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Denna studie fokuserar på elevers uppfattning om den hjälp de får med sina läs- och skrivsvårigheter i skolan. Syftet är att undersöka elevernas uppfattning om den hjälp de fått och vilken sorts hjälp det är.De frågor jag ställt mig är hur eleverna uppfattar sina svårigheter, vilken hjälp de fått och hur denna har fungerat. Det är fem elever från olika årskurser, men samma skola, som deltagit i studien. Jag har valt att göra uppsökande intervjuer med dessa elever. De har allihopa läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och de har fått olika hjälpmedel och anpassningar i undervisningen som mestadels har hjälpt dem. Det finns dock åsikter om att den riktiga hjälpen har kommit för sent bland annat. Eleverna har dock olika typer av problem och även olika uppfattningar av sina problem. Dock är de flesta elever inte negativt inställda till sina svårigheter och de flesta verkar inte skämmas för att fråga om hjälp, en elev nämner att denne vill bli bättre på att kräva rätt hjälp i tid för att den ska hinna ge en märkbar verkan för eleven.  
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1. Inledning
Jag har mött flera elever med läs- och skrivsvårigheter som har stört deras 
skolarbete på olika sätt, detta gör att det här ämnet ligger mig väldigt varmt om 
hjärtat. I skolan idag är det, enligt min uppfattning, vanligt att elever har olika 
inlärningssvårigheter som gör att de har svårare att klara skolan, en av dessa är 
dyslexi. Johansson och Pettersson (2008) visar att cirka 5-8% av Sveriges 
befolkning lider av detta handikapp, vilket visar att det finns många elever med 
dyslexi i skolan. Det står bland annat i Skollagen (Utbildningsdepartementet, 
2010) att det är skolans ansvar att erbjuda elever med inlärningssvårigheter 
hjälpmedel för att kunna klara skolan lättare. Därför vill jag undersöka hur 
eleverna ser på den hjälp de får och om de anser att den faktiskt hjälper dem att 
utvecklas i skolan. Min upplevelse är att elever ofta inte får den hjälp de behöver 
på grund av både tids- och pengabrist på skolorna och att detta i slutändan leder 
till att de inte klarar skolan, men vad anser dessa elever?

Jag valde att undersöka dyslexi från elevers synpunkt då jag ville ta reda 
på om de anser att de får den hjälp de behöver och hur diverse hjälpmedel 
fungerar för dem, om de fungerar överhuvudtaget. Studien undersöker även i 
vilka situationer eleverna anser att deras svårigheter sätter käppar i hjulet för 
dem, även vad läraren kan göra för eleverna. För att alla elever ska ha samma 
möjligheter att uppnå kunskapsmålen behöver läraren lyssna på eleverna och 
vad de behöver.

1.1 Syfte och frågeställningar
Mitt syfte har varit att undersöka uppfattningen elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi har gentemot sina egna svårigheter och den hjälp de erbjuds. 

1. Hur ser elever på den hjälp, de anpassningar och de hjälpmedel de får för sina 
läs- och skrivsvårigheter?

2. Vilken sorts hjälp erbjuds och hur har elever med svårigheter introducerats för 
detta?

3. Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter sina problem?



6

1.2 Uppsatsens disposition
Denna uppsats är uppdelad i sju delar. Inledningen är den del som detta kapitel 
tillhör och berör vad som har startat idén till uppsatsen. Det är också detta 
kapitel som startar upp uppsatsen. Därefter följer ett kapitel som behandlar 
tidigare forskning och bestämmelser såsom Skollagen för att ge en bild av det 
berörda problemet. Efter detta förklaras det hur denna studie har gått till i 
kapitel 3, ”Metod”, hur den har analyserats och vilka som har deltagit och 
varför. Detta för att ge en full bild av hur undersökningen har gått till. Följande 
kapitel efter detta behandlar vad resultatet av undersökningen blev och hur 
detta kan kopplas till tidigare nämnd bakgrundslitteratur i en analys. Därefter 
diskuteras valet av metod men det finns även en diskussion som behandlar 
resultatet av undersökningen. I avslutningen presenteras slutsatser, en sista 
reflektion och förslag till fortsatt forskning. 
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2. Litteraturbakgrund
Jag har använt mig av en rad olika bakgrundskällor för att få en bild av mitt 
forskningsområde innan insamlingsperioden började. De källor jag valt är, 
enligt mig, pålitliga och varierade källor. Anledningen till att mycket material är 
hämtat från internet är för att vara noga med att materialet ska vara uppdaterat 
och därför är internet mer relevant än exempelvis tryckta verk. Denscombe 
(2009) påpekar även att internet ger en stor tillgång till diverse statliga sidor 
som är en del av det som använts. Denna del är uppdelad för bästa struktur, 
första delen förklarar vad dyslexi är och hur det yttrar sig, därefter finns en del 
om de hjälpmedel som finns och vad skolan har för skyldigheter, någonting som 
visas ännu mer under nästa del som tar upp olika styrdokument som skolan 
behöver gå efter vid dessa tillfällen. 

2.1 Vad är dyslexi?
Socialstyrelsen har ett inflytande när det kommer till hur kommunerna hanterar 
personer med funktionshinder och definierar en funktionsnedsättning som 
följande: ”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga.” och vidare ett funktionshinder enligt följande: 
”Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 
en person i relation till omgivningen.” (Socialstyrelsen, 2015A). Dyslexi är en 
sjukdom som ofta är ärftlig (Martinez, 2014) och det är vanligare bland pojkar 
än bland flickor, Johansson och Pettersson (2008) förklarar detta som en 
speciell process under graviditeten där forskare tror att testosteronet, som finns 
i större utsträckning hos pojkar, stör viktiga processer i området för språk i 
hjärnan och därför leder till att barnet utvecklar dyslexi. Det är en sjukdom som 
inte går att bota men den går däremot att lindra enligt Vårdguiden (Martinez, 
2014). Dyslexiförbundet (2015B) hävdar att det är cirka 5 procent (forskare är 
oeniga om en exakt siffra) av svenska folket som har dyslexi, vilket motvarar 
nästan en halv miljon människor.

Dyslexiförbundet FMLS (2015B) förklarar att läs- och skrivsvårigheter 
inte alltid behöver bero på dyslexi, utan ofta menar de, beror detta på för lite 
träning eller dålig pedagogik. Men oavsett om personen har dyslexi eller inte så 
är det viktigt med hjälpmedel. 



