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2008 sidor 44

Det  övergripande  syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  belysa  en  fördjupad  förståelse  av 
skolsituationen för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolår nio med fokus på elevernas egna 
uppfattningar av problem, svårigheter och stöd. Detta för att kunna ta reda på vad som bör beaktas 
då stödformer ska utvecklas.

En kvalitativ  studie med intervjuer  som undersökningsmetod utfördes  där sex elever  och deras 
lärare intervjuades om elevernas problematik i skolan. Anteckningarna från intervjuerna användes 
för att göra en horisontalisering och se om berättelserna skilde sig åt och om de skilde sig från den 
bild som litteraturen ger.

Elevernas  uppfattningar  om  skolan  baserades  på  upplevelser,  sociala  relationer  och 
undervisningssituationens organisering. Eleverna tänkte inte så mycket på sina svårigheter och flera 
upplevde inte att de hade svårigheter samtidigt som de pratade om saker som var svåra i skolan. 

Lärarna och eleverna hade ganska likartad syn på vilka svårigheter eleverna hade även om skolans 
syn var mer utvecklad. Eleverna uppfattade sina problem som kopplade till aktiviteter medan lärare 
såg problem inom andra domäner av ICF. Skolan tenderade att ha samma åtgärder för problemen i 
undersökningen. I vissa fall var skolan och eleverna inte överens om vad som var det huvudsakliga 
problemet eller vad som borde göras för att lösa ett problem. 

Skolan behöver kartlägga elevernas svårigheter och bestämma åtgärder tillsammans med eleven. En 
konversation mellan eleven och läraren behöver komma till stånd för att ge en bild av vad eleven 
upplever och har upplevt. 

Nyckelord: Högstadiet, ungdomar, uppfattningar, problematik, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi



Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................................................................5

1.1 Syfte och frågeställningar...........................................................................................................5
2 Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter........................................................................6

2.1 Centrala begrepp.........................................................................................................................6
2.2 Problemsituationer i skolan som elever kan uppleva.................................................................6
2.3 Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi?............................................................................8
2.4 Problem som elever med läs- och skrivsvårigheter kan uppleva i skolan..................................9
2.5 Vilket stöd anses elever med läs- och skrivsvårigheter behöva? .............................................10
2.6 Vad kan främja elevers läs- och skrivutveckling?....................................................................11
2.7 Allmänt.....................................................................................................................................12
2.8 Teoretisk ram............................................................................................................................12

 2.8.1 Utvecklingsekologiskt perspektiv....................................................................................12
 2.8.2 ICF....................................................................................................................................13

3 Design och metod............................................................................................................................14
3.1 Design.......................................................................................................................................14
3.2 Metod och genomförande.........................................................................................................14

 3.2.1 Urval.................................................................................................................................14
 3.2.2 Genomförande..................................................................................................................14
 3.2.3 Reliabilitet och validitet...................................................................................................15
 3.2.4 Etiska aspekter..................................................................................................................15

4 Resultat ...........................................................................................................................................15
4.1 Intervjuer..................................................................................................................................16

 4.1.1 Tidslinjerna.......................................................................................................................16
 4.1.2 Elevernas uppfattning av skolan.......................................................................................16
 4.1.3 Lärarnas uppfattning av eleverna.....................................................................................17
 4.1.4 Eleverna om sina svårigheter............................................................................................18
 4.1.5 Lärarna om elevernas svårigheter.....................................................................................19
 4.1.6 Eleverna om vad skolan gjort och bör göra......................................................................19
 4.1.7  Lärarna om vad skolan gjort............................................................................................20
 4.1.8 Teman utanför skolan.......................................................................................................21

4.2 Sammanfattning intervjuer.......................................................................................................22
 4.2.1 Eleverna............................................................................................................................22
 4.2.2 Jämförelse mellan lärarna och eleverna...........................................................................22

5 Analys..............................................................................................................................................22
5.1 Var finns problemen enligt elever och lärare?..........................................................................22

 5.1.1 Sammanfattning................................................................................................................24
5.2 Att förstå elevernas röster.........................................................................................................24



5.3 Vad behöver eleverna utifrån de svårigheter de upplever?.......................................................25
 5.3.1 Sammanfattning................................................................................................................27

6 Diskussion.......................................................................................................................................28
6.1 Metoddiskussion.......................................................................................................................28
6.2 Resultatdiskussion....................................................................................................................28

7 Avslutning........................................................................................................................................30
Referenser...........................................................................................................................................31
Bilaga 1 Intervjufrågor.......................................................................................................................32

Intervjufrågor elever.......................................................................................................................32
Intervjufrågor lärare........................................................................................................................32

Bilaga 2 Intervjuer..............................................................................................................................33
Elevintervju Adam..........................................................................................................................33
Lärarintervju om Adam..................................................................................................................33
Elevintervju Björn..........................................................................................................................34
Lärarintervju om Björn...................................................................................................................35
Elevintervju Caroline......................................................................................................................36
Lärarintervju om Caroline..............................................................................................................37
Elevintervju Daniella......................................................................................................................37
Lärarintervju om Daniella..............................................................................................................38
Elevintervju Erik............................................................................................................................39
Lärarintervju om Erik.....................................................................................................................40
Elevintervju Frida...........................................................................................................................41
Lärarintervju om Frida...................................................................................................................43



1 Inledning
Mitt intresseområde har länge varit ungdomar med läs och skrivsvårigheter. Under min utbildning 
till gymnasielärare med inriktning svenska och specialpedagogik har jag mött många elever som har 
just dessa problem. Jag har fått en insyn i hur man kan arbeta med dessa elever både under min 
praktik  och  på  högskolan  vilket  har  fått  mig  intresserad  av  att  lära  mig  mer.  Läs-  och 
skrivsvårigheter kan vara ett stort hinder i vardagen och begränsa en person på många olika sätt. 
Allt  från att  läsa  en tidning till  att  utföra  ett  arbete  eller  delta  i  samhällslivet  kan  bli  ett  stort 
problem. I dagens samhälle är kraven på läs- och skrivkunnighet stora och de ökar hela tiden vilket 
medför stora svårigheter för många. 

Tolkar pedagoger elever rätt eller förutsätts det för mycket utan att egentligen veta om eleverna 
känner och tycker som man tror att de gör? Kanske talas det för lite med eleverna om vad de tycker 
vilket innebär att inga eller fel stödresurser sätts in. Detta är något som Mats Myrberg och Ann-
Lena Lange skriver om (2006). 

Inom forskningen om läs- och skrivsvårigheter finns mycket skrivet om vilka stödåtgärder som kan 
och bör användas (Föhrer & Magnusson, 2003). Torbjörn Hanö (1998) beskriver hur man, med 
hjälp  av datorer,  kan arbeta med elever  med läs-  och skrivsvårigheter.  Det  finns  också mycket 
litteratur och forskning kring hur lärare ser på elevernas läs- och skrivsvårigheter i skolan och hur 
de tycker dessa bör underlättas. Något det skrivits mindre om är de faktiska problem som elever 
upplever i skolan och som kan vara en viktig utgångspunkt för framgångsrika stödåtgärder. Elevens 
röst om sina upplevda problem är en viktig del i arbetet med stödåtgärder. Utan att ta reda på hur 
problem upplevs kan relevanta stödåtgärder missas. Den här studien är av vikt för de som vill veta 
hur elever med läs- och skrivsvårigheter på högstadiet kan uppleva sin skolgång och kunna möta 
dem på ett  framgångsrikt  sätt.  Den äldre  elevens röst  saknas  tyvärr  i  forskningen om läs-  och 
skrivsvårigheter. Eftersom utredningar om elever med läs- och skrivsvårigheter bör ta med elevens 
perspektiv  är  det  angeläget  att  det  finnas  en  möjlighet  att  lyfta  fram hur  elever  kan  uppfatta 
skolmiljön och de problem som kan finnas  där.  Elevens delaktighet  och medverkan i  sin  egen 
lärandesituation  är  viktig  enligt  läroplanen  (Lpo-94).  Delaktighet  är  en  persons  upplevda 
engagemang och involvering i en situation. Om en person är delaktig avgörs inte av en utomstående 
utan av den gällande personen enligt Eva Björck- Åkesson och Mats Granlund (Gustavsson, 2004).

Eva  Björck-  Åkesson  och  Mats  Granlund  (2002)  framhåller  vikten  av  att  eleven  är  med  vid 
beslutsfattandet av de åtgärder som innefattar denne. Eleverna måste själva vara involverade för att 
hjälpen de får ska fungera. Ändå saknas elevernas röster i den forskning som bedrivits.

Vi pedagoger förutsätter att ungdomar med läs- och skrivsvårigheter upplever vissa problem på ett 
visst sätt. För att kunna avgöra vilken hjälp en elev behöver finns det ett värde av att först ta reda på 
vilka problem eleven upplever sig ha. Vad som egentligen anses som problem i skolan av elever 
som har problem med att läsa och skriva är en central frågeställning i den här studien. Genom att ta 
reda på vad som uppfattas som problem kan det förhoppningsvis skapas förutsättningar för att hitta 
strategier  som kan  bidra till  en bättre  lärsituation för  elever  med läs-  och skrivsvårigheter  och 
därmed underlätta den språkliga utvecklingen hos dessa elever.

1.1 Syfte och frågeställningar
Det  övergripande  syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  belysa  en  fördjupad  förståelse  av 
skolsituationen för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolår nio med fokus på elevernas egna 
uppfattningar av problem, svårigheter och stöd. Ett delsyfte är också att lyfta fram lärarnas röster 
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om elevers svårigheter för att tydliggöra eventuella skillnader i uppfattningar om svårigheter och 
problembilden som eleverna  respektive  lärarna  visar  upp.  Kanske  kan det  vara  så  att  eleverna 
glömmer eller utesluter delar av en viktig problematik som lärarna kan belysa bättre. Det är också 
möjligt att lärarna har bättre översikt över elevernas problematik då de kan se den mer objektivt. 
Genom  att  ställa  dessa  mot  varandra  kan  värdefull  information  och  kunskap  framkomma  om 
huruvida  elevens  röst  och  delaktighet  beaktas  i  samband  med  skolans  hantering  av  elevers 
skolsituation. Det kan bidra till ökad förståelse för elevers  upplevelser. Följande forskningsfrågor 
har som uppgift att hjälpa till att ringa in och besvara syftet med studien:

Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter på högstadiet sin skolgång? 

Vilka problem/svårigheter i skolsituationen upplever elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter de stödinsatser de har fått i skolan? 

Vilka  svårigheter  anser  lärarna  att  eleverna  har  i  skolsituationen  och  vilken  hjälp  anser  de  att 

eleverna behöver? 

2 Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter
I  litteraturavsnittet  presenteras  först  problem  som  primärt  inte  är  kopplat  till  läs-  och 
skrivsvårigheter att tas upp. Detta är problem som vilken elev som helst kan uppleva. I följande 
litteraturavsnitt förklaras först vad läs- och skrivsvårigheter är och innebörden av diagnosen dyslexi. 
Sedan behandlas problem som enbart är kopplade till läs- och skrivsvårigheter. Även åtgärder som 
anses vara viktiga för elever med läs- och skrivsvårigheter behandlas. Litteraturgenomgången inleds 
med en redovisning av några centrala begrepp.

2.1 Centrala begrepp
Läs- och skrivsvårigheter
Läs-  och  skrivsvårigheter  är  problem som kan  vara  av  övergående  art  och  en  sämre  läs-  och 
skrivutveckling kan bero på många olika faktorer. Läs- och skrivsvårigheter och dess undergrupp 
dyslexi  skiljer  sig  åt  genom  orsaken  till  problemen  och  sättet  det  yttrar  sig  på.  Läs-  och 
skrivsvårigheter är en vidare term som innefattar alla med denna typ av problematik oavsett hur den 
yttrar  sig  eller  vad den beror  på.  Dyslexi  har  vissa  kriterier  och är  därför  ett  snävare  begrepp 
(www.ki.se/dyslexi). 
Delaktighet
Enligt WHO:s klassifikationssystem ICF (International Classification of Functioning, Disability  
and  Health)  är  delaktighet  ”en  individs  engagemang  i  livssituationer  i  förhållande  till 
hälsoförhållanden, kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktiviteter och faktorer i omgivningen” 
(Svenska översättningen av ICF, www.socialstyrelsen.se). 

2.2 Problemsituationer i skolan som elever kan uppleva
Att gå i skolan anses vara viktigt och eleverna som går där bör enligt de flesta tycka att skolan är 
meningsfull.  Problemet  är  att  många  elever  inte  anser  att  det  är  lika  självklart.  Bengt-Erik 
Andersson (2002) har kommit fram till att enbart en tredjedel tycker att skolan är rolig och mer än 
hälften av eleverna upplever att de inte får göra saker i skolan som är verkligt betydelsefulla för 
dem. Upplevelsen av meningsfullhet är kopplat till kön där flickor ofta anser skolan meningsfull, 
social bakgrund där barn från högre tjänstemanna hem oftare anser skolan mer meningsfull och 
vilken skola man undersöker. Andra faktorer som påverkar elevernas känsla av meningsfullhet är 
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läromedlen och lärarna menar Sverker Lindblad (Andersson, 2002). 

För ungdomar på högstadiet finns det många saker som kan uppfattas som problemsituationer. I 
denna text tas faktorer upp som kan bidra till att elever inte finner skolsituationen motiverande eller 
meningsfulla. Dessa typer av problem kan finnas parallellt med läs- och skrivsvårigheter och kan 
ibland uppfattas finnas på grund av läs- och skrivsvårigheterna eller till och med vara en del av 
dem. Flera saker är sådant man kanske inte gärna talar om eller kanske inte ens är medveten om att 
det kan vara ett problem. Att förändras och hamna i puberteten är något som kan medföra problem 
förklarar  Anders  Garpelin  i  sin  bok  Skolklassen  som ett  socialt  drama (1998).  Ungdomar  som 
mognar  väldigt  sent  har  större  problem  än  de  ungdomar  som  mognar  väldigt  tidigt.  Det  är 
förledande att  tro  att  ungdomar som kroppsligt  mognar  även gör  detta  psykiskt  vilket  inte alls 
behöver vara fallet. Vissa kommer inte heller att komma till samma intellektuella nivå som sina 
jämnåriga. Att vara sen i den kroppsliga utvecklingen kan skapa oro och skam och vara grunden till 
andra problem i skolan. Över lag kan man säga att  de olikheter som ungdomarna har kan vara 
grunden till oro och även skam i vissa fall. Ungdomar har ett behov av att inte sticka ut och om man 
skiljer sig från mängden kan detta vara grunden till de problem som ungdomarna upplever i skolan. 
Om mognaden och puberteten är ett sådant område så är den sociala bakgrunden hemmiljön ett 
annat område där ungdomarna skiljer sig åt. 

Puberteten handlar också mycket om att  finna sig själv och sin identitet som människa.  Denna 
identitet  måste  av  individen  upplevas  som genuin.  Om inte  kan individen bli  förvirrad  och få 
problem  med  att  hantera  problem  då  det  inte  finns  någon  tilltro  till  den  egna  personen.  I 
klassrummet möts individer som varit med om vitt skilda saker och som har väldigt olika bakgrund. 
Trots detta ska alla dessa personligheter arbeta sida vid sida vilket kan medföra problem. 

Garpelin menar att mobbning kan vara ett stort problem för många ungdomar i skolan och många 
elever upplever att de någon gång blivit utsatta för mobbning. Vissa elever blir utsatta till den grad 
att de inte vågar gå till skolan vilket är ett stort problem. Garpelin påpekar dock att alla problem 
som en elev kan uppleva inte alls behöver vara något som ligger hos den egna personen. Kemin 
med  andra  både  elever  och  lärare  kan  vara  ett  problem.  Man  kan  t.ex.  uppleva  att  en  lärare 
behandlar en orättvist  enbart  på grund av den man är.  Många elever upplever också problem i 
samband med att ordinarie lärare saknas och skolan tvingas ta in vikarier. I Garpelins undersökning 
av några skolklasser upplevdes vikarierna ofta som slappa, dåliga och orättvisa. 

Mia Danielson och Bengt Sundbaum (2003) menar att den mesta mobbning tar plats i klassrummet 
eller i skolans korridorer och att det finns två typer av mobbning; den direkta och den indirekta 
mobbningen. Direkt mobbning sker i form av fysiskt våld, hot eller verbala kränkningar och denna 
typ  är  vanligast  bland  pojkar  även  om  den  även  förekommer  bland  flickor.  Den  indirekta 
mobbningen består istället  av ryktesspridning,  lögner och att  utesluta någon från gemenskapen. 
Denna typ av mobbning har det forskats mindre om då den är svårare att upptäcka. Mobbade elever 
mår sämre och har oftare hälsoproblem. Studier visar också att de som mobbar ofta mår dåligt de 
också.  Depressioner,  oro, ätstörningar och psykosomatiska symptom är lika vanligt  hos de som 
mobbar som hos de mobbade. 

Sammanfattningsvis tyder litteraturen på att många av de problem som ungdomar upplever i skolan 
kan kopplas till puberteten och den psykiska och fysiska förändring som pågår. I många fall finns 
problemen utanför den egna personen och kan vara en konsekvens av andra personers handlande. 
Exempel  på  detta  kan vara  mobbning eller  att  skolans  utformning inte  är  optimal  för  just  den 
personen. Allt detta kan påverka känslan av meningsfullhet och om skolan känns meningsfull för 
eleven. 
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2.3 Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi?
I den här undersökningen används begreppet dyslexi enbart i de fall då en person fått diagnosen 
dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter används dock övergripande och kan innefatta även de som har 
fått diagnosen dyslexi. 

Svenska  dyslexiföreningen  (www.ki.se/dyslexi)  menar  att  läs-  och  skrivsvårigheter  och  dess 
undergrupp dyslexi skiljer sig åt genom orsaken till problemen och sättet det yttrar sig på. Läs- och 
skrivsvårigheter är en vidare term som innefattar alla med denna typ av problematik oavsett hur den 
yttrar sig eller vad den beror på. Dyslexi har vissa kriterier och är därför ett snävare begrepp. Vissa 
termer användes tidigare synonymt med dyslexi  så som specifika läs-  och skrivsvårigheter  och 
ordblindhet.

Orsakerna  till  problematiken  kring  läsning  och  skrivning  kan  vara  mycket  olika;  ”syn-  eller 
hörselproblem,  kulturell  och  språklig  understimulering,  språkstörning,  bristande  undervisning, 
emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) 
och dyslexi”.  (www.ki.se/dyslexi)

Eftersom det inte finns enbart en definition av dyslexi är det svårt att mäta vem som har dyslexi. 
Uppskattningsvis har ca 5-8 % av Sveriges befolkning svårigheter och av dessa är flertalet män. 
Dyslexi brukar man dela upp i två undergrupper; utvecklingsdyslexi och dyslexi till följd av en 
hjärnskada. Det finns många olika definitioner av dyslexi, den senaste från 2002 som är skriven av 
”The International Dyslexia Association”. Den innebär att dyslexi beror på neurologiska orsaker 
och inte på dålig undervisning. Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som yttrar sig i att man 
har svårt att känna igen ord eller att man inte kan göra detta flytande. Det som är gemensamt för de 
olika definitionerna som anges av Svenska dyslexiföreningen (www.ki.se/dyslexi) är att dyslexin 
inte har något samband med bristande intellekt utan att denna typ av inlärningssvårighet finns på 
alla begåvningsnivåer. 

