i en inkluderande miljö. Vi ska som lärare kunna anpassa vår undervisning så att alla lär sig 

och utvecklas. Men för detta behövs kunskap om metoder och hjälpmedel. 

Då vi är två lärarstudenter som har två olika inriktningar på vår utbildning och skulle välja ämne 

att forska om inför examensarbetet var det enkelt att leta inom specialpedagogiken då vi båda läst 

det som specialfördjupning och båda brinner för att kunna finnas till för de elever som är i behov 

av stöd när vi kommer ut i läraryrket. Vi valde då att forska om de svårigheter som läs- och 

skrivsvårigheter innebär för att vi känner att det finns ett behov av kunskaper inom detta område 

för att på ett kompetent sätt bemöta och hjälpa dessa elever. För att få ett så heltäckande resultat 

som möjligt ville vi ha en väl bearbetad litteraturstudie genom att noggrant studera vad läs- och 

skrivsvårigheter är, hur det yttrar sig i klassrummet och finna metoder för att praktiskt kunna 

hantera detta när vi kommer ut i arbete som lärare och för att bidra till det allmänna 

kunskapsbygget.  
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Vi har valt att ansvara för och skriva arbetet tillsammans, dock valde vi att dela upp eleverna 

mellan oss så vi ansvarade för två elever var, dvs. kontakter mellan skolor och föräldrar samt 

besöken på skolorna med observationer, intervjuer och utskrift av dessa. Därefter analyserade och 

diskuterade vi resultatet av dessa tillsammans. 

 

1.1 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet har vi valt att ta upp några specialpedagogiska teorier som används idag när man 

pratar om specialpedagogik samt några inlärningsteorier vi tycker har relevans för det här arbetet.   

 

1.1.1 Specialpedagogiskt synsätt 

Persson (2001) hänvisar till Stainback och Stainbacks forskning som har visat att bara det att det 

finns pedagoger specialutbildade på svårigheter, som specialpedagoger, att tillgå gör att dessa får ta 

ansvaret och att lärare därmed börjat tänka bort dessa elever i sin undervisning. Detta trots att det 

tydligt i läroplanen står att: 

     ”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och  

      tänkande. Stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  

      stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.” (Lpo 94 sid. 17) 

Det finns enligt Persson (2001) två gällande perspektiv att anta i skolan som båda leder till olika 

insatser. Det är det relationella perspektivet och det kategoriska. Beroende på vilket synsätt man 

har att se på svårigheter leder till vilket stöd som sätts in. Har man ett relationellt synsätt ser man 

att svårigheter hos eleven kan ligga i undervisningsmiljön och då är det den man vill differentiera. 

Man anser att ansvaret ligger hos lärare och arbetslag med stöd av rektor och stödåtgärdernas fokus 

ligger på elev, lärare och miljö. Har man det kategoriska synsättet ser man svårigheterna som 

individbundna och fokus för stöd och åtgärder läggs på eleven samt ansvaret läggs på 

specialpedagoger och elevvårdspersonal. Specialpedagogik har sina rötter i den pedagogiska 

disciplinen och med uppgift att stötta den vanliga pedagogiken då denne inte räcker till för att möta 

elevers alla olikheter. Denna förklaring ger Bengt Persson i en intervju från 2005 på Växjö 

universitets hemsida, dessutom säger han i samma intervju:  

     ”Att vore pedagogiken riktigt bra skulle inte specialpedagogiken behövas. En bra 

        pedagogisk verksamhet kräver inte lika mycket specialpedagogik som en sämre.”  
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1.1.2 Inlärningsteorier 

Alla människor föds med olika förutsättningar och möjligheter. Under uppväxten utvecklar vi 

dessa förmågor i olika grad beroende på vilket stöd och stimulans vi blir bemötta med. Vissa föds 

med någon form av funktionshinder som kan behöva bemötas med extra hjälp, stöd och stimulans 

för att till största möjliga mån kompensera detta. Här kan förskola och skola göra stora insatser för 

att hjälpa och stödja dem som har behov av detta (Olsson och Olsson, 2007). De anser vidare att 

det inte är det viktigaste att finna de problem och svårigheter som eleven har, utan det viktigaste är 

att stödja elevens nyfikenhet och upptäckarglädje. När nyfikenhet, intresse och stolthet stimuleras, 

skapas det goda förutsättningar för lärandet. 

 

Inlärningens grundsten bygger enligt Stensmo (1997) på den individuella motivationen och viljan 

att lära. Om en elev är motiverad lägger den inte bara ner mer energi och tid på sina studier utan 

studerar också oftare med större koncentration och intresse. 

 

Skinner betonar vikten av yttre positiv förstärkning i sin forskning (Wood 1999). Hans experiment 

har visat att nyckeln till effektiv undervisning innehåller en tillfällig förstärkning av den önskade 

responsen. Han menade också att det var viktigt att utgå ifrån vad elever kan och är i stånd att lära 

sig för att undvika felaktig inlärning och till att kunskaper snabbt glöms bort. 

 

Vygotskij skapade begreppet proximal utveckling för att beteckna den klyfta som finns mellan det 

en elev kan utföra på egen hand och det den kan utföra tillsammans med en vuxen med mer 

kunskaper och färdigheter (a.a.). Wood menar att det är viktigt att lärare lär sig bedöma 

svårighetsgraden på arbetsuppgifterna de ger elever så att de kan lyckas och att kraven inte 

överstiger deras kunskapsnivå och motivation. Klyftan får inte vara större än att eleven lyckas på 

egen hand eller med stöd.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att genom att se hur elever arbetar idag och hur de ser på den hjälp de får 

försöka hitta de sätt och metoder som bäst enligt elever underlättar undervisning och lärande inom 

klassens ram för elever med läs- och skrivsvårigheter. Våra forskningsfrågor blir därför:  

Hur upplever eleverna sin situation i klassrummet? 

Vilka hjälpmedel erbjuds och hur används de? 

Vad anser eleverna om kompenserande hjälpmedel? 
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1.3 Begreppsdefinition 

Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande term som innefattar alla som har svårigheter att läsa 

och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Dyslexi utgör en undergrupp som särskilt definieras 

med avseende på svårigheternas orsaker och yttringar och är en medicinsk diagnos. Termen 

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

det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse. 

 

1.4 Avgränsningar  

Eleverna som är med i vår studie går i årskurs 5-9 och därför kommer vi inte in på olika 

läsinlärningsmetoder som LTG eller ljudmetoden vilket annars är viktigt att uppmärksamma när 

man talar om läs- och skrivsvårigheter. Då det finns mycket tidigare forskning om hur lärare och 

annan pedagogisk personal ser på svårigheterna och vad de anser om stödet så väljer vi istället att 

bara fokusera på eleverna i vår forskning. 

 

2 Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet kommer vi att börja med en historisk tillbakablick för att få en förståelse för hur 

man tidigare har sett på och bemött läs- och skrivsvårigheter i Sverige. Därefter kommer vi att så 

omsorgsfullt som möjligt behandla avsnitt som vad läs och skrivsvårigheter är och hur de yttrar sig 

i klassrummet. Sedan beskriver vi hur man kan gå tillväga vid kartläggning samt metoder att 

använda vid åtgärder och hur man kan träna upp läs och skrivförmågan. Till slut redogör vi för 

marknadens tillgängliga hjälpmedel för elever med läs och skrivsvårigheter. 

 

2.1 Historik – Synsätt och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter  

De första som intresserade sig för lässvårigheter var läkare. En av dem var Kussmaul som 1877 

införde termen ”förvärvad ordblindhet”. Åsikten att det var någon form av hjärnskada styrde 

forskningen och synsättet man hade framkommer i en rapport av kyrkoherde Bylund år 1862.  

     ”Möjligen kan väl ett och annat barn läsa klent, helst i början av skolåldern,  

     men orsaken därtill är dels föräldrarnas vårdslöshet, djupa fattigdom och okunnighet i  

     stavning, dels ock några barns naturfel” (Ericson 2007, sid.24) 

    

Man har genom tiderna haft olika åtgärder på hur barnen bäst hjälps beroende på hur man sett på 

avvikelser i samhället i övrigt. Gick man i den allmänna folkskolan då den införts efter 1842 och 

klarade att gå i ”vanlig” klass men inte hängde med i undervisningen fick man ”gå om”. Det 
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allmänna synsättet var att det var en välgärning att avskilja svagt begåvade barn, eftersom deras 

närvaro hämmade farten  (Persson 2005). Följden för läs och skrivsvaga blev att vissa inte kom 

längre än till småskolan (Ericson 2007) Den första hjälpklassen inrättades i Norrköping 1879. Dit 

hänvisades elever som ansågs svagt begåvade och många p.g.a. sina läs- och skrivsvårigheter  

(a.a). 

 

Som en följd av att synsättet började förändras startades de första svenska läsklasserna i Stockholm 

1938. Tidigare när man enbart ansåg att problemen berodde på hjärnskada var möjligheterna till 

hjälp inte stora men när man nu under 30-talet presenterade fler orsaksfaktorer ökade 

förutsättningarna till hjälp (Ericson 2007). Det var en psykolog vid namn Monroe som nämner 

orsaker som t.ex. begränsad inlärningsförmåga, medfödd neurologisk defekt, dålig perception, 

dålig syn eller hörsel men även dålig miljö eller skolundervisning (a.a). Läsklasser och kliniker 

ökade efter hand och tog emot elever från grundskolans alla stadier. Elever med allvarligare 

svårigheter placerade i läsklasser som följde den vanliga kursplanen samt de med lättare 

svårigheter hänvisades till läskliniker. De elever som fick undervisning här tillhörde den ordinarie 

klassen men gick ifrån några timmar i veckan för individuellt anpassad träning i kliniken (Ericson 

2007). 

 

Under 70-talet medförde olika samhällsförändringar att ett nytt synsätt slog igenom i skolan. Man 

började betrakta elevers svårigheter som orsakade av skolan själv. 1978 avskaffades läsklasser och 

kliniker och eleverna där flyttades över till vanliga klasser (Stadler 1994) Detta mycket p.g.a. 

resultatet av SIA-utredningen 1976 (utredning av skolans inre arbete) som visade att trots stora 

satsningar och resurser så hade inte specialundervisningen haft de positiva effekter som man 

önskat.  Detta ledde till att nya tag skulle tas för integrering och SIA-utredarna framhöll vikten av 

att specialpedagogisk metodik genomsyrade hela skolans verksamhet (Persson 2005). 

 

I 1980-års läroplan, Lgr 80, tonas skillnaden ytterligare ned mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning och de viktigaste målen blir att motverka att barn får svårigheter i skolan (Persson 

2005). Ericson (2007) menar att skolan möjligen förbättrades under 80-talet men kunskaperna om 

och behandlingen av läs- och skrivsvårigheter avstannade. Förklaringen som gavs nu var omognad 

och åtgärden reducerades till en inväntan av mognad.  Samtidigt började läs- och skrivsvårigheter 

nu uppmärksammas utanför skolan då många vuxna vågade tala öppet om sina svårigheter och 

Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, FMLS, bildades (a.a). 
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Under 90-talet gjorde en djup lågkonjunktur i den svenska ekonomin att ansvaret för skolan blev 

en kommunal angelägenhet vilket anses vara orsaken till åtstramningar med mindre 

specialpedagogiskt stöd till elever som följd (Persson 2005). Detta i sin tur ledde till många larm 

om att barn inte fick den hjälp de behövde och föräldrar protesterade. En dyslexikampanj startade 

1994 som enligt Ericson (2007) var en av de viktigaste sakerna som hände under 90-talet då 

människor nu fick en förståelse för de som drabbats av läs- och skrivsvårigheter, vilket hon ser 

som en vändpunkt. 

 

Ericson (2007) är av den uppfattningen att det idag fortfarande pågår en strävan om att förbättra för 

de läs- och skrivsvaga men att kunskapen om dess behandling saknas i skolan idag. Hon tar upp 

aktuella artiklar skrivna 2006 i Lärarnas Tidning om föräldrar som fortfarande får höra att 

problemen mognar bort och om barn som fått diagnos men inte rätt hjälp och skolpersonal som 

vittnar om att inga åtgärder vidtas. Problemet, säger hon, ligger i lärarutbildningarna som inte ger 

lärare rätt kompetens i att lära barn att läsa. 

 

Mats Myrberg skriver i en rapport att forskningen har ökat sedan 80-talet och resulterat i hållbara 

resultat även för pedagogiska sammanhang. Men trots detta är det föreställningar som att 

svårigheterna mognar bort som gäller i skolan idag och många lärare väntar för länge eller har en 

tro på en s.k. Quickfix där en träningsinsats eller ett hjälpmedel ska avhjälpa problemet. 

(www.vr.se) 

 

2.2 Läs och skrivsvårigheter 

Föräldraföreningen för dyslektiska barn definierar de olika formerna av läs och skrivsvårigheter på 

sin hemsida (www.fob.se). Vissa barn får diagnosen dyslexi vilket ofta förr kallades ordblindhet. 

Andra barn har mer, det som ofta kallas allmänna läs och skrivsvårigheter. Det är viktigt att 

definiera dessa begrepp och vara medveten att alla som har läs och skrivsvårigheter inte har 

dyslexi. I det fortsatta arbetet kommer vi att beskriva deras olika betydelse, men sedan bara 

använda det gemensamma benämningsbegreppet läs- och skrivsvårigheter. 
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2.2.1 Dyslexi 

Ordet dyslexi kommer enligt Madison (1992) från dyslexia som är en nylatinskt (medicinskt) 

uppkomst från det grekiska dys (svår) och lexis (tal, ord) och förmodligen från latinets lego som 

betyder läsa.  Vad är då innebörden av att få den medicinska diagnosen dyslexi? 