8
2.1.1 Yttringen av dyslexi
Vårdguiden (Martinez, 2014) beskriver sjukdomen som kallas för dyslexi kortfattat som 
läs- och skrivsvårigheter. Detta kan innebära olika saker för olika individer. Det finns 
vissa svårigheter som de flesta har mer eller mindre. Vårdguiden listar dessa som 
följande:

 läser långsamt och lätt hakar upp sig på ord

 läser snabbt och fel

 utelämnar ord eller vänder på bokstäverna i korta ord

 skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver har svårt att stava rätt. (Martinez, 2014)
Sedan är det som sagt inte säkert att alla med dyslexi har problem med alla 
dessa delar, vissa har möjligtvis bara problem med stavning, andra med läsning 
och vissa med alla dessa men kanske i varierande grad. Dyslexiförbundet 
(2015B) förklarar att ”Personer med dyslexi har svårt med kopplingen mellan 
hur bokstäverna ser ut och hur de låter”, detta kan synas till exempel när man 
blandar ihop bokstäver. Johansson och Pettersson (2008) förklarar att det finns 
tre olika typer av dyslektiska problem, ”Bristande fonologisk medvetenhet”, 
”Bristande fonologiskt arbetsminne” och ”Bristande fonologisk 
ordmobilisering”. Johansson och Pettersson förklarar dessa såhär:

1. Bristande fonologisk medvetenhet   innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Svårigheter att uppfatta rim eller att bygga nya ord genom att byta ut stavelser visar på bristande fonologisk medvetenhet.

2. Bristande fonologiskt arbetsminne   innebär svårigheter för läsaren att komma ihåg det han eller hon just har läst. Början på ordet eller meningen glöms bort innan läsaren kommit till punkt. 

3. Bristande fonologisk ordmobilisering   innebär att det tar lång tid för läsaren att hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd. (Johansson och Pettersson, 2008)
Dessa tre typer förekommer enskilt eller kombinerade. Men att ha problem med 
alla tre är inte särskilt vanligt men när två eller tre faktorer förkommer är det i 
varierande grad. Den första, bristande fonologiska medvetenheten är dock den 
faktorn som är vanligast bland personer med dyslexi. Johansson och Pettersson 
påpekar dock att det är viktigt att försöka se om eleven utvecklar några metoder 
för att dölja sina svårigheter eller kanske för att överkomma dem. De 
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förstnämnda är det viktigt att man ser så att man istället kan hjälpa eleven, och 
det sistnämnda är viktigt att ta vara på och försöka utveckla för att eleven ska 
hitta det som passar hen bäst. 

Jacobsson och Nordman (2008) har i en undersökning fått fram att den 
största delen av elever med läs- och skrivsvårigheter inte anser att de har några 
strategier alls för att underlätta för sig själva. De vanligaste strategierna verkar 
dock vara att lyssna extra noga på läraren och läsa texter flera gånger om. Detta 
menar författarna är ett resultat av att eleverna inte fått någon konsekvent 
träning och tips på olika strategier. Författarna jämför sin studie med PIRLS 
(2006) som också visar att svenska skolor lägger för lite tid på lässtrategier och 
att koppla ihop olika böcker och dra slutsatser. Vilket i sin tur, menar de har 
större påverkan på elever med lässvårigheter, som redan läser saktare, än på 
resterande elever, även om det är viktigt för alla elever Jacobsson och Nordman 
(2008) menar dock att trots detta är det många av eleverna med svårigheter 
som ändå klarar sina betyg.

Lundberg och Sterner (2004) drar paralleller mellan dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter och Lundberg och Sterner (2002) 
förklarar att cirka 12% av alla elever har båda dessa svårigheter. Lundberg och 
Sterner (2004) menar att yttringen av dyslexi i tidig ålder kan leda till att eleven 
får sämre självkänsla och känslor av frustration och nederlag. Detta menar 
författarna kan leda till utveckling av matematiksvårigheter men att det även 
kan vara motsatt, att matematiksvårigheter leder till läs- och skrivsvårigheter. 
Författarna kopplar även dessa svårigheter till olika orsaker så som bristande 
fonologisk medvetenhet, arbetsminne och ordavkodning, alla dessa som också 
stör eleven flyt i läsningen. Dock menar de att detta inte behöver vara ett faktum 
utan att de finns många elever som endast har den ena svårigheten. 

Vårdguiden (Martinez, 2014) påpekar att dyslexi kan yttra sig på olika 
sätt. Det kan synas genom att eleven inte minns vilka ord denne ska använda 
eller att eleven förstår information bättre när den ges till eleven muntligt än 
skriftligt, men sedan finns det även de som har svårt med tal ibland för att de 
kan ha svårt att särskilja ord som liknar varandra. Vårdguiden förklarar att 
dyslexi oftast upptäcks i låga åldrar och det går att underlätta dyslexin många 
gånger med hjälp av olika hjälpmedel efter att man vet vad problemet är.
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2.2 Hjälpmedel
Då alla elever har olika behov och svårigheter trots att de har samma sjukdom 
är inte konstigt, men detta betyder också att alla behöver olika stöd, vilket även 
vårdguiden (Martinez, 2014) påpekar. Vårdguiden menar också att man kan 
minska besvären av dyslexi med hjälpmedel. Även Dyslexiförbundet (2015B) 
hävdar att hjälpmedel och träning kan hjälpa till att förbygga problemen. De 
menar att ju tidigare man börjar desto bättre men att det aldrig är försent. 
Johansson och Pettersson (2008) nämner bland annat inlästa böcker. Utöver 
detta tar han även upp pedagogiska hjälpmedel, dock påpekar han att vilka 
hjälpmedel som fungerar för den enskilde eleven är omöjligt att säga och att 
man då kan behöva ta hjälp av exempelvis en specialpedagog. 

Det finns väldigt mycket olika hjälpmedel som alla finns till för olika 
anledningar och för att underlätta olika problem, bland annat talböcker och 
datorer som är vanliga i skolan. Johansson och Pettersson (2008) förklarar även 
att det finns speciella tavlor för läraren att skriva på som gör att man kan spara 
ner materialet till eleverna som behöver detta, men även speciella tangentbord 
som gör det lättare att skriva. Om eleven har väldigt stora problem att skriva 
nämner Johansson och Pettersson även möjligheten att spela in lektioner med 
diktafon. Vad gäller talböcker och liknande så finns det flera olika alternativ, 
dels inlästa versioner av skönlitterära verk, dels syntetisk talpresentation vilket 
innebär att datorn läser upp det som står på skärmen. Men utöver detta finns 
även någonting som kallas för Daisy, vilket är inlästa läroböcker där man kan 
välja själv när man vill vända sida och även sätta in bokmärken. Tekniska 
hjälpmedel utöver dessa ovannämnda är många, Johansson och Pettersson 
nämner exempelvis att det finns olika program till datorn med funktioner som 
ordpredikation, ordbehandling och elektroniska ordlistor. 