Mats Myrberg (2007) förklarar att läsning är en kombination av avkodning och förståelse av det 
man läser menar Myrberg. Vissa elever får problem med att läsa och vi säger att dessa elever har 
läs-  och skrivsvårigheter och i vissa fall dyslexi. Ofta har de elever som har svårt att  läsa ofta 
problem med att förstå vad det är de läser. En elev kan kämpa sig igenom en text men kan efter det 
inte säga vad texten handlade om. Allt för mycket energi har lagts på att avkoda bokstäverna så att 
textens betydelse har gått förlorad. 

De barn som tidigt klarar av att avkoda en text får större ordförråd än de barn som har problem med 
avkodningen. Barnen med större ordförråd klarar i sin tur bättre av att förstå andra texter och de 
utvecklas på det sättet snabbare än de andra barnen. På så vis ökar klyftan mellan de som kan och 
de som har svårigheter med läsningen. Barn som tidigt klarar av kodningen läser ofta mer och mer 
och lär sig snabbare och snabbare. Detta till skillnad från de barn som från början har problem med 
avkodningen. Då så mycket energi går åt till avkodningen blir läsandet i sig inte lustfyllt utan någon 
jobbigt och barnen läser mindre och mindre istället för att öva upp sin förmåga. Forskning visar här 
att de elever som är svagast inom läsningen får mindre utrymme att öva på lektionstid. De elever 
som redan har en god läsförmåga läser mellan hundra och femhundra gånger så mycket som sina 
lässvaga klasskamrater. 

Det behöver dock inte vara så att gapet mellan de som kan avkoda och de som har problem med det 
ökar med åren. För vissa barn övas andra förmågor upp för att kompensera för de brister som finns. 
Dessa  barn  har  inte  kvar  samma problem med  läsning  och  avkodning  som  fanns  i  början  av 
skolgången. De fonologiska problemen kvarstår, istället skapas strategier för att skapa mening i det 
som läses. Sådana strategier kan vara att se till  morfemen som analysenhet vid läsning eller att 
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fokusera på förståelseprocessen (Myrberg, 2007). 

Avslutningsvis kan man säga att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter kan få problem i 
skolan då de kan ha svårigheter med att avkoda texter och på grund av för lite övning får svårt att 
komma i kapp klasskamraterna. Problembilden är dock väldigt individuell.

2.4 Problem som elever med läs- och skrivsvårigheter kan uppleva i 
skolan
Här avses problem som är direkt kopplade till läs- och skrivsvårigheter eller den egna läsförmågan. 
Detta är forskares syn på vilka problem elever med läs- och skrivsvårigheter upplever. 

Myrberg (2007) påpekar att de elever som behöver mest träning i läsning ofta får minst träning. 
Vissa lärare menar att läsningsproblem kan vara en mognadsfråga och låter sina lässvaga elever 
medvetet öva mindre eftersom det kan uppfattas som en svår situation speciellt  vid högläsning. 
Eftersom att läsningen även är grundläggande i andra ämnen är det mycket möjligt att problem 
skapas  inom flera  skolämnen.  Myrberg  skriver  att  uppfattningen  om sig  själv  som läsare  kan 
påverka hur man ser på sig själv i andra situationer och på attityden mot skolan. Många barn som 
misslyckas med läsningen i unga år leds in i en ond cirkel av rädsla för nya misslyckanden och 
sämre och sämre läsförmåga eftersom de inte vågar träna.  

Enligt  forskning  har  barn och ungdomar med dyslexi  oftare  andra visuella  störningar  som kan 
försvåra  skolgången.  Här  har  man  testat  om  barnen  uppfattar  små  förändringar  i  ljud-  och 
bildsekvenser.  Dock  är  det  vid  en  sådan  undersökning  svår  att  avgöra  varför  barnen  uppvisar 
skillnader från barn utan dyslexi. Möjligheter finns att barnen inte kan fokusera lika länge eller att 
något annat ligger till grund för dessa resultat. Myrberg hävdar här att vi tills vidare får vara kritiska 
mot dessa resultat. Annan forskning har däremot förfinat teorin och menar att problematiken ligger i 
elever med läs- och skrivsvårigheters förmåga att lagra auditiva minnen vilket Myrberg hävdar är 
kompatibelt med deras sämre förmåga att ta in ny information vid t.ex. stavelseparsinlärning. 

Enligt  Myrberg  (2007)  är  läxorna  något  som kan bli  ett  problem för  ungdomar  med  läs-  och 
skrivsvårigheter. Läsningen tar ofta längre tid än för kamraterna och det kan vara svårt att få en 
överblick över längre texter. Eftersom att stavningen ofta är ett problem som många känner skam 
inför kan skrivuppgifter som ska lämnas in bli ett gissel vid läxskrivning. Detta för att allt måste 
granskas  och  rättas  innan  läxan  kan  lämnas  i  lärarens  händer.  Allt  som har  med  läsning  och 
skrivning på lektionstid kan givetvis uppfattas som svårt av personer med läs- och skrivsvårigheter. 
Allt från att se på film om man måste läsa textremsorna, till högläsning och skrivuppgifter. Vid 
filmer bestäms också hastigheten på läsningen utifrån en norm som inte alls är anpassad för den 
långsamma läsaren. På grund av detta försöker många elever med läs- och skrivsvårigheter komma 
undan att läsa och skriva helt och hållet under skoltiden. Att undvika läsningen och skrivandet är 
dock ingen lösning då bristen på övning enbart skapar en sämre läs- och skrivförmåga. Myrberg 
menar också att det inte är de vanliga läskraven som upplevs som svårigheter utan det är de nya läs- 
och skrivkraven som eleverna möter. Inom utbildning är det vanligt att kraven inom läsning och 
skrivning förändras och utökas vilket kan upplevas som en stor svårighet och belastning för en elev 
med dyslexi. 

Störningar i klassrummet kan vara extra störande för den som har svårt att läsa och skriva. Det 
arbetsminne som eleven har tas upp av andras prat och avbrott av olika slag vilket medför att eleven 
har svårt att skapa ett sammanhang i det som ska läsas.

På grund av svårigheterna väljer många att ta hjälp av någon annan för att komma undan läs- och 
skrivkraven  i  skolan.  Problem  kan  då  uppstå  när  personen  som  vanligen  assisterar  inte  är 
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närvarande.  I  skolan  kan  denna  person  utgöras  av  en  annan  elev.  Elever  med  läs-  och 
skrivsvårigheter upplever också att det kan vara svårt att berätta för omgivningen om sina problem. 
Det mottagande erkännandet får kan ha stor betydelse och det är viktigt att dyslektikern känner att 
h*n1 bemöts med respekt. 

Många som tidigt diagnostiseras med dyslexi väljer vidare utbildning baserat på deras upplevda 
förmåga att läsa och skriva. Vid val av program till gymnasiet kan en dyslektiker välja utifrån hur 
mycket läsning och skrivning h*n tror att programmet kommer att innehålla. Flera ungdomar väljer 
därför att läsa ett program baserat på sina läs- och skrivsvårigheter och inte på det faktiska intresset 
eller vad som krävs för att kunna utbilda sig till det de vill bli (Myrberg, 2007). S. Gunnel Ingessons 
(2007) studie visar att ungdomarna ofta valt praktiska program men menar att detta är på grund av 
att de valt i linje med sina talanger. Ingesson visade med sin studie att majoriteten av ungdomarna 
upplevt de sex första åren i skolan som svårast och att svårigheterna senare ansetts vara kopplade 
enbart till läs- och skrivsituationer. 

Detta kan sammanfattas med att säga att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta får för lite träning 
av olika orsaker vilket medför att de inte arbetar med sina svårigheter. De problem som alla elever 
ställs inför kan bli extra svåra för elever med läs- och skrivsvårigheter; störande ljud i klassrummet, 
läxor, ökande läskrav i skolan och samhället samt framtida yrkesval.

2.5 Vilket stöd anses elever med läs- och skrivsvårigheter behöva? 
Skolan och föräldrarna avgör ofta om en elev ska utredas för att se om denne har dyslexi. Det finns 
ingen statlig reglering vem som får utföra dessa utredningar eller hur en dyslexiutredning ska gå till. 
Oftast utförs den av en skolpsykolog eller specialpedagog och testet består oftast av en rad olika 
uppgifter som mäter hur eleven ordavkodar, hur läshastigheten är och hur stavningen ser ut. Detta 
jämförs sedan med elever i samma ålder, vid en viss avvikelse konstateras att eleven har dyslexi. 
Dock finns inga regler för var dessa gränser går även om Svenska Dyslexiföreningen ställt  upp 
riktlinjer för hur testningen kan gå till. Resultatet blir ofta ett åtgärdsprogram vilket varje elev i 
behov av särskilt stöd har rätt till enligt grundskoleförordningen 5 kapitlet § 1. Ibland blir dock 
utredningen avslutningen på en ganska lång och konfliktfylld resa där föräldrar upplever att de fått 
slåss för att deras barn ska få hjälp. Ofta resulterar inte utredningen i några handfasta råd om vad 
som ska göras för att hjälpa eleven och under den tid som eleven väntat på utredningen har läs- och 
skrivförmågan inte utvecklats som den kunde ha gjorts med rätt stöd. Stödet som sen kommer är 
ofta inte individanpassat.  Jessica Eriksson och Anna Hallberg (2006) visade att eleverna i deras 
studie ansåg att lärarna negligerade deras behov trots att det fanns information om svårigheter. I de 
fall där stödåtgärder försöktes sättas in var bemötandet generaliserade och fördomsfullt. 

Myrberg (2007) menar att man bör koncentrera sig på att ta reda på exakt vad det är som inte 
fungerar  språkligt  för  eleven  i  vardagssituationen.  Kan  h*n  bokstäverna  ordentligt?  Är  det 
automatiseringen som är problemet? Klarar de fonologin? Baserat på dessa och dylika frågor kan 
pedagogen fundera ut vad det konkret är som är problemet och vilka pedagogiska åtgärder som kan 
användas för att hjälpa eleven. Kompetenta lärare har därför en ytterst stor betydelse. Målet med 
insatserna  är  att  skapa  läslust  hos  eleven  och  detta  kan  bara  uppnås  om  läsningen  ses  som 
meningsfull av eleven. Läsningen bör därför fokusera på sådant som är meningsfullt för eleven att 
läsa. Det man vill uppnå är en flytande läsning som författaren menar kan uppnås av kontinuerlig 
lästräning där man tränar flera gånger på samma text. Alla texter läses flera gånger och på sikt kan 
man då se en förbättring på den första genomläsningen. Läsningen förbättras även om texten aldrig 
har lästs innan. Läraren måste även förstå hur eleven arbetar och vilka strategier denne använder för 
att lösa olika uppgifter. Om läraren vet det kan uppgifter som ligger på elevens nivå utarbetas så att 
intresset hålls uppe och eleven kontinuerligt lär sig nya saker. Att elever fungerar olika är något som 
1 H*n används här som könsneutralt pronomen
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läraren måste inse. Alla elever kan inte hjälpas på samma sätt eller med samma metod, det finns inte 
en metod som passar alla. Att hjälpa elever med dyslexi är att utarbeta individuella planer som kan 
hjälpa den aktuella eleven. 

Myrberg (2007) tar upp vad som utmärker en god dyslexipedagogik och vad som kan och bör göras 
för de elever som har denna problematik. Eleverna måste få känna att de lyckas med sina uppgifter 
så att de vågar ta sig an uppgifter istället för att undvika dem och på så sätt inte tillfoga sig den nya 
kunskapen utan hämmar den egna utvecklingen. Om eleven själv upplever sig som kompetent och 
att den ändå har styrkor är det troligare att eleven vågar ta sig an sina svagheter och arbeta med 
dem. Läraren måste  därför  göra eleven medveten om sina styrkor  och svagheter  så  att  de kan 
bearbetas. 

Kompenserande hjälpmedel kan vara ett sätt att låta eleven få arbeta på en nivå som är över den h*n 
hade klarat av på egen hand. Här kan en känsla av att komma ifatt sina klasskamrater infinna sig 
och känslan av att klara av saker mer på egen hand. 

Torbjörn  Lundgren (2002)  redogör för  hur  man som pedagog kan avgöra  om ett  läromedel  är 
användbart för en person med läs- och skrivsvårigheter. Lundgren menar att sådant måste avgöras 
från fall till fall och att flera olika versioner av samma text måste finnas att tillgå. Då kan den som 
ska ta sig an texten själv välja på vilket sätt h*n vill göra detta och det finns då också möjlighet att 
växla mellan olika sätt som att läsa, lyssna eller bearbeta med hjälp av dator. 

Det finns ett flertal olika dataprogram och andra tekniska hjälpmedel som kan underlätta för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Datorn kan användas både till att öva färdigheter, hämta ny kunskap, 
kommunicera med andra och som funktionskompenserande hjälpmedel. Några såna program kan 
vara  ordbehandlingsprogram  med  stavningskontroll,  talsyntes,  taligenkänningsprogram  och  IT-
läromedel (Eva Svärdemo Åberg, 2001). Denna typ av utveckling går alltid framåt och är i ständig 
förändring vilket innebär att skolan alltid bör hålla sig uppdaterad om vad som finns att tillgå. En 
bra grund i förståelsen om vad som kan behövas ges av Torbjörn Hanö (1998). Hanö ger exempel 
på  vilken  typ  av  övningar  och  dataprogram  som  kan  vara  bra  för  elever  med  läs-  och 
skrivsvårigheter. 

Som avslutning kan detta sammanfattas med att åtgärder är något individuellt där varje elev är unik 
och inte kan behandlas utifrån ett standardiserat tänkande. För att bemöta och underlätta en elevs 
problematik är ett bra arbetssätt att kartlägga problematiken grundligt och sedan låta eleven arbeta 
med sina svårigheter. Känslan av att få lyckas är motiverande och skapar lust att lära vilket är en 
stor komponent i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

2.6 Vad kan främja elevers läs- och skrivutveckling?
Ingrid  Häggström  hävdar  att  det  är  av  vikt  att  tidigt  försöka  upptäcka  och  förebygga  barns 
kommande  språkliga  problem.  Detta  kan  göras  genom  olika  språklekar  där  barnen  får 
experimentera med ord och ljud. Vissa barn har svårt att hänga med i dessa lekar och vid utebliven 
språklig övning kan problem uppstå som kan bli svåra att avlägsna. En viktig komponent i lärandet 
är att fånga upp elevens intresse för att skapa motivation och känsla av meningsfullhet. Läsning i 
hemmet och skapandet av läslust är faktorer som poängterats som viktiga för barn gällande senare 
läs- och skrivutveckling (Häggström i Bjar och Liberg, 2003).

Elevers läs- och skrivutveckling börjar innan de kommit till skolan och många barn har redan haft 
sina första möten med det skrivna språket. Vissa barn knäcker den språkliga koden i samtal med 
andra och vissa lyckas på egen hand. Det viktiga är att det finns läs- och skrivkunniga att tillgå för 
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barnet. Någon som kan vägleda och finnas där för samtal så att barnet har möjlighet att tillgodogöra 
sig det skrivna språket på det sätt som kommer naturligt enligt Caroline Liberg (Bjar och Liberg, 
2003).

Ejeman och Molloy (1997) anser  att  det  finns många olika områden som en lärare måste  vara 
medveten om och arbeta med för att utveckla sina elevers språkkunskaper. En stor komponent är att 
läraren måste ta hänsyn till elevernas redan existerande kunskaper i språket och bygga vidare på 
dessa.  Författarna  poängterar  vikten  av  talet  och  menar  att  talutveckling  även  underlättar 
kommunikationen med andra samt det egna tänkandet. Därför behöver eleverna få tid till att tala 
och utveckla sitt språk både med varandra och andra. Samtal låter eleverna komma i kontakt med 
både sina egna och andras åsikter och ordförråd vilket medför att man på detta vis kan utveckla det 
egna tänkandet och ordförrådet. 

Enligt Vygotskij bör skolan vara en plats för handlingar och läraren bör ”skaffa sig psykologisk 
kunskap  om den  sociala  miljön  för  att  kunna  handleda  eleverna”.  (Lindqvist,  1999:73)  Enligt 
Vygotskij  behövs  aktiva  lärare  i  aktiva  miljöer  för  att  skapa  aktiva  elever.  Det  sociala 
sammanhanget är vad som ligger till grund för elevernas handlingar och det är detta läraren ska vara 
medvetenheten  om för  att  kunna skapa  en  optimal  inlärningsmiljö.  Fokus  är  relationen  mellan 
individen och den miljö  hon befinner  sig  och lär  i.  I  undervisningen bör  barnens intresse vara 
utgångspunkten eftersom vi lär oss något nytt på bästa sätt om det knyter an till något vi redan vet 
och är intresserade av. 

Ivar  Bråten  (1998)  tolkar  Vygotskijs  teorier  och  deras  innebörd  för  pedagogiskt  arbete.  Den 
närmaste utvecklingszonen utgör skillnaden mellan vad barnet kan klara själv inom det kognitiva 
området och vad den kan klara av då en vuxen medverkar. Detta innefattar inte enbart mötet mellan 
det vetenskapliga (den vuxna) och det spontana (eleven) utan betyder även att det finns en vikt i 
tillrättalagd dialog och intersubjektivitet för att eleven ska kunna utvecklas. Dialogen blir således ett 
viktigt verktyg för att göra eleven aktiv i sin pedagogiska process. 

2.7 Allmänt
Ingen av de böcker som använts här har visat upp eller nämnt att detta skulle vara elevernas syn på 
hur problem kan se ut. Det handlar i de flesta fall om vuxnas syn på hur ungdomar upplever sin 
skolgång. I den följande undersökningen kommer sex ungdomar att få ge sin syn på hur skolan kan 
uppfattas för den som har läs- och skrivsvårigheter. 

2.8 Teoretisk ram

2.8.1 Utvecklingsekologiskt perspektiv
Urie  Bronfenbrenner  (1979)  beskriver  sitt  utvecklingsekologiska  perspektiv.  Det  innebär  att 
forskning på barn bör äga rum i den miljön barnen normalt vistas i. Att ta barnen ur sin kontext 
innebär att forskningen kommer visa hur barn beter sig i en för dem okänd miljö. Bronfenbrenner 
menar att miljön påverkar individen och är något man måste ta hänsyn till när man vill förstå en 
individ. En individs miljö består av olika nivåer som Bronfenbrenner liknar vid de ryska dockor 
som kan placeras inuti  varandra.  Den innersta  nivån (mikronivån) består  av familjen,  det  egna 
hemmet, skolan, vännerna och den närmsta närmiljön. Utanför denna första nivå finns en större nivå 
(mesonivån)  som  utgörs  av  relationerna  mellan  de  olika  komponenterna  i  mikronivån.  Dessa 
relationer påverkar barnet och dess utveckling och en dålig relation mellan skolan och hemmet kan 
exempelvis påverka barnets läsförmåga negativt. 

Utanför dessa två system som har direkt kontakt med individen finns ytterligare två system som kan 
påverka utvecklingen hos barn och ungdomar. Föräldrarnas arbetsförhållanden och arbetets status 
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samt kommunens uppbyggnad och utbud av exempelvis stöd kan påverka barnet indirekt. Denna 
nivå  kallas  exonivån.  Den  största  av  alla  dessa  nivåer  är  den  övergripande  makronivån.  Alla 
undernivåerna  är  en  följd  av  samhällets  historia,  ekonomi,  kultur  och  politik  och det  är  dessa 
förhållanden som utgör  makronivån.  Olika beslut  som tagits  inom de olika områdena och som 
format samhället vi bor i kan komma att påverka individer på olika sätt. Kanske gäller det främst 
beslut som tagits om skolan och dess utveckling. 