 

Forskning visar enligt Stadler (1994) att svårigheterna uppkommer på grund av vissa förhållanden i 

hjärnans sätt att behandla språkliga processer och det finns i många fall en ärftlig faktor som kan 

sättas i samband med detta. Stadler framhåller också att senare tids forskning med modern 

teknologi gjort det möjligt att påvisa att det finns betydelsefulla avvikelser hjärncellernas 

strukturella uppbyggnad i vänstra hemisfären där den till största delen av språkliga processerna 

bearbetas. Detta menar Strömbom (1999) är det bakomliggande problemet som ligger till grund för 

svagheten i språkfunktionerna, den funktion som aktiveras vid läsning och skrivning. Strömbom tar 

också upp att det är ungefär fyra gånger vanligare att pojkar får problemet än flickor. 

Ericson (1996) citerar Gillberg & Ödman (1994) för att ge sin synvinkel på dyslexi: 

     ” Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd som trots normal begåvning och trots  

     adekvat  pedagogisk, social och psykologiskt stöd ger sig till känna som läs  

     och skrivsvårigheter.” 

 

Dyslexi kan delas in i två grupper enligt Strömbom (1999) och menar att det finns de som har 

auditiv dyslexi som innebär att man har problem med dålig ljuduppfattning och därför stora 

problem på det språkligt auditiva området. Många lider även av försenad språkutveckling, vilket 

betyder att de har svårt att skilja på bokstäver med närbesläktade ljud ( b-p, d-t, k-g, etc.). De har 

även problem med ljudbindningen och sekvenseringen, det vill säga att hålla reda på 

ordningsföljden av ljuden. 

 

Visuella dyslektiker har svårigheter att känna igen ord, att se dem som visuella enheter eller 

bildenheter. De läser inte med ordbildsmetoden utan främst fonologiskt, de stavar sig igenom 

orden. Vid läsning kastar de ofta om bokstäver så (skärp blir skräp) och förväxlar formlika ord 

(konsultera kan bli konsumera eller konstatera).Vid skrivning stavas ofta orden som de låter (moln 

blir måln). Vissa kan också ha en blandad form av dessa två egenskaper, men oftast är en av dessa 

dominant och gör läs och skrivproblemen ännu jobbigare för eleven Strömbom (1999). 
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2.2.2 Allmänna läs och skrivsvårigheter 

Allmänna läs och skrivsvårigheter kan enligt Ericson (1996) bero på många olika saker och vara av 

övergående natur t.ex.: 

• För lite träning av läs- och skrivfärdigheter  
• Svag motivation för läsning och skrivning  
• Svaga färdigheter i det lästa/skrivna språket  
• Bristfällig undervisning i läs- och skrivfärdigheter  
• Svag begåvning  
• Brister i hörseln  
• Brister i synen  
• Perceptuella svårigheter  
• Koncentrationssvårigheter  
• Uppmärksamhetssvårigheter  
 

  

2.2.3 Hur läs och skrivsvårigheter yttrar sig 

Det finns enligt Stadler (1994) många sätt för att kunna se att elever har problem med sin läs- och 

skrivinlärning och det är viktigt att ha kännedom om dessa. Ett av de första tecknen är att eleven 

inte är villig att läsa eller skriva. En del elever skyller på att de inte har boken med sig, vissa elever 

är mer intresserade av att göra andra saker. En del elever kan ha svårt att hålla ordning på olika 

saker eller svårt med klockan, telefonnummer eller vänster och höger.  Vissa elever blir klassens 

clown för att inte röja sina problem och andra elever blir tysta och tillbakadragna. Detta kan ses 

som  varningstecken och då är det viktigt att gå in och titta som pedagog hur eleven läser och 

skriver. Vissa speciella kännetecken kan man titta efter enligt Stadler (1994) : 

• förväxlar bokstäver (vid läsning och / eller skrivning): b-d-p, t-d, k-g, f-v, u-y-ö, e-i, e-ä, o-
å osv.  

• tappar bort bokstäver / ljud  
• kastar om bokstäver / ljud, ev. även siffror  
• tappar bort småord, ändelser  
• har svårt med enkel- respektive dubbelteckning  
• har svårt att uppfatta, upprepa och sedan skriva långa ord  
• har svårt att lära sig saker i ordningsföljd (t ex alfabetet, månaderna, 

multiplikationstabellen)  
• talar otydligt eller har uttalssvårigheter  
• läser långsamt, entonigt / forcerat  
• hoppar över ord, rader i läsningen, svårigheter vid radbyte  
• tröttnar snabbt på läs- och skrivuppgifter  
• förstår lättare uppläst text än att själv läsa  
• har svårtydd handstil  
• har svårt att läsa nya/ främmande ord och nonsensord  
• har svårt att lära in nya begrepp  
• anpassar inte sin läsning  enligt uppgiften (läser alltid på samma sätt), ej strategisk läsare  
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• har svårt att hinna med TV-textningen  

 
2.3 Kartläggning 

För alla elever som behöver stöd i skolan ska utredning göras för att undervisningen ska kunna 

utformas för elevers individuella behov. Målet med en utredning skall vara att få en helhetsbild av 

elevens situation med både starka och svaga sidor så att man tillsammans med eleven kan välja 

lämpliga åtgärder (Ericson 2007). 

 

I det pedagogiska perspektivet ses test som ett redskap för att få grepp om var elevens svårigheter 

ligger och för att kunna sätta in rätt åtgärder (Ericson 2007). Men Läskpärmen poängterar att det 

inte behövs någon utredning för att eleven ska få hjälp i skolan (www.fob.se). Däremot är det 

enligt Stadler (1994) viktigt att lägga tid och omsorg åt kartläggningen för att sätta in rätt åtgärder. 

 

Svenska Dyxlexiförbundet poängterar hur viktigt det är att läraren identifierar elev med läs- och 

skrivsvårigheter och känner till hur det yttrar sig samt reagerar när en elev har dessa svårigheter 

och inte tror att det mognar bort och agerar professionellt, d.v.s. ser till att utredning utförs och 

åtgärdsprogram upprättas (www.ki.se/dyslexi). 

 

Man kan utföra tester på gruppnivå och individuell nivå. På gruppnivå rör det sig om s k 

kvantitativa mätbara tester, t ex stavningstester och diagnostiska mättester som stavning, ord- och 

läsförståelse. Dessa kallas screeningtester (Ericson 2007). Rätt tillämpade är de ett verktyg för att 

fånga upp de elever som kommit tillkorta i sin läs- och skrivutveckling, och ska inte användas som 

redskap för att sortera elever (www.ki.se/dyslexi). 

 

Individuella tester ska göras då man uppmärksammat att svårigheterna finns och för att få en 

fördjupad information. I den pedagogiska utredningen vill man bilda sig en uppfattning om elevens 

språkliga färdigheter och tester görs inom i huvudsak tre områden, enligt Carlström (Ericson 

2007):  

• Den språkliga medvetenheten, vilken innebär att kunna segmentera ord i stavelser och 

ljud. Detta har betydelse för elevens fortsatta lästräning. Utarbetade tester för detta ändamål 

är bl. a Umesol med olika deltester som innehåller tex ljudsegmentering, ljudsyntes, 

positionsanalys och segmentssubtraktion. Ett annat är Bedömning av språklig medvetenhet, 
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utarbetat av två logopeder vars test även bedömer syntaktisk/morfologisk kunskap hos 

eleven. 

• Läsförmåga, är en process som består av två komponenter. Avkodning och läsförståelse. 

För att bli en bra läsare måste man ha automatiserat avkodningen vilket innebär att man 

tyder bokstäver och översätter dem till rätt språkljud i rätt ordning från vänster till höger. 

Läraren testar detta genom att läsa med eleven för att ta reda på vilken strategi han/hon 

använder vid läsning d.v.s ortografisk (känner igen ordet) eller fonologisk (ljudar) även 

tidsaspekten vägs in då en elev som behöver mycket tid kan ha en dåligt automatiserad 

avkodning som kan inverka på förståelsen .En dålig avkodningsförmåga kan resultera i att 

eleven gissar på många ord vilket visar sig i tillägg av bokstäver, konsonantförväxlingar, 

omkastning och utelämningar av bokstäver. Man kan testa detta genom att låta eleven läsa 

non-ord , d.v.s icke betydelsebärande ord där eleven måste förlita sig på korrekt ljudenlig 

avkodning. 

• Skriv- och stavningsförmåga, kan delas upp i två förmågor: att stava och att producera 

text. Stavförmåga testas för att se elevens förmåga till segmentering av stavelser t ex ba-si-

li-ka och ljud t ex s-o-l.  samt översätta språkljud till rätt bokstav genom diktamen. 

Det finns även på marknaden ett utarbetat datorprogram, Provia, som utför tester inom alla dessa 

områden och visar vilka styrkor eller brister eleven har samt föreslår lämpliga övningar i Lexia 

som det är kopplat till. Lexia som hjälpmedel kommer vi in på under rubriken hjälpmedel. 

 
En annan funktion som kan påverka läs och skrivinlärningen är minnesfunktionen.  

• Enligt Ericsson (1996) är det viktigt att den som läser och skriver har det auditiva och 

visuella minnet intakt, de som har läs och skrivsvårigheter har anlag för att ha en sämre 

förmåga att i korttidsminnet samla inkommande information i avseende av språkljud. 

Ericsson menar att det kan i detta fall vara av största vikt för pedagogen att ha följande 

frågor i tanken: Kan eleven ta emot muntliga instruktioner i helklass? Behöver eleven 

visuellt stöd för att kunna ta emot instruktionen. Kan eleven ta emot råd/instruktioner i flera 

led och hålla dessa i minnet för att kanske sedan skriva ner dem? Kan eleven identifiera 

ljud som finns runt omkring dem i den inlärningssituation som används. Bör jag som 

pedagog tänka på bakgrundsljud som eventuellt kan distrahera? 

 

Utanför den pedagogiska utredningen finns det andra saker som under kartläggningen kan vara 

viktigt att kontrollera:  
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• En del elever kan ha problem med sin syn vilket kan korrigeras hos en optiker och göra läs 

och skrivinlärningen bättre. Men det kan finnas ytterligare problem med synen som går att 

avhjälpa. Sohlman (2000) menar att många elever med läs och skrivsvårigheter har problem 

med ögonens rörelser. Normalt vid skolåldern har elevernas ögonrörelser blivit 

automatiserade men många elever med läs och skrivsvårigheter har problem med detta. 

Sohlman (2000) menar att man kan göra ett ögonrörelsetest med hjälp av en penna för att se 

om eleven har automatiserat sina ögonrörelser. Med samma metod kan man träna upp 

elevens förmåga. Man kan också titta efter vilket öga som är dominant, vissa elever har inte 

utvecklat detta ännu och växlar öga under läsning, vilket kan leda till bokstavsförväxling 

under läsningen. 

• Elever som kan ha problem med sin hörsel kan behöva göra ett hörseltest, och kanske kan 

bli hjälpta av en hörapparat eller annan teknisk utrustning i klassrummet. Men Sohlman 

(2000) anser att det finns ytterligare möjligheter till hjälp om det inte är ett vanligt 

hörselproblem som ligger till grund för problemet. Detta om eleven har något hinder i den 

auditiva förmågan som gör att eleven inte kan tolka eller uppfatta alla språkets nyanser. 

Med hjälp av ett träningsband speciellt avpassat för eleven kan man träna upp förmågan att 

ta in de språkliga nyanser som eleven saknar. 

• Motoriken kan ställa till en del problem för läs och skrivinlärningen, därför är det viktigt att 

se om eleven har motoriska problem. Både träning av finmotorik och grovmotorik ger 

bättre förutsättningar för läs och skrivinlärningen anser Sohlman (2000). 

 
2.4. Åtgärder  

Då svårigheterna kan ha visat sig bero på olika saker som t ex syn, hörsel eller annat kan 

samverkan med olika specialister behövas. Vi kommer här bara att gå in på åtgärder och träning 

som kan kopplas till pedagogen. En utredning ska alltid utmynna i ett åtgärdsprogram där alla 

inblandade är överens, d.v.s elev, förälder, lärare och rektor. 

 

Rektor har ett särskilt ansvar då det gäller elever i behov av stöd.  

     Rektor har ett särskilt ansvar för att: 

• Undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver, 

• Kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven 

i skolan, 
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• Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör (Lpo94, s. 21). 

 

Läraren skall, efter testning och kartläggning och samtal med eleven, visa vad eleven kan, vad han 

kan lära sig och hur. Och detta ska dokumenteras i åtgärdsprogrammet.  

Ett åtgärdsprogram bör i detalj beskriva elevens behov och hur man ska gå till väga för att hjälpa 

barnet (Ericsson 2007). 

 

Åtgärderna efter en kartläggning bör bestå i anpassning av undervisningen för att undanröja eller 

minska svårigheter som eleven visat sig ha samt att ge träning i de förmågor som eleven har visat 

sig behöva utveckla och sätta in kompensatoriska hjälpmedel där de behövs (Stadler 1994). 

 

2.4.1 Att undanröja hinder 

Barn i allmänhet brukar sägas att de kan lära sig mycket bara av att vistas i en stimulansrik miljö. 

Detta säger Höien och Lundberg (1999) gäller inte för elever med läs- och skrivsvårigheter då de 

behöver direkt vägledning av en vuxen som kan förklara och fästa samt upprätthålla intresse och 

koncentration. Han säger vidare att undersökningar visat att dessa elever använder tid ineffektivt då 

den går mycket åt att vänta på hjälp, dagdrömma eller andra ovidkommande saker som kan uppstå 

i vanliga klasser. Ser man till att vara nära eleven så den kan ställa frågor kan man också hjälpa till 

att planera och strukturera upp arbetet ( www.fob.se). 

 

Undanröja hinder kan vara att vid skrivning låta eleven använda dator eller Alphasmart då många 

tycker det är lättare samtidigt som eleven där inte behöver oroa sig för stavningen. Istället för att 

anteckna vad läraren säger vid genomgångar kan eleven få färdigskrivna anteckningar eller få 

använda sig av en bandspelare. Bandspelare går också bra att använda om eleven ska forska om 

något i böcker eller på internet och då kunna läsa in det viktigaste istället för att skriva av. Det 

finns också en inläsningspenna s.k. C-pen som man drar över texten och för över till datorn 

(läskpärmen). Ytterligare hjälpmedel vid skrivning kan vara penna med viss tyngd, pennhållare, 

penngrepp och tunga linjaler (Ericson 1996). 