2.3 Styrdokument
Det finns diverse olika styrdokument att förhålla sig till när det kommer till 
elevers funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har exempelvis ansvar för att se 
över hjälpmedelsförsörjningen i landet, bland annat genom att se över 
tillgängligheten till stöd och hjälpmedel i olika kommuner och då i bland annat 
skolan (Socialstyrelsen, 2015B). Dessa ansvar som Socialstyrelsen har står 
skrivet i Hälso- och Sjukvårdslagen. 

Utöver Socialstyrelsen finns Myndigheten för delaktighet (2014) som 
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även de har föreskrifter på hur skolan ska hantera elever med funktionshinder. 
Dessa menar att skolor som använder sig mycket av teknik minskar skillnaderna 
mellan elevernas förmågor, förutsatt att tekniken används på rätt sätt. MFD 
påpekar också att uppmuntran och individuella anpassningar är väldigt viktigt 
för att eleven ska ha så bra förutsättningar som möjligt. MFD hävdar även att 
det finns mycket olika sätt att hjälpa eleverna på, med olika strategier och 
metoder utöver de produkter som finns för att underlätta.

Skolinspektionen hävdar att anmälningar mot skolor väldigt ofta handlar 
om särskilt stöd eller att elever inte får den utbildning de har rätt till, två saker 
som många gånger går hand i hand. Skolinspektionen visar att alla elever med 
risk att inte klara kunskapskraven har rätt till stöd och anpassningar i 
undervisningen. Denna risk har alla som jobbar på skolan, skyldighet att belysa. 
Om man som vårdnadshavare anser att sitt barn inte får dessa anpassningar så 
ska detta anmälas till antingen rektor eller skolinspektionen men gärna båda 
(Din rätt i förskolan och skolan). Men skolinspektionen anser att man i första 
hand ska ta upp problemet med sin rektor då det är rektorn som bestämmer vad 
det är som ska göras på skolan vad gäller anpassningar, både innanför och 
utanför ramen av ordinarie undervisning (Prata med skolan eller förskolan). 

Under läsåret 2013/2014 gjorde SKL (Bjelvenius, Finnman och Meichert, 
2014) en undersökning som görs varje år över hur nöjda eleverna i årskurs fem 
och åtta är med sina skola. I denna undersökning finns en fråga som lyder: 
”Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det” där eleverna 
sen har fyllt i på en skala hur bra de tycker att detta stämmer från ”Stämmer 
inte alls” till ”Stämmer helt och hållet”. På denna skala är det i årskurs fem 94% 
som ställer stig positiva till påståendet, motsvarande 85% i årskurs åtta. 
Landstinget är dock noga med att påpeka att alla elever med svårigheter har rätt 
till stöd och anpassningar precis som tidigare nämnda källor. (Karlsson Gadea, 
2014)

2.3.1 Skollagen
Utbildningsdepartementet (2010) hävdar i skollagen det bland annat att alla 
elever ska få stöd att uppnå målen men också att elever med någon form av 
funktionsnedsättning ska ha samma chans att uppnå målen som de andra. Se 
utdrag nedan:



12
Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 
som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser.

10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det 
särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Utbildningsdepartementet, 
Skollagen, kap. 3, 2010)

Med andra ord är det viktigt att alla elever som av någon anledning behöver 
stöd får det och så snabbt som möjligt, och i första hand inom ramen för den 
vanliga undervisningen. När det finns en elev som är i behov av särskilt stöd 
som sträcker sig utanför ramen för den vanliga undervisningen (där dessa 
anpassningar inte hjälper exempelvis) är Utbildningsdepartementet (2010) 
tydligt med att detta ska anmälas till rektor för utredning. Om man i denna 
utredning kommer fram till att extra anpassningarna krävs skrivs ett 
åtgärdprogram där det noteras vilka åtgärder som behövs och hur dessa följs 
upp. I denna process är det även viktigt att eleven och dennes vårdnadshavare 
har möjlighet att vara delaktiga. 

2.3.2 Skolverket
Även Skolverket skriver att det är väldigt viktigt att stöd sätts in tidigt för att 
underlätta för elever som av någon anledning har svårigheter att delta i all 
undervisning. Skolverket för klarar bland annat att rektor har det yttersta 
ansvaret för att dessa elever når sina mål. Med detta menas att rektor ska se till 
att de hjälpmedel som behövs finns tillgängliga, något som även 
Skolinspektionen trycker väldigt hårt på. Skolverket uttrycker det med att ”En 
funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande.” (Skolverket, 
2014) vilket är det som absolut inte får inträffa enligt Utbildningsdepartementet 
(2010). Skolverket (2014) är även tydligt med att stöd inte får utebli från 
undervisningen på grund av att man i vissa fall kan bortse från en del av 
kunskapskraven om eleven har svårigheter att uppnå dessa på grund av sin 
funktionsnedsättning.

2.3.3 Läroplan
Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) påpekar att alla elever ska få en 
likvärdig utbildning oavsett var eleven går i skolan, vilken lärare eleven har eller 
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hur lätt eller svårt eleven har för att lära. Det kan dock uppstå en förvirring att 
all utbildning ska vara likadan, men detta är inte vad likvärdig betyder. 
Skolverket beskriver det enligt följande: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 
för alla. (Skolverket, 2011)

Med andra ord innebär likvärdig att alla ska ha samma förutsättningar för 
lärande i skolan men också livet efter skolan. Därför krävs det att alla lärare har 
denna del av läroplanen i extra fokus när det kommer till barn med svårigheter 
då det är som läroplanen säger, skolans särskilda ansvar.

Läroplanen (Skolverket, 2011) påpekar även att det är skolans ansvar att 
eleverna ska känna tilltro till sin egna kommunikativa och språkliga förmåga. 
Vilket gör att läraren och de hjälpmedel och stöd som finns för de elever med 
dyslexi är väldigt viktiga för att kunna uppfylla detta ansvar. Läroplanen (2011) 
menar att individens språk är väldigt viktigt för bland annat 
identitetsutveckling. Det står även att eleverna ska kunna använda olika 
metoder och studiefärdigheter för att kunna ta till sig kunskap. Dessa är extra 
viktiga för elever med svårigheter (Skolans uppdrag). I läroplanens (2011) 
kapitel 2.2 Kunskaper skrivs det i slutet om de riktlinjer som ska följas där det 
bland annat står att det är skolans ansvar och inte en enskild lärares ansvar att 
ge särskilt stöd till den som behöver det. Dock är det lärarens ansvar att i sin 
undervisning att ta hänsyn till att alla elever är olika och lär sig på olika sätt 
bland annat, genom att anpassa efter individens förutsättningar.