Bengt-Erik  Andersson  (2002)  har  undersökt  hur  elever  uppfattar  skolan  utifrån  ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv. Andersson menar att tre faktorer är viktiga då man undersöker 
skolan som utvecklingsmiljö; aktiviteter, roller och relationer. Aktiviteter är oftast det fält där störst 
fokus läggs. Tyvärr framträder ofta en platt bild där man nöjer sig att ta fram vilka aktiviteter som 
anses problematiska utan att frågan varför det är så dyker upp. Andersson menar vidare att elever lär 
sig utifrån de roller pedagogerna tilldelar dem. Enkelt förklarat kan man säga att en elev beter sig på 
det sättet som läraren behandlar den på. En elev som behandlas som osjälvständig och osäker beter 
sig på det sättet. Aktiva lärare tar mycket plats men lämnar då väldigt lite plats åt eleverna och de 
blir som följd passiva. En annan faktor är de sociala relationer som eleven möter i skolan. Goda 
relationer skapar en bra lärandemiljö då det är personer vi lyssnar på och rättar oss efter medan vi 
undviker dåliga, kalla relationer. En miljö med dåliga relationer skapar en dålig utvecklingsmiljö.

Denna studie analyseras utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet vilket innebär att  elevers 
upplevelse av skolan kan förstås som ett resultat av faktorer och förhållanden runt eleven.

2.8.2 ICF
Myrberg (2007)  betonar  vikten av att  som pedagog identifiera  vad i  elevens skolsituation som 
fungerar och inte fungerar. I detta sammanhang kan även ICF användas som förklaringsmodell. 

ICF  (International  Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health)  är  WHO:s 
klassifikationssystem för att kunna bedöma personers och populationers hälsa och hälsorelaterade 
domäner som kroppsfunktioner och strukturer samt aktiviteter och delaktighet. Eftersom individers 
svårigheter  uppstår  i  en  kontext  inkluderar  ICF  även  omgivningsfaktorer 
(http://www.who.int/classifications/icf/en/).  Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsas ”övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat  språk för att beskriva 
funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa” (www.socialstyrelsen.se). ICF kan beskrivas 
som en biopsykosocial förklaringsmodell där olika dimensioner av fungerande och funktionshinder 
står i fokus tillsammans med miljöns utformning. Den centrala komponenten är aktiviteter som barn 
deltar  i  och  upplevelse  av  delaktighet  i  dessa  aktiviteter,  kroppsliga  funktioner  samt  miljöns 
komponenter.  ICF definierar  olika  begrepp och här  kan  det  anses  lämpligt  att  använda samma 
definitioner:

I hälsosammanhang innebär det att
Kroppsfunktioner är kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner.
Kroppsstrukturer är anatomiska delar av kroppen såsom organ, lemmar och deras komponenter.
Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling.
Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation.
Aktivitetsbegränsningar är svårigheter som en person kan ha vid genomförande av aktiviteter.
Delaktighetsinskränkningar är problem som en person kan ha i engagemang i livssituationer.
Omgivningsfaktorer utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och 
verkar.

(Svenska översättningen av ICF s.14, www.socialstyrelsen.se) 

I analysen kommer ICF:s olika dimensioner som presenterats här att användas för att förtydliga vad 
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elevers upplevelser och svårigheter handlar om. 

3 Design och metod

3.1 Design
Denna studie är en kvalitativ inriktad studie då den undersöker en grupp människors uppfattning av 
ett fenomen. I det här fallet är fenomenet ifråga vad som kan uppfattas som problemsituationer i 
skolan och elevernas uppfattningar av dessa problem och hur dessa kan förstås. Kvalitativ forskning 
innefattar en tolkningsprocess av de data som samlas in vilket innebär att forskaren får en stor roll 
(Martyn Denscombe, 2000). 

Fallstudien används för att söka på djupet och se dimensioner av ett fenomen som inte skulle kunnat 
upptäckas  vid  en  undersökning  med  betydligt  fler  undersökningsenheter.  ”Målsättningen  är  att 
belysa det generella genom att titta på det enskilda.” (Martyn Denscombe, 2000, s. 41) Fallstudien 
tar reda på varför fenomenet ser ut som det gör, istället för att bara konstatera att det ser ut på ett 
visst sätt. Fallet som undersöks existerar redan och undersöks i den miljö där det är förekommande. 
För att undersöka fenomenet är det inte ovanligt att man använder sig av flera olika källor. 

3.2 Metod och genomförande

3.2.1 Urval
Sex elever som har läs- och skrivsvårigheter intervjuas om deras skolsituation och de problem som 
de upplever i sin skolvardag. Eleverna går alla i årskurs nio på en högstadieskola och har enligt 
skolan uttalade läs- och skrivsvårigheter. För att utesluta kön som variabel är tre av respondenterna 
flickor och de andra tre pojkar. Detta för att undersökningen inte syftar till att undersöka flickor 
respektive  pojkars  uppfattning  om  läs-  och  skrivsvårigheter  utan  elever  med  läs-  och 
skrivsvårigheters uppfattning om sin skolsituation. Således är kön oväsentligt i denna undersökning 

Eleverna är utvalda av personal på skolan utifrån kriterierna att de har läs- och skrivsvårigheter och 
att de anses lämpliga att ställa upp i undersökningen. 

I samband med elevintervjuerna intervjuas tre lärare om eleverna för att få en djupare bild av hur 
elevernas skolsituation ser ut  och för att skapa förståelse för elevernas uppfattningar och av deras 
delaktighet  i  skolans  insatser.  Två  av  lärarna  är  svensklärare  och  har  således  insyn  i  elevens 
språkliga utveckling och problematik. Den ena svenskläraren är klassföreståndare för de elever som 
h*n  intervjuas  om.  I  fallet  med  den  andra  svenskläraren  har  även  elevernas  klassföreståndare 
intervjuats för att en insyn i elevernas övriga skolgång ska kunna ges. Alla lärarna har undervisat 
eleverna de intervjuats om. 

3.2.2 Genomförande
I intervjuerna får eleverna möjlighet att tala hur mycket eller lite de vill om vilka situationer som 
innebär problem för dem i skolan, vad problemen grundar sig i och hur de uppfattar och känner 
inför dessa problem och det stöd som skolan satt in. Intervjuerna  är av den semistrukturerade arten 
vilket innebär att det finns en lista av ämnen som kommer att behandlas under varje intervju men att 
ordningen på frågorna inte är bestämd. Varje person har möjlighet att utveckla sina tankar om det 
som tas upp tills dess att alla ämnen på listan är avhandlade (Denscombe, 2000). Hur intervjuerna 
fortlöper beror mycket på eleven och vad denne väljer att tala om. 

Intervjuerna inleds med att eleverna får rita en tidslinje där starten är deras första dag i skolan och 
slutet är dagen för intervjun. Eleverna får sen skriva in viktiga händelser i sin skolgång som de har 
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upplevt. Efter detta har får de veta vad intervjuerna har för syfte och att de är med i den för att de 
har läs- och skrivsvårigheter. Detta för att de inte ska bli styrda av detta vid ritandet av sin tidslinje 
och ta med saker anknutna till problematiken om de inte spontant kommer att tänka på detta. Efter 
att syftet klargjorts påbörjas ett samtal kring tidslinjen som leds in på ungdomarnas skolgång och 
tankar kring den. Intervjufrågorna som använts som stöd finns i bilaga 1. 

Då få av eleverna gått med på att spelas in under intervjuerna skrivs istället anteckningar som direkt 
efter intervjun renskrivs på dator för att så lite som möjligt av vad som sagts under samtalet ska gå 
förlorat. Dessa renskrivningar och anteckningar som förts är grunden till en horisontalisering. Detta 
för att se om alla eleverna beskriver liknande situationer och problematik. Intervjuerna har alla varit 
mellan 30-45 minuter långa.

Eleverna går alla nionde året på en högstadieskola i en mellanstor svensk stad. Skolan har nära 
kontakt och samarbete med särskolan som delvis delar samma lokaler. På skolan finns en utbildad 
specialpedagog och några lärare som läst specialpedagogik som vidareutbildning och man arbetar 
aktivt med att hjälpa elever som uppvisar problem i samband med läsning och skrivning. 

3.2.3 Reliabilitet och validitet
Frågan gällande validitet och reliabilitet blir om denna studie skulle uppvisa samma resultat om 
någon annan utförde studien.  (Denscombe, 2000). Validitet innebär att man undersöker det man har 
sagt att man har för avsikt att undersöka och reliabiliteten innebär att studien saknar slumpmässiga 
och osystematiska fel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003).

Denna studie är utförd i relativt liten skala och försöker inte vara en bild av alla elevers bild av 
stödåtgärder  eller  läs-  och  skrivsvårigheter.  Dock kan denna studie  ge  en  inblick  i  och  röst  åt 
elevens uppfattning av skolan som den kan se ut. 

3.2.4 Etiska aspekter
De fyra etiska forskningsreglerna; informationskravet (forskaren ska informera om forskningens 
syfte för de berörda), samtyckeskravet (medverkande i forskningen har rätt att bestämma över sin 
medverkan i forskningen), konfidentialitetskravet (uppgifter om medverkande i forskningen ska ges 
största  konfidentialitet)  och  nyttjandekravet  (insamlade  uppgifter  får  endast  användas  för 
forskningsendamål) har alla beaktats under denna studie. De etiska forskningsreglerna är hämtade 
från Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se ).

Elevernas  föräldrar  har  vid  sina  barns  start  på  skolan  medgivit  att  deras  barn  får  medverka  i 
lärarstuderandes undersökningar om de själva vill. Därför har inget brev skickats till föräldrarna om 
barnens medverkan vid denna undersökning. Ungdomarna i undersökningen har själva fått tacka ja 
vid förfrågan om de kan tänkas ställa upp. De har innan intervjuerna fått veta att deras svar skall 
användas till en undersökning om elever med läs- och skrivsvårigheters uppfattning om skolan och 
att studien är en del av ett examensarbete. De har också fått information om att de kan avbryta sin 
medverkan  vid  vilken  tidpunkt  som  helst  utan  att  detta  får  några  negativa  följder.  Alla  i 
undersökningen har fingerade namn eller saknar namn, även vilka lärare som undervisar i vilka 
ämnen  är  borttaget  eller  ändrat.  Alla  deltagande  har  fått  erbjudande  om att  ta  del  av  studiens 
resultat. 

4 Resultat 
Eleverna i undersökningen går år nio i skolan på en högstadieskola i en medelstor svensk stad. De 
är  alla  fyllda  femton  år.  Lärarna  i  undersökningen  har  stor  erfarenhet  av  läraryrket  och  alla  i 
undersökningen har arbetat mer än tio år som lärare. Resultatet kommer att redovisas tema för tema 
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med elevernas intervjuer först, följt av lärarnas. 

4.1 Intervjuer
Intervjuerna finns att läsa i sin helhet i bilaga 2. Här presenteras istället intervjuerna utifrån studiens 
frågeställningar. Då de intervjuade hade möjlighet att ta upp vad de ville olika teman, även sådant 
som inte primärt var relaterade till elevernas  skolsituation. Dessa ämnen är familjen, studiekultur 
och praktiskt arbete. Eleverna som ställt upp i undersökningen har getts andra namn; Adam, Björn, 
Caroline, Daniella, Erik och Frida. 

4.1.1 Tidslinjerna
I början av alla intervjuer fick eleven göra en tidslinje över sin tid i skolan. Det var många olika 
händelser som skrevs in på de nio år som dessa elever gått i skolan. Någon skrev inte i något alls, 
några skrev i enbart en händelse och några fyllde i flera saker. Adam fyllde inte i något alls och 
Björn fyllde enbart i en sak; klassresan. Caroline hade också enbart en sak att fylla i men just den 
saken verkar vara mycket betydande för henne; hon fyllde i en jobbig period i hennes liv. Dessa tre 
sparsamma tillbakablickar skiljer sig från de tre senare. Daniella fyller i tre saker; skolavslutningen, 
klassresan  och splittrandet  av  klasserna  inför  högstadiet.  Erik  hade  fler  saker  att  fylla  i;  vilka 
perioder i skolan som var bäst, att han bytt klass vilket försvårat för honom och högstadiet där han 
kände att han lärt sig allt han kunde nu. Frida fyllde i två väldigt olika lärare som hon mindes från 
olika perioder, de saker som förändrades när hon började högstadiet och när hennes klass vann en 
tävling. 

Det som är gemensamt för dessa tidslinjer är att alla (utom Adam som inte fyllde i något) fyllt i 
sociala händelser från sina nio år i skolan. Av sina nio år minns alla sociala händelser och det kan då 
tolkas som att det är det som är det minnesvärda och viktiga i skolan enligt dessa elever. Caroline 
skiljer sig från de andra genom att markera ut en jobbig period och inget positivt. 

Erik och Frida är de enda som tar upp något om skolan i sina tidslinjer. Erik berättar att flytten från 
en skola till en annan skapat svårigheter för honom som han aldrig kunnat överbygga. Frida visar en 
bra och en dålig lärare hon haft och vad som kännetecknade dem. 

4.1.2 Elevernas uppfattning av skolan
Elevernas  uppfattningar  om  skolan  baserades  på  upplevelser,  sociala  relationer  och 
undervisningssituationens organisering. Adam tycker att skolan är rolig men berättar att det roliga är 
att träffa kompisarna och sitta och snacka med dem på rasterna. Av eleverna i undersökningen är 
han den enda som spontant svarar att skolan är rolig även om Björn, Daniella och Erik också anser 
att det finns en rolig sida med skolan vilket är att träffa kompisarna. De övriga eleverna svarar att 
skolan är tråkig, jobbig och att de inte tycker om skolan. Daniella, Frida och Erik påpekar dock att 
skolan är viktig och att man måste gå i skolan för att lära sig nya saker och för att få en utbildning 
och senare ett yrke. 

Det som beskrivs som dåligt med skolan är att lektionerna är långa och tråkiga och att man måste 
sitta stilla och tänka. Erik nämner läxorna som är jobbiga och svåra och det vore bättre om allt 
arbete skedde i skolan så att det fanns lärare att fråga om man inte förstod något. Även Caroline 
talar om läxorna och menar att lärarna har dålig koll på vilka dagar som de andra lärarna gett sina 
läxor och prov. Ibland kan det bli många läxor eller prov till samma dag vilket gör det svårt att hålla 
reda på alla texter. Erik nämner att skolan ibland inte lyckas göra bra scheman utan att det kan bli 
många håltimmar och långa dagar trots få lektioner. Frida menar att skolmaten är äcklig och att det 
är jobbigt att behöva gå upp tidigt på morgonen. Gemensamt för eleverna är att deras uppfattning 
om skolan är baserat på känslor, sociala relationer och undervisningssituationens organisering. 
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De som arbetar på skolan beskrivs som bra men att vissa lärare är bättre än andra. Vissa lärare 
nämns  som dåliga,  tröga,  sega  eller  andra  negativa  adjektiv.  Carolin  menar  att  vissa  lärare  är 
uppmärksamma på om man mår dåligt medan andra inte är det. Frida påpekar att det finns lärare 
som är bra på att förklara och att det finns de som inte är bra på det alls. 

Tabell 1. Elevernas uppfattning om skolan.

Tabell 1 Adam Björn Caroline Daniella Erik Frida
Skolan är: Rolig. Tråkig. Tycker inte 

om skolan.
Jobbig och 
tråkigt.
Ganska kul.

Tänker inte 
på det. Ser 
framåt.

Tråkig men 
viktig.

Varför? Träffa 
kompisar.

Gör inte 
mycket 
praktiskt.

Får inte den 
hjälp hon 
behöver.

Kul att träffa 
kompisar. 
Bra att lära 
sig. 

Nödvändig 
för att 
komma 
någonstans i 
livet.

Bra att få 
utbildning 
och lära sig 
saker

Vad är 
dåligt med 
skolan?

Lektionerna, 
pratas för 
mkt på 
lektionerna. 
Vissa lärare.

Sitta stilla. Grupp-
eringar inom 
klassen. 
Lärarna har 
dålig koll på 
varandra 
arbete.

Långa 
lektioner. 

Dåliga 
scheman. 
Läxor.

Långa dagar, 
tidiga 
mornar, 
äcklig mat. 

Vad är bra 
med 
skolan?

Träffa 
kompisar.

Kompisarna 
och att 
snacka på 
rasterna.

Lärarna vet 
vem som 
mår dåligt. 

Träffa 
kompisar, 
lära sig nya 
saker.

Träffar nya 
kompisar, 
umgås, lär 
sig nya 
saker.

Få 
utbildning, 
lära sig saker 
och bli mer 
allmänbildad

4.1.3 Lärarnas uppfattning av eleverna
Lärarnas  beskrivning av eleverna handlar  främst om de yttre  konsekvenserna av elevernas inre 
personliga egenskaper och själsliv.

Många av eleverna beskrevs som att de gett upp hoppet och de är också de eleverna som missat 
många lektioner och är hemma ofta.  De är skoltrötta och orkar inte kämpa eller engagera sig i 
skolan längre enligt deras lärare. Adam, Björn, Caroline, Daniella och Frida beskrivs alla i dessa 
termer om än på lite olika sätt. Den enda som skiljer sig från detta är Erik som läraren tycker att det 
går ganska bra för i skolan och som beskrivs som ordningsam och trevlig. 

Enbart när det pratas om Erik berättar en lärare om ämnen de tror att eleven finner roligare än 
andra. Kanske upplever de inte att dessa elever tycker att något ämne är roligt i skolan eller så 
ligger fokus enbart på problem då det främst är det som dessa intervjuer kretsar kring. Dock nämns 
inte heller att de försökt fokusera på något ämne som eleverna är bättre på eller tycker är roligare 
för att få dem mer motiverade till skolan eller får känslan av att lyckas utvecklas och vara bra inom 
något ämne.
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Tabell 2. Lärarnas uppfattning av eleverna.

Tabell 2 Adam Björn Caroline Daniella Erik Frida
Lärarnas 
uppfattning 
av eleverna

Omedveten 
om 
problemen. 
Omotiverad.

Skoltrött. 
Missar 
lektioner. 
Nedstämd.

Svagt 
begåvad. 
Nedstämd. 
Missar 
lektioner.

Passiv, gett 
upp hoppet. 
Saknar 
drivkraft. 
Tyst. 

Inga 
problem 
privat. 
Trevlig, 
snäll, 
ordningsam, 
lillgammal. 
Vill inte 
sticka ut.

Verbal, 
pratig. 
Impuls-
känslig. 
Duktig på att 
fråga. Missar 
lektioner. 
Trött, 
orkeslös. 

4.1.4 Eleverna om sina svårigheter
Det som ansågs svårt  i  skolan av eleverna var konkreta skolaktiviteter och att  koncentrera sig. 
Adam, Björn och Caroline nämner att det pratas mycket på lektionerna och att det försvårar för dem 
när de försöker koncentrera sig. 