 

Vid läsning av litteratur eller i skolans textböcker finns det mycket att tänka på. För en elev med 

läs och skrivsvårigheter blir nästan all läsning en lästräning. Man bör därför skilja på träning och 

kunskapsinhämtning. Om eleven samtidigt ska lära in det han läser är det bättre att använda ljud-cd 
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och låta eleven lyssna (Ericson 2007). Mycket litteratur finns på ljudböcker och även skolans 

teoriböcker kan finnas med cd eller går att få inlästa och använder man s.k. bok+band blir det 

samtidigt en träning i att läsa då eleven kan följa med i texten (Höien och Lundberg 1999). 

Vanligt är också att eleven använder en läslinjal vid läsning för att enklare hänga med i texten. 

 

Att inlärningen blir mer effektiv om eleven är motiverad är de flesta överens om idag. Detta gäller i 

högsta grad vid val av litteratur och texter för att hålla läsintresset vid liv. Vilket Stadler (1994) 

visar enligt följande: 

Rätt text → God läsförståelse → Inlevelse → Intresse→ Ökad läslust→ Ökad läsförmåga 

Fel text→ Bristande förståelse→ Ingen inlevelse → Intresset avtar → Läslusten försvinner 

→Läsförmågan svag. 

 

När man använder stenciler eller annat textmaterial kanske man kan använda en förenklad text eller 

hjälpa till att ta ut det viktigaste. Man kan också tänka på tydligheten, teckenstorlek och eventuellt 

öka radavståndet för att underlätta. Tydlighet och struktur gäller också då läraren skriver på 

whiteboard eller OH  och man kan också tänka på att även återge detta muntligt ( www.fob.se). 

 

Stadler (1994) skriver att många elever har en negativ självbild som följd av misslyckanden och 

därför bör man tänka på att ge uppgifter som eleven kan lyckas med trots att de fortfarande är en 

utmaning. Är uppgifterna för svåra för eleven har de svårt för att reflektera och tackla dem vilket 

ger en känsla av misslyckande men är de för lätta är det slöseri med tid och kan dämpa intresset.  

 

Vid skriftliga prov finns det en del saker att tänka på för att elever med läs- och skrivsvårigheter 

ska få samma chans. En sak är att göra prov tydliga. Man kan även läsa upp frågorna inför klassen 

och kontrollera så alla förstår innebörden av frågorna. Man bör också ge mer tid till de elever som 

behöver det.  För många elever kan det vara lättare att få göra ett muntligt prov i stället, så de inte 

behöver lägga energi på att läsa och skriva. Man kan också tänka i vidare banor då kunskap går att 

mäta på många sätt. Det går t.ex. bra att använda sig av drama, demonstration, tankekarta, intervju 

eller affisch för att kontrollera att elever har fått den kunskap som är avsedd ( www.fob.se). 

 

Strategiskt tänkande är viktigt när de gäller elever med läs och skrivsvårigheter, särskilt då det 

gäller läxor och studieteknik. Läxor bör planeras i god tid och eventuellt kan man få hjälpa till att 

ta ut det viktigaste i texter och kanske även få läxan inläst på band (Ericson 1996). 
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2.4.2 Att träna upp läs och skrivförmågan 

Höien och Lundberg (1999) nämner som många andra inom området vikten av tidiga insatser. Som 

exempel tar de upp Stanovich dokumenterade forskning från 1986 som benämns med den s.k.  

Matteuseffekten att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Med det menar de att många som 

snubblar i starten kommer lätt in i en ond cirkel då dålig läsfärdighet kan komma att göra alla 

ämnen svåra varefter elever efter hand tappar tro på sin förmåga och kan utveckla en negativ 

inställning till skolan. Medan de som är duktiga och lär sig från början har ett försprång och blir 

bättre och bättre. Ericson (1996) säger att om man tar problemet på största allvar redan från början 

och inte väntar så kan praktiskt taget alla barn med läs- och skrivsvårigheter nå en acceptabel läs- 

och skrivförmåga. Vidare säger hon att för vissa elever kan det räcka med att man observerar 

svårigheterna och anpassar undervisningen därefter medan vissa behöver träning och 

specialundervisning. 

 

Det vanliga är att den specifika träningen ges individuellt (Stadler, 1994). Men Stadler menar 

också att det inte alltid är meningsfullt att till varje pris envist träna de svaga sidorna då det kan bli 

för tungt för eleven. Det kan vara bra att låta denne få visa upp de starka sidorna även för kamrater. 

Även Ericsson (1996) är inne på detta och poängterar att träningen bör vara enskild och enligt 

mottot lite och ofta istället för mycket och sällan. 

 

Stadler (1994) säger vidare att det har visat sig vanligt att elever med svårigheter fått stöd som 

inneburit mer undervisning av samma slag som i klassen, med samma metod och material och med 

syfte att inte eleven ska komma efter, göra färdigt uppgifter och prestera synliga resultat med följd 

att det bara blivit meningslöst tragglande. 

 

Då den fonemiska förmågan att uppfatta språkljuden är en förutsättning för både läsning och 

skrivning, och då forskning har visat att den förmågan är svag hos dyslektiker, är det här man först 

bör sätta in träningen enligt Höien och Lundberg (1999). På olika sätt bör språkljud och ord-

segmentering tränas. Ericson (2007) nämner att det finns ett antal datorprogram och arbetsmateriel 

för detta och de är t.ex. Lexia, Madisons remediationsmetoder, Siw Hagnäs Anna-materialet och 

Wittingmetoden uppkallad efter Maja Witting. Det de har gemensamt är att de tränar på ett moment 

i taget och individuellt med eleven och att det handlar om språkliga strukturer.  
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Det finns enligt Höien och Lundberg (1999) olika sätt att träna upp läsförmågan för att variera den. 

Bl.a. talar de om repeterad läsning som de själva tycker är väldigt bra. Där läser eleverna en text 

flera gånger för att automatisera avkodningsfärdigheten. Övningen kan kännas tråkig för många 

barn som tappar motivationen och man kan då göra det som en tävling där eleven kan tävla mot sig 

själv genom tidtagning när texten läses. Det finns också något som de kallar för växelläsning som 

är bra för lässvaga elever. Där börjar pedagogen läsa och eleven följer med i texten och därefter 

skiftar de tills texten är färdigläst. Det är viktigt att tänka på hastigheten när man läser så att eleven 

hinner följa med. Vid val av texter och böcker till elev med läs och skrivsvårigheter är det viktigt 

att tänka på att det inte ska bli för svårt utan eleven ska hela tiden klara av det och tycka det är kul. 

 

2.4.3 Kompensatoriska hjälpmedel 

 Kompensatoriska hjälpmedel gör det möjligt för elever med läs och skrivsvårigheter att klara sin 

skolvardag. För att eleven ska ha så stor nytta som möjligt av de kompensatoriska hjälpmedlen är 

det av yttersta vikt att både elev och pedagog har fått kunskaper om hur dessa fungerar och hur de 

ska användas. ( www.fob.se). 

 

På Föräldraföreningen för Dyslektiska Barns och Hjälpmedelsinstitutets hemsidor (www.fob.se 

och www.hi.se) har vi hittat och sammanställt  marknadens tillgängliga hjälpmedel för dem som 

har läs och skrivsvårigheter: 

 

Dator 

Datorn är ett pedagogiskt stöd med många olika möjligheter till hjälp för eleven. Den är framförallt 

bra för de elever som har det arbetsamt med att skriva med funktioner som rättstavningsprogram 

som t ex. Spell Right på engelska och Stava Rex på svenska och ordlistor som t ex. Gustavas 

Ordbok som underlättar för eleven. Man kan även installera olika program med en mängd olika 

variationer för att eleven ska kunna öva upp sin läs och skrivförmåga. Exempel på detta är Provia 

som kan användas av pedagoger för att testa vad eleven kan och behöver öva på och sedan finns 

Lexia som kan vara kopplat till Provia eller användas fristående med en mängd övningar för 

träning av läs- och skrivförmåga men även ordkunskap och rim.  

Wordpoint är ett program som möjliggör uppläsning och översättning genom att man pekar på 

ordet med markören. Den här funktionen kan man även få genom att använda olika typer av 

scannerpennor. Scannerpenna kallas också läspenna eller översättningspenna och finns som C-pen, 
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Iris-pen och Quicktionary. Man för den över text som man vill översätta och få uppläst eller införd 

till dokument på datorn. 

Taligenkänning är ett datorprogram som omvandlar tal till text.  Innan man kan använda den måste 

användaren skaffa sig en röstprofil, genom att läsa in ett antal ord och meningar till datorn. 

En talsyntes innebär att en syntetisk röst läser upp vad som skrivs på datorn och är ett program man 

kan köpa och installera. 

 

Andra tekniska hjälpmedel 

• Alpha Smart är ett bärbart tangentbord med display där texter kan skrivas in och lagras på 

olika filer för att sedan överföras till datorn. 

• SmartBoard är en interaktiv Whiteboard som tillsammans med en projektor låter dig med 

ett tryck av ett finger styra din dator direkt från tavlan. Det går även att skriva ovanpå den 

projicerade bilden och alla anteckningar sparas som en fil på datorn. 

• Fickminne för att lagra information som man senare kan skriva ner.  

 

Ljud- och talböcker 

• Daisyspelare är en bok som är inläst på en cd-rom skiva som kan läsas på dator eller i en 

särskild talboksspelare som finns att låna på bibliotek. Den har tre olika 

uppspelningshastigheter. För att läsa boken behövs en pc, cd-rom spelare, ljudkort och ett 

läsprogram. (Daisy betyder digitalt audiobaserat informationssystem.) 

• Bok och band finns endast på bibliotek och består av tryckt bok och samma bok som 

talband, och är avsett för lästräning. Den är ofta inläst i två eller tre hastigheter. Läsaren 

kan lyssna på bandet och följa med i boken. 

• Ljudbok är en kassett, cd-skiva eller cd-rom som ges ut av bokförlag och finns att köpa 

vanlig butik.  

• Freestyle kan användas för att lyssna på olika talböcker osv. Idag finns också möjlighet till 

Mp3 spelare där man kan lagra texter och böcker digitalt.  

• Digitalboken bygger på DAISY- tekniken och har ljud, text och bild lagrade i form av 

digitalform på en cd-romskiva och kräver upphovsmannens tillstånd. Den kan läsas i datorn 

och i talboksspelare. Bokens text visas på skärmen samtidigt som den aktuella raden 

markeras. Det går också bra att använda en spelare med mp3-teknik. 
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3 Metod 

Vi valde att få svar på våra frågor genom att vända oss till eleverna och få deras syn på 

undervisning och hjälpmedel. Därför bestämde vi oss för att försöka anta en hermeneutiskt 

inspirerad undersökningsmetod som enligt Patel och Davidsson (2003) bl.a. innebär att man har för 

avsikt att nå en djupare förståelse för individen och dennes livsvärld. Vi valde att göra både 

kvalitativa intervjuer och observationer av elever i undervisningssituationer för att få fram elevens 

upplevelse av sin situation. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) närmar sig den hermeneutiske 

forskaren sitt forskningsobjekt subjektivt utefter sin förförståelse vilket vi ska försöka göra då vi 

utgår från vår förståelse och kunskap av läs- och skrivsvårigheter, hjälpmedel och metoder i mötet 

med eleverna. Genom denna metod väger vi ihop de olika delarna till en helhet för att få en djupare 

förståelse för elevens hela lärsituation enligt hermeneutikens holistiska synsätt (Patel och 

Davidsson 2003).  

 

Inför intervjuerna med eleverna hade vi en färdig intervjuguide med frågor vi ville ha svar på men 

tänkte genomföra intervjun mer som ett vardagligt samtal för att få deras syn i en avslappnad 

situation. Intervjuerna låg efter de observationer vi gjorde för att lättare få dem att återkoppla till 

undervisningssituationer och moment under lektionerna. Detta att ha intervjun efter en observation 

anser Johansson och Svedner (2006) är en bra metod för att skaffa underlag för intervjun och få en 

fylligare beskrivning. Det var viktigt att eleverna fick förtroende för oss under samtalen därför ville 

vi under intervjun vara på en lugn plats inom skolan där eleven kände sig trygg och inte utpekad 

inför andra elever. Alla intervjuer spelades in på band för att samtalet skulle bli så naturligt som 

möjligt och inte störas av avbrott för anteckningar. Detta är enligt Kvale (1997) den vanligaste 

metoden för att intervjuaren då ges möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

samtalet. 

 

Som observatörer var vi kända och ickedeltagande om vi utgår från de olika roller man kan anta 

under en observation enligt Patel och Davidsson (2003). Lärare och övriga elever visste att vi gick 

med den här klassen som berörda elev tillhör för att observera men vi berättade inte i förväg vad 

exakt vi skulle studera och klasskamraterna fick inte information om att vi följde en speciell elev. 

Detta för att läraren inte skulle ändra sin undervisning eller för att eleven skulle känna sig utsatt 

inför klasskamrater. Vi gjorde valet att dela upp observationerna mellan oss för att få en bättre 

relation där eleven inte känner att vi är två mot en, i stället för att vara med båda under alla 
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observationer trots att Patel och Davidsson (2003) anser att man kan undvika s.k. bedömarfel samt 

få en högre tillförlitlighet för analysen då två registrerar och observerar bättre än en. Med det första 

valet kände vi att eleverna kunde vara tryggare samt att vi blev effektivare. Vi hade förberett ett 

observationsschema att utgå ifrån så att vi tittade på samma saker. Det vi antecknade förutom 

viktiga detaljer som ämne och undervisningssituation, var vilken roll läraren har och hur/om 

differentiering sker, elevens aktivitet samt om ev. hjälpmedel används och hur och när svårigheter 

ev. uppstår. Observationerna bestod av en eller flera skoldagar för att få med så många olika ämnen 

och undervisningssituationer som möjligt. Intervjuerna med eleverna genomförde vi sen så nära 

inpå som möjligt där vi då fick deras syn på lektionen. Vad hände? Vad kände eleven? 