Kursplanen för ämnet svenska yrkar på att alla elever ska få tillfälle att 
bearbeta och arbeta med egna texter för att utveckla sitt språk exempelvis. I 
Kursplanens centrala innehåll för årskurs sju till nio finns det sex stycken 
punkter under rubriken ”Läsa och skriva” som dessa årskurser ska behandla. 
Det är också dessa sex punkter som elever med dyslexi har allra svårast för i 
undervisningen, särskilt vad gäller stavning, läsning och emellanåt 
meningsbyggnad. (läroplanen 2011, kursplanen svenska)
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3. Metod
I detta kapitel läses det om min metod för denna studie, hur den har genomförts 
men också hur den har analyserats. Även hur urvalet till studien har gått till 
finns tillgängligt. Det är en kvalitativ studie med en fenomenoligisk ansats då 
den bygger på elevernas erfarenheter och känslor inför ett visst problem vilket 
är ett huvuddrag för fenomenologi (Denscombe, 2009). Fenomenolgi syftar till 
att undersöka upplevelser och används för att få en bild av vad exempelvis 
elever tänker enligt författaren. Den fenomenologiska ansatsen i 
samhällsvetenskap (Denscombe) bygger på beskrivning och tolkning av material 
som oftast bygger på uppfattningar, attityder och känslor vilket är vad denna 
uppsats behandlar. 

3.1 Metod och material
Detta är en kvalitativ intervjustudie, gjord med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer med elever på en högstadieskola. Det som är viktigt att påpeka att 
studien är begränsad till en skola på grund av tid och utrymme bland annat. 

Intervjuerna har skett på avskilda områden som grupprum eller 
biblioteket för att inte störas av icke behöriga till studien och skapa en känsla av 
trygghet för deltagarna i studien vilket bland annat är viktigt vid en studie med 
relativt känsligt ämne som denna, enligt Ruane (2006) som stöttar ett tryggt 
samtalsklimat. Även Denscombe (2009) ttrycker på att det är viktigt att finna en 
tyst och ostörd plats att hålla intervjun på, då han likväl som Ruane (2006) 
trycker mycket på tillit. Författaren menar också att denna typ av intervju 
kräver en viss social kompetens av mig som intervjuar för att skapa ett naturligt 
samtal, detta innebär bland annat ett aktivt lyssnande för intervjuarens del. 
(Ruane, 2006) Detta kallar Stukát (2005) för en uppsökande intervju eller 
fältintervju då deltagarna söktes upp på deras område. Dessa intervjuer har 
spelats in och sedan transkriberats för bästa överblick. Jag valde att göra 
semistrukturerade intervjusamtal för att få höra elevernas tankar kring ämnet 
istället för endast ja- och nejsvar. För att få mer djupgående svar krävs då en 
mer ostrukturerad intervju än den med fasta frågor enligt Ruane (2006). Denna 
metod har gett mig utrymme för följdfrågor och en mer öppen diskussion än vad 
en strukturerad intervju gör, enligt Denscombe (2009). Ruane (2006) påpekar 
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att en fördel med strukturerade intervjuer är att alla deltagare får samma 
upplevelse av intervjun, vilket är någonting jag tog med mig till mina semi-
strukturerade intervjuer, dels för att lättare kunna jämföra elevernas svar med 
varandra men också för att ha en viss grund att stå på. Intervjusamtalen har haft 
fokus på elevernas personliga tolkning av deras situation och erfarenheter, 
enligt fenomenologisk forksningsstil (Denscombe, 2009). När jag geomfört 
dessa intervjuer har det funnits ett intervjuschema till hjälp, för att underlätta 
intervjun bland annat. (Ruane, 2006)

När jag har analyserat studiens resultat har jag till en början utgått från 
min intervjuguide för att få en överblick vad varje elev svarade på dessa frågor 
och de eventuella följdfrågor som uppstått under intervjuerna. Därefter valdes 
tre aspekter ut av detta resultat som jag anser vara intressant för studien och 
mina frågeställningar. I diskussionsavsnittet resoneras kring dessa och möjliga 
kopplingar och orsaker ses ut. Under analysarbetet har jag även haft 
bakgrundslitteratur i åtanke och vad som går att koppla an till. 

3.2 Urval
Mitt urval har inte varit baserat på kön eller ålder utan endast på om eleverna 
har läs- och skrivsvårigheter, i första hand dyslexi, däremot har det skett ett 
bekvämlighetsurval när det valdes vilken skola som studien genomförts på då 
det är en skola som jag känner till sedan innan vilket Ruane (2006) passar väl in 
på beskrivningen för ett bekvämlighetsurval. Eleverna inom urvalsramen har 
läs- och skrivsvårigheter med misstänkt dyslexi, ännu ej utredd dyslexi eller 
utredd dyslexi. Jag valde att intervjua 5 elever för att få en bredd på resultatet. 
Det skedde ett första urval med karaktär av ett strategiskt urval (Stukát, 
2005)/kvoturval (Ruane, 2006) där jag tog hjälp av lärare och specialpedagog 
för att hitta elever med dessa svårigheter. Jag valde att fokusera på lärare som 
undervisar i svenskämnet för att min uppfattning är att dessa har störst 
möjlighet att se elever med språksvårigheter. Därfter gjordes ett 
ickesannolikhetsurval med karaktär av ett kvoturval där alla elever på skolan 
med dessa svårigheter fick frågan om de ville ställa upp och sedan fick de som 
tackade ja till studien medverka. Detta resulterade i fem elever ur tre olika 
årskurser. Ett kvoturval är enligt Ruane när deltagare väljs ut med hjälp av 
specifika egenskaper. Stukát menar även att detta urval används om man anser 
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att personerna som väljs ut skiljer sig åt i frågor utifrån olika egenskaper. 
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3.3 Etiska principer
Studien behöver enligt Stukát (2005) uppfylla vissa etiska principer och för att 
inte riskera anonymiteten av deltagarna i studien väljer jag att inte ange deras 
kön. Inte heller kommer det nämnas vilken årskurs eleverna går i för att ännu 
en gång säkra anonymiteten. Ruane (2006) nämner även att det är viktigt att 
det inte kan uppstå skadliga konsekvenser för deltagarna i studien, vilket också 
är en anledning till att studien är anonym. Konfidentialitetskravet har 
tillgodosetts genom en totalt anonymisering av personerna som deltar i studien, 
detta uppfylls genom att varken årskurs eller kön avslöjas och självklart inte 
namn, skola eller boendeort heller. Eleverna har informerats om syftet med 
studien, varför just de är utvalda att delta och att deras deltagande var helt 
frivilligt. De har blivit informerade om att det var möjligt att avbryta sitt 
deltagande när som helst under intervjun. De elever som var under 15 år har fått 
med ett missivbrev hem till sina föräldrar som har fått möjlighet att neka sitt 
barns deltagande i studien innan den började. Detta är för att informations- och 
samtyckeskravet ska uppfyllas, enligt Stukát (2005). Eleverna har även 
informerats om vad materialet från intervjuerna användts till och att materialet 
förstörs när uppsatsen är färdig och godkänd för att uppfylla nyttjandetkravet 
och inte riskera att kompromissa anonymiteten för deltagarna. (Stukát, 2005)

3.4 Reliabilitet och validitet
Då dyslexi är ett väldigt individuellt handikapp är det svårt att generalisera hur 
man arbetar med dessa elever. Dock kommer det alltid att finnas elever med läs- 
och skrivsvårigheter i skolan och lärare behöver alltid nya tips på hur dessa ska 
hanteras. 