Flera av eleverna uttryckte att de inte tänker på sina svårigheter. Adam, Björn och Caroline menade 
att de inte märkte av sina svårigheter och därför är det inget de tänkte på. Dock pratade de alla om 
problem som är kopplade till att läsa och skriva. Adam menade att det är svårt att läsa, Björn tyckte 
inte om att läsa långa svåra texter och Caroline menade att hennes svårighet är att stava. Erik och 
Daniella upplevde att de hade problem med att läsa och skriva men sa att de inte tänkte så mycket 
på det i alla fall. Erik menade att han alltid haft dessa problem och att det var det normala för 
honom och därför var det inget han tänkte på. Att läsa högt inför klassen var något han inte tyckte 
var roligt eftersom han är svag på att läsa. 

Frida  var  den  enda som tänkte  på  sina problem alls  och  kunde berätta  hur  det  kändes när  de 
uppstod. Hon berättade att hon ofta kände sig dummare och sämre än de andra eleverna när hon inte 
förstod något, speciellt om det verkade som att de andra eleverna i klassen förstod direkt. Ofta 
hände det att något hon lärt sig en dag inte fanns kvar i huvudet nästa dag och hon märkte att de 
andra inte fungerade på samma sätt som hon. Själv tycker Frida att hon påverkas mycket av att ha 
dyslexi men sa att det ändå inte är något som hon tänker så mycket på.

Tabell 3. Eleverna om svårigheter och upplevda problem.
Tabell 3 Adam Björn Caroline Daniella Erik Frida

Eleverna 
om vad som 
är svårt i 
skolan

Läsa, 
koncentrera 
sig, sitta 
stilla, inte 
prata, kemi.

Läsa, sitta 
stilla och 
tänka, ma.

Hålla reda 
på olika 
texter, ma, 
so, kemi, 
koncentrera 
sig länge, 
stava.

Eng, so. 
Läsa , 
läsförståelse, 
sitta stilla 
och läsa.

Eng, läsning, 
stavning. 
Läxor.

Eng, ma, att 
förstå, skriva 
och stava, få 
saker att 
”fastna”.

Eleverna 
om 
upplevda 
problem

Upplever 
inte och 
tänker inte 
på 
problemen.

Upplever 
inte problem 
med att läsa 
och skriva. 

Upplever 
inget 
egentligt 
problem, 
tänker inte 
på det. 

Upplever att 
hon har 
svårigheter.

Upplever 
problemen 
men 
påverkas 
inte, tänker 
inte på det. 

Påverkas 
mycket men 
tänker inte på 
det.
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4.1.5 Lärarna om elevernas svårigheter
Lärarna  beskriver  att  elevernas  problem  finns  inom  kategorierna  konkreta  skolsituationer, 
koncentration samt brist på motivation och egen drivkraft.

Av alla elever i undersökningen är Erik den enda som inte får omdömet brist på motivation. Erik är 
också den elev som det anses gå bäst för i skolan och hans lärare nämner att han enbart har ett IG. 
Frida beskrivs av sin lärare som sprudlande och pratig och hon ger intryck av att vara ambitiös men 
läraren menar att Frida blir förvirrad av sin omgivning och att det gör att hon ofta är trött och 
håglös. Hon går också ofta hem och missar många lektioner på grund av det. Läraren säger inte rakt 
ut att Frida saknar motivation och egen drivkraft men det antyds att inte allt det som behövs göras 
blir gjort av olika anledningar. Alla de andra eleverna beskrivs som skoltrötta, omotiverade och utan 
egen drivkraft. Lärarna menar att Adam, Björn, Caroline och Daniella alla behöver puttas på för att 
det ska hända något. De struntar inte helt i de uppgifter som ska göras men utför dem dåligt eller 
absolut inte mer än vad som behövs. 

Den  problematik  som  eleverna  upplevs  ha  är  skiftande  men  alla  beskrivs  ha  problem  med 
läsförståelsen. En annan gemensam nämnare är att lärarna vill att eleverna ska ta mer ansvar men de 
upplever att de inte gör det. I Adams och Björns fall har läraren talat med dem och sagt att det måste 
hända något. De måste anstränga sig mer och försöka prestera bättre på lektionerna och hemma. Det 
framgår inte om läraren sagt exakt hur Adam måste arbeta eller vad det är han borde göra. Björn har 
dock fått veta att han borde arbeta mer med uppgifterna och inte bara göra minsta möjliga och sen 
anse att han är färdig. Dock framgår det inte om läraren sagt vad som är minsta möjliga och hur han 
skulle kunna gå vidare för att utveckla de uppgifter han utför. Carolines och Fridas lärare vill att de 
själva ska komma och säga till när de behöver hjälp Erik beskrivs som att han inte alltid vill ta den 
hjälp som skolan erbjuder. Läraren upplever det som att Erik inte vill sticka ut från mängden utan 
att han har ett behov av att vara som alla andra elever. Kanske är det dock så att Erik inte har insikt 
om vilken hjälp han behöver. Eriks lärare påpekar att Erik kan verka lillgammal och insiktsfull i den 
egna situationen men att så inte är fallet. 

Tabell 4. Lärarna om elevernas svårigheter.

Tabell 4 Adam Björn Caroline Daniella Erik Frida
Lärarna om 
svårigheter

Läsförståelse
ordförrådet, 
saknar 
drivkraft.

Saknar 
motivation, 
skriva, 
läsförståelse, 
svag 
muntlig, 
osäker, ma.

Läsförståels
e, ingen 
drivkraft, Fy, 
kemi, ma, 
biologi, 
personliga 
problem.

Skriva, 
läsförståelse, 
ordförråd, 
ma, eng, so, 
osäker 
muntligt. 
Ingen 
drivkraft.

Skriva, 
strukturera 
text, eng, 
läsförståelse. 

Skriva, 
strukturera 
text, klockan, 
siffror, 
komma i tid, 
koncentra-
tion. 

4.1.6 Eleverna om vad skolan gjort och bör göra
Elevernas uppfattning om skolan kunde delas in i de som hade en bra uppfattning om vad skolan 
gjort och de som hade en sämre eller ingen uppfattning om det. Över lag hade eleverna få idéer om 
vad skolan skulle kunna göra mer.

Att skolan inte gjort något för dem var det många som berättade. Adam berättade om stödåtgärder 
på mellanstadiet men menade att på högstadiet hade inget gjorts. Björn menade att skolan inte gjort 
något för att hjälpa honom. Caroline menar att hon har problem med att stava men att skolan inte 

19



hjälpt henne på något annat sätt än att hon fått kontakt med kuratorn och BUP. Dessa tre elever sa 
sig inte heller uppleva att de hade några problem med att läsa och skriva. 

Att skolan gett hjälp var det andra som uttryckte och en av dem var Daniella. Henne har skolan gett 
extra lektioner, möjlighet att låna böcker på skivor, gå igenom saker med läraren då det inte är 
lektion  och  givetvis  möjlighet  att  ställa  frågor  på  lektionerna.  Daniella  tycker  att  skolan  gör 
tillräckligt för henne och hon vet inte vad skolan skulle kunna göra mer. Erik upplevde också att 
skolan gjort saker för honom: han hade fått arbeta med stavelseinlärning vilket han tyckte hade 
underlättat för honom, böcker på skiva finns att låna och lärarna delar ut stödord inför prov och 
läxor.  Erik har  också tillåtelse att  stryka under  stödord i  sina läroböcker.  Dock tyckte Erik till 
skillnad från Daniella och Frida att skivorna mest var dåliga då det var svårare att koncentrera sig 
på att lyssna än att läsa själv. Erik var en av de få eleverna som tyckte att skolan kunde göra mer för 
honom och han menade att skolan kunde ha hjälpt honom tidigare. 

Frida berättade att  hon får extra lektioner i  matte  med en annan lärare som är specialpedagog. 
Annars tycker hon inte att skolan gör så mycket. Även Frida har fått arbeta med stavelseinlärning 
och hon tyckte att det fungerade bra och att det underlättade för henne. Hon har även tillgång till att 
låna böcker inlästa på skiva. Om hon fick önska så skulle hon vilja att skolan tillhandahöll datorer 
att arbeta på eftersom hon tycker att det är enklare att skriva då. Det skulle också vara bra om det 
fanns en specialpedagog som man kunde gå till och få saker förklarade för sig om man inte förstod 
på lektionerna, en lärare för de som har dyslexi. Adam menade att det borde vara färre lektioner. 

Tabell 5. Eleverna om åtgärder och vad skolan borde göra.

Tabell 5 Adam Björn Caroline Daniella Erik Frida
Eleverna 
om 
åtgärder

Lästränade i 
mindre 
grupp i 
sexan.

Inget. Kontakt med 
kuratorn och 
BUP. 

Böcker på 
skiva, extra 
hjälp eng, 
extra 
lektioner so.

Stavelseinlär
ning, böcker 
på skiva, 
stryka under 
i läroböcker. 
Läraren ger 
stödord.

Extra 
lektioner i 
ma. 
Stavelseinlär
ning, böcker 
på skiva.

Eleverna 
om vad som 
borde 
ändras/
göras

Färre 
lektioner.

Inget. Inget. Inget. Hjälp 
tidigare.

Arbeta på 
dator, extra 
lärare man 
kan gå till.

4.1.7  Lärarna om vad skolan gjort
Eleverna som fått hjälp återfanns i två grupper, de som fått mycket hjälp och de som fått mindre 
hjälp och som skolan inte heller visste hur de skulle hjälpa. 

Lärarna  berättar  om  olika  saker  som skolan  gjort  för  att  hjälpa  dessa  elever.  Alla  eleverna  i 
undersökningen har fått hjälp på ett eller annat sätt från skolan. Det finns i något fall även planer på 
fortsatt hjälp. Dessa elever går sista terminen på högstadiet och det finns inte mycket tid kvar för att 
påbörja olika åtgärder för att underlätta för just de här eleverna.  

Enligt lärarna har många av dessa elever fått vänta så länge att de därför har gett upp. Lärarna 
menar att de elever som de beskriver som skoltrötta och oengagerade kan vara det för att det tagit 
för lång tid innan hjälpen kommit. 
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Tabell 6. Lärarna om åtgärder som satts in.

Tabell 6 Adam Björn Caroline Daniella Erik Frida
Läraren om 
åtgärder

Extra resurs 
i sv och eng. 

Extra stöd i 
ma.

Kortare 
texter, 
genomgång 
med läraren, 
muntliga 
förhör ist för 
skriftliga, 
extra 
lektioner i 
ma.

Extra 
lektioner i 
ma och eng, 
genomgång 
med läraren i 
so. Enklare 
texter och 
böcker på 
skiva.

Stavelseinlär
ning. Böcker 
på skiva. 
Extra 
lektioner o 
eng.

Läser kortare 
texter, böcker 
på skiva, 
lättlästa 
böcker.

4.1.8 Teman utanför skolan
En sak som eleverna inte pratar så mycket om men som lärarna nämner mycket är hemsituationen. I 
flera fall har föräldrarna liknande problem som sina barn och lärarna upplever att de då inte kan 
hjälpa sina barn på det sätt som skolan skulle vilja. Det framgår inte av intervjuerna hur lärarna vill 
att föräldrarna ska hjälpa eleverna eller om de berättat för föräldrarna hur de ska arbeta tillsammans 
med sina barn. Adam, Daniella och Frida har föräldrar som lärarna upplever har liknande problem 
som sina barn. Björns föräldrar sägs inte ha liknande problem men läraren upplever att de inte vet 
hur de ska motivera Björn och hjälpa och stötta honom. 

Lärarna talar också om läs- och studiekultur som en sak som hemmet bör tillföra men som saknas 
hos flera av familjerna till de intervjuade eleverna. Adam, Daniella och Fridas hem saknar detta 
enligt deras lärare. Caroline får här undantas denna del av undersökningen då vi inte kan prata om 
hennes hemsituation på grund av att den är allt för problemfylld. Det kan dock antas att stödet från 
hemmet inte är vad det borde vara för att Caroline ska få den hjälp skolan anser att hon behöver. 

Ett annat undantag är Erik vars föräldrar är engagerade i skolgången och kämpar väldigt hårt för att 
Erik ska få den hjälp han behöver. Föräldrarna beskrivs som påstridiga och att de inte vet vad Erik 
behöver och på så vis ibland försämrar för Erik trots sina goda intentioner. Hemmet har studie- och 
läskultur menar Eriks lärare och tillägger att det finns krav på att Erik ska klara skolan. 

Andra saker som nämns om familjerna är att familjerna kan vara tacksamma men ändå inte veta hur 
de ska göra med sina ungdomar för att hjälpa dem, att de är dåliga på att sätta upp regler, inte vet 
hur de ska hantera sina barn,  inte ger det stöd eleverna behöver,  inte följer  skolans råd och är 
oengagerade. Den gemensamma nämnaren är att föräldrarna beskrivs som otillräckliga i samtliga 
fall utom Eriks där de beskrivs som motsatsen till den grad att det heller inte är bra. 

Björn berättade att allt i skolan var tråkigt utom gymnastiken och tekniken då man gjorde praktiska 
saker och inte bara läste. Trots detta hade han svårt att vara allvarlig på gymnastiklektionerna och 
fjantar sig istället. Att göra praktiska saker var roligare enligt fler elever. Erik tyckte bäst om slöjd, 
teknik och idrott på grund av att de var praktiska ämnen. Daniella pratade inget om praktiska ämnen 
men sa att de som var roligast var musik och bild, två praktiska ämnen. 
Att arbeta praktiskt vara mångas dröm och av de som talade om framtiden uttryckte alla att de hade 
sökt  en  praktisk  utbildning  eller  att  de  ville  ha  ett  praktiskt  arbete.  Björn  hade  sökt 
fordonsprogrammet  trots  att  han  egentligen  inte  sysslade  med  bilar  på  fritiden  i  nuläget. 
Anledningen var att han ville ha ett praktiskt arbete. Även Erik har sökt fordonsprogrammet och 
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villa arbeta praktiskt. Frida hade sökt ett mediaprogram eftersom det var mer praktiskt arbete där 
och mindre av de vanliga läsämnena. 

4.2 Sammanfattning intervjuer

4.2.1 Eleverna
Elevernas  uppfattningar  om  skolan  baserades  på  upplevelser,  sociala  relationer  och 
undervisningssituationens organisering.  Det  som ansågs svårt  i  skolan av eleverna var konkreta 
skolaktiviteter och koncentration. Många upplevde inte att de hade problem med att läsa och skriva 
samtidigt  som de pratade om sina problem med läsning och skrivning.  Ingen av eleverna som 
uppfattade att de hade problem i skolan tänkte något speciellt på sina problem. 

Uppfattningen om utförda åtgärder stod i relation med hur många åtgärder skolan satt in. De elever 
där skolan satt in få åtgärder var eleverna inte medvetna om dem. I de fall där skolan satt in många 
åtgärder på grund av dysleximisstankar och diagnoser var eleverna i högre utsträckning medvetna 
om  vilka  åtgärder  skolan  satt  in.  Eleverna  gav  få  förslag  på  vad  skolan  skulle  kunna  göra 
annorlunda eller vad som skulle behöva ändras gällande åtgärder.

4.2.2 Jämförelse mellan lärarna och eleverna
Den största skillnaden mellan elevernas uppfattning av skolan och lärarnas uppfattning av eleverna 
är att elevernas fokus verkar ligga på upplevelser, sociala relationer och undervisningssituationens 
organisering. Även elevernas tidslinjer tar upp dessa ämnen. Lärarnas fokus ligger på elevernas 
personliga egenskaper och de känslor de tror att eleverna känner, nedstämdhet, skoltrötthet och brist 
på  drivkraft  är  några  exempel.  Lärarna  beskriver  också  ofta  eleverna  som omedvetna  om sina 
problem. 

Precis  som  eleverna  var  lärarnas  fokus  gällande  svårigheter  främst  baserade  på  konkreta 
skolaktiviteter och koncentration. Lärarna tog dock upp drivkraft i stor utsträckning vilket eleverna 
inte alls berörde.

En annan stor skillnad är att eleverna inte ansåg att skolan gjort något för att hjälpa dem medan 
lärarna räknade upp flera saker som skolan gjort för att underlätta för eleverna. I de fall där skolan 
gjort väldigt mycket för att eleven hade dyslexidiagnos kunde eleven berätta nästan alla saker som 
skolan gjort.

5 Analys

5.1 Var finns problemen enligt elever och lärare?
Här jämförs elevernas berättelser med lärarnas utifrån ICF:s klassifikationssystem och dess fyra 
domäner; kropp, aktivitet, delaktighet och miljö. Var anser eleverna och lärarna att problemen finns 
och var har man valt att sätta in åtgärderna alternativt var skulle man vilja att åtgärder sattes in? 
Stämmer deras syn på problemen överens? Då intervjuerna inte är ett sätt att bestämt avgöra var en 
persons svårigheter ligger enligt ICF så kan dessa tolkningar enbart ses som en fingervisning. För 
att kunna avgöra och ge en mer nyanserad bild kräver en större utredning och djupare samtal med 
eleven. 

Adam
Adam beskriver främst sina problem inom domänen aktivitet. Det kan tolkas som att Adam även är 
inne på delaktighet då han tangerar motivation när han talar om ämnen som tråkiga och att det är 
svårt att koncentrera sig på dessa lektioner. 
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Läraren  som  intervjuats  om  Adam  anger  också  domänerna  aktivitet  och  delaktighet.  Läraren 
poängterar dock delaktighetsinskränkningar mycket tydligare än Adam och framhåller det som ett 
stort problem. Som åtgärd har skolan satt in extra lektioner medan Adams önskningar om åtgärd är 
färre lektioner. 

Björn
Aktivitet är den enda domänen som Björn tar upp då han pratar om sina svårigheter i skolan. 

Björns lärare har dock flera olika domäner att nämna där svårigheterna anses ligga. Aktivitet nämns 
även av läraren men också delaktighet och kroppsstrukturer tas upp. Inom domänen delaktighet 
nämns Björns motivation och inom kroppsstrukturer nämns osäkerhet. Osäkerhet kan tolkas som ett 
uttryck av brist på delaktighet men även som en konsekvens av dåligt självförtroende och rädsla för 
att misslyckas. Det kan även vara en produkt av en miljöfaktor. Inom delaktighet hittas också att 
diskutera vilket Björns lärare menar att han enbart gör om det är ett ämne som han är intresserad av. 
Björn  har  således  svårt  att  känna  att  uppgifter  är  meningsfulla  något  som  hamnar  inom 
delaktighetsinsdomänen.

Det  är oklart  varför ingen kartläggning gjorts  och åtgärder tillsatts  eftersom läraren berättar  att 
Björn har stora problem med att läsa och skriva. Dessa problem är inget man har kopplat någon 
åtgärd till. Den syn som Björn har på sina svårigheter är således en helt annan än den skolan har. 

Caroline
Gällande svårigheter i skolan så är det främst aktivitetsdomänen som Caroline nämner. Hon tar även 
upp är att hon mår dåligt psykiskt vilket verkar vara Carolines fokus. Detta hamnar inom domänen 
kroppsfunktioner. 

Lärarna  som  pratar  om  Caroline  kategoriserar  problematiken  främst  inom  aktivitet  men  även 
delaktighet.  Lärarna  nämner  Carolines  psykiska  hälsa  och antyder  att  Caroline  överdriver  sina 
upplevda problem. De är således inte överens om vilka de svårigheter är som bör hamna i fokus. 