 

3.1 Urval  

Undersökningens urval är dels ett bekvämlighetsurval då skolorna ligger i vår hemkommun och är 

de där vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning samt dels ett medvetet val då skolorna har olika 

sätt att lösa den specialpedagogiska resursen. Två av skolorna har inte specialpedagog på skolan 

utan det rekryteras utifrån när behov uppstår, dock har en av de två en speciallärare anställd på 

deltid, och på den tredje skolan finns det en specialpedagog knuten till varje arbetslag Detta kan 

vara intressant att studera för att se om arbetssätt och metod skiljer sig åt. Två av skolorna är 7-9 

skolor och en är F- 6 skola.   

 Eleverna vi valt är mellan 11-15 år. Tre av dem vi valt har vi uppmärksammat under vfu-perioden 

och en har vi fått hjälp av en specialpedagog på en av skolorna för att hitta. Två av eleverna 

kontaktades sen av klasslärarna som efter deras samtycke även ringde deras föräldrar vilket dessa 

lärare tyckte var det bästa tillvägagångssättet. De andra två eleverna ringde vi själva upp och talade 

då även med föräldrarna. 

 
3.2 Etiska överväganden 
 
I vår studie har vi följt de forskningsetiska principerna inom Humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning (www.vr.se) då det gäller information, samtycke och anonymitet. Alla berörda har 

informerats i förväg om studiens syfte och gett sitt samtycke. Efter elevernas samtycke att vara 

med i vår studie  kändes det viktigt att även informera och få förälders tillåtelse. De lärare som blir 

indirekt berörda genom vår närvaro under observationerna har även de informerats och fått ge sitt 

samtycke. Alla berörda  samt skolans namn kommer att vara anonyma då det inte spelar någon roll 

för resultatet.   
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3.3 Respondenter 

 

Elever Ålder Klass Utredning 
Elev 1  
Kallas här ”H” 
 
Skola A 

15 år 9 H utredd flera gånger 
sedan årskurs 6 med 
konstaterade svåra läs och 
skrivsvårigheter. 
Genomgår just nu en 
dyslexiutredning.  

Elev 2 
Kallas här ”A” 
 
Skola B 

13 år 7 A har genomgått sin 
första utredning nu i 
sjunde klass med 
diagnosen dyslexi. 

Elev 3 
Kallas här ”N” 
 
Skola C 

12 år 5 N har genomgått en 
utredning hos 
specialpedagog i fjärde 
klass, med konstaterade 
läs- och skrivsvårigheter. 
Får stöd av speciallärare. 
 

Elev 4 
Kallas här ”V” 
 
Skola C 

11 år 5 V har genomgått 
utredning med 
konstaterade läs och 
skrivsvårigheter. Får stöd 
av speciallärare. 
 

 
Förtydligande av skolor A, B och C  i tabellen: 
 
A - 7-9 skola utan specialpedagog eller speciallärare. 
B - 7-9 skola med specialpedagoger. 
C - F-6 skola utan specialpedagog men med speciallärare på deltid. 
 
Arbetsfördelningen gjordes så här att Camilla ansvarade för skola A och B samt Yvonne för skola 
C med två elever vardera. 
 
 
4 Resultat med analys 
 
Här redovisas resultatet av våra observationer och efterföljande intervjuer. 

Vi har valt att lägga upp avsnittet genom att först göra en sammanställning av det vi tycker varit 

mest relevant att uppmärksamma från observationerna och därefter tar vi upp de frågor som dykt 

upp under observationstillfället och som eleven fått ge sin syn på under efterföljande intervju. 

Därefter redovisas intervjuerna där vi inte återger frågor och svar ordagrant utan vi har plockat 
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fram de mest väsentliga frågeställningarna för vår studie med vår sammanfattande tolkning av 

svaren samt därefter vår analys av dessa varefter intervjuguiden bifogas som bilaga. De frågor vi 

inte fick svar på utelämnades. 

 

4.1 Observationer 

Här har vi valt att redogöra observationerna en elev i taget där vi lektion för lektion sammanfattar 

det som hänt, dvs. lärarens (L) och elevernas roller, aktivitet och ev. differentiering och om 

hjälpmedel används. Efter varje lektion uppstod frågor som vi i intervjun tog upp med eleven och 

som vi redovisar i efterföljande diskussion, varefter vi avslutar med en sammanfattande analys om 

hur vi uppfattat elevens lektionstillfällen. 

 
Observationer av H på skola A 
 
Träslöjd 

Under den här lektionen arbetade alla elever självständigt med att göra en träkniv. Alla hade 

kommit olika långt och L hade rollen som coach och gick runt och hjälpte, gav tips och stöd. H var 

i inledningsskedet på sin kniv och skulle rita upp hur den skulle se ut för att L sedan skulle hjälpa 

till att skära ut den med maskin. H hade lite svårt att bestämma sig för hur den skulle se ut och få 

den rätt skissad och gick runt och tittade på kompisars. En kompis kom hela tiden fram med tips 

och hjälpte till att ändra och skissa. Även läraren kom med råd. Mot slutet var kniven skissad och L 

skar ut den åt H. 

 

Efterföljande diskussion med H 

Jag frågade först vad H tycker om träslöjd och han svarade att det var kul. Han berättade att det 

gick bra för honom. Jag sa också att jag upptäckt att de verkade ha bra rutiner under lektionen där 

alla visste vad de skulle göra och var allt fanns. Och på det svarade H att det var så och att han 

tyckte det var bra. Sedan nämner jag kompisen som hjälper honom och frågar hur det är med det. 

Då skrattar H och säger att NN alltid hjälper honom och alltid har gjort. Han berättar att de är bra 

kompisar och brukar umgås och de sitter tillsammans under lektioner när de kan och får.  

 

Svensk/engelska 

H kommer in och sätter sig längst bak och småpratar med kompisar. L ordnar med filmen som ska 

ses. Det är en film på engelska, utan textning, och det är tio minuter kvar av filmen då de inte 

hunnit se klart föregående lektion. L sätter igång filmen och hyssjar åt alla att lyssna. Vår elev 
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verkar inte komma till ro utan sitter och småpratar tyst med kompisen och leker med sin mobil. 

Mot slutet av filmen blir han mer koncentrerad. Efter filmen ber L eleverna skriva en recension, på 

minst en sida, av filmen på svenska eller engelska. H börjar prata igen, blir okoncentrerad och fixar 

med papper och går och vässar pennan. Han försöker få lärarens uppmärksamhet och säger att han 

inte kan skriva nåt för han inte förstått något av filmen. Till slut kommer L fram och ber honom 

skriva lite om slutet på några rader och säger att han säkert förstod något av det. H verkar inte gå in 

för uppgiften. Han skriver lite men skruvar på sig, pratar och tittar på schemat och frågar när de 

slutar. När det blir dags att avsluta läser L igenom det han skrivit och godkänner de fem raderna 

som han lämnar in. 

 

Efterföljande diskussion med H 

Jag är nyfiken på vad han tyckte om lektionen och uppgiften och H svarar att han inte kunde skriva 

något när han inte förstått filmen. Men säger att med lite hjälp av läraren fick han ihop lite om hur 

den slutade. Om placeringen i klassrummet säger han att det är vanligt att han sitter långt bak med 

kompisen, och som om han anar varför jag tar upp det säger han att det kanske inte är så bra att 

sitta där när det är film men att det ofta blir så. 

 

Idrott 

Eleverna ska den här lektionen spela innebandy. De delas in i lag och instrueras sedan om 

uppvärmning som de kör ett tag varefter de börjar spela match. Det går i ett snabbt tempo men H är 

med på noterna och ofta ett steg före. Han är väldigt lyhörd för kamrater och L och man märker 

också hur tävlingsinriktad han är. 

 

Efterföljande diskussion med H 

H bekräftar bara vad jag anat, att idrott är hans bästa ämne och att han tycker det är väldigt kul. 

 

SO 

Det är film inplanerat om temat de håller på med (berättar L för oss innan lektionen). Filmen är 

Dansar med vargar med Kevin Costner. När vi kommer till salen är inte den ordinarie L där utan 

en resursperson som sätter igång filmen under tystnad och gå efter att ha bett dem vara tysta och 

titta. Alla elever har då tagit plats lite varstans och H har hamnat i en hög på golvet med några 

kompisar och de är ganska högljudda. Efter ca en kvart börjar de bli intresserade av filmen och 

flyttar till bänkar. H flyttar efter en stund fram sin bänk närmare tv’n. Intresset håller sig nästan 
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lektionen igenom men på slutet börjar H ta fram sin mobil och knappa på. När lektionen är slut tar 

H initiativet att stänga av filmen (som ännu inte är slut) varefter eleverna försvinner ut. 

 

Efterföljande diskussion med H 

H berättar att han tyckte filmen var konstig och inte speciellt bra. När jag kommenterar att han 

flyttade fram under filmen säger han att det var för att se bättre. Om att läsa textremsan och att se 

engelska filmer säger han att han nästan precis hinner läsa texten men tycker ändå att det är kul att 

se film i skolan. Han kan inte förklara varför de skulle se den här filmen men det är väl för att den 

handlar om nåt krig i USA som de har pratat om under lektionerna säger han. 

 

Svenska 

Det är ett traditionellt möblerat klassrum vi kommer in i och H sitter långt bak med kompisen NN 

(samma som innan). L tar närvaro och försöker få alla att vara tysta. H får tillsägelse flera gånger. 

L går sedan igenom dagens lektion och skriver på tavlan med stora bokstäver. ”Bokredovisning” 

”Nationella provet, C-delen/ Berättelse” och ”Bildanalys”. Alla elever har läst en eller flera delar 

av ”Pojken som kallades Det” och ska skriva en bokrecension på färdigt stencilblad med frågor. 

Efter det ska de fortsätta med de andra uppgifterna i sin takt. H hämtar en stencil för att påbörja sin 

recension. Han har istället för att läsa som de andra lyssnat på Sune som ljudbok. Alla är aktiva 

med arbeten under lektionen. Efter en halvtimme är H klar med sin recension och lämnar in. Han 

får då sin rättade uppsats från c-delen av L för att gå till datasalen och renskriva. Detta arbetar han 

med resten av lektionen och blir klar lagom tills lektionen är slut. 

 

 

Efterföljande diskussion 

H berättar att han tycker att det går bra på svenska nu och att han klarar godkänt. Han tycker också 

om den här L lektioner för att hon förklarar bra och hjälper till mycket. Jag säger också att jag 

märkte att L skrev med stora bokstäver på tavlan och frågar om hon alltid gör så och även andra 

lärare? H berättar att denna L gör alltid så och det tycker han är bra och att andra lärare kanske gör 

det ibland. Jag frågar också vad han tycker om ljudböcker och att han inte hade samma bok som de 

andra? H säger att ljudböcker är jättebra och det använder han alltid på svenskan. H tyckte att Sune 

var bra och han tycker inte heller att det gör något att han inte har samma bok som de andra för att 

han är van vid det och är inte så blyg med att göra saker annorlunda, som han uttrycker det. Om att 

gå till datasalen säger han att det är bra att få använda datorn att renskriva på och att han alltid gör 
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så efter att ha skrivit för hand. H tycker att det är mycket lättare att skriva på datorn när man har 

rättstavningshjälp där. 

 

Sammanfattande analys 

H är en väldigt social och pratsam kille. Han verkar lätt bli okoncentrerad när uppgiften är för svår 

eller att han inte tycker det är roligt. Han verkar som jag se det vara väldigt aktiv och få saker 

gjorda när han tycker det är roligt. Praktiska lektioner som slöjd och idrott är inga problem för H 

då han trivs där. Något man ser är att han vid svårigheter och motgångar behöver lite påtryckning 

och stöd antingen av kompisar eller lärare för att komma vidare och slutföra uppgifter. Han verkar 

ha kompisar som förstår honom och särskilt en kompis som är uppmärksam på när han behöver lite 

hjälp. H säger också att han tycker det är bra att han får hjälp och att han uppskattar när läraren 

förklarar bra och skriver tydligt på tavlan. Den differentiering jag kan se är att H har ljudbok och 

får gå till datasalen för att renskriva arbeten. En lärare minskar även uppgiftens omfång då det blir 

för svårt för H. 

 

Observation av A på skola B 

 

SO 

Den här lektionen ligger på en fredag eftermiddag och jag har fått förklarat för mig av läraren 

innan att eleverna alltid gör något lite roligare då. Idag är det ett spel om EU och efter det den 

vanliga nutidsorienteringen. Eleverna sitter här i små öar, fem vid varje bord. L börjar att ta 

närvaro och berättar om vad de ska göra idag. Eleverna är uppmärksamma och tysta. Spelen ligger 

klara på allas bord. L går igenom reglerna och sen får de sätta igång. Spelet är en spelplan med 

markörer och det gäller att först komma i mål. Man går över Europas länder och plockar kort med 

frågor. Eleverna turas om att läsa för varandra. Korten är små med liten text. A läser också när det 

blir hennes tur med koncentration och viss tvekan ibland. När hon tvekar eller stakar sig lutar sig 

genast kompisen bredvid fram och hjälper till och fyller i när det behövs. När det är 20 min. kvar 

av lektionen avbryter L spelet och det är dags för nutidsfrågorna. De ska skriva på lösblad som A 

går och hämtar och delar ut till alla. L har frågorna på OH med tre svarsalternativ. Hon läser högt 

en fråga i taget. Sakta och tydligt och sedan svaren. Bara en fråga är synlig på OH åt gången. A 

lyssnar noga och skriver hela svarsalternativet istället för bara 1X eller 2 vilket gör att hon missar 

en fråga L läser och då blir hon lite stressad. Men hon svarar på nästan alla frågorna. Sedan går de 

igenom svaren. A är aktiv och räcker upp handen när hon kan. Efter genomgång avslutas lektionen. 
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Efterföljande diskussion med A 

Samtalet efter den här lektionen handlade om att ha lära sig genom spel, ha kompisar som hjälper 

till och om användningen av nutidsorienteringen på OH. A tycker att det är väldigt bra att de har 

spel och film och sådana saker på fredagar för att man lär sig bra på det och det är roligt. Sättet 

som läraren gör nutidsorienteringen på tycker hon också är bästa sättet eftersom L läser upp 

frågorna samtidigt som man läser på OH. A skrattar när jag frågar om kompisen som hjälper henne 

läsa frågor. Och säger att det ofta är så. De är bra kompisar och hon hade velat sitta bredvid henne 

jämt.  