Då intervjuerna har blivit inspelade och transkriberade så finns inte 
någon möjlighet att glömma vad som sagts och risken att skriva fel minskar 
vilket dock ökar tillförlitligheten. Deltagarna i studien fick även frågan om de 
ville läsa igenom transkribering när den var klar, allihopa sa nej. Detta är 
annars någonting som Denscombe (2009) nämner som en del av 
validitetsarbetet. Jag litar även på att deltagarna i min studie har svarat 
sanningsenligt och ärligt efter största möjliga mån, däremot påpekar 
Denscombe (2009) att respondenter har en tendens att svara olika på frågor 
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beroende på vem det är som ställer dem. Vissa av deltagarna ansåg att det var 
svårt att ge exempel eller fundera på hur de själva agerar och därmed svarat så 
gott de kan efter egna erfarenheter. Det som däremot är värt att 
uppmärksammas är att det är en kvalitativ studie och när den gjorts i form av 
intervjuer som här, är min tolkning även en del av resultatet. Även om jag 
försöker att hålla mitt eget tyckande utanför så går det inte att undvika då 
resultatet till viss del behöver tolkas.

Ämnet för uppsatsen är alltid aktuellt och därför viktigt att ta upp. Jag 
valde att göra alla mina intervjuer med elever på samma skola, dock har många 
av dem haft olika lärare på den här skolan vilket ger variation. 
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4. Resultat
Denna studie är genomförd på en och samma skola. Eleverna går i olika 
årskurser/klasser och har olika lärare. Därför har de även olika uppfattning av 
den hjälp de fått av sin lärare. Den hjälp de fått har även sett väldigt olika ut på 
flera sätt men det finns också likheter. Jag har valt att benämna eleverna som 
Elev 1-5 för att göra det så anonymt som möjligt men ändå få en struktur. Värt 
att nämna är även att alla elever inte har diagnostiserad dyslexi, de som har 
detta är elev 1, 2 och 4. Elev 3 och 5 har misstänkt, ännu inte utredd dyslexi eller 
utredda läs- och skrivsvårigheter. 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt för att lättare få en överblick. Den 
första delen visar vad eleverna upplever för svårigheter. Den andra delen 
fokuserar på vad eleverna anser att läraren har gjort och kan göra för att 
underlätta och sist men inte minst ligger fokus på vilka hjälpmedel och 
anpassningar som eleverna har erbjudits och vad de önskar hade erbjudits 
bland annat. Här läses även hur eleverna anser att dessa hjälpmedel och 
anpassningar har uppfattats och hjälpt eleverna. 

4.1 Svårigheter
Eleverna i denna studie har problem med olika saker men även till olika grader. 
Elev 1 känner att hen har mest problem när det kommer till att skriva och stava, 
likaså elev 2 känner detta, dock anser elev 2 att det även är jobbigt att läsa, 
någonting som elev 1 inte känner lika mycket. Elev 4 känner att problemen med 
att läsa och skriva fanns mer när hen var yngre och gick i årskurs tre till fem 
ungefär men att hen inte känner av detta alls lika mycket nu. Även Elev 1 och 3 
känner även de att problemen har minskat men att de fortfarande finns där 
ibland, dock kan Elev 3 tycka om att läsa böcker då och då. Elev 5 känner av 
problem med att skriva i första hand men att det även kan vara jobbigt att läsa, 
särskilt längre texter med svåra ord, alltså liknande som Elev 2. 

Det förekommer även bland eleverna att de upplever även matematiken 
som en svårighet. Majoriteten av eleverna känner att de har problem med 
matematik varav en av dessa inte klarar ett betyg E i ämnet. Elev 4 upplever att 
problemen numera är större inom ämnena matematik och NO än inom ämnet 
svenska. Eleven förklarar att hen emellanåt har svårt att förstå uppgifterna 
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inom matematikämnet och kan behöva någon som förklarar uppgifterna. Även 
Elev 5 upplever svårigheter med matematiken och får hjälp med att få uppgifter 
förklarade av lärare, vilket eleven upplever som en bra hjälp. 

I klassrumssituationer eller liknande upplever eleverna både liknande 
och olika problem. Elev 5 tar exempelvis upp temaarbeten som stressfullt då 
hen menar att denne brukar sluta arbeta när resterande klasskompisar börjar 
känna sig klara. Detta händer särskilt om arbetet som ska göras är svårt eller 
inte uppskattas av eleven. Det är flera av eleverna som ogillar muntliga 
framställningar eller skriftliga prov. Enligt eleverna brukar de skriftliga proven 
få göras muntligt för att underlätta. Elev 5 nämner att man vid muntliga 
framställningar brukar få möjligheten att redovisa för helklass eller enskilt för 
läraren men att eleven brukar försöka undvika dessa helt även fast hen tycker 
att det skulle vara lättare att redovisa för enbart läraren än för hela klassen men 
denne anser fortfarande att det är jobbigt och som eleven uttrycker det, 
pinsamt. Däremot skulle eleven känna att det vore ännu lättare att redovisade 
enskilt för läraren där någon eller några vänner fick sitta med och lyssna. 

Det positiva med dessa elever är att tre av fem inte känner att detta är ett 
stort problem. Elev 1 nämner att hen inte tänker mycket på det utan bara gör 
det som känns rätt men att problemet kändes av mer förr. Eleven tror att detta 
dels beror på att hen har utvecklats och lärt sig mer men också att hen har 
mognat, medan Elev 5 upplever sina problem som pinsamma och jobbiga men 
att det blivit lättare med mer hjälp. 

4.2 Lärarens arbete
De flesta av eleverna i studien har känt att de har fått tillräckligt med hjälp, 
närmare bestämt 4 av 5. Elev 4 känner att hen har fått hjälp av läraren nu på 
slutet när hen behövt det men känner inte att det har funnits hjälpmedel eller 
anpassningar i undervisningen som hade behövts i övrigt, hen upplever även att 
den hjälpen som erbjudits nu på slutet av terminen borde ha kommit tidigare. 
Däremot anser eleven att läraren alltid finns där när hen frågar efter hjälp, 
någonting som även de andra håller med om, dock önskar samma elev att 
läraren borde komma förbi och fråga hur det går med uppgifter även om man 
inte frågat efter hjälp. Elev 5 påpekar att det uppskattas när det är en lärare som 
kan sitta bredvid och hjälpa till när det behövs istället för att behöva fråga varje 
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gång. 