Motivationen och koncentrationen som läraren menar är ett problem för Caroline är inget som man 
försökt arbeta mer med eller förbättra.
 
Daniella 
Daniella upplever att hennes problem är kopplade till aktivitet. Hennes lärare ger intrycket av att 
problemen är mycket mer utförliga och nämner också att det finns problem kopplade till delaktighet 
och  aktivitet.  De  muntliga  svårigheterna  kan ha  grund  i  flera  olika  domäner  beroende  på  vad 
osäkerheten  bottnar  i.  En  möjlighet  är  att  osäkerheten  är  en  konsekvens  av 
delaktighetsinskränkningar, en annan att det är kopplat till kroppsstrukturer. En tredje möjlighet är 
att problemet inte ens ligger hos Daniella utan är en bieffekt av andras agerande (miljödomänen). 

Daniellas syn på sina svårigheter skiljer sig från hennes lärares på den punkten att hon inte tagit upp 
delaktighet vilket läraren gjorde. Skolan har gett flera olika åtgärder för att underlätta de problem 
som både Daniella och hennes lärare upplever att hon har. 

Skolan har inte utrett exakt vilka läs- och skrivsvårigheter Daniella har och låtit henne träna extra på 
dessa områden. Inte heller har man arbetat med att förbättra motivationen eller koncentrationen som 
båda parter upplever som ett problem.

Erik
Problemen som Erik och hans lärare upplever att han har finns inom aktivitetsdomänen. Det finns 
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ingen motsättning mellan Erik och skolan om vad problematiken består av.  Dock finns en viss 
oförståelse angående vad problemen grundas i som skulle kunnat klargöras med kommunikation 
mellan Erik och hans lärare

Frida
Frida anser att hennes problem finns inom domänen aktivitet. Dessutom säger Frida att hon har 
svårt  för  att  få  saker hon läser  att  fastna vilket  skulle  hamna inom domänen kroppsfunktioner. 
Förutom dessa problem nämner hennes lärare att Frida har problem med att koncentrera sig och att 
komma i tid vilket kan vara en följd av att hon inte kan klockan vilket också är kopplat till aktivitet. 
I Fridas fall nämns också att den ena föräldern är ointresserad och oengagerad i Fridas svårigheter i 
skolan vilket är en faktor inom miljödomänen. Detta skulle kunna göra att hon känner sig förringad 
av föräldern.

Även  för  Fridas  del  är  majoriteten  av  åtgärderna  kopplade  till  domänen  aktivitet.  Frida  själv 
uttrycker ett önskemål om att få arbeta på dator. En annan önskan var att det skulle finnas någon att 
gå till med frågor och en möjlighet att arbeta tillsammans med en specialpedagog om det är något 
man tycker är svårt. 

Fridas och skolans sätt att se på hennes svårigheter och åtgärderna till dem är liknande och inte 
kolliderande. Båda parter fokuserar på aktivitetsdomänen även om det görs på lite olika sätt. 

5.1.1 Sammanfattning
Eleverna i denna undersökning kopplar främst sina svårigheter till domänen aktivitet. Det kan dock 
tolkas som att de i flera fall även talar om delaktighet då de beskriver situationer där de upplever att 
det är svårt att koncentrera sig vilket kan bero på delaktighetsinskränkningar. Brist på känslan av 
delaktighet kan ha grund i både komponenter i miljön och förhållandet till andra personer både 
hemma och i  skolan.  En grundligare intervju skulle  behövas för  att  avgöra vad denna brist  på 
koncentration bottnar i. 

De åtgärder  som skolan  satt  in  är  nästan uteslutande kopplade till  aktiviteter.  Enbart  Carolines 
kontakt med BUP är anknuten till en annan domän och detta är inte något som läraren talar om utan 
något som Caroline berättar vid sin intervju. Lärarnas tolkningar av elevernas problematik handlar 
trots  detta  ofta  om andra  domäner  än  aktivitet.  I  flera  fall  berättar  lärarna  om olika  typer  av 
svårigheter som man inte följt upp och där det inte finns något motsvarande åtgärd. 

Skolan skulle i samtliga fall behöva göra en grundligare undersökning för att komma fram till vad 
svårigheterna utgörs av och tillsammans med eleven komma fram till vilka åtgärder som kan vara 
aktuella.  Arbetssättet  skulle  kunna  utgöras  av  Björck-  Åkesson  och  Granlunds  (2002)  modell. 
Eleverna och lärarna beskriver problemen olika utifrån ICF vilket medför att deras syn på vad som 
är fokus inte överensstämmer. Enligt Björck- Åkesson och Granlund (2002) måste man identifiera 
problemet, hitta förklaringen till det och sen sätta in rätt åtgärd för att underlätta problemet. Då man 
inte är överens om problemet blir det svårt att sätta in en åtgärd som båda parter finner meningsfull. 
Då eleven inte finner åtgärden meningsfull  och logisk kan det vara svårt  att få den att fungera 
optimalt.

5.2 Att förstå elevernas röster
Vid första anblicken kan man tänka sig att de flesta problemen ligger på mikronivån och hos eleven. 
Det är ju ändå eleven som har problemen. Man kan också se det som att det är eleven som har 
drabbats av problemen och att problemen egentligen har sin grund någon annanstans. I flera fall har 
eleverna fått vänta länge innan de fått någon hjälp och det verkar bero på dålig kommunikation 
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mellan skolorna. När eleven bytt skola har den nya skolan fått börja om igen med att ta reda på 
vilka svårigheter eleven har. Detta är ett problem som går att härledas till exonivån. Det är svårt att 
med säkerhet säga var ett problem tagit sin början och vad som är orsaken till problematiken och 
svårigheterna. 

Alla eleverna i undersökningen har enligt lärarna problem och svårigheter som går att härleda till 
mesonivån. Kontakten med hemmet finns i alla fallen men den beskrivs som problematisk. Detta 
behöver inte betyda att familjen är det egentliga problemet. Det kan också vara så att skolan inte 
tillhandahåller tillräcklig information eller information som hemmet kan ta till sig. Det kan också 
hända att kommunikationen inte är tillräckligt ärlig för att budskapet ska gå fram. Då skolan också 
är en del av dessa system kan det vara svårt att objektivt se på den egna insatsen. Enligt Björck- 
Åkesson och Granlund (2002) är dock en viktig del av åtgärdsarbetet att utvärdera det som gjorts 
och se om det fått den inverkan som man hoppats. Om inte måste man börja om med att definiera 
problemet och förklaringen till det för att ta fram en annan åtgärd. 

Problem på meso- och makronivå kan vara svårt att åtgärda då skolan är utformad på ett visst sätt 
som kanske inte passar alla. I Adams fall berättar läraren att Adam fungerade bättre när han fick 
arbeta i en mindre grupp vilket dels kan bero på att Adam har svårt att koppla bort elevers prat och 
andra distraktioner vilket blir en följd av att skolan utformats så att många elever måste kunna 
arbeta tillsammans på en mindre yta, ett arbetssätt som inte passar alla elever. För att ta reda på var 
problemen har sin grund krävs ytterligare utredning. I de fall som skolan finner att problemen har 
sin grund i skolans utformning eller regler som styr skolan kan det vara svårt att hitta ett sätt att 
kringgå problemen. I bästa fall kan undantag göras och elever fortfarande få den hjälp de behöver. 
Några problem som kan befinna sig på dessa nivåer är kulturell och språklig understimulering samt 
bristande undervisning (www.ki.se/dyslexi). 

Det  uppstod  en  misstanke  om att  skolan  ansåg  problemen  ligga  hos  eleven  och  inte  i  någon 
kringliggande faktor. Eleven sågs som mindre begåvad, störig, ofokuserad och okoncentrerad. Det 
nämndes inte att  skolan och lärarna kunde vara en del  av problemet  eller  att  andra elever  och 
relationer  kunde  påverka  eleven  negativt.  Frida  berättade  att  ett  problem  för  henne  var 
kommunikationen med hennes lärare, hon kunde inte förstå när läraren förklarade. Det gick bättre 
om en annan lärare förklarade. Lärarna nämnde inte i sina intervjuer att problemet kunde ligga i 
kontakten med dem eller att de på något sätt inte kom överens med eleven. Detta är förståeligt då 
det ofta är svårt att se den egna yrkesrollen objektivt samt vara svårt att prata om konflikter eller 
erkänna brister för en utomstående. 

5.3 Vad behöver eleverna utifrån de svårigheter de upplever?

Adam
Adam menar att hans svårigheter främst är kopplade till aktivitetsbegreppet och detta bör skolan ta 
fasta på genom att sätta in passande stödåtgärder för de upplevda problemen. Även de svårigheter 
med delaktighet som Adam berör bör skolan arbeta på att förbättra och underlätta.  Detta är något 
som lärarna också anser är ett problem ochdet är viktigt att skolan satsar på att motivera Adam så att 
han  känner  att  skolarbetet  blir  betydelsefullt  och  roligt.  Adam behöver  också  få  träna  upp sin 
läsförståelse och sitt ordförråd vilket läraren menar är ett problem. 

Myrberg (2007) skriver att många som har läs- och skrivsvårigheter har problem med att förstå det 
de har läst vilket kan passa in på Adam och de andra ungdomarna i undersökningen. Något som 
också gäller alla i undersökningen är att läsning inte är något lustfyllt. Myrberg påpekar att lässvaga 
elever behöver träna på sina svårigheter, inte undvika dem. Läsningen kan fokuseras på de ämnen 
som eleven anser intressanta så att läsningen kopplas till en positiv upplevelse.
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Adam berättar om sin lärare som han inte kommer överens med och som han inte tycker är så bra. 
Garpelin (1998) menar att en orsak till svårigheter av olika slag kan vara just kemin mellan elev och 
lärare. Adam är svag i detta ämne vilket dels kan bero på kontakten med läraren. Det kan vara så att 
Adam medvetet drar sig för att fråga läraren då han inte förstår på grund av ”tjafset” mellan dem. 

Björn
Då Björn enbart tar upp svårigheter inom domänen aktivitet är det viktigt att dessa ges åtgärder och 
att  skolan  har  ett  samtal  om  de  övriga  problem  som  de  anser  att  Björn  har.  En  gemensam 
förståelsegrund att stå på behövs för att ett samtal om andra åtgärder ska kunna äga rum. Läraren 
anser  att  Björns  främsta  problem återfinns  inom delaktighetsinsdomänen  och  detta  kan  skolan 
fokusera på och försöka motivera Björn efter att de klargjort sin syn på problematiken. Det verkar 
också som att Björn har dåligt självförtroende vilket skolan skulle kunna försöka förbättra genom 
att poängtera Björns styrkor i skolan. 

Att välja till gymnasiet kan vara svårt för den som har läs- och skrivsvårigheter och många väljer ett 
praktiskt  program på  grund av  detta  (Myrberg,  2007).  Björn  är  en  av  dem och har  tänkt  läsa 
fordonsprogrammet eftersom det är ett praktiskt program. Erik och Frida uttrycker samma sak som 
Björn. Här skulle skolan försöka skapa ett bättre självförtroende hos eleverna så att de kan välja 
utifrån sina faktiska intressen och inte utifrån vad de tror att de klarar av. 

Att inget händer efter att läraren pratar med Björn om de problem som skolan upplever kan bero på 
att Björn låtsas som att de inte finns. Det kan också bero på att läraren inte konkret berättat vad det 
är Björn bör göra. 

Björn nämner att det ibland är pratigt på lektionerna vilket gör att det blir svårt att koncentrera sig. 
Detta kan medföra att det blir svårare att ta till sig de texter och uppgifter som ska genomföras 
(Myrberg, 2007). Flera elever i undersökningen menar att det är pratigt på lektionerna och det kan 
vara så att skolan skulle behöva fundera ut en lösning för de elever som känner så. 

Caroline
Garpelin (1998) menar att man under puberteten skapar sin personlighet och att denna måste kännas 
genuin. Carolines motsättningar med skolan gällande synen på hennes psykiska problem kan skapa 
förvirring för henne. Skolan nedsätter  Carolines uppfattning och underminerar  henne. Carolines 
upplevda problem måste tas på allvar och skolan kan inte avgöra hur Caroline känner eller om hon 
har förtjänat att känna så. 

Mobbning är ofta ett stort problem i skolan (Garpelin, 1998) och Caroline antyder att hon inte får 
umgås med sina klasskamrater på samma villkor som de andra i klassen. Kanske är umgänget med 
andra en av de orsaker som gör att Caroline mår dåligt. Danielsson och Sundbaum (2003) hävdar att 
uteslutande från en grupp är indirekt mobbning vilket är vad som hänt Caroline. Denna typ av 
mobbning  är  svår  att  åtgärda  då  man  inte  kan tvinga  människor  att  umgås  eller  att  tycka  om 
varandra. Ungdomar har rätt att umgås med vilka de vill på det sätt de skälva önskar precis som 
vuxna. En lösning kan vara att skolan ordnar gruppaktiviteter som eleverna kan ägna sig åt. 

Läxor kan vara en sak som kan bli problematisk för elever med läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 
2007). Caroline tycker att det är svårt att hålla isär olika texter som ska läsas hemma vilket kan bero 
på att hon inte får överblick över texterna vilket skolan skulle kunna försöka hitta en lösning på. 

Daniella 
Även  Daniella  upplever  sina  problem inom aktivitetsdomänen  vilket  skolan  bör  acceptera  och 
arbeta för att underlätta de svårigheter som Daniella beskriver. Vill de att Daniella ska arbeta med 
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andra typer av svårigheter inom andra domäner bör dessa först klargöras så att de är överens om att 
stödåtgärder behövs och vilka dessa bör vara. Läraren anser att även Daniella har problem inom 
delaktighet  vilket  skolan  behöver  komma  på  ett  sätt  att  arbeta  med.  Motivationen  behöver 
stimuleras så att eleverna vill anstränga sig mer. För övrigt beskrivs Daniella ha olika språkliga 
svårigheter som hon behöver arbeta mer med, inte undvika. 

De flesta  av eleverna i  undersökningen saknade motivation och drivkraft  enligt  sina lärare och 
Daniella var en av dem. Detta kan dels bero på att hjälpen dröjt för länge för flera av dem och 
eleverna känt att de kommit så mycket efter de övriga eleverna att de inte längre orkat kämpa för att 
lära sig. På grund av detta är det extra viktigt med att skolan arbetar med att motivera eleverna. Ett 
sätt kan vara att uppmuntra dem i de ämnen de faktiskt är duktiga i och som de behärskar eller anser 
vara roliga. Om någon del av skolan känns överkomlig kan det vara enklare att ta sig an de andra 
delarna. Myrberg (2007) poängterar hur viktigt det är att eleven får lyckas. Ett sådant sätt kan vara 
att uppmuntra det som går bra eller som det finns intresse för. Det är viktigt att inte enbart fokusera 
på svagheter utan även lyfta fram det bra så att inte eleven får för mycket fokus på sina svagheter.   

Erik
Enligt Eriks lärare har Erik ett behov av att inte sticka ut och skilja sig från mängden. Detta talar 
Garpelin om (1998) som något vanligt förekommande hos ungdomar. Visst kan det vara så att Erik 
inte ville gå iväg och arbeta med stavelseinlärningen av denna anledning men det finns också andra 
möjligheter. Kanske upplevde inte Erik att han behövde dessa extra lektioner precis som han själv 
sagt. Läraren menar att detta även gäller lånandet av böcker på skiva medan Erik själv menar att han 
föredrar att läsa själv och att det är tröttande att lyssna. Endast Erik kan veta hur han känner vid 
dessa olika situationer och om läraren anser att det är ett problem att Erik undviker den hjälp som 
skolan vill ge så är det något de behöver prata om. Endast på det sättet kan de lösa problemet och 
förstå varandra. 

Frida
Frida  upplever  att  hon  inte  kan få  texter  att  fastna  och  att  hon måste  göra  sina  läxor  mycket 
grundligare än sina klasskamrater. Hon menar att det tar längre tid för henne att lära sig något. 
Myrberg (2007) beskriver just dessa problem men ger ingen lösning på hur man ska arbeta runt 
dem. Här kan skolan prova olika arbetssätt  för att se om det finns något sätt som Frida tycker 
fungerar bättre än andra. Skolan skulle också behöva se över på vilket sätt Frida arbetar idag och se 
om  det  finns  något  som  behöver  förändras.  Skolan  skulle  även  kunna  ge  tips  på  hur  man 
strukturerar text och arbeta mer med det tillsammans med Frida. 

Motivationen anses även här vara ett problem som skolan skulle behöva arbeta med.

5.3.1 Sammanfattning
I denna undersökning stämde elevernas problem väl överens med den valda litteraturen även om 
litteraturen  sällan  gav  handfasta  tips  om  hur  man  skulle  kunna  arbeta  med  problemen. 
Kombinationen av problem var olika för de olika eleverna, de verkade också uppleva sina problem 
olika. 

Ungdomarnas fokus var inte deras läs- och skrivsvårigheter utan den sociala biten av skolan. Detta 
kan ses dels i att få saker kopplade till problematiken nämndes vid ritandet av tidslinjerna. Man kan 
också se detta i det faktum att eleverna menade att de inte tänkte på sina problem och i flera fall inte 
ens upplevde att  de hade några.  Givetvis kan det  vara så att  eleverna var  blyga eller av andra 
anledningar som skam inte ville gå in mer på sina problem. Att inte vilja sticka ut från mängden kan 
vara en orsak till att inte berätta allt både vid intervjutillfället och för lärarna som upplever fler av 
eleverna som undflyende vid samtal om skolgången. Enligt Myrberg (2007) har många med läs- 
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och skrivsvårigheter svårt att berätta om det för omgivningen. 

6 Diskussion
Den här  studien har  undersökt  hur sex elever på en högstadieskola i  en medelstor  svensk stad 
uppfattar sin skolsituation. Eleverna i undersökningen har alla läs-  och skrivsvårigheter och har 
intervjuats  om hur  de  ser  på  dem,  vad skolan  har  gjort  för  eleverna  och  vilka  svårigheter  de 
uppfattar sig ha i skolan. En lärare har intervjuats om varje elev för att ge en tydligare bild av 
skolsituationen. Eleverna och lärarna nämnde ungefär samma problem även om lärarnas versioner 
var mer utvecklade än elevernas. Eleverna fokuserade mer på sociala relationer än på problem och 
när de pratade om problem var de främst kopplade till aktiviteter. Lärarnas versioner visade att de 
ansåg att problemen ofta var kopplade både till aktiviteter och till delaktighet. Trots detta var få 
åtgärder kopplade till delaktighet utan endast till aktiviteter. 

6.1 Metoddiskussion
Vid intervjutillfällena  fick  eleverna  prata  hur  mycket  eller  hur  lite  de  ville  om de  frågor  som 
ställdes. Följdfrågor ställdes men ingen tvingades svara och då eleverna visade ointresse att svara 
lämnades ämnet. Ovilja att besvara frågor kan tolkas på olika sätt, t.ex. kan ämnet vara obehagligt 
eller skamfyllt, eleven vet inte svaret eller frågan kan kännas oviktig. Orsaken till elevernas svar är 
således inte fastslaget i och med denna studie. Inte heller går det att med enbart dessa intervjuer 
avgöra vad eleverna är i behov av och exakt vilka åtgärder som skulle kunna hjälpa dem.