 

Spanska 

Det här klassrummet är möblerat så eleverna sitter i långa rader. Den här lektionen blir en helt 

igenom muntlig lektion där L interagerar med eleverna. Hon börjar efter att ha tagit närvaro med 

att berätta att hon tänkt att de mot slutet av den här lektionen ska få tävla lite. Men först ska de gå 

genom stycket de avslutat. Det gör hon som ett läxförhör fast de får ha stycket framme. Sedan 

frågar hon på svenska efter vad vissa glosor, fraser och meningar betyder. Eleverna räcker upp 

handen när de kan. Sen ber hon eleverna slå upp övningsböckerna för de ska gå igenom en övning 

med frågor. En i taget får de läsa frågorna, L översätter dem och tillsammans letar de upp svaren på 

spanska. Efter det ska L gå igenom verbformen ”är” på tavlan. Eleverna hjälper till med de olika 

formerna. Det, säger L avslutar det här kapitlet. Nu ska de bara titta på nästa stycke innan de leker. 

De slår upp en sida och går igenom vad de ser på bilderna. L går igenom pronomenformer och 

eleverna läser efter i kör. Det har varit en lugn lektion där eleverna varit aktiva. A räcker ofta upp 

handen och visar att hon kan. De avslutar med en lek där de blir indelade i lag och ska komma på 

så många ord på olika bokstäver som möjligt som L säger. En i laget får skriva. När tiden är ute 

samlar L in lapparna och säger att hon ska rätta till nästa gång då det blir pris till vinnande lag. 

Lektionen är slut. 

 

Efterföljande diskussion med A 

 Jag frågade vad A tyckte om lektionen och hur det går på spanskan. A tycker att det går jättebra på 

spanskan. Det är enda ämnet hon inte har inspelad lärobok till, och det har A valt själv. Men hon 

tycker det går bra än så länge då de går igenom mycket muntligt. Och om sådan här muntlig 

lektion med tävling säger hon att det är det bästa man kan ha för då är det lika för alla och hennes 

svårigheter syns inte och det är bra att slippa skriva och läsa så mycket. 
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Svenska 

När vi kommer in till den här lektionen är whiteboarden fullskriven med meningar. Det är exempel 

på satser, som frågor och påståenden, samt exempel på skiljetecken. L har även skrivit upp några 

vanliga förkortningar. Eleverna sitter i detta klassrum som ett U så alla kan se varandra. A är 

placerad ytterst, närmast whiteboard och dörr. De har arbetat med satser och hur man gör meningar 

i tre veckor och idag ska alla övningar vara klara. L vill gå igenom och repetera allt för att de sedan 

ska få chansen att arbeta självständigt och avsluta sina uppgifter resten av lektionen. Det som följer 

är en muntlig interaktion mellan L och eleverna då de går igenom det som står på tavlan och 

resonerar kring det. L ser till att han har alla med sig och frågar ofta om alla förstår och ber elever 

upprepa vad som sagts tills han märker att de förstår. Under den här lektionen är A tystare än på de 

tidigare och räcker inte upp handen. När det blir dags att göra övningarna plockar hon fram sin 

bärbara dator ur väskan. Resten av tiden arbetar alla självständigt och L går runt och hjälper till. A 

skriver övningarna på datorn och tar ofta hjälp av rättstavningsprogrammet. Innan lektionen är slut 

har hon blivit färdigt med det som var målet. 

 

Efterföljande diskussion med A 

Om den här lektionen säger A efteråt att det är perfekt när L går igenom muntligt så här och 

förklarar för då märks det inte. Både jag och L (som då står där) frågar vad hon menar. Ja, säger 

hon, ingen märker att jag har svårt då. I nästa samtal pratar vi mer om det muntliga och A säger att 

man lär sig bäst när L går igenom och förklarar så bra. Att L har skrivit så mycket på whiteboarden 

med liten text gör inget eftersom L läser upp allt och förklarar. Men om de inte gör det är det svårt. 

Just det här med grammatik är svårt säger hon vidare. Hon förstår inte något om det här med satser 

och kommatering. Uppgifterna de fått göra hemma har hennes pappa fått hjälpa henne med. 

 

Engelska 

I den här engelskagruppen går 16 elever. I det här arbetslaget arbetar man så att man delar in 

eleverna efter tempo och svårighetsgrad på lektionen och den här gruppen är medel. A har precis 

bytt till den här gruppen från den svåra. Eleverna sitter i öar, fem elever per ö. A sitter ensam vid 

ett bord. L har skrivit ett antal engelska substantiv på tavlan och efter att ha hälsat och inlett på 

engelska och tagit närvaro går de igenom orden på tavlan där hon är ute efter pluralformerna. A 

räcker upp handen flera gånger. Efter det ska de ha ett läxförhör på glosor och det är tänkt som en 

tävling med två lag. En från varje lag skickas fram till tavlan för att skriva glosan som L säger. 

Reglerna är att den som snabbast skrivit ordet läsligt och rätt får en poäng. Eleverna är väldigt 

tävlingsinriktade och tycker det är roligt och de har läst på glosorna bra. A klarar sina glosor och 
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tar poäng några gånger och blir osäker på stavning en gång. Härefter ska eleverna under resten av 

lektionen få arbeta med sina uppsatser. De har valfritt ämne. Det enda kravet är att de ska skriva i 

presens. A plockar fram sin dator där hon har sitt dokument och sätter igång. Hon använder sig av 

stavningsprogrammet Spell Right och ordboken Gustavas Ordbok flitigt när hon skriver på sin 

uppsats. Lektionen slut. 

 

Efterföljande diskussion med A 

A tycker att engelska är roligt och säger att det går bra. Jag tycker att hon är duktig på lektionen 

och hon kunde läxan bra. Jag frågar om hon tycker det är jobbigt med engelsk stavning och lära in 

glosor men hon tycker att hon klarar sig. Hon använder datorn och programmet Glos Fredde för att 

öva in orden och lyssnar på texterna hemma. Om att gå fram och skriva glosorna på tavlan som jag 

inte trodde hon skulle tycka om säger hon att det är inte så farligt för alla gör ju fel ibland och hon 

är trygg med kompisarna. 

 

Sammanfattande analys:  

Av det man märker på A är hon en väldigt ambitiös tjej som lägger ner mycket tid på skolarbete. 

Hon är engagerad och aktiv på lektionerna vilket ämne det än är. Man märker inte alls av hennes 

svårigheter i klassrummet och hon berättar själv att hon blivit duktig på att dölja det och eftersom 

A arbetar hårt så gör hon allt precis som de andra. Av stöd märker man främst det hon får av sin 

kompis då lärarna inte alls handlar annorlunda mot henne. Men på svenskan när det gäller 

grammatiken som hon har svårt med, märker man att hon använder läraren till hjälp flera gånger 

inför uppgifterna. Däremot verkar lärarna ha differentierat sin undervisning så att den passar A och 

samtidigt alla. Alla lärare tänker på att ta allt muntligt och tydligt och de har sina läromedel i varje 

ämne intalat på cd-rom. En av lärarna nämner för mig en gång att specialpedagogen har lagt ner 

mycket tid på att informera alla lärare och sett till att A får det hon behöver. Datorn är hennes stora 

följeslagare och man hör på henne att hon inte klarar sig utan den. Man kan också säga att all 

undervisning som är rolig och inte innehåller för mycket läsning och skrivning är bra enligt A. 

 

Observation av N på skola C 

 

Svenska  

L går igenom läxan till nästa vecka, där uppgiften är att beskriva en person. Eleverna ska sedan 

presentera denna person för sina kamrater. L läser från ett papper den information som de behöver 

för att kunna genomföra denna uppgift och talar sedan om att det finns en tankekarta på baksidan 
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vilket arbetet ska utgå ifrån. L frågar sedan eleverna om de kan beskriva denne för att ge exempel 

för hur en person kan beskrivas. Dessa egenskaper som eleverna ger exempel på skrivs också på 

tavlan. L ber eleverna att utveckla sina förslag på egenskaper för att det ska ge en mera målande 

inre bild. N är aktiv och svara på de frågor som läraren frågar. Men räcker inte frivilligt upp 

handen för att ge svar. L ber sen eleverna att skriva ner olika egenskaper under ca 5 min och 

därefter får alla elever som vill berätta om dessa. N är lite försiktig när hon delger klassen sina 

svar. L går sedan vidare med att prata om hur man kan beskriva ett hus och hur man kan beskriva 

en människas inre egenskaper. Eleverna fick därefter komma med egna förslag och dessa skrevs 

ner på tavlan. N ger inga egna förslag. Därefter skulle eleverna skriva en berättelse om hur det var 

på medeltiden (Det har pågått ett tema om Medeltiden). Hur den skulle vara utformad hade de gått 

igenom på föregående lektion. N samlar snabbt ihop sina saker och sätter sig vid en dator och 

påbörjar sitt arbete. 

 

Efterföljande diskussion med N 

När jag frågar N om vad hon tycker om muntliga genomgångar svarar hon att hon tycker det är bra 

för då kan hon koncentrera sig på vad det är L säger och inget annat. Jag frågar också vad hon 

tycker om att få skriva sina arbeten på datorn och det tycker N underlättar en hel del och det blir 

inte så många stavfel. 

 

Matematik   

Lektionen startar med en genomgång av division på tavlan. L gör fem exempel på tavlan där 

eleverna får vara delaktiga i uträkningen. Därefter får eleverna ett papper med olika divisionstal 

som de ska lösa och N sätter genast igång med detta. L går runt och hjälper de elever som behöver 

det. De elever som blir klara fortsätter att arbeta i sin egen matematikbok. Det finns två olika 

matematikböcker en lättläst och en originalbok. N hinner precis börja i sin mattebok när lektionen 

är slut. N har en lättläst matematikbok. 

 

 

Efterföljande diskussion med N 

Jag frågar N om vad hon tycker om att L skriver på tavlan och de hjälps åt att göra matematiktalen 

om det är lättare att förstå då eller om hon skulle vilja ha det på annat sätt. N säger att det är bra 

med dessa genomgångar men hon föredrar att L visar henne det individuellt, för då slipper hon 

fråga igen om hon inte förstår.  
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Idrott 

Den här lektionen ska eleverna träna basket. De börjar med uppvärmning där eleverna följer 

läraren när denna springer och gör olika rörelser. N är snabb och följsam. Klassen delas sen i två 

grupper där de tränar olika moment för basketspel. N är aktiv hela lektionen. 

 

Eget arbete  

Nu har alla elever eget arbete och läraren går runt och hjälper de elever som behöver hjälp. N får 

hjälp med några division tal under ca 10 min. 

 

Efterföljande diskussion med N 

Här frågar jag N vad hon tycker om att ha eget arbete och vad hon föredrar att jobba med då. 

N tycker att det är roligast att jobba med matte säger hon och hon gör oftast färdigt sin 

matteplanering innan hon gör något annat. 

 

Svenska 

Den här lektionen inleds med att eleverna får lyssna på en informativ berättelse som handlar om 

”Hornet och pipan”. Eleverna informeras om att de inte ska ha penna eller papper på bänkarna utan 

bara lyssna till berättelsen. När berättelsen är slut hämtar de sina pennor och sudd ur sina lådor och 

sedan delar L ut papper för att skriva på och ger informationen att de ska skriva ner allt vad de 

kommer ihåg av berättelsen. N sätter igång men man kan se att det är svårt med stavningen 

(dubbelteckningen framför allt). Den här uppgiften var tidsbegränsad så efter en stund bryter L och 

säger att nu ska de i stället ha diktamen. Därefter får N och fyra andra elever följa med en annan 

lärare som ska göra samma diktamen som i klassrummet men under lite lugnare former. Här läser 

L först upp en hel mening och sedan delar hon meningen ett par gånger för att eleverna ska hinna 

lyssna på orden och höra efter om det är lång eller kort vokal i orden. N är väldigt aktiv och prövar 

på orden och kan höra att det finns en skillnad på orden och är inte blyg för att pröva och försöka. 

 

Efterföljande diskussion med N 

När jag frågar N vad hon anser att lyssna på en berättelse på detta sätt berättar hon att hon lyssnar 

och försöker att komma ihåg vissa saker, något att hänga upp det på säger hon. Jag frågar också om 
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hur det är att gå ifrån klassen för att jobba i en mindre grupp och det är inget som bekymrar henne 

för hon går så ofta till specialläraren. 

 

 

Sammanfattande analys: 

Genom att göra den här observationen på N har jag sett att det är viktigt för henne med tydliga 

instruktioner för hon tycker det är jobbigt när hon inte förstått och behöver fråga igen. Men hon 

tycker också att det är skönt med individuell hjälp, vilket man kan förstå då hon inte tycker det är 

jobbigt när hon går ifrån klassen. Hon anser också det är bra att hon kan använda datorn eftersom 

det underlättar stavningen och det är lättare att skriva då. Man kan också se här att eftersom hon 

tycker matte är kul prioriterar hon det arbetet först. Den differentiering jag kan se vid de här 

tillfällena är en lättläst matematikbok, användning av dator och att hon får extra individuell träning 

vid diktamen och stavning. 

 

Observation på elev V på skola C 

 

Engelska 

L inleder med att hälsa på eleverna, läraren är väldigt tydlig och upprepar de fraser hon sagt flera 

gånger. L fortsätter sedan att plocka ut ord på engelska med hjälp av inredningen i klassrummet 

och frågar eleverna vad det är samtidigt som hon efteråt upprepar dem flera gånger. V räcker ofta 

upp handen och är med.  Därefter övergår L till en text där elever och L läser växelvis L går vidare 

till en bild i boken där eleverna får berätta vad de ser och eleven räcker även här upp handen ofta. 