Elev 5 upplever det som jobbigt att fråga om hjälp om det är en ny lärare 
som eleven inte känner till, en välkänd lärare upplevs som lättare att fråga om 
hjälp. Resterande elever anser att de alltid frågar efter hjälp när de behöver det. 
Elev 4 kan dock hålla tillbaka ibland om hen upplever att denne behöver fråga 
om hjälp, enligt eleven själv, för ofta. Alla elever utom Elev 5 anser dock att 
läraren alltid kan hjälpa till när de frågar om hjälp. Elev 5 anser att vissa kan 
hjälpa största delen av tiden och vissa kan hjälpa ibland men att det är oftare 
som läraren kan hjälpa till än inte. 

Det finns många sätt som lärare kan anpassa undervisningen efter elever 
med särskilda behov. Dessa elever har önskemål både för vad läraren kan göra 
och vilka sorters hjälpmedel som de önskar ta del av. Elev 4 nämner att han 
önskar att läraren gjorde någonting så enkelt som att, i mån av tid, gå runt i 
klassrummet och fråga om det är någon som behöver hjälp istället för att vänta 
på att någon frågar då hen upplever att det är jobbigt att hela tiden behöva fråga 
om hjälp, då hen inte vill ta för mycket av lärarens tid från de andra eleverna. 
Två elever har fått hjälp med skolan utanför lektionstid, bland annat har en av 
dem varit kvar en timme efter skolan egentligen slutat för att få hjälp med 
studerandet. Denna hjälp har de båda upplevt väldigt positivt och de känner att 
det har gett bra resultat. 

Alla eleverna nämner att de haft möjlighet att göra prov muntligt istället 
för skriftligt men även andra anpassningar i form av exempelvis ljudböcker och 
talsyntes, varav det sistnämnda togs upp av en elev som en möjlighet som 
upptäckts genom att eleven själv har letat på internet hemma. De lärare som 
eleverna har haft verkar ha varit öppna för olika lösningar för att underlätta 
svårigheterna. Elev 5 nämner att lärare har gett flera olika lösningar på problem 
men att vissa har fungerat och vissa inte. För denna elev har det dock fungerat 
bäst med att ha en extra person i klassrummet som kan finns som hjälp för 
eleven och för ordningen i klassrummet. Eleverna verkar tycka att läraren till 
större del har gjort vad de kunnat för att hjälpa eleven.

4.3 Hjälpmedel och anpassningar
Eleverna har många tips på vad lärare kan göra annorlunda för att underlätta 
för dem. Men de visar även många exempel på hjälp de får av läraren. Elev 1 
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nämner att hen har två program installerade på sin dator som är till för 
rättstavning och ordförslag, någonting som även elev 2 nämner att han har. Elev 
3 och 4 har dessutom haft hjälp av lärare utanför lektionstid men även under 
lektionstid för att ha större chans att klara sina betyg. Elev 4 däremot önskar att 
denna hjälp hade kommit tidigare då hen menar att den inte uppkommit förrän 
i slutet på vårterminen detta läsår, vilket har resulterat i att eleven inte har 
klarat godkänt i ett viktigt ämne, någonting som hen inte tror hade hänt om 
denna hjälp hade kommit tidigare. Denne elev är dock noga med att det är 
viktigt att kräva hjälp mer i framtiden för att undvika att hamna i samma sits 
igen. Elev 5 har även fått hjälp av en extra lärare under lektionstid.

Det är fyra av fem elever som framför att de inte har använt sig av någon 
strategi för att jobba runt eller underlätta sina svårigheter. Däremot säger 
exempelvis Elev 4 att denne slutade arbeta om uppgifterna som skulle göras var 
allt för svåra medan Elev 3 sa sig jobba hårdare vid mötet med en svår uppgift, 
båda två påpekar dock att de alltid gör sitt bästa vid varje uppgift. Elev 5 framför 
att det är vanligt att denne försöker strunta i uppgifterna när det är svårt men 
att hen gör det mindre nu än förut. Orsaken till detta uppges vara att hen börjat 
tänka på betygen som ska användas för att söka till gymnasiet och vill därför 
kämpa hårdare. Elev 2 och 3 använder hemmet som strategi för att bland annat 
förstå uppgifter. Hen har också fått hjälp hemma med olika lässtrategier för att 
underlätta. Elev 4 påpekar dock att hjälpen hemifrån brister av olika 
anledningar. Elev 2 har utöver detta även själv letat fram talböcker på internet 
istället för att läsa en bok.

Ingen av eleverna har fått möjlighet att välja ut hjälpmedel själva utan de 
hjälpmedel som de har fått har blivit utvalda av skolans specialpedagog. Elev 4 
upplever dock inte att det har erbjudits några konkreta hjälpmedel, datorn 
exempelvis har hen inte upplevt som en hjälp utan mer som ett vardagligt 
verktyg medan reste ställer sig positiva till datorn som ett bra hjälpmedel. Elev 2 
ger exempel på ett hjälpmedel som han anser skulle passa honom perfekt, han 
förklarar det som en funktion där man kan tala in någonting som datorn sedan 
skriver i text, som omvänd talsyntes. Elev 3 tror att denne lär sig bättre om 
skolarbetet är roligare och att detta skulle hjälpa men hen påpekar även att 
personen inte vill ha för mycket hjälp så att man inte behöver tänka själv. Elev 5 
har fått två appar nedladdade på datorn men som hen uppger inte har använts, 
dessa var bland annat till för att underlätta skrivning, även elev 1 nämnde detta. 



23
Alla elever har dock en egen dator med rättstavning i skrivprogrammet. Eleven 
har även fått tips att börja läsa mer. 
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4.4 Resultatsammanfattning
Eleverna i denna studie är till större delen nöjda med den hjälp de fått även om 
en viss del av det upplevs ha kommit för sent. De har erbjudits olika hjälpmedel 
och anpassningar som dock verkar fungera olika bra. Två av eleverna slutar 
emellanåt jobba och en av dessa verkar ha utvecklat strategier för att undvika att 
göra saker i skolan, ett exemepl är muntliga redovisningar. Det är dock vanligt 
att eleverna har rättstavningsprogram på sin dator, ett redskap de alla har, men 
även ljudböcker nämner eleverna som en del av anpassningarna i 
undervisningen. Eleverna har inte heller fått välja sina hjälpmedel själva utan 
har fått dessa utdelade till sig. En av eleverna har även letat efter diverse 
hjälpmedel med hjälp hemifrån. Ett hjälpmedel som de dock talar gott om är 
extra personal i skolan som kan hjälpa till, exempelvis efter skoltid men också 
en extra person i klassrummet som kan hjälpa till för att slippa fråga läraren om 
hjälp hela tiden, någonting som upplevs som jobbigt bland eleverna. 