En  vanlig  kritik  vid  fallstudier  är  att  det  kan  vara  problematiskt  att  få  tillgång  till  individens 
upplevelser. Här kan givetvis inget garanteras men studien har ändå kunnat visa upp olika sätt att 
uppleva skolan; negativa och positiva. Eftersom undersökningen gäller fall som redan inträffat har 
forskarens närvaro haft minimal effekt på det redan inträffade som samtalet kretsat kring. Forskaren 
har  enbart  kunnat  påverka  om  respondenten  känt  sig  bekväm  med  att  delge  uppgifter  om 
situationen. 

En studie av den här typen är inte generaliserbar utan ska ses som en bild av hur verkligheten kan se 
ut för elever på en svensk skola. Just där i finns också värdet, att visa en möjlig bild som kan öppna 
upp tänkandet inför åtgärder och arbete med ungdomar i svårigheter. Informanterna i denna studie 
är få men det kan ändå i flera fall utläsas mönster från deras svar i intervjuerna. Då det inte funnits 
tid för uppföljande intervjuer kan svaren i vissa fall bli något ofullständiga. Detta behövs inte ses 
som något negativt då detta är saker som bör framkomma vid skolans kartläggning av elevernas 
svårigheter vilket inte varit syftet med denna studie. 

6.2 Resultatdiskussion
Synen på vad skolan är var olika hos lärare och elever. Eleverna såg skolan främst som en social 
plats även om lärdom ansågs vara viktigt. Lärarna tyckte att lärdomen var det primära och talade 
inte om det sociala livet på skolan. Detta kan vara en orsak till att olika problem kan vara svåra att 
eliminera. När lärarna anser att de största problemen är inlärningsbaserade och eleverna anser att de 
största problemen är sociala måste det vara svårt att komma överens och få båda parter att enas om 
vad fokus bör vara. 

Lärarna menade att flera elever hade problem med motivationen. Trots detta fanns inga åtgärder 
kopplade till att försöka skapa motivation och meningsfullhet hos eleven. Åtgärderna var istället 
enbart kopplade till  domänen aktivitet vilket var inom vilken eleverna beskrev sina svårigheter. 
Lärarna som beskrev svårigheter inom fler domäner än aktivitetsdomänen hade trots detta inte några 
motsvarade åtgärder. Sett till det utvecklingsekologiska perspektivet beskriver lärarna svårigheterna 
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som kopplade till eleven, problemen är nästan en del av eleven. Alla åtgärder är också utformade 
enligt tanken att problematiken befinner sig på mikronivån. 

Andersson (2002) diskuterar roller och sociala relationer vilket eleverna i  denna studie tar upp. 
Flera elever nämner dåliga relationer till både lärare och andra elever vilket kan medföra en sämre 
utvecklingsmiljö. De sociala relationerna är dock inget som lärarna nämner som något problem eller 
som något som kan behöva åtgärdas. Andersson tar också upp de roller som elever tilldelas och 
detta kan absolut vara aktuellt i denna studie. Flera av eleverna har fått höra hur de inte klarar av 
saker, vad deras fel och brister är till den gräns då de kanske känner att det är enklare att bara låta 
saker vara än att försöka ändra på detta. 

Caroline är den enda av eleverna i undersökningen som nämner att hon har mått dåligt psykiskt. 
Björn  beskrivs  av  sin  lärare  som en depressiv  person  men beskriver  inte  själv  detta.  Caroline 
”upplever” sig som deprimerad enligt hennes lärare som bedömde att det handlade om att hon var 
mycket  nedstämd.  Detta  är  omdömen från  två  olika  lärare  men det  är  oroväckande att  elevers 
uttalade problem inte tas på allvar. Att som elev tala med en lärare om psykiska problem kan vara 
mycket svårt och det är inte bra att Caroline inte blir trodd när hon vågat ta ett så stort steg. Skolan 
måste helt klart ta eleverna på allvar om de berättar om upplevda problem. 

Erik nämns också i samband med kringliggande problem men på ett sätt helt skilt från Björn och 
Caroline.  Eriks  lärare  tror  att  anledningen  till  att  det  gått  så  pass  bra  för  honom  trots  stora 
dyslektiska problem är att han saknar kringliggande problem. Erik framställs också av sin lärare på 
ett helt annat sätt än de övriga eleverna i undersökningen. Värderande ord som snäll och trevlig 
används bara om Erik. En möjlighet som ses är att detta beror på Eriks lyckade skolgång. Eriks 
problem verkar inte lika komplexa som de andras och han innebär således inte ett lika stort problem 
för lärarna. Kanske öppnar det upp möjligheten att se Erik som en person och inte som ett problem 
som måste lösas. 

Gemensamt för ungdomarna i undersökningen är att de inte alltid har någon större uppfattning om 
vad skolan gjort för att hjälpa dem eller hur de ska ta tillvara på denna hjälp. Detta tyder på en dålig 
kommunikation  mellan  skolan  och  eleverna.  Vilka  möjligheter  som  finns  att  tillgå  och  vilket 
material som eleverna kan använda sig av borde vara något de är medvetna om. För att få eleverna 
att känna att de lyckades med något i skolan skulle det vara en god idé att poängtera de starka 
sidorna hos eleverna. Detta för att skapa motivation och ge eleverna en känsla av att kunna slutföra 
och klara av saker trots svårigheter i andra ämnen. Vygotskij (Lindqvist, 1999) menade att elevens 
intresse bör vara grunden för undervisningen för att utveckling och lärande ska äga rum och för att 
eleven ska vara aktiv i sin egen lärandeprocess. Eleverna i undersökningen var sällan aktiva i den 
problematik som de själva och skolan beskrev vilket tyder på brister både i kommunikationen och 
skapandet av en god lärandemiljö. Elevens intresse som perspektiv saknades helt i det som studien 
visade. Även dialogen som Vygotskij (Bråten, 1998) framlade som viktig för inlärningen brast i 
många avseenden. Exempelvis sa lärarna i flera fall att de inte visste vad de skulle göra för att 
hjälpa eleven. Trots detta fanns ingen större utredning eller kartläggning om vad eleven hade för 
svårigheter som kunde hjälpa till att vägleda vilka åtgärder eleven behövde. Inte heller framkom att 
några  samtal  ägt  rum med eleven för  att  utreda  hur  problematiken upplevdes.  Lärarna  vill  att 
eleverna ska ta eget ansvar men eleverna verkar inte veta när de behöver hjälp eller vad den ska 
bestå av. Eleverna i den här undersökningen är för omedvetna om sina svårigheter och pedagogiska 
möjligheter för att kunna avgöra det på egen hand. Det framgår inte av intervjuerna med lärarna om 
de i samtal med eleven berättat exakt vad de vill att de ska göra och vad det är som krävs av dem. 

Föräldrarna till eleverna hade många gånger liknande problematik eller var på andra sätt oförmögna 
att hjälpa sina barn med skolarbetet på det sätt som skolan ville. I dessa fall skulle skolan behöva 
vara tydligare med hur de vill att föräldrarna ska vara ett stöd åt sina barn. Skolan måste kunna 

29



precisera vad det är de vill att föräldrarna ska göra för att hjälpa och stötta sina barn.

Skolan, eleverna och hemmet måste gemensamt komma fram till vad det är som är problemet och 
vad  som ska  göras  för  att  åtgärda  det.  Skolan  borde  inte  sätta  in  åtgärder  som eleven  inte  är 
medveten om eller har godkänt. Åtgärder som inte eleven tror sig behöva eller är villig att genomgå 
har svårt att fungera vilket Björck-Åkesson och Granlund (2002) diskuterar. Till skolans försvar ska 
nämnas att det inte alltid finns tid, resurser eller personal som kan utföra dessa kartläggningar vilket 
många gånger kan vara orsaken till att elever inte får den hjälp de behöver eller att hjälpen kommer 
alldeles  för  sent.  Flera  av  eleverna  i  undersökningen  hoppades  på  att  komma  in  på  ett 
gymnasieprogram medan deras lärare trodde att de inte skulle få godkänt i de ämnen som behövdes. 
Dessa elever gick vid skrivandes stund på högstadiet och hade fått hjälp av något slag de senaste 
åren. I många fall hade inget gjorts på tidigare skolor. Här ska tilläggas att detta är enligt elevernas 
minne och utsagor samt i de fall det var möjligt har lärarintervjuerna bekräftat detta. Över lag är 
problemet att hjälpen kommit för sent och att eleverna redan gett upp. Skolan måste bli bättre på att 
förebygga svårigheter samt fånga upp de elever som har läs- och skrivsvårigheter för att underlätta 
för dem så att de kan tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen. 

Eleverna som var med i undersökningen var inte helt medvetna om vilka svårigheter de hade vilket 
är för stora krav att ställa. Att eleverna som inte ansåg sig ha någon problematik kring läsning och 
skrivning inte heller ansåg att de fått någon hjälp signalerar att medvetenheten inte finns där. Det är 
skolan som tillsammans med eleven ska komma fram till vilka svårigheter som behöver åtgärder 
och vilka dessa åtgärder bör vara. Man kan misstänka att eleverna inte hade varit med och tagit 
beslut om vad som skulle göras för att hjälpa dem utan att skolan hade satt in de resurser som de 
haft tillgängliga. Det var samma hjälp som erbjöds alla, den enda skillnaden var att ungdomarna 
som fått diagnosen dyslexi hade blivit erbjudna att arbeta med stavelseinlärning. Kanske skulle fler 
elever vara gynnade av att få arbeta på detta sätt. Dock avslöjade en lärare att det ofta var en fråga 
om resurser och att detta var anledningen till att flera elever fått vänta till sitt nionde år med att få 
tillgång till den hjälpen. 

7 Avslutning
Den här undersökningen visade att  i  de fall  som ingår i  undersökningen hade skolan inte gjort 
tillräckliga kartläggningar för att ta reda på vilken typ av hjälp som eleverna behövde. Den visade 
också att eleverna i många fall inte var fullt medvetna om de egna problemen och att de inte alltid 
var eniga med skolan om vilka svårigheterna var eller vad som borde göras för att åtgärda dem. 
Skolan tenderade också att ge liknande hjälp till eleverna med läs- och skrivsvårigheter. 

Det skulle vara spännande med en undersökning som försökte hjälpa skolan och eleverna med att få 
en  bättre  kommunikation  samt  ett  åtgärdsprogram  grundat  på  en  utförlig  utredning  och 
kartläggning. Detta för att se om eleven upplevde åtgärder annorlunda om h*n själv fått vara med i 
beslutsprocessen. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor

Intervjufrågor elever

 Vad tycker du om skolan?
 Vad är bra och vad är dåligt med skolan? Varför?
 Hur tycker du att det går för dig i skolan? Olika ämnen? Bra/dåligt?
 Vad tycker du om de som arbetar på skolan? Varför? 
 Vad tycker du är svårt i skolan?
 Vilka problem upplever du i skolan när det gäller att läsa och skriva? 
 Händer detta ofta?
 Påverkas du mycket av att du har problem med att läsa och skriva?
 Hur känner du dig när dessa problem uppstår? 
 Vad gör skolan för att underlätta för dig?
 Tycker du att skolan borde göra på något annat sätt? 

Intervjufrågor lärare

 Vad anser du att eleven har för problem? 

 Vad har skolan gjort för eleven?

 Hur ser elevens liv ut i övrigt?
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Bilaga 2 Intervjuer

Elevintervju Adam
Först berättar jag varför jag gör den här intervjun och sen ber jag Adam att pricka in några händelser 
som han minns från de snart nio år han gått i skolan på tidslinjen jag ritar upp. Adam vill dock inte 
rita in något. Han är inte på dåligt humör men menar att han inte kan komma på något alls. Jag 
föreslår att han kan fylla i något bra eller dåligt, vad som helst som han minns från sina år i skolan. 
Tidslinjen förblir dock tom och vi övergår till att prata om skolan. 

Adam berättar att han tycker att skolan är rolig men det framgår snart att den roliga biten är att 
träffa  kompisarna som går  i  samma klass  och paralellklassen.  Att  vara med dem och sitta  och 
snacka på rasterna är det som gör skolan rolig. Lektionerna är inte roliga även om det finns de som 
är bättre än andra. Bäst är engelska och matte medan kemi är tråkigast. Adam menar att det är 
tråkigt för att det är svårt. Själv anser Adam att det går rätt så bra i skolan och säger att de ämnen 
som det går bäst i är matte, engelska och fysik. De ämnen som också nämns som de roligaste. Sämst 
går det i svenska som han beskriver som tråkigt. Det som är tråkigt med svenskan är det de gör där 
men när jag frågar om han skulle vilja att det gjordes på något annat sätt så rycker han på axlarna. 
Jag frågar vad de gör just nu och han berättar att de läser noveller och att han inte tycker om att läsa 
och  inte  gör  det  hemma heller.  Att  läsa  är  tråkigt,  svårt  och  Adam menar  att  det  är  svårt  att 
koncentrera sig på läsningen. Senare i intervjun nämner han att det pratas för mycket på lektionerna 
och att det gör att det är svårt att koncentrera sig. Just att koncentrera sig nämner Adam som det 
svåra med skolan. Att sitta stilla, inte prata och att fokusera på en arbetsuppgift som inte känns rolig 
eller intressant. 

Lärarna på skolan tycker Adam över lag är bra. Han har fått hjälp av sin svensklärare och han tycker 
om den läraren. Kemi och matteläraren tycker han inte om. När jag frågar varför säger han att 
läraren är trög och att det blir tjafs mellan dem ibland. Tyvärr är detta han klassföreståndare vilket 
resulterat i mejl hem till pappa med ”gnäll”. 

De problem som Adam upplever i samband med läs- och skrivsvårigheter är främst att läsa och 
koncentrera sig enligt honom själv. Annars tycker han inte att det är något han märker av eller ens 
tänker på. Enligt Adam har skolan inte gjort något på högstadiet utan det som han berättar då jag 
frågar om vad skolan gjort är att han i 6:e klass fick lästräna i en mindre grupp. Dit gick han och 
läste  tillsammans med några andra  elever  som också behövde arbeta mer  med läsning.  Annars 
menar Adam att skolan inte gör något speciellt för att underlätta för honom. Jag frågar om skolan 
skulle kunna göra något annat för honom eller vara på något annat sätt och Adam svarar mig att de 
skulle kunna ha färre lektioner. 

Lärarintervju om Adam
Adams lärare i svenska och engelska berättar att han är en kille som har ganska många problem. Det 
största problemet anses vara läsförståelsen och ordförrådet. Läsningen är flytande men Adam förstår 
inte vad han har läst menar läraren. 

Som barn hade Adam något problem med hörseln som innebar att han var tvungen att operera sig. 
Vad det var för problem vet inte läraren men menar att det kanske skulle kunna vara något som 
medfört en senare utveckling. Adam saknar egen drivkraft i skolan och behöver extremt mycket 
stöd och kontakt med läraren under lektionerna för att något arbete ska bli utfört. Läraren måste 
driva på honom hela tiden, något som det inte alltid finns tid för. Adam har även haft en bror som 
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gått på skolan några år innan. Han uppvisade liknande problem gällande läsningen men hade bättre 
förutsättningar och beskrivs som begåvningsmässigt starkare. 

Adam bor med sin pappa som inte riktigt vet hur han ska hantera Adam. Läraren uppfattar det som 
att pappan är handlingsförlamad och tror inte att pappan kan sätta upp gränser och regler. Det finns 
heller inget stöd från hemmet för att träna upp Adams svagheter eller hjälpa till med läxor och annat 
som skolan berättat att Adam behöver arbeta med. Pappan uppfattas ha samma problem som sina 
söner och kan kanske inte hjälpa mer än han gör då familjen inte har någon studiekultur eller vana 
av att läsa böcker tillsammans eller för varandra. Dock har pappan alltid varit tacksam för den hjälp 
och de råd som skolan gett utan att själv hjälpa till eller följa dessa råd. Läraren poängterar att den 
hjälp som skolan ger inte är tillräcklig utan att hemmet måste stå bakom skolans beslut och hjälpa 
Adam den tid som skolan inte kan. Dock påpekar läraren att Adam har flera kamrater i sin grupp 
som är studiemotiverade och som ger honom visst stöd i skolan och att det förmodligen skulle gå 
mycket sämre för Adam utan de här vännerna. Hon tillägger att det ändå finns vissa krav hemifrån 
på att han ska klara skolan men att det kunde vara mer press på honom och att han förmodligen 
behöver det. 

Vid ett flertal tillfällen har läraren pratat med Adam och förklarat att det måste hända något och att 
han måste anstränga sig mer i skolan. Läraren berättar att Adam lyssnar, verkar koncentrerad och 
nickar men att det ändå inte gör någon skillnad. För att hjälpa Adam har skolan satt in extra resurser 
i svenska och engelska där Adam fått arbeta i en mindre grupp med andra svaga elever och fått mer 
hjälp  och stöd.  I  den  mindre  gruppen har  han  tillfälligt  blommat  upp och visat  en annan mer 
fokuserad sida som kan ta eget ansvar på ett sätt han inte annars gör. Det här beteendet har sedan 
försvunnit då han arbetat i den ordinarie gruppen. Läraren menar att Adam kanske inte är medveten 
om de problem han faktiskt har. Hans sätt att bemöta skolans tal om problematik är att säga att allt 
är bra. 

På det nationella provet hade Adam riktigt dåliga resultat på både läsförståelsen där han bara svarat 
på varannan fråga och på uppsatsdelen där han presterat en a4-sida text med stor stil under två och 
en halv timma. Under provet hade Adam möjligheten att få texter upplästa för honom under provet 
men valde att inte få det. Läraren tror att det hade varit bra för Adam om han hade valt att ta emot 
den hjälpen. Under uppsatsdelen hade läraren varit framme och försökt motivera Adam att skriva 
mer eftersom han presterat det han lämnade in efter en ganska kort tid. Dock var det inte något som 
påverkade Adam att skriva mer. För att öva mera på nationella provet ska Adam och läraren sätta sig 
ner och gå igenom ett gammalt prov så att Adam kan förstå hur det fungerar och de kan då prata 
tillsammans om hur man skulle kunna lösa uppgifterna. Som det ser ut nu kommer Adam inte att få 
ett godkänt betyg i svenska. De övriga teoretiska ämnena går inte heller bra för Adam. 

Elevintervju Björn
Björn har svårt att komma på något att sätta in på sin tidsaxel men när jag tipsar om något som var 
roligt nämner han genast klassresan i 6:e klass. Efter det blir tidslinjen tom, det finns inget mer att 
tillägga.

Björn anser att skolan är tråkig. Allt med skolan är tråkigt utom gymnastiken. Då får man göra 
något praktiskt. Detta gör att han kommer att tänka på tekniken där de också gjort praktiska saker. 
Han tillägger att den också är rolig, men bara då de gör praktiska saker, inte när man måste läsa en 
massa. Björn berättar att de byggt en radiobil tillsammans i mindre grupper på tekniken och att det 
var roligt. Det dåliga med skolan är att man måste sitta stilla och tänka, vilket han säger att man gör 
på tekniken också men menar att det är på ett annat sätt. Kanske kan det bero på att man tänker på 
praktiska saker. Det som är bra med skolan enligt Björn är kompisarna och att sitta och snacka på 
rasterna. Kompisarna går i samma klass och i paralellklassen. Till gymnasiet har Björn tänkt gå 
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fordon som han sökt till. Jag frågar om han är intresserad av bilar men får ett nekande svar. Han 
berättar att han valt detta för att det är ett praktiskt arbete. 