L förstärker detta med att skriva orden på tavlan. (Nu skriver L upp ett par uppgifter som eleverna 

ska jobba med på tavlan). Eleverna får i uppgift att arbeta i par och prata om det som fanns på 

bilden i boken. V har då väldigt svårt att komma igång och sitter och pratar om annat och vill byta 

kamrat. Kommer i gång lite grann, men det blev inte mycket gjort. (L går runt i klassrummet och 

hjälper eleverna). Nu delas det ut arbetsstenciler som de kan antingen jobba enskilt eller i par, men 

V föredrar att jobba själv.  

 

Efterföljande diskussion med V 

V tycker det är bra och roligt när L går igenom saker på engelska muntligt så man slipper läsa och 

arbeta med annat. Han berättar också att han inte tycker om att arbeta med kompisar för han trivs 

bättre att göra saker själv. 
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Matematik  

Leds av en VFU- elev som börjar med ett prov i multiplikation som är på tid (6 min) V börjar mitt 

på pappret och verkar ha en strategi med att ta de tal han kan utantill först för att senare ta de tal 

han behöver fundera på till sist. Därefter delas matematikläxan ut som är ett diagnostiskt prov i 

division och VFU-eleven går igenom några tal tillsammans med eleverna på tavlan. Eleverna fick 

sedan fortsätta med en uppgift som de arbetade med i grupp tre och tre, där de skulle jobba med 

problemlösning, Eleverna fick kort där det stod olika uppgifter som gjorde att de kunde räkna ut en 

familjs olika åldrar. V var inte speciellt aktiv med detta utan satt mest och lyssnade på de andra. 

 

Efterföljande diskussion med V 

Efter den här lektionen frågade jag V vad han tyckte om grupparbetet och han tyckte att det var 

svårt att förstå uppgiften för han fick ingen förståelse för vad det var de egentligen skulle göra och 

därför brydde han sig inte så mycket sa han, det är enklare om jag fått läsa korten själv. 

  

Svenska  

Den här lektionen är den samma som elev N’s svensklektion och inleddes med att eleverna fick 

lyssna på en informativ berättelse som handlade om ”Hornet och pipan”.  Eleverna informerades 

om att de inte skulle ha varken penna eller papper på bänkarna utan bara lyssna till berättelsen. När 

berättelsen var slut fick de hämta sina pennor och sudd ur sina lådor och sedan delade läraren ut 

papper som de skulle skriva på och fick informationen att de skulle skriva ner allt vad de kom ihåg 

av berättelsen. Eleven sätter igång men det går trögt och man kan se att det är svårt med stavningen 

(dubbelteckningen framför allt) Den här uppgiften var tidsbegränsad så efter en stund bryter läraren 

och säger att nu ska de i stället ha diktamen. Därefter får V och fyra elever följa med en annan 

lärare som ska göra samma diktamen som i klassrummet men under lite lugnare former. Här läser 

läraren först upp en hel mening och sedan delar hon meningen ett par gånger för att eleverna ska 

hinna lyssna på orden och höra efter om det är lång eller kort vokal i orden. Eleven är väldigt aktiv 

och prövar på orden men missar ändå en hel del. 

 

Efterföljande diskussion med V 

Här undrar jag om V tycker om att lyssna på en berättelse och sen skriva om det och han tycker att 

det är helt okej, men han blir lite stressad för han anser att det tar så lång tid att skriva och det blir 

inte fint om han snabbar på för mycket. Jag undrar också om hur det är att gå ifrån klassen för att 

jobba i en mindre grupp och det tycker han är jättebra för då hinner han med. 
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Idrott 

Den här lektionen inleddes med uppvärmning med att hoppa hopprep, det var att hoppa enkelt, på 

ett ben, baklänges, dubbelhopp och så vidare. V hade väldigt svårt med sin koordination och 

verkade tycka det var jobbigt. Det gick sakta och blev fel och hela tiden använde han tungan för att 

försöka kompensera och hålla balansen. Efter uppvärmning spelade de spökboll och då var V aktiv 

hela tiden. 

 

Eget arbete 

Den här lektionen ägnades åt eget arbete och eleven satt och arbetade med matematik samtidigt 

som han satt och småpratade lite med bänkkompisen. 

 

Efterföljande diskussion med V 

Jag frågade V vad han brukar välja att jobba med när han ska jobba med den egna planeringen och 

då svarar han att det är lite olika men för det mesta börjar han med matten sen jobbar han sig 

igenom resten av planeringen. 

 

Sammanfattande analys: 

Genom att göra dessa observationer på V såg jag hur viktigt det är med tydliga och muntliga 

lektioner för att V ska vara aktiv och följa med i undervisningen. När det kom till mer skriftliga 

saker tog det en stund innan han kom igång. Att ha undervisning i en mindre grupp tyckte han var 

bra för då hann han göra saker så han själv kände sig nöjd över resultatet och han kände sig inte 

pressad av de andra kamraterna. Och det är väl den lilla gruppen som är den differentiering man 

kan se under de här tillfällena. V väljer också att göra matematiken först i det egna arbetet för det 

tycker han är roligast. Flera gånger återkommer V till att han inte tycker om att arbeta i grupp och 

att det går bättre ensam. Detta märks också tydligt då han vid de tillfällena tappat koncentrationen, 

arbetat mindre eller som en gång då han ville byta kompis. När han fick välja arbetssätt valde han 

att arbeta ensam. Det märktes också att V hade problem med sin motorik som kan vara ett samband 

med läs- och skrivsvårigheter värt att uppmärksamma vilket vi nämnt i vår litteraturstudie. 
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4.2 Intervjuer 

 

Trivsel i skolan 

Alla eleverna säger att de trivs bra i skolan. 

 

Roligaste respektive tråkigaste ämnet 

När vi frågar om det roligaste respektive tråkigaste i skolan, frågar H om vi menar ämne, då han 

verkar vilja säga raster och kompisar, men säger sen att idrott är roligast och engelska tråkigast för 

att det är så svårt.  

A svarar snabbt att engelska är kul och matte är tråkigast. Hon förklarar att hon har lätt för 

engelska och familjen har vänner i USA som har varit på besök så hon har fått träna på att prata 

mycket engelska. Matten har varit svårare men hon säger att hon klarar den nu och att det går bra. 

N tycker också att matte är roligast men varken V eller N kan komma på något som är tråkigt i 

skolan. 

 V tycker att matte är det roligaste ämnet och han tycker inte att det är svårt att läsa taluppgifterna i 

matteboken.  

 

Sammanfattande analys: 

 Det som vi tycker är tydligt här är att glädje och motivation hänger ihop. Det som eleverna tycker 

är roligt är det som de har lätt för eller är duktiga på. Vi vet t ex efter observationen att H är väldigt 

duktig i idrott samt att han inte har haft engelska tidigare i åttan och fram tills nu p.g.a. 

svårigheterna att klara godkänt. Det som inte stämmer med den här slutsatsen är att N trots de 

svårigheterna vi uppmärksammat att hon har med matte så tycker N ändå att det är roligt.  

 

Hur känner du inför svårigheterna med tanke på kompisar och lärare? 

H säger att alla vet att han har svårt med läsning och att skriva men att han inte är den som är blyg 

med det. Istället tycker han att han har kompisar som hjälper till när det är något. Han verkar som 

vi har märkt ha en särskild kompis som han sitter bredvid och som ofta hjälper honom vilket H 

bekräftar med ett leende. 

 A säger att hon går i en jättebra klass nu som förstår och inte tycker att det är orättvist när hon får 

göra saker annorlunda, som att ha dator och särskilda prov. På frågan om kompisar skrattar A och 

säger att man blir duktig på att dölja att man har svårt och så fort inte läraren ser frågar man 

kompisar. Hon poängterar flera gånger hur viktigt det är att inte utmärkas utan få göra samma 
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saker som de andra. Hon tycker att det hade varit bra om hon fått sitta med vem hon vill i 

klassrummet så att hon kunnat känna sig trygg med någon hon kan be om hjälp.  

N tycker inte att det är några problem utan att allt fungerar som det ska.  

V tycker att lärarna är bra men kompisarna kan vara lite avundsjuka när han får göra andra eller 

lättare saker. 

 

Sammanfattande analys: 

Alla fyra eleverna verkar ha accepterat sina svårigheter och är trygg med dem inför kamrater och 

lärare. På svaren tycker vi att vi kan urskilja att eleverna tycker det är viktigt att kamraterna förstår 

dem och accepterar deras ev. anpassade situationer i skolan, för deras stöd är viktigt. Bara en elev 

upplever avundsjuka bland kamraterna. 

 

När och hur upptäcktes svårigheterna? 

H tror att det började tidigt på mellanstadiet med att det var jobbigt och svårt i skolan. Det tyckte 

både han själv och lärarna som tog hjälp av H’s mamma som ofta kom till skolan och hjälpte till. I 

sexan gjordes den första utredningen hos specialpedagog och han berättar att han efter det fått göra 

många tester hos specialpedagog (som är knuten till området och skolan). De säger att det är 

dyslexi, säger han, men berättar också att det görs en utredning just nu för att om han får en 

diagnos kan han få dispens för engelskan när han söker in på gymnasiet. H har svårt med 

avkodning enligt utredningarna och berättar att han har svårt att ta sig igenom texter och förstå vad 

det står. 

 A säger att det var hennes mamma som visste det redan väldigt tidigt på mellanstadiet då hennes 

mamma har läs och skrivsvårigheter själv och kände igen svårigheterna. A berättar att hennes 

mamma kämpade för att hon skulle få hjälp och för att de skulle göra testa hennes svårigheter men 

varken lärare eller rektor ville lyssna. De sa att A inte hade några svårigheter och var duktig i 

skolan. Om svårigheterna säger hon samma sak som H att det är svårt att förstå texter och beskriver 

läsningen som att bokstäverna hoppar och texten rörs ihop. 

N säger att hon tror att det var hennes mamma som förstod att det var något fel redan i första klass 

när de bodde på annan ort (den här eleven fick gå om en årskurs då hon flyttade hit). Och när vi ber 

eleven att beskriva vad det var som var svårt så sa denna att allt var jobbigt och tog tid och det har 

alltid varit så. Där försöker hon förklara att hon är van vid att det är så nu. 
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V Svarar att han har alltid haft problem med att läsa och skriva. Han säger att det är svårt att få 

ihop orden och sen förstår han inte vad som är meningen med det han läst ändå. V säger att det tar 

tid när han skriver och det blir inte fint ändå. 

 

Sammanfattande analys: 

De två eleverna som nu går i sjunde respektive nionde klass, berättar att problemen upptäcktes 

tidigt på mellanstadiet. I tre av fallen var mammorna bidragande till att svårigheterna 

uppmärksammades. I två fall ansåg lärarna att det fanns svårigheter då man i det ena fallet tog in 

mamman som stöd och i det andra lät eleven gå om en årskurs. Men i ett fall ville inte lärarna ge 

mamman rätt eftersom eleven ansågs duktig och ambitiös. Alla eleverna visar att de själva varit 

medvetna om det tidigt och N och V som nu befinner sig på mellanstadiet upplever det som att 

saker tar tid och är jobbigt vilket även H ansåg om den första tiden. 

 

Utredning och åtgärder 

H säger att man kommit överens om att han behöver hjälp i skolan och att han ska lästräna hemma. 

I sexan bestämdes att han skulle gå med femmorna och läsa engelska vilket han gjorde. Han 

berättar och visar i sina åtgärdsprogram och utredningar som han har med sig att han behöver dator 

och intalade texter i skolan. Engelska behöver han träna på andra sätt som t ex muntligt, inspelade 

texter och använda glosprogram och övningar i datorn. Specialpedagogen föreslog också en 

fickbandspelare. Men han säger att det händer inget. Förutom, berättar han, att han haft Alphasmart 

att skriva på ibland. Och får ljudböcker på svenskan och nu för ett tag sen fick prova på att ha en 

bärbar dator. Det var väldigt bra tyckte H, men säger att han inte hade den så länge för den gick 

sönder. 

A berättar om hur allt ändrades när hon började på högstadiet och lärarna lyssnade och hon fick 

göra tester hos specialpedagog. Nu säger hon att hon får nästan mer hjälp än hon behöver. Det hon 

har fått är all läromedelstext i alla ämnen (utom spanska efter eget önskemål) inlästa på band. Hon 

vet också att de pratat om enskild lästräning under skoltid för henne men på frågan vad hon tycker 

om det skruvar hon på sig och rynkar på näsan och tror inte att hon vill det men förstår att det 

kanske hade varit bra. 

N säger att hon var hos specialpedagog när hon gick i fyran, där upptäcktes det att ena ögat 

hackade när hon läste och blev rekommenderad att gå till ögonläkare. Hon berättar också att man 

bestämde att hon skulle lästräna lite varje dag. Annat de bestämde var att hon skulle gå till 

specialläraren två gånger i veckan där hon får läsa, skriva och får hjälp med matte. Hos 
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specialläraren arbetar de också med bilder som de pratar om, och ibland arbetar de med rim och 

ramsor. N säger också att när de ska skriva får hon använda datorn som står i klassrummet. 

V berättar att han varit hos ”någon” (specialpedagog knuten till området, vår kommentar) och sen 

fått beskrivet för sig att han har läs- och skrivsvårigheter och att han nu går till specialläraren och 

tränar för på att läsa och skriva. På senare tid har v också fått använda sig mer av datorn i de olika 

situationer då han har behövt det. 

 

Sammanfattande analys: 

Vi kan av svaren dra den slutsatsen att det krävs att svårigheterna medges av lärare för att 

utredning skall komma till stånd. Då till exempel i fallet A där utredning inte gjordes förrän hon 

bytte skola. I de andra tre fallen hade läraren sett behoven av stöd och utredning gjordes i sjätte 

respektive fjärde klass. Åtgärderna varierar från skola till skola. På H’s skola har inte många av de 

rekommenderade åtgärderna blivit uppfyllda medan A’s skola försökt tillgodose alla 

rekommenderade åtgärder, dock till viss del på föräldrarnas initiativ och bekostnad. Även på N och 

V’s skola har det efter utredning satts in åtgärder utefter de resurser man har på skolan som t.ex. 

enskild träning hos speciallärare samt tillgång till dator i klassrummet. 