De flesta eleverna anser inte att deras svårigheter har skapat större 
problem för dem, den ena tänker knappt på att de finns samtidigt som en annan 
tycker att de är jobbiga och pinsamma. Man ser även att vissa av eleverna anser 
att de har mer problem eller liknande problem inom matematikämnet och att 
deras läs- och skrivsvårigheter märktes av mer när de var yngre. Majoriteten 
anser dock att lärarna gjort vad de kunnat för eleverna och visar inget missnöje 
mot dessa. Den elev som är mest missnöjd, vad det verkar, med skolans hjälp 
med dennes svårigheter, är dock positiv till den hjälp som erbjudits men 
missnöjd med tidpunkten då den erbjöds.
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5. Analys
I detta kapitel analyseras tre punkter ur resultatet som funnits intressanta i 
samband med frågeställningarna för studien. Dessa presenteras i samband med 
bakgrundslitteraturen.

5.1 Elevernas nöjdhet med det som erbjudits
Om man ser till Johansson och Pettersson (2008) ser man att det finns en 
uppsjö av olika hjälpmedel och anpassningar, de flesta av dessa elever har dock 
inte testat större delen av dem. De har alla varsin dator och de har 
rättstavningsprogram installerat på datorerna. Elev 5 hade två appar 
installerade utöver detta. Men eleven hade inte använt dessa. Det som verkar ha 
hjälpt eleverna allra mest av den hjälp de erbjudits har varit muntliga prov, 
tillräckligt mycket stöd och datorn. Även ljudböcker har varit en stor hjälp och 
nämns av alla elever. Skolverket (2011) påpekar i läroplanen att det är väldigt 
viktigt att läraren ger eleverna det stöd de behöver och även kunna erbjuda 
eleverna eventuella hjälpmedel vid behov. I detta fall verkar det som att lärarens 
stöd har varit viktig för eleverna, särskilt det extra stödet från andra 
lärarresurser inom skolan. Detta stöd är viktigt att uppmärksamma då 
Skolverket (2011) visar att skolan har som ansvar att fokusera extra mycket på 
de elever med svårigheter och detta är ett bra sätt att göra det på utan att ta in 
tekniska hjälpmedel som eleven möjligtvis inte har tillgång till efter avslutad 
skolgång. 

Vårdguiden (Martinez, 2014) och Dyslexiförbundet (2015A) menar att 
man bör börja arbetet för att underlätta för elever med dyslexi så tidigt som 
möjligt för att kunna förebygga så mycket som möjligt av framtida problem. 
Elev 3 och 4 upplever båda två att problemen var värre förut än vad de är nu. 
Vilket kan vara ett resultat av tidigt arbete för att underlätta svårigheterna för 
eleverna. Men Elev 1 känner att problemen har blivit lättare på senare tid dock 
märker denne av problemen med läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning 
nu än vad Elev 3 och 4 verkar göra som känner av sina matematiksvårigheter 
mer numera. Men dessa är mycket möjligt resultat av tidigt arbete med 
svårigheterna.
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Trots att eleverna inte erbjudits så många olika typer av hjälpmedel i 

relation till vad som finns verkar de ändå till stor del vara nöjda med det som 
har erbjudits. Däremot har exempelvis Elev 2 tagit hjälp hemma och sökt upp 
egna metoder och hjälpmedel där skolan inte har hållt måttet. Eleven uttrycker 
dock inte missnöje gentemot skolan eller lärare för att detta inte har gjorts i 
skolan iställer för i hemmet. Elev 4 uttrycker missnöje mot att den hjälp han 
behövt nu har erbjudits för sent. Men att den hjälp som erbjudits har varit bra. 
Däremot har ingen av dessa elever fått veta vilka hjälpmedel som finns och 
kunnat välja själva det de känner skulle passa bäst. Elev 4 uttryckte dock en 
önskan om ett skrivhjälpmedel där man talar till exempelvis en dator och datorn 
skriver ner texten åt en, vilket ändå resulterar i en skriven text och eleven 
behöver inte tänka på att stava rätt med mera. 

5.2 Strategier
Eleverna i studien uppger till större del att de inte hittat strategier för att 
underlätta arbete eller för att undvika men vid närmare eftertanke så märks det 
att åtminstone två av dem emellanåt slutar arbeta för att de upplever arbetet 
som för svårt. En tredje söker efter egna metoder hemma för att underlätta 
bland annat sitt skolarbete. Eleverna verkar inte fullt medvetna om att de 
använder sig av olika strategier för att underlätta för sig själva. Elev 5 verkar 
dock vara den som är mest medveten om vad det är som får denne att sluta 
arbeta exempelvis och jobbat upp en strategi för när hen slutar arbeta och 
varför. Det verkar dock även som att Elev 5 är den som tycker att dessa 
svårigheter är mest mentalt och socialt jobbiga då eleven upplever dem som 
pinsamma till exempel. De andra eleverna i studien verkar ha accepterat sina 
svårigheter på ett annat sätt och tycker inte att de är jobbiga. Jacobsson och 
Nordman (2008) har även de sett i sin undersökning att de flesta elever anser 
att de inte använder sig av någon särskild strategi för att underlätta för sig 
själva. Elev 2 nämner dock att denne tagit hjälp av hemmet och utforskat olika 
lässtrategier bland annat och även sökt upp olika hjälpmedel på internet på 
egen hand. Dock ser vi också att Elev 5 är väldigt medveten om sina strategier 
att undvika skolarbetet. Möjligt är att de yttre omständigheterna har påverkat 
dessa två elever olika vilket gjort att de utvecklat strategier på olika sätt.
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5.3 Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter
Tre av eleverna i studien påpekar att de även har problem med matematik, två 
av dessa känner även oftast att matematiken är ett större problem än läs- och 
skrivsvårigheterna i exempelvis svenskämnet. Lundberg och Sterner (2004) 
förklarar detta med att matematik och läsning har liknande kognitiva krav, de 
hänvisar till Lundberg och Sterner (2002) och menar att ca 12% av alla elever 
har svårigheter med både matematik och läsning. Författarna (2004) menar 
även att läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder kan leda till matematiksvårigheter 
senare i åldrarna på grund av eleven får känslor av misslyckande och 
frustration. Men även att det kan vara tvärtom, att matematiksvårigheter leder 
till läs- och skrivsvårigheter.