I skolan går det så där. Även i gympa som var det enda med skolan förutom kompisarna som inte 
var dåligt och tråkigt. Jag frågar vad det beror på och Björn skrattar lite och säger att det är för att 
han fjantar sig ibland. Jag får en uppfattning om att det är lärarnas ord som återkommer här och att 
det där med att han fjantar sig är något som det pratats om tidigare. 

Av de ämnen som är minst tråkiga nämns svenska och engelska som Björn anser är lättare än de 
andra ämnena. Lärarna är ok. Björn tycker om sin svensk- engelsklärare men kommer inte överens 
med sin SO-lärare. Han tycker att hon är seg men kan inte utveckla det och berätta vad det är som 
läraren gör som han inte tycker om. Han säger dock att han inte tycker om SO-lektionerna. Om han 
inte tycker om SO på grund av läraren framgår inte eftersom han inte är så talför. 

Det som är svårt med skolan är matten. Jag försöker få Björn att berätta vad det är med matten som 
är så svårt men får bara svaret att allt är svårt där. Just nu håller de på med repetition på volym och 
andra mått och hur man räknar ut dem. Han säger att han förstår det nu och att det är enklare när de 
redan gått igenom något en gång och sedan tar det igen. Jag tolkar detta som att Björn kanske tycker 
att det går för fort på matten och att de borde repetera oftare. 

Björn säger att han inte upplever några problem med just läs- och skrivsvårigheter men att det är 
pratigt och störigt ibland på lektionerna och att det kan vara jobbigt för då kan man inte tänka. 
Förutom detta upplever inte Björn att han har några problem i skolan och han säger att skolan inte 
gjort något för att hjälpa honom. 

Lärarintervju om Björn
Björns svensklärare menar att Björn är allmänt svag i skolan och att han saknar motivation för att 
studera. Det senaste året har han varit hemma mycket från skolan vilket läraren tror hör ihop med 
att han är skoltrött. Björns föräldrar är oroliga och engagerade men verkar inte riktigt veta hur de 
ska stötta Björn och motivera honom att studera och försöka klara av skolan. 

Björns största problem är att han skriver torftigt och läser dåligt. Läsförståelsen är inte alls bra och 
skrivreglerna är inte inlärda. Han kan inte sätta ut rätt skiljetecken och presterar väldigt lite på kort 
tid men ägnar resten av tiden till annat. Han ger upp och skriver inte mer och utvecklar inte heller 
det han skrivit. Det blir helt enkelt som det blir. Även muntligt är Björn svag och pratar inte mycket 
om det inte är ett ämne som intresserar honom privat. Läraren tycker att han verkar osäker på sina 
åsikter och säger att han inte deltar i diskussioner med klassen. 

På fritiden läser han inte berättar läraren som misstänker att detta kan bottna i att Björn var sen i 
utvecklingen men aldrig lyckats komma ifatt sina kamrater. Någonstans lyckades han inte hålla 
samma tempo i läsutvecklingen vilket medförde att han kom efter, fick det svårare och att denna 
onda cirkel tillslut blev övermäktig. Nu har han gett upp helt och orkar inte bry sig om skolan eller 
sina resultat alls. 

Förutom i svenskan så är matten det stora problemet. Här lägger läraren till att det finns så många 
problem här att skolan inte vet var de ska börja. I matte har Björn fått extra stöd och har fått gå 
igenom olika saker med läraren på sidan av lektionerna. I svenska har Björn inte fått något extra 
stöd och det är oklart varför då läraren upplever det som att Björn har många och stora problem. 
Läraren har haft flera samtal med Björn om att han måste ta tag i sina uppgifter på svenskan och 
försöka lösa dem, arbeta mer med dem och inte bara göra minsta möjliga och sen anse att han är 
färdig. Trots detta har inget mer hänt och Björn arbetar vidare på samma sätt som innan. Läraren 
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tycker att det presteras för lite och att det som faktiskt görs inte är tillräckligt bra.

Läraren menar att Björn ofta inte vet vad som ska göras och bara sitter på sin plats och gör annat 
istället för att fråga om hjälp. Han har helt enkelt gett upp och väntar tills skolan är klar istället för 
att  försöka kämpa den sista biten som är  kvar.  Istället  är  det  som görs i  skolan mest  bus med 
kompisarna. Läraren menar att Björn är en deppig personlighet och att det kan vara därför som han 
inte orkar längre. Att han är hemma från skolan ofta är en annan sida av deppigheten men det är 
oklart om han är deppig för att skolan går dåligt eller om skolan går dåligt för att han är deppig. 
Möjligheten finns ju också att dessa båda inte alls har med varandra att göra men läraren tror att det 
förmodligen är  så  att  den för  svåra  arbetsbördan som skolan  innebär  gör  att  Björn  som är  en 
nedstämd person bara mår sämre. 

Elevintervju Caroline
Carolines tidslinje innehåller bara en sak och det är hösten i åttonde klass som markeras. Då var det 
bråk med några vänner och allt var bara struligt. Då Caroline haft det mycket jobbigt i skolan med 
privata problem låter jag henne berätta så mycket som hon vill och ställer inte för närgångna frågor 
om privata problem. 

När jag frågar Caroline om vad hon tycker om skolan så har hon genast en motfråga. Är det den här 
skolan hon går på nu jag menar eller skolan i stort? Hon besvarar båda frågorna på min uppmaning. 
Caroline har tidigare bytt skola eftersom att hon inte trivdes men tycker inte om skolan generellt. 
Den skolan hon går på nu tycker  hon är bättre men att  hon fortfarande inte får den hjälp  hon 
behöver. Hon tycker ändå att skolan är bra på det sättet att lärarna har koll på vilka som mår dåligt 
och agerar fort. Vissa av lärarna har en nära kontakt med eleverna och vet hur de mår psykiskt, de 
ser sådant medan andra lärare inte gör det. Mår man dåligt får man träffa kuratorn och jag förstår att 
Caroline är en av de eleverna. Hon bekräftar senare det och att hon även med skolans hjälp fått 
kontakt med BUP. 

Det som är dåligt med skolan är att det är grupperingar inom klassen. Alla flickor är en grupp och 
alla pojkar en annan grupp. Detta är enligt Caroline de populära eleverna. Sen finns det en mindre 
grupp av mer udda elever som hänger ihop och dit Caroline själv tillhör. En annan sak som nämns 
som negativt med skolan är att lärarna har dålig koll på varandras arbete och att prov och läxor har 
en tendens att samlas på hög vissa dagar. Caroline berättar att hon som har svårt med texter och att 
läsa får problem med att hålla reda på alla texter och kunskaper som ska läras in till en och samma 
dag. 

I skolan går det bra och ungefär lika i alla ämnen. När jag frågar om det finns ämnen som det går 
bättre i blir Caroline ointresserad och rycker på axlarna. Hon svarar att det går lika med ganska 
oengagerad röst trots att hon nyss berättade livligt om hur folk umgicks i klassen. I skolan går det 
bra för Caroline tycker hon även om vissa lärare märker fortare än andra att hon behöver lite extra 
hjälp. Lärarna på skolan tycker hon är bra även om vissa är mer uppmärksamma än andra. Sin 
gamla mattelärare tyckte hon väldigt mycket om men han är tillfälligt borta från skolan. Den läraren 
gjorde mycket för Caroline berättar hon och han förstod, lyssnade och ansträngde sig för att det 
skulle bli bättre för henne. 

Det som är svårt i skolan är matten som ställer för höga krav på henne. Även SO och kemi är svårt 
och  det  på  samma  grunder  som  matten;  man  måste  koncentrera  sig  långa  stunder,  arbeta 
självständigt och arbeta trots att det är pratigt på lektionerna vilket gör att det blir ännu svårare att 
koncentrera sig. Caroline tillägger att det alltid är svårt att koncentrera sig men att det blir mycket 
svårare om det händer saker runt henne och om folk pratar och stojar i klassrummet när hon ska 
tänka. 
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Sina svårigheter i skolan beskriver Caroline som mestadels stavningsproblem. Hon tycker dock inte 
att det är något egentligt problem och inget som hon lider av eller tänker på. Hon tar heller inte upp 
detta då jag frågar vad skolan har gjort för att hjälpa henne. Det enda hon nämner i samband med 
detta är kontakten med skolans kurator och BUP. 

Lärarintervju om Caroline
När det gäller Caroline talar jag med flera lärare. Detta beror främst på att hennes klassföreståndare 
är den lärare som just nu inte finns tillgänglig på skolan. Jag får därför tala med flera olika av 
Carolines lärare för att få en bra bild av hennes problematik. 

Det som beskrivs som Carolines största problem är läsförståelse och att hon inte har något eget 
intresse i att lära och ingen egen drivkraft. Lärarna upplever inte att hon har några dyslektiska drag. 
Svenska och engelska går bättre där upplever lärarna att hon ändå tycker att det är lite roligare än de 
övriga ämnena. I svenska kan hon skriva uppsatser på G-nivå och på nationella provet i svenska 
klarade hon alla delarna. Fysik, kemi och matte är de ämnen där det går sämst vilket kan hänga 
samman med att texterna är svårare för Caroline att förstå trots att skolan här erbjuder henne kortare 
texter med samma innehåll att läsa för att det ska bli enklare för henne. 

I andra ämnen uppfattas hon ofta som svagt begåvad och det som har gjorts för henne är att man 
erbjudit dessa kortare texter att läsa istället för de längre som finns i läroböckerna. Hon har även 
flera gånger fått möjlighet att göra om prov och komplettera sådant som inte gått så bra. I biologi 
har hon även fått sitta tillsammans med sin lärare och gå igenom olika saker som de pratat om på 
lektionen. De har då tillsammans pratat om dessa saker för att Caroline ska förstå. Det har trots 
detta varit svårt att få henne att komma ikapp de andra eleverna då hon är borta ofta och missat 
väldigt många lektioner. Biologiläraren har även gett Caroline muntliga förhör istället för skriftliga. 

I Kemi har hon fått samma möjligheter men inte tagit tillvara på dem på samma sätt som hon har 
med biologin. Läraren berättar att Caroline själv måste komma och säga att hon behöver hjälp vilket 
hon inte gör. Läraren måste leta upp Caroline och ta reda på om hon behöver hjälp med något och 
sen planera in det vilket det inte alltid finns tid för på en skola med många elever som har stora 
behov. I matte har hon också fått extra hjälp i form av lektioner för svaga elever som komplement 
till de vanliga mattelektionerna. 

Lärarna uppfattar att Caroline har personliga problem vilka påverkar skolan i stor utsträckning. Hon 
är mycket nedstämd enligt lärarna och de tror att hon själv uppfattar det som om hon är deprimerad. 
Ofta stannar hon hemma från skolan vilket innebär att hon missar många lektioner och kommer 
ännu mer efter de andra eleverna. 

Elevintervju Daniella
Daniellas tidslinje innehåller tre saker; först markerar hon skolavslutningen i åttan. Den förknippar 
hon med en massa nervositet inför att börja nian och att det var spännande och lite otäckt att inte 
veta vad som skulle hända det sista året i skolan. Efter att hon markerat den enligt henne mest 
uppenbara händelsen som hon mindes bäst tar det stopp. Hon frågar vad andra markerat och jag 
säger att saker som varit roliga t.ex. klassresor varit med. Då skriver hon i sin klassresa i sjätteklass 
på tidslinjen och kommer då genast på hur det kändes när klasserna skulle splittras innan de började 
högstadiet. Alla fick välja en klasskamrat att gå i samma klass som och det var ingen som ville att 
klasserna skulle splittras. Daniella berättar att hon inte hamnade med så många från sin gamla klass 
utan att de flesta var nya och att det var nervöst att byta klass och skola. 
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Daniella tycker att skolan är jobbig och tråkig men tillägger att den är ganska kul ändå. Hon menar 
att det roliga är att träffa kompisar men att det också är bra att lära sig nya saker. Det dåliga med 
skolan är att  lektionerna är långa och att  man då måste sitta länge på samma ställe och ha det 
tråkigt. 

I skolan går det så där enligt Daniella. Engelska är ämnet som är svårast medan musik och bild är 
det som går bäst. Även matte går bra enligt henne och hon nämner att hon kanske har VG i matte. 
Annars har hon G i alla ämnen. Det som är svårt med skolan är just engelska och SO där man måste 
läsa mycket och sen förstå de texter man läst. Ibland ska man även skriva om de texter man har läst 
och det tycker Daniella är jobbigt. På engelska ska man ofta författa en helt egen text och det säger 
hon att  hon inte klarar av.  Hon vet inte hur hon ska sätta ihop orden och kan inte skapa egna 
meningar på engelska. På svenska är det dock inga problem att formulera egna meningar och texter. 

Det Daniella själv tycker är det stora problemet är att läsa. Det går bättre om hon får läsa högt än 
om hon ska sitta tyst och bara koncentrera sig på att läsa. Hon berättar att hon inte läser något 
hemma för att öva. Ibland går det bättre att läsa än annars men oftast fungerar det inte att sitta stilla 
och läsa. 

Lärarna på skolan tycker Daniella är bra och trevliga. Hon har inget speciellt att säga om sina lärare 
utan verkar ganska likgiltig inför dem. De bara finns på skolan och har inte gjort något djupare 
intryck på henne. Lärarna hjälper till så att det inte ska bli så jobbigt och hon menar att det alltid går 
att fråga läraren under lektionen om hon har några frågor och inte förstår något. Som hjälp finns 
böcker ofta på skivor som Danielle kan låna och hon tycker att de är till stor hjälp. Hon studerar inte 
så mycket hemma på egen hand. 

I engelska får Daniella extra hjälp och i SO får hon extra lektioner. På extra lektionerna pratar de 
om det som gjorts på de ordinarie lektionerna och går igenom det tillsammans och försöker förstå. 
Daniella tycker att skolan gör tillräckligt för att hjälpa henne. Hon berättar att hennes SO-lärare 
snabbt såg att hon hade svårt med ämnet och försökte hjälpa till. Även hennes engelsklärare förstod 
väldigt tidigt att hon hade svårt med engelska, nu hade hon precis bytt engelsklärare men även den 
läraren hade snabbt förstått och försökt hjälpa Daniella. Tyvärr hade ingen hjälp getts till henne 
innan hon började högstadiet och Daniella kunde inte komma på något annat som hon skulle vilja 
att skolan gjorde eller att de skulle göra något på något annat sätt. Hon upplever inte heller att hon 
påverkas mycket av att hon har problem med att läsa. 

Lärarintervju om Daniella
Daniella har ingen diagnos men svenskläraren jag pratar med är övertygad om att  Daniella har 
dyslexi. Det här är dock inget som skolan har utrett eller har planer på att utreda. Läraren har själv 
gjort vissa tester och sett att Daniella gör flera typiska fel som är vanliga hos dyslektiker. Hon 
blandar stora och små bokstäver, har svårt för dubbelteckning i stavning och att stava generellt. 
Läsförståelse,  ordförråd  och  ett  allmänt  torftigt  språk  är  vad  läraren  beskriver  som  de  stora 
problemen hos Daniella. 

På mellanstadiet påtalade Daniellas mamma som har dyslexi att dottern hade problem och att det 
kanske var det som var orsaken. Trots detta hände inget och det dröjde fram till högstadiet innan 
hon fick  någon hjälp.  I  hemmet  finns  ingen läs-  eller  studiekultur  upplever  skolan och läraren 
berättar att hemmet är intresserade av hur det går för Daniella men att de inte riktigt vet hur de ska 
stötta henne. Läraren upplever dock att föräldrarna vill mer än vad de faktiskt gör. De är oroliga och 
insatta men det är tveksamt om de hjälper till  så mycket hemma som skolan skulle vilja att de 
gjorde. Vid samtal med Daniella har hon varit passiv och det uppfattas som att hon har gett upp 
hoppet om skolan. Svenskläraren berättar att hon vid samtal frågat Daniella om hon ville ha högre 
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betyg och fick svaret att det ville hon väl. 

Svenskläraren skulle vilja arbeta med stavelseinlärning med Daniella för att hjälpa henne vidare. 
Denna metod används ofta på skolan och de har sett att eleverna blivit bättre och fått det lättare i 
skolan i samband med detta arbetssätt. 

I skolan går det inte så bra för Daniella och hon har IG i flera ämnen. Lärarna beskriver henne som 
att hon saknar egen drivkraft och att hon inte gör mer än det hon ska.  De uppgifter som ska utföras 
på  lektionerna utför  hon alltid  berättar  svenskläraren.  Hon är  tyst  på lektionerna och håller  en 
allmän låg  profil  vilket  medför  att  hon sällan  besvarar  frågor  annat  än om hon blir  tillfrågad. 
Läraren upplever det som att Daniella har svårt för det muntliga och att bristen på drivkraft gör att 
hon inte heller vågar öva på det.

Just nu har Daniella IG i matte, engelska och SO. Läraren tror att detta beror på att Daniella alltid 
haft det svårt i skolan vilket medfört att hon blivit sämre än de övriga eleverna och att eftersom hon 
inte fått hjälp förrän på högstadiet så orkar hon inte försöka längre. Eftersom hon inte har någon 
studiekultur hemifrån och föräldrar som inte klarar av att hjälpa henne har det blivit för svårt och 
jobbigt  för  henne att  fortsätta  kämpa för  att  lära  sig  mer.  På nationella  provet  i  svenska hade 
Daniella IG på läsförståelsedelen och G på uppsatsdelen. Den muntliga delen hade de ännu inte 
genomfört men läraren var tveksam till hur det skulle gå för Daniella på den delen då hon är så svag 
och osäker muntligt. 

Skolan har tillhandahållit extra stödlektioner i matte och läraren påpekar att Daniella inte är dålig i 
matte men att hon missat för mycket och inte gjort det hon ska. Daniella får också extra stöd i SO 
och engelska. I engelskan utgörs hjälpen av extra lektioner och genomgångar med läraren och i SO 
att  Daniella  får  enklare  texter  istället  för  de  längre  som finns  i  läroböckerna.  Hon  har  också 
möjlighet till att låna böcker på skiva så att hon kan lyssna på dem istället för att läsa själv eller som 
ett komplement till att läsa texten själv. 

Elevintervju Erik
Mitt första intryck av Erik är att han är tystlåten och lite blyg. Detta släpper snart snabbt när vi 
börjar prata och jag förstår att Erik är ganska vuxen för sin ålder och verkar ha ganska god insikt i 
vad han behöver och vad hans problem är i skolan. 