 

Undervisningssituationer 

På frågan om vad som är svårt på lektioner och vad lärarna gör för att underlätta, svarar H att 

engelskan är svårast och att han nu har fått en ny lättare engelska bok med band till som han 

hoppas ska göra att det blir lättare. H tycker att han gör precis som alla andra och inte får mer hjälp 

än de andra heller. Skillnaden är ljudböckerna och provsituationerna.  

 H känner att han skulle behöva mer hjälp men vet inte vad för han tror att lärarna säkert gör sitt 

bästa. H säger också att det är svårt när det är mycket att läsa och skriva och kommer tillbaka till 

att en dator hade hjälpt för skrivandet.  

A tycker det är jobbigt när hon måste läsa mycket text eller när hon ska läsa högt, t ex på 

engelskan. Men säger samtidigt att hon måste ju det för att läraren ska se vad hon kan och hon 

måste träna. Även A säger att hon gör samma saker som kompisarna och att lärarna inte gör något 

särskilt för henne och det vill hon inte heller då hon inte vill att hennes svårigheter ska synas. Hon 

tycker det är bra när de går igenom mycket muntligt och är tydliga. Ibland får hon färdigskrivna 

anteckningar vid genomgångar och det tycker hon är jättebra men oftast klarar hon det bra ändå. 

N svarar att hon tycker att hon hänger med, men hon skulle föredra att texten var lite större ibland 

då den lilla texten svår att läsa för henne. Vid de tillfällena tycker hon att det är bra när läraren kan 

berätta vad texten handlar om istället. Hon tycker också att det är bra de gånger då läraren berättar 
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och förklarar vad de ska göra enskilt för henne för då slipper hon fråga om. N säger att när vi ska 

skriva får jag skriva direkt in i datorn.  

V anser att han skulle behöva läsa lite bättre, om han läste bättre skulle detta lösa många problem 

på lektionerna. V svarar att han anser att han får mer hjälp men säger också att han inte vet hur men 

ibland tror han att han får lättare uppgifter.  

Han har en lathund när det gäller gångertabellen, vilket kompisar tycker är lite fuskigt enligt denne. 

Men V tycker om att arbeta självständigt så det är bra att han får sån hjälp och uppgifter så han 

klara det och slipper gå och fråga läraren, samt när alla har samma skrivuppgift och han ska skriva 

och det ska bli fint, tar det sån tid att han inte hinner med. Han säger att han tycker det är kul när 

han får sitta vid datorn och berättar att han ibland får spela spel, men inte så ofta. 

 

Sammanfattande analys: 

Genomgående för alla fyra eleverna är att de upplever texterna på lektionerna som ett stort problem 

om de är för långa eller har för liten text. Eleverna tycker det är bra när lärarna förklarar tydligt och 

har muntliga genomgångar. När vi ber dem fundera över hjälpen de får tycker H, A och N att de 

gör samma saker som de andra vilket även A tycker är bra då hon inte vill att svårigheterna ska 

märkas. V inser att han får vissa lättnader vilket han tycker är bra om han då kan klara uppgifterna 

i sin takt självständigt utan att fråga och stressas. Alla nämner datorn som något bra i 

undervisningen men det är bara A som har fri tillgång. V och N har den tillgänglig vid behov och 

tycker det är roligt och bra och vill använda den mer. H är den som har svårast med 

tillgängligheten av dator då han är hänvisad till datorsal som ska vara ledig när behov uppstår. Vi 

drar den slutsatsen av deras svar att de i stort sett är nöjda med det som lärarna gör för dem och 

med hjälpen de får för de litar på lärare och vuxna överlag att de vet bäst och ger dem det de 

behöver för de vet heller inget annat. 

 

Läxor och provsituationer 

H tycker att det fungerar bra när han får längre tid och vill och får göra sina prov muntligt.  

A tycker också att det fungerar bra och att hon får bestämma hur hon vill ha proven. Hon får de 

alltid upplästa muntligt men skriver ner svaren, ibland i klassen, ibland enskilt. Läxorna skulle inte 

gå bra om hon inte fått så mycket hjälp hemma som hon får nu. 

N tycker att det kan vara lite nervöst inför prov då hon är rädd för att göra fel men tycker att läxor 

fungerar bra och är nöjd med att engelskaläxan är lite enklare än de andra elevernas då hon inte har 

glosförhör utan bygger meningar hon får och tränar på.  



 

 37 

V anser att det fungerar bra med läxor och prov och är glad för att han har lättare engelskaläxa då 

han inte behöver tänka på att läraren rättar hans stavning på glosorna. 

 

Sammanfattande analys: 

Alla eleverna får någon form av differentiering då det gäller läxor och prov. Här märks också 

skillnad mellan stadierna då prov och läxor är mer omfattande på högre stadier vilket gör att det 

här blir viktigare med anpassade prov för dessa elever. A nämner behovet av hjälp hemma för 

lästräning. Att A och inte de andra nämner detta behov och inte de andra tror vi kan bero på 

studiemotivation eller mängden läxor. Värt att notera är att både N och V bara nämner 

engelskaläxan. Om det är för att den är mest betungande eller att den skiljer sig från andra läxor det 

vet vi inte. 

 

Hjälpmedel 

H har provat på Alphasmart under högstadietiden men tyckte inte om den för att det var en sån 

liten skärm att han inte såg texten så bra där. Han säger att han och kompisen kallade den för ”cp-

smart”. Ljudböcker tycker H är jättebra och får alltid det på svenskan. När vi nämner andra 

hjälpmedel för H för att se vilka han känner igen eller har testat ser han frågande ut och har inte 

hört talas om scannerpennor eller fickbandspelare men det lyser till intresserat i ögonen på honom 

när han hör att man kan få prova sånt. Dator använder han idag i datorsalen dit han går för att 

skriva rent och skriva ut sina arbeten efter att ha skrivit dem för hand i klassrummet.  

A har sin dator som föräldrarna har köpt till henne. Hon berättar att hennes mamma fått 

information av pedagoger på en gymnasieskola i Halmstad om hjälpmedel och olika program i 

datorn som de sen köpt in och installerat. Det är Glosfredde för engelskan samt Spell Right och 

Stava Rex. Och ordboken Gustavas ordbok. Alla program känner hon är användbara och bra. På 

datorn finns även talsyntes installerad som hon bara använder hemma.  I skolan har hon alla 

läromedel inlästa i alla ämnen vilket hon är nöjd med. Hemma använder hon ljud böcker men i 

skolan läser hon vanlig bok på lästimmen för att inte vara annorlunda. Hon fick av 

specialpedagogen på tillgången låna scannerpenna som hon tyckte var jättebra så det funderar 

familjen på att köpa också. 

N säger att hon ska få en dator inom det närmaste med en del olika program men vet inte så mycket 

om detta ännu och har inte provat på några andra hjälpmedel förutom datorerna i skolan med de 

program som finns i dem.  

V svarar att han får skriva på datorn ibland och jobbar med Lexia och Grafmatte (ett 

matteträningsprogram) och ibland hjälper läraren mig med att läsa texter. Och ibland skriver jag på 
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datorn, men det är ju bara i skolan. V har provat på ljudböcker hemma men tycker inte riktigt om 

det för han säger att han bara somnar av dem. V tycker att det vore bra att prova på mer hjälpmedel 

för om han inte har provat vet han inte om det är bra och fungerar. (Vi vet att det är en bärbar dator 

reserverad för V) 

 

Sammanfattande analys: 

Alla elever använder någon form av hjälpmedel i varierande grad. Det vanligaste hjälpmedlet är 

datorn som alla har tillgång till i olika utsträckning. De anser att datorn är ett användbart verktyg 

de vill arbeta mer med och som underlättar för dem. A är den av eleverna som fått inlästa 

läromedel vilket hon tycker är väldigt positivt och underlättar arbetsbördan. H och A använder och 

tycker om ljudböcker. H använder dem i skolan medan A vill ha sina hemma för att inte skilja sig 

från mängden. V har provat att lyssna på ljudböcker men han tycker han blir sömnig av dem. A har 

förutom detta provat på scannerpenna och har talsyntes hemma samt många program i datorn 

medan de andra inte blivit erbjudna samma möjlighet. Detta tror vi visar att det krävs att någon är 

drivande och för dessa elevers talan för att de ska få information om och prova det som finns. I A’s 

fall är det mamman och en drivande specialpedagog på skolan som sökt och tillhandahållit det A 

behövt. Alla elever visade stort intresse för att vilja prova nya hjälpmedel. 

 

Önskningar och mål inför framtiden 

H har siktet inställt på idrottsgymnasium i Nässjö och tänker kämpa hårt för sina betyg så han 

kommer in där. Problemet är att han inte har betyg i engelska men hoppas att diagnosen kommer 

att ge honom dispens. Närmast önskar han sig en bärbar dator och berättar att familjen har planer 

på att skaffa en själva.  

A har mycket klara mål inför framtiden. Hon tänker studera på gymnasiet och sen vidare i USA. 

Hon tycker det är kul att studera. 

V vill gärna ha en dator i framtiden samt att kunna läsa bättre och skulle också vilja ha mer 

lästräning.  

 

Sammanfattande analys: 

Deras mål och tankar visar att de alla har klara insikter om sin situation men också att de är 

målmedvetna och inte ger upp. De vet vad de vill och är beredda att kämpa för det. 
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5 Avslutande diskussion 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur elever med läs- och skrivsvårigheter ser på sin 

undervisningssituation och den hjälp de får samt att finna sätt och metoder att bemöta dessa på 

bästa sätt för att bidra till att pedagoger ska kunna uppfylla de mål och skyldigheter som 

styrdokumenten visar på. I detta avsnitt följer en diskussion där vi ställt vår litteraturstudie och det 

forskare och andra förespråkat i relation till vår empiriska undersökning och reflekterat över hur 

man faktiskt arbetar ute på skolorna och vilken hjälp elever får. Vi diskuterar också de skillnader 

resultatet visat på i differentiering och kompensatoriska hjälpmedel. Diskussionsdelen avslutas 

med förslag till vidare forskning och en redogörelse för hur vår valda metod fungerat. 

 
5.1 Resultatdiskussion 

 

Elevernas syn på sina svårigheter 

Det som vi fann intressant i vår undersökning var att de alla var vana vid att handskas med sina 

svårigheter och var väl medvetna om dem. Det de upplever som svårast är läsningen av för långa 

eller svåra texter. De beskriver det som svårt att läsa och förstå vad det är de läst. Det som styrker 

detta är som Carlström säger tidigare i arbetet, att man för att bli en bra läsare måste ha 

automatiserat avkodningen (sid.9).  Det som händer när dessa elever läser är att de lägger all energi 

på avkodningen och inte förstår det lästa. För att inte all läsning ska bli lästräning bör man därför 

skilja på det och kunskapsinhämtning enligt Ericson, genom att man låter eleven lyssna när det inte 

är träning av läsförmåga (sid. 12). Vidare tyckte eleverna här att det var jobbigt när de var tvungna 

att skriva mycket. Vi observerade att det gick långsamt och upplevdes som svårt vid skrivning för 

hand. Samt när de skrev på datorn användes stavningskontroll och ordlistor flitigt.  

 

Elevens trygghet och behov av stöttning  

Alla elever i vår undersökning är trygga barn och ungdomar som trivs i skolan. De säger själva att 

de går i bra klasser där kompisar förstår dem. Men de verkar alla vara vana vid att handskas med 

sina svårigheter och är väl medvetna om dem. Vi kan också dra den slutsatsen av svaren vi fått att 

det är något som är viktigt för dem när de ska känna sig trygga i att använda hjälpmedel eller få 

andra anpassade situationer. Elev V vill ofta arbeta ensam för att han tycker det är bättre. Alla är vi 

olika men man kan också tänka att det är för att han inte vill visa sina svagheter eller blir stressad 

när han inte förstår eller hänger med i de andras takt. Det är också han som känt sina kamraters 
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avundsjuka då han fått förmåner. Elev A känner en trygghet i sina klasskamrater då hon kan få stöd 

och be om hjälp och uttrycker en önskan om att alltid få sitta med någon hon är trygg med. Även 

elev H har en kompis i klassen som är ett stöd. En strategi som dessa elever kanske utvecklar är att 

dölja sina svårigheter i en strävan att vara som alla andra och inte skilja sig från mängden. Detta 

kan vara viktigare i tonåren då man ser på A som väljer att bara använda vissa hjälpmedel hemma 

och tar hjälp av kamrater för att slippa fråga läraren. Det man som lärare kan tänka på är 

placeringen i klassrummet och kanske överväga att låta dessa elever välja. Något annat som visar 

på att placering är att tänka på är behovet av stöttning för att komma vidare i arbetsuppgifter. 

Något vi observerade var att när något var svårt eller då eleven tappade intresset behövdes läraren 

för att driva på eller hjälpa för att arbetsuppgiften skulle slutföras. Denna åtgärd bekräftas av Höien 

och Lundberg (sid.12). 

 

Motivation 

Att inlärning bygger på inre motivation och att koncentrationen brister då den saknas eller något 

blir för svårt är något vi märkt tydligt under observationerna. Eleverna har börjat gå runt, småprata 

eller göra andra saker då de tappat intresset och det har krävts att läraren tryckt på för att eleven ska 

komma vidare. Till skillnad från lektioner då de gjort saker de tycker är roligt som t.ex. lek och 

spel, idrott eller då de valt arbete själva på ”eget arbete” då de är motiverade på ett annat sätt och 

arbetar självständigt. Detta kopplar vi till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingen (sid.3) 

att man tappar eleven om man lägger ribban för högt. Istället bör man utgå från elevens 

erfarenheter och ge uppgifter eleven klarar på egen hand med lite stöd av vuxen vilket är samma 

sak som Skinner är inne på i sin forskning. Då vi sett att då eleven fått en svår uppgift den inte 

känner att den kan lösa fastnar den utan hjälp och man bör tänka på som Stadler uttryckt det, att 

arbetsuppgifterna man ger inte bör vara för svåra då det är viktigt för elevens självbild att känna att 

den lyckas. Vi tycker detta visar att läraren kan styra resultatet genom sitt val av undervisning samt 

arbetsmaterial då Stadlers diagram (sid.13) kan implementeras i all undervisning då man kan dra 

slutsatsen att ”rätt” ger ökad lust och ”fel” ger att intresset avtar. Detta kan ju också innebära att 

om man underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter genom att ge de rätta förutsättningarna 

som t.ex. de rätta hjälpmedlen kan man öka elevens möjligheter att lyckas och därmed bibehålla 

deras motivation och självkänsla. 