Vi börjar med att rita upp tidslinjen och jag ber Erik märka ut några saker som han minns när han 
tänker på sin skolgång. Först säger han att han inte kan komma på något men då jag säger att det 
kan vara precis vad som helst så börjar Erik att berätta för mig om sina år i skolan och märker ut 
flera olika saker på sin tidslinje. Det första Erik berättar är att det gick bra för honom i första klass 
och han flyttade när han gick i tredje klass. De i den nya klassen hade börjat ha engelsklektioner 
redan i första klass. Eriks tidigare klass hade inte börjat med det ännu och det medförde att Erik låg 
långt efter de andra eleverna i den nya klassen. Det här försprånget upplevde Erik att han aldrig tog 
in och att han egentligen inte lärde sig något under de åren han gick i den nya klassen. Det blev 
svårare och svårare i skolan och Erik kunde aldrig komma i fatt. Han trivdes ändå i den nya klassen 
och berättar att han hade goda vänner där. Jag frågar honom om han tyckte det var bättre på hans 
första skola och han säger att han tyckte att det var bäst där. Snabbt lägger han till att det är bra på 
den skola han gå i nu också och att den första skolan och den nuvarande är delat bäst. Det som är 
bra med den skolan han går på nu är att han fått en chans att lära in det han missat under de tidigare 
åren och att han kunnat starta om. Erik menar att allt han lärt sig i skolan känns det som att han lärt 
sig de tre senaste åren. Det kändes som att allt var nytt på lektionerna men han var tacksam för att 
han kunde börja om. Det är viktigt att lära sig saker menar Erik. 
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Erik säger att han inte tänker så mycket på vad han tycker om skolan. Den är nödvändig för att 
komma någonstans i livet och därför måste den slutföras. Visst kan det vara tråkigt att sitta i skolan 
men att ligga hemma och inte göra något och inte träffa någon skulle inte vara roligt det heller i det 
långa  loppet.  Erik  menar  att  han  tänker  mest  på  framtiden  och  att  försöka  komma  in  på 
fordonsprogram han har  valt  till  gymnasiet.  För  det  behöver  han  G i  grundämnena  vilket  han 
kämpar för just nu. 

Det som är bra med skolan är att man får nya kompisar som man inte skulle ha träffat annars, att 
man umgås med sina vänner och att man lär sig nya saker. Det dåliga är att skolan inte alltid kan 
göra bra scheman utan att man kan få en massa håltimmar. Erik menar att utan håltimmarna skulle 
man kunna gå hem tidigare och att man ändå inte gör något vettigt på håltimmarna. En annan dålig 
sak är alla läxor som Erik tycker är jobbiga och svåra. Det är bättre att kunna göra saker i skolan där 
det finns lärare att fråga om man inte förstår något. 

I skolan klarar Erik målen och de ämnen som går bäst är idrott, slöjd och teknik. I de ämnena rör 
man sig mer och gör praktiska saker. Man sitter inte bara stilla och tänker och skriver utan man 
bygger saker. Det ämne som inte går så bra är engelska och där berättar Erik att han kämpar för att 
få G. Det är engelskan som är det svåra med skolan vilket beror på skolbytet han gjorde i tredje 
klass. De övriga ämnena går helt ok och Erik har inget speciellt att säga om dem. 

Lärarna på skolan tycker Erik är bra. Vissa lärare har dock svårt att säga ifrån till elever som är 
bråkiga och pratar för mycket. En bra lärare ska vara sträng men snäll.

Det som Erik själv upplever som sina stora problem är läsning och stavning. Han berättar att han 
fått lära sig Umeå-modellen i nian och han tyckte att det blev mycket lättare efter det. Erik tycker 
inte att  han påverkas så mycket av att  han har dyslexi,  en diagnos han fick i  sjätte klass.  Han 
tillägger att han inte vet hur det känns att inte ha problem med att läsa och skriva så han har inget att 
jämföra med. Det här är det som är normalt för honom och han tycker därför inte att det känns på 
något särskilt sätt. Det finns visserligen saker som kanske inte är så roligt eftersom han har dyslexi, 
att läsa högt inför klassen är en sådan sak. Om läraren ber honom att göra det så gör han det men 
han tycker inte att det är roligt. 

Erik berättar att skolan ger honom möjligheten att låna många böcker på skiva istället för att läsa 
själv men han upplever att det är jobbigt att lyssna och vara koncentrerad så länge som det krävs. 
Det är enklare att behålla koncentrationen om man läser själv, utav skivorna blir man bara sömnig 
menar Erik. Dessutom har han möjlighet att stryka under stödord i sina böcker för att enklare förstå 
texten. Lärarna delar ibland också ut stödord som de valt i samband med läxor, lektioner och prov 
för att underlätta för Erik. 

Om Erik hade fått ändra på något i skolan eller om skolan kunnat göra något mer så skulle det vara 
att de hade kämpat mer i sjuan för att Erik skulle få hjälp. De borde ha förstått tidigare att Erik 
behövde extra hjälp men på grund av att de bytt lärare flera gånger i engelska så kanske det tog 
längre tid. 

Lärarintervju om Erik
Eriks  svensklärare  berättar  att  Eriks  problem  ligger  i  att  stava  och  använda  skrivregler. 
Dubbelteckning av konsonanter blir ofta fel och ibland dubblas de fast de inte ska. Till viss del har 
Erik även haft svårt att strukturera sina texter men det är något som de har arbetat med och som har 
blivit mycket bättre den senaste tiden. Under skrivande av nationella provet använde Erik sig av en 
lista över de punkter han ville ha med i sin text för att kunna hålla ordning på strukturen. Läraren 
tyckte att Erik skrev en bra uppsats på nationella provet och menar att hans styrka är att skriva 
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snarare än att tala. Vid skrivande går det aldrig trögt utan Erik sätter bara igång att skriva. I nian 
gick Erik igenom Umeå-modellen och efter  det har han gjort  stora  framsteg med att  stava och 
skriva. 

Stödet hemifrån är stort och Eriks föräldrar är mycket engagerade i hur det går i skolan och är 
angelägna om att Erik ska få all hjälp som skolan har att erbjuda. Svenskläraren menar att det inte 
alltid gynnar Erik då föräldrarna kan vara mycket påstridiga och inte alltid vet vad som är bäst för 
Erik. Det finns dock krav på att Erik ska klara av skolan och han har en studiekultur och läskultur 
med sig från hemmet. Läraren jag intervjuar tror att Erik har det lite lättare än de andra elever jag 
intervjuat i den här undersökningen då Erik inte har de kringliggande privata problem som flera av 
de här eleverna kämpar med. Trots sin dyslexi tycker Eriks svensklärare att han klarar sig riktigt bra 
i skolan, att han är en trevlig och snäll kille som är ordningsam och lite lillgammal. Jag påpekar att 
jag uppfattat Erik som ganska medveten om sin situation. Läraren menar då att det kan verka som 
att Erik är medveten om sin situation men att så inte är fallet. I idrott och slöjd har Erik VG och 
läraren upplever att det även är de ämnena som Erik själv tycker är roligast i skolan. 

Skolan erbjuder Erik olika former av stöd och hjälp men upplever att han inte alltid vill ta den. 
Svenskläraren menar att Erik har ett behov av att få vara som alla andra och inte vill sticka ut från 
mängden. Därför blir de skivor som finns att låna istället för böcker som ska läsas ofta ignorerade. 
Då Erik fick gå och arbeta med Umeå-modellen hände det ibland att han glömde bort att gå dit och 
att han sa till läraren att han egentligen inte behövde komma nästa gång. Läraren uppfattar det som 
att Erik tyckte att det var lite jobbigt att behöva gå och lära sig läsa på ett annat sätt och att sticka ut 
från de andra eleverna. Erik är annars alltid i tid och brukar inte glömma bort sina vanliga lektioner. 
Det händer dock att Erik glömmer sina läxor, både att göra dem och att glömma det gjorda resultatet 
hemma. Det händer också att han missuppfattar instruktioner, både muntliga och skriftliga, vilket 
hände på läsförståelsedelen på det nationella provet. 

Just nu får Erik extra lektioner och stöd i Engelska, det ämne där han inte har G. Hans lärare är 
tveksam till om han kommer att kunna få G men påpekar att han har gjort stora framsteg i engelska. 

Elevintervju Frida
Fridas tidslinje fylls snabbt på med många olika händelser som hon minns från sina år i skolan. Det 
tar  inte  lång tid  innan hon sätter  igång att  fylla  i  linjen och hon berättar  mycket  om de olika 
händelserna. Det första hon fyller i är att hon på lågstadiet hade världens bästa lärare. Hon var snäll 
och mjuk till sättet och skulle snart gå i pension. Hon var inte sträng och skiljes sig markant från 
nästa händelse som Frida berättar om; läraren de fick på mellanstadiet. En manlig lärare som Frida 
beskriver som sträng och elak. Efter att hon beskrivit de två lärare som varit betydande för de två 
första stadierna i hennes skolgång börjar hon berätta om det som hänt lite närmre i tiden. Att börja 
sjuan tyckte Frida var både nervöst och roligt. Mycket förändrades och alla fick skåp där de hade 
sina saker och på rasterna fick man äta godis om man ville vilket tidigare inte varit tillåtet.  På 
lektionerna hade man olika lärare vilket de inte haft innan. Efter att Frida konstaterat vissa olikheter 
mellan högstadiet och de tidigare åren börjar hon prata om en idrottstävling som hålls varje år på 
skolan  och som hennes klass  vunnit  både  i  sjuan  och i  nian.  Just  de  åren  var  enligt  Frida  de 
viktigaste och roligaste att vinna och hon verkar mycket glad när hon berättar detta. 

Vi övergår sedan till att prata om vad Frida tycker om skolan. Hon beskriver den som tråkig men 
viktig. Går man inte i skolan så kan man inte bli något vilket hon uppfattar som viktigt och något 
som hon funderat ganska mycket på. Flera gånger har hon ändrat sig gällande vad hon vill bli men 
nu är hon ändå nöjd med vad hon sökt till gymnasiet. Där har hon tänkt gå media med inriktning 
reklam eftersom den linjen är mer praktisk och mindre av de vanliga läsämnena. Hon tycker också 
att det ska bli roligt för då arbetar man mycket i grupp. Hon menar att det går bra för henne att 
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arbeta ensam också men att det är roligare och enklare om man samarbetar. Skriva uppsatser är en 
av de saker som man gör själv men som hon tycker är rolig. Frida skriver även saker hemma och 
när hon blir stor skulle hon kunna tänka sig att bli politiker. En sak som hon är säker på är att hon 
vill arbeta med människor. 

Det som är bra med skolan är att man får en utbildning, lär sig saker och blir mer allmänbildad. 
Enligt Frida är det som är dåligt med skolan att det är för långa dagar och att man måste gå upp så 
tidigt på morgonen. Frida säger att hon inte är någon morgonmänniska och att hon tycker att det är 
jobbigt att gå upp tidigt. Hon tycker också att maten i skolan är äcklig och att den verkligen borde 
vara bättre. 

Det går så där i skolan för Frida enligt henne själv. Det som är svårt är engelska och matte där 
matten är det som är absolut svårast. Dock tycker hon att det ändå går ganska bra för henne och hon 
har ett MVG i spanska vilket hon är stolt över. Spanska är hennes andraspråk då föräldrarna har 
spanskt påbrå och det är också de lektionerna som hon tycker mest om. Hon tillägger att det finns 
andra elever som är bättre än vad hon själv är på spanska och att det är de elever som är bra på allt 
och som studerar väldigt mycket. Själv studerar hon inte så mycket och berättar att det tar mycket 
längre tid för henne att lära sig något än vad det tar för många andra elever. 

Frida tycker att lärarna som arbetar på skolan gör ett bra jobb och att hennes svensklärare är den 
bästa läraren. Det som är bra med den läraren är att hon förklarar bra och att hon är väldigt duktig 
på det ämne hon lär ut. Det finns de lärare som inte är så bra på att förklara vilket Frida tycker är 
jobbigt. Matteläraren är väldigt snäll men kan inte förklara på ett sätt så att Frida förstår. I matte får 
hon extra lektioner med en specialpedagog och den läraren är bättre på att förklara. 

Det som är problematiskt i skolan är just Fridas dyslexi. Den gör att hon behöver träna mycket mer 
än de andra eleverna och att det krävs mer av henne. Främst är det stavningen och att skriva som är 
svårt. Dock tror hon att det går bra att läsa det hon har skrivit i alla fall. Frida berättar att hon ofta 
känner sig sämre än de andra och som att hon skulle vara dummare. De här känslorna kommer när 
hon är i skolan och hon inte förstår något som hon upplever att de andra förstår omedelbart. Hon 
berättar att något som de andra måste träna på fem gånger innan det sitter kanske hon måste träna på 
femton gånger och att det ändå inte riktigt vill fastna. Ofta upplever hon att hon lärt sig något en dag 
för att komma tillbaka till skolan nästa dag och upptäcka att det hon lärde sig igår nu är helt borta. 
Det gör att hon känner sig dum och hon ser att andra inte fungerar på samma sätt. 

Redan innan Frida fick sin dyslexidiagnos visste hon och familjen om att hon hade dessa problem. 
Redan på mellanstadiet såg lärarna att hon hade problem men det hände inget då utan först i åttan 
fick hon sin diagnos. Det är inte bara bokstäver som är ett problem utan Frida berättar att hon har 
samma problem med siffror. Frida tycker själv att hon påverkas mycket av att hon har dyslexi men 
att det ändå inte är något hon tänker på så mycket. Ibland känner hon att hon bara vill ge upp och 
inte fortsätta kämpa med att lära in saker som inte vill fastna. Det känns som jag går ner till noll 
ibland när någon skrattar,  berättar hon. De andra eleverna förstår  inte hur det känns men Frida 
upplever ändå att förståelsen för dyslexi är ganska stor och att många vet vad det är. 

Skolan gör inte så mycket tycker Frida. Hon berättar att hon fått träffa en specialpedagog och fått 
lära sig arbeta enligt Umeå-modellen vilket hon tyckte var bra. Det hjälpte mycket att få lära sig 
läsa enligt ett annat sätt. Hon får också låna skivor med inlästa böcker på och det brukar hon göra 
eftersom det är enklare att lyssna än att läsa själv. Dock har hon ofta glömt vad det är hon har 
lyssnat på till dagen efter och det känns som att saker bara trillar ut ur huvudet igen. Jag frågar om 
det stannar om hon lyssnar och tränar många gånger men Frida säger att det vet hon inte för så 
mycket har hon inte tränat på något att det har lyckats stanna kvar. Hon menar att det inte beror på 
att hon inte tränat utan att det bara inte fungerar att lära sig för henne. 
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Jag frågar henne om hon skulle vilja att skolan gjorde på något annat sätt eller att de gjorde något 
mer. Först vet inte Frida vad det skulle vara men när jag tillägger att det kan vara vad som helst och 
att hon får säga och önska precis vad hon vill berättar hon att hon skulle vilja arbeta på en dator 
istället för på papper och i böcker. Hon menar att det är enklare att arbeta på datorer. Hon skulle 
också vilja att det fanns någon på skolan som man kunde gå till och som kunde hjälpa en med olika 
ämnen så som specialpedagogen som Frida träffar och som hjälper henne med matten. Det skulle 
vara en person som är specialist på att hjälpa ungdomar som har det svårt med olika ämnen och som 
är bra på att förklara. Dit skulle man kunna gå någon eller några gånger i veckan och ta med sig det 
som man tycker är svårt  och så får man det förklarat på ett  bra sätt  så att  man kan förstå.  En 
extralärare till de som har dyslexi. 

Lärarintervju om Frida
Frida  fick  sin  dyslexi  diagnos i  åttonde klass  och  hennes svensklärare  menar  att  hon har  grav 
dyslexi.  Det stora problemet är det  skriftliga som hon har stora problem med och där hon gör 
mycket stavfel och ofta blandar stora och små bokstäver. Styrkan är det muntliga eftersom hon är 
väldigt verbal vilket syns på hennes intervju i jämförelse med de övriga eleverna i undersökningen. 
Ibland menar läraren att det kan bli ett problem och att hon ibland är för verbal och pratig. De har 
kommit fram till ett system då läraren håller upp handen när hon tycker att Frida pratar på för 
mycket så att Frida då kan hindra sig själv utan att läraren ska behöva säga till henne inför alla 
elever. Den skriftliga biten är problematisk för Frida på det sättet att hon inte kan skrivreglerna och 
att hon har svårt att strukturera en text. Läraren och Frida arbetar därför så att Frida skriver en text 
som läraren sedan läser upp och sedan arbetar de med texten tillsammans. I gruppen där Frida har 
svenska finns bara tolv elever och de har arbetat mycket med att skriva lite längre texter som de 
sedan får renskriva på en dator. 

Det är flera saker förutom det rent skrivmässiga som är ett problem för Frida. Hon har fortfarande 
inte lärt sig klockan och har mycket svårt för siffror. Digital klocka har hon lärt sig att läsa av men 
hon har ändå problem med att komma i tid till möten och lektioner. Över lag tycker läraren att Frida 
har problem med att få struktur i livet och att hon är okoncentrerad och impulskänslig vilket innebär 
att hon har svårt att styra sina impulser som ofta tar överhanden. Läraren har inte upplevt att Frida 
har några problem med familjen eller andra faktorer som skulle få henne att må dåligt och det är 
inte det som hon syftar på när hon säger att Frida inte kan få struktur på sitt liv. Hon upplever det 
som att Frida blir förvirrad av livets alla olika delar och att det gör det ännu rörigare för henne och 
att det gör henne mer okoncentrerad och ofokuserad. 

I de andra ämnena går det inte så bra för Frida menar hennes svensklärare. I flera ämnen får hon 
läsa kortare texter med samma innehåll som de i läroböckerna och hon får också möjlighet att låna 
läroböckerna på skiva. Läraren säger att Frida lånar de skivorna ibland men att hon själv måste säga 
till om hon vill låna dem vilket hon inte alltid gör. Läraren upplever istället att lärarna måste föreslå 
att hon ska låna dem för att hon ska göra det. På svenskan finns möjlighet att läsa samma romaner i 
ett kortare och mer lättläst format samt att få låna dem på skiva. Sist de läste en roman i klassen 
läste Frida en lättläst roman samtidigt som hon lyssnade på originalet på skiva. De i gruppen som 
läste den lättlästa versionen fick även utdrag ur originalet som de läste tillsammans i gruppen. 

Skolan har en tät kontakt med hemmet och svenskläraren berättar att det inte finns någon läs- och 
studiekultur  från  hemmet.  Den ena  av  Fridas  föräldrar  är  engagerad men har  själv  dyslektiska 
problem medan den andra föräldern inte är engagerad alls. Den förälder som är engagerad gör så 
gott den kan men vet inte riktigt hur de ska arbeta med Frida och hjälpa henne. 

På det  nationella  provet  klarade Frida  läsförståelse  delen och var  lite  svagare  på uppsatsdelen. 
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Problemet med hennes uppsats var främst strukturen som var rörig. Läsförståelsedelen av provet 
gick  till  så  att  läraren  läste  texten  som eleverna  skulle  besvara  frågor  om och reflektera  över, 
eleverna fick längre tid på sig och hade möjlighet att fråga läraren om det var något de fann oklart. 
Frida behöver mycket hjälp för att genomföra ett sådant prov och hon är duktig på att fråga om 
något är oklart. Läraren upplever att det är enklare för Frida om hon får lyssna på en text som blir 
uppläst  istället  för  att  läsa  den själv.  Om hon får  texten  uppläst  kan  hon se  samband och dra 
slutsatser som hon inte kan dra om hon hade läst texten själv. 

Även Frida fick a med stavelseinlärning till viss del. Tyvärr hann de inte bli riktigt färdiga med den 
på grund av lärare byten men svenskläraren hoppas att hon ska kunna slutföra arbetet tillsammans 
med Frida. Tyvärr var Frida även borta mycket från de tillfällen hon blev erbjuden. Detta är ett 
problem med Frida. Då hon tycker att mycket är förvirrande och rörigt och hon inte kan klockan 
blir det ofta så att hon är trött och orkeslös vilket medför att hon missar en hel del lektioner. Dock 
gjorde hon framsteg i samband med arbetet med stavelseinlärning och läraren tror att det skulle 
hjälpa henne ytterligare om hon fick slutföra det arbetet. 
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