 

Utredning  

Vi har kunnat konstatera efter vår litteraturstudie att alla elever ska få hjälp utan att utredning ska 

behöva göras. Vår uppfattning är att det i verkligheten fungerar så att en utredning behövs för att 
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svårigheterna ska erkännas. En utredning ska om den görs i bästa fall syfta till att man hittar 

elevens individuella behov för att träna upp elevens förmågor (sid.9). Men det är inte något vi 

märkt då det i alla fall har gjorts utredningar och i ett fall även flera gånger utan att 

rekommenderade åtgärder satts in. Alla forskare verkar vara eniga om att åtgärder för läs- och 

skrivsvårigheter bör sättas in så tidigt som möjligt och Ericson påstår t.o.m. att om det togs på 

allvar tidigt skulle dessa barn kunna nå en acceptabel läs- och skrivförmåga. Snarare tycker vi att 

det är så som Myrberg säger (sid. 6), att det fortfarande i skolan väntas för länge innan man gör 

något. Föreställningen har tidigare varit, och är, enligt honom, fortfarande så att man tror att 

svårigheterna ska mogna bort. Det vi har sett är att utredningarna har gjorts först på mellanstadiet i 

tre fall samt i ett av fallen först på högstadiet. Ansvaret för att elever får rätt stöd ligger hos rektor 

efter lärarens värdering (sid.11). Vi tycker oss kunna påstå att läraren har en stor makt att avgöra 

om en elev får stöd överhuvudtaget då vi sett att en elevs lärare konstaterade att eleven var duktig i 

skolan och ansåg utredning onödig. Då hjälpte inte föräldrars eller elevens vädjan ens hela vägen 

till rektor och först då eleven bytte skola lyssnade man. Vi drar också den slutsatsen att om läraren 

anser sig behöva stöd för sin undervisning för att tillgodose eleven sätts utredning in. Detta kunde 

man se då en av lärarna hade tagit in mamman som stöd i undervisningen. 

 

Åtgärder 

Vi har sett att en utredning inte är en garanti för att de rätta åtgärderna sätts in. Trots flera 

utredningar har en av eleverna inte fått det som förespråkades i utredningarna för eleven. Det vi såg 

av vad som rekommenderades där var det som Stadler menar ska ingå som åtgärder, nämligen 

kompensation för att underlätta för eleven samt förslag på träning av de förmågor som behöver 

utvecklas (sid.9). Här ser vi också hur det markant skiljer sig mellan de skolor vi gjort våra 

undersökningar på. I ovan nämnda fall finns ingen specialpedagog och den här eleven fick ingen 

träning och bara begränsad kompensation i form av det skolan redan hade tillgång till, nämligen 

bibliotekets ljudböcker och datorsal samt Alpha Smart. Vårt antagande är att det behövs någon 

drivande och kunnig på skolan som t.ex. en specialpedagog, för att elever ska få rätt åtgärder 

insatta. Det kan vi styrka med att eleven på skolan med tillgång till en specialpedagog som 

dessutom höll i hennes utredning såg till att alla läromedel fanns inspelade på band samt gav 

information och tips till alla berörda pedagoger. Det som förenar skolorna är att man använder sig 

först och främst av de resurser som redan finns och är enklast som t.ex. läraren som en resurs att 

vara tydlig och ha genomgångar muntligt och att anpassa uppgifter, läxor och provsituationer. På 

F-6 skolan där man har speciallärare utnyttjas den resursen till enskild träning för eleverna där. För 

de eleverna framkommer det att de tycker det är bra att få den särskilda hjälpen och träningen 
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enskilt medan de äldre eleverna inte fått det tidigare men en nämner att denne inte är positiv till 

det. Vi drar den slutsatsen att det är viktigt att sätta in enskild träning tidigt dels för effekten och 

dels för att om man väntar är eleven mer känslig för att utmärka sig. 

 

Differentiering 

Om vi ser historiskt på hur differentieringen har varit för elever i behov av stöd har det utgått från 

att de bäst hjälptes genom att skiljas från klassen då de inte kunde följa med i deras takt eller att de 

ansågs hämma farten (sid.5). Lösningen var att låta dem gå om en klass eller så hade man diverse 

hjälp och stödklasser fram till slutet av 70-talet, vilket man kan säga är ett kategoriskt synsätt där 

man åtgärdar eleven. Idag förespråkas ett relationellt synsätt i skolan där läraren och arbetslaget 

anpassar undervisning för alla elever i en inkluderande miljö (sid.2). Man kan se båda synsätten i 

skolorna i vår undersökning. När lärarna har muntliga genomgångar samt alltid tar för vana att 

förstärka allt skrivet på tavlan, OH eller stenciler muntligen är det att differentiera undervisningen 

på ett sätt som säkert är positivt för alla elever men i synnerhet för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta upplever eleverna i vår undersökning som bra och känner att det underlättar 

för dem och är det de önskar mest i undervisningssituationerna. Detta kan vi se som en ansats till 

att ha ett mer relationellt synsätt även om det av lärarna här var medvetet eller omedvetet. Vi ser 

också att vissa åtgärder från förr med det kategoriska synsättet lever kvar eftersom en av våra 

elever har gått om en klass. Samtidigt har vi också sett att nivågruppering finns kvar för att det 

finns en strävan efter att ha så homogena grupper som möjligt och göra det enkelt för läraren att 

planera undervisningen. Men även om vi anser att man bör differentiera undervisning och inte elev 

kan man inte komma ifrån att en enskild träning behövs för dessa elever för att kunna utveckla sin 

språkliga förmåga.  

 

Hjälpmedel 

Efter att ha studerat vad det finns för hjälpmedel att tillgå på marknaden idag och läst vad forskare 

och andra ansett om vad som är nödvändigt kan vi konstatera efter observationer och intervjuer att 

det bara används en bråkdel av vad som finns. Det som förespråkas för elever med läs- och 

skrivsvårigheter är hjälpmedel som underlättar läsning och skrivning. Det borde nästan vara en 

självklarhet att kompensera för dessa svårigheter för att dessa elever ska klara sin skolvardag på 

samma sätt som funktionshindrade har rullstol eller synskadade har glasögon. Vi anar att det 

överlag i skolorna finns en tröghet i att sätta in hjälpmedel till dessa elever. Detta verkar bero på att 

hjälpmedlen saknas på skolor och det blir en ekonomisk fråga samt att det behövs någon med 

kunskap och som anser detta viktigt. På en skola uttrycker sig en elev att hon får all hjälp hon 
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behöver. Skolan har en specialpedagog som varit drivande och det eleven här får i form av 

kompensatoriska hjälpmedel är inlästa läromedel och ljudböcker. Det är vad skolan står för men 

tack vare sina engagerade föräldrar har hon även en egen bärbar dator med stavnings- och 

glosprogram och ordböcker inlagda. Med detta är hennes stöd så gott som heltäckande utefter vad 

som finns. Trots att de andra eleverna inte alls får samma möjligheter klagar de inte och verkar 

vara nöjda. Detta tror vi beror på att eleverna litar på att skolan och lärare ger de vad de behöver 

och de är samtidigt så vana vid sina svårigheter att det ska vara så. Vi märker att de inte känner till 

olika hjälpmedel men är positiva till att prova. Det de inte vet något om eller får pröva kan de 

heller inte sakna. Eleverna är därför utlämnade åt lärare att ge dem det de behöver vilket ger lärare 

stor makt. Efter undersökningen tycker vi oss kunna konstatera att datorn är det viktigaste 

hjälpmedlet för dessa elever då alla elever enhälligt bekräftar dess betydelse. Nu i skrivande stund 

har vi fått information om att de två eleverna från skola C även kommer att ha förmånen till egna 

datorer från skolan. Här ser vi också vilken stor skillnad det är mellan olika skolor i samma 

kommun då eleven på skola A först i nionde klass har fått pröva på att ha egen dator under några 

veckor. Han har inte gett upp hoppet om en dator men säger att familjen antagligen ska köpa en 

själva. Är det rimligt att det ska skilja så mellan skolorna och att föräldrar ska behöva bekosta 

hjälpmedel, då det är en skyldighet för skolorna att som det står i läroplanen att rektorn ansvarar 

för att elever får det stöd och den hjälp som den behöver? Med tanke på elevernas motvilja och 

svårigheter med att läsa texter anser vi att inlästa läromedel och ljudböcker borde vara en 

självklarhet. Vi kunde se att de elever som provat var positiva och hade nytta av det samt att vi tror 

att de yngre eleverna kommer att ändra åsikt och behöva dem då svårighetsgraden och mängden 

texter kommer att öka med åren. Det vi har sett som viktigt är att man tar hänsyn till och är lyhörd 

för hur eleverna vill använda sina hjälpmedel då det framkommit att det kan vara känsligt för vissa 

att utmärkas och man vill känna sig som alla andra. T.ex. kan då vissa hjälpmedel som talsyntes, 

glosträningsprogram eller ljudböcker erbjudas och få användas i hemmet. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Med utgångspunkt för vårt examensarbetes syfte anser vi att valet av en kvalitativ intervjustudie 

med föregående observationer var ett bra val för vårt ändamål. Vi valde denna kombinerande 

modell för att få fram vad som sker i klassrummet både vad det gäller elevernas agerande och hur 

och om lärarna differentierar undervisningen för de elever som är i behov av stöd. För vi ville få 

fram ett rikt och fylligt underlag som vi kunde använda oss av när vi sen skulle göra intervjuerna 

med eleverna som vi hade för avsikt skulle bli ett mer vardagligt samtal. Vi var lite tveksamma 
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över om det räckte med de fyra eleverna som vi valt ut för att få ett så grundligt och rättvist 

material som möjligt att arbeta med. Men Johansson och Svedner (2006) anser att det finns en 

tumregel som man kan följa och det är det som ibland kallas ”mättnadskriteriet”. Detta innebär att 

när det inte kommer fram nya uppfattningar i svaren så kan man avbryta och anse att man har fått 

de svar man behöver. Och när vi analyserade våra svar från eleverna såg vi att det var tillräckligt 

med fyra intervjuer för att få svar på våra frågor. Vidare anser Johansson och Svedner att när man 

väljer intervjupersoner att det kan vara bra att välja personer med olika erfarenhetsbakgrund för att 

få fram det viktigaste och relevantaste för studien. Det var därför bra att välja tre olika skolor och 

elever med varierande åldrar. Nackdelen som vi kan se med de yngre eleverna är att det är svårare 

att få uttömmande svar vilket vi kanske skulle täckt upp med fler observationer eller samtal med 

föräldrar. De andra skolorna som hade olika tillgång till specialpedagoger uppvisade som vi såg det 

stora skillnader i arbetssätt med elever i behov av stöd. För att få ett mer tillförlitligt resultat i våra 

antaganden där kanske vi skulle haft fler elever från dessa skolor att jämföra med. 

   

 5.3 Förslag till vidare forskning 

Vi tycker att det har varit intressant att studera elevernas situation för att se vilken hjälp de får i 

skolan. När vi kom i kontakt med föräldrarna märkte vi både engagemang och frustration och i 

arbetet väcktes en tanke om att man kunde få en fylligare bild av elevens situation och utveckling 

genom att ta in föräldrarna i undersökningen men var tvungna att avgränsa oss. Vårt förslag till 

vidare forskning är därför att uppmärksamma föräldraperspektivet. 
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Intervjuguide 

 
 - Hur trivs du i skolan?  
 
- Vad är roligast i skolan? Bästa ämnet?  
 
- Vad är tråkigast? Sämsta ämnet? 
 
- Finns det något som du upplever är svårt? Som du skulle vilja ha mer hjälp med?  
 
- Är det någon skillnad nu från när du gick på mellanstadiet? (För eleverna på högstadiet) 
 
- När upptäcktes att du hade svårt med läsning och skrivning? Av vem? Hur? 
 
-Kan du förklara hur du känner inför att läsa och skriva för mig som inte vet hur du känner det?  
 
- Har du fått göra några tester? För vem ? Hur gick det?  
 
- När ni skrivit åtgärdsprogram, om ni gjort det, vad har ni då kommit överens om, hur har det 
gått, vad tycker du om det?  
 
- Tycker du att du får den hjälp du behöver? Om inte vad kan man göra mer? Vem? 
 
- Vad får du för hjälp? Om du jämför med dina kamrater? Vad gör lärarna särskilt för dig?  
 
-Görs det undantag för dig på något sätt, eller  gör du samma uppgifter?  
 
- Vad skulle du tycka om att gå ifrån klassen för extra träning? Har du gjort det någon gång? 
 
- Har du några hjälpmedel i skolan? Hemma? Vilka? Är du nöjd med dem? Var, hur använder 
du dem? Saknar du något?  
 
- Kan du berätta hur den bästa lektionen ser ut för dig? Tex genomgångar och arbetsuppgifter? 
 
- Och den sämsta lektionen när läraren inte tänkt till ordentligt? 
 
- Tycker du att du har lagom mycket arbete i skolan/ för mycket? (Hur ser du på dina egna 
insatser/ ansvar?) 
 
- Hur fungerar läxor, förhör, prov? Skulle något  behöva förbättras? 
 
- Känner du dig förstådd? Av lärare och kompisar?  

 
- Känner du att du har hjälp av dina kompisar under lektioner?  

 
Vilka av nedanstående hjälpmedel känner du till eller har använt och vad tycker du om dem? 
*Datorn - vilka program där?  *Ljudsyntes? *Taligenkänning* Alpha smart? *Ljudbok, talbok, 
Daisy? * Provia, Lexia? Fickbandspelare? C-pen, översättningspenna?* Scanner? 
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