Elev 4 exempelvis kände av läs- och skrivsvårigheterna mer när denne 
var yngre men att hen känner av matematiksvårigheterna betydligt mer nu. 
Detta skulle kunna vara ett fall av det som Lundberg och Sterner (2004) tar 
upp. De tar även upp vad orsaken till den typ av problem kan vara och pekar 
speciellt på den fonologiska medvetenheten och menar på att brister här kan 
vara en stor påverkande faktor till dessa två svårigheter. Johansson och 
Pettersson (2008) nämner denna svårighet som en av tre typer av dyslexi, också 
är denna enligt Johansson och Pettersson den vanligaste av dem. Detta kan 
möjligtvis även kopplas till Skolverkets antydan om att svårigheter som inte 
adresseras eller elever med svårigheter som inte får tillräckligt med hjälp med 
sina svårigheter resulterar i ett bristande lärande i övrigt. 



28

6. Diskussion
I diskussionsavsnittet som följer diskuteras de mest intressanta delarna av 
studien. Det diskuteras även över metodvalet och vad som gått bra men också 
vad som hade kunnat göras annorlunda i förhållande till resultat och 
bakgrundslitteratur.

6.1 Metoddiskussion
Jag tror inte att resultatet från denna undersökning skulle kunna jämföras med 
alla andra skolor och därmed generaliseras på det sättet, inte ens skolor i 
samma stad. Överförbarheten finns dock i hur eleverna/deltagarna vill få hjälp, 
och vilket bemötande de vill ha från läraren. Även om man som lärare inte kan 
överföra vad en elev behöver till en annan elev och tro att det ska fungera, finns 
det självklart möjlighet att ta delar av det. Särskilt ser vi det då de fem 
deltagarna i denna studie inte vill ha undervisningen på samma sätt heller.

Jag anser att metoden jag valde har fungerat väldigt bra då jag har fått 
fram de svar jag har varit ute efter och utan att deltagarna har känt obehag eller 
liknande för att svara på vissa frågor. Däremot har jag upplevt att jag hade 
svårigheter att hitta deltagare till en början då jag var ute efter elever med 
specifikt dyslexi dokumenterat. Därför valde jag att bredda mig till läs- och 
skrivsvårigheter överlag där man har misstänkt dyslexi eller där eleven har blivit 
ställd i kö för utredning av dyslexi. Detta var för att göra det enklare att finna 
kvalificerade deltagare. Jag har även valt att inte hålla mig till endast en årskurs 
utan intervjuat elever från tre olika årskurser, däremot väljer jag att inte 
uppmärksamma detta i mitt resultat då jag inte anser att det var viktigt i 
sammanhanget.

Jag valde att gå genom de lärare som har eleverna i ämnet svenska för att 
ta reda på vilka elever jag kunde prata med. Jag talade även med skolans 
specialpedagog men då hen är ny på skolan upplevde denne att lärarna hade 
bättre koll på enskilda elever. Till en början hade jag svårt att få hjälp av lärarna 
dock då de var väldigt upptagna. Till en början skickade jag ut mejl till de 
berörda men det slutade med att de inte svarade på dessa och när jag sedan åkte 
till skolan efter det hade bara vissa tid att hjälpa mig. På mitt tredje besök på 
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skolan hade jag lyckats få tag på alla berörda lärare och fått den hjälp jag 
behövde. Därefter var undersökningsarbetet klart en vecka senare med alla 
intervjuer av elever. Därför upplever jag att valet att mejla lärarna i början inte 
var särskilt bra. Jag önskar att jag hade besökt skolan tidigare och pratat med 
berörda lärare när jag var där. 

Om jag hade gjort om studien nu och hade tagit till vara på tiden bättre 
hade jag antagligen utökat mitt sökområde utanför denna skola för att få ett 
bredare perspektiv över fler skolor. Resultatet av att endast fokusera på en fråga 
kan ha gett ett färgat resultat som endast syns på denna skola. Därför hade det 
varit intressant att se hur elever på andra skolor uppfattar sin situation. 

Jag var till en början nervös över hur intervjuerna skulle gå och om de 
skulle bli för personliga vilket skulle leda till att deltagarna i studien inte ville 
svara på en eller flera frågor eller känna sig obekväma i situationen. För att 
försöka undvika detta till största möjliga mån valde jag att ställa de mindre 
personliga frågorna först för att sedan övergå till mer personliga frågor senare i 
intervjun. Trots mina farhågor blev aldrig stämningen på intervjuerna dålig 
eller ansträngd på grund av att deltagarna kände sig obekväma. Däremot blev 
resultatet nästan det motsatta och de berättade mer personliga saker än vad jag 
frågade om vilket glatt överraskade mig då jag anser att det är viktigt att den 
personen som ska svara på frågorna i en intervju behöver vara bekväm med 
situationen för att kunna svara så bra som möjligt. 

6.2 Resultatdiskussion
Det faktum att eleverna inte fått välja sina egna hjälpmedel och anpassningar 
kan möjligtvis ses som negativt men att eleverna är nöjda med det som tagits 
fram för dem reflekterar dock positivt på både lärare och specialpedagog. 
Däremot finns det elever i studien som inte använder de hjälpmedel de fått, 
exempelvis Elev 1 och 5 som har programmen på sina datorer men som inte 
använder dem. Elev 1 använder det ibland när det ska skrivas men Elev 5 har 
aldrig öppnat programmen. Det är intressant att spekulera i varför eleverna inte 
tar hjälp av det som finns för att underlätta för sig själva. Det kan möjligtvis 
hänga ihop med Elev 3s uttalande om att man inte vill ha för mycket hjälp. Men 
det kan också vara att Elev 5 främst kanske tycker att det är pinsamt. Dock 
verkar det inte som att det är någon av dem som tycker att det är pinsamt eller 
jobbigt att prata med mig om sina problem. 
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När det kommer till de strategier som det pratas om är eleverna på 

samma plan och säger att de inte använder några strategier för att underlätta 
eller undvika skolarbetet. Här skulle det vara intressant att även höra lärarnas 
uppfattning om saken och om de håller med. I vissa fall verkar eleverna 
omedvetna om vad de gör och att de gör det för att kanske slippa någonting eller 
underlätta det. Det kan vara att de gör någonting som de anser är normalt och 
därför inte ser det som en strategi. 

Elev 3 uppger att hen aldrig slutar arbeta på en uppgift på grund av sina 
svårigheter utan bara kämpar hårdare. Även Elev 1 uppger att denne inte heller 
låter sina svårigheter påverka om eleven gör en uppgift eller inte. Elev 5 
däremot har många gånger avslutat sina uppgifter innan hen är klar på grund av 
sina svårigheter. Detta händer speciellt, menar eleven, när dennes uppgift inte 
är i närheten av att vara klar och klasskamraterna börjar bli klara med sina 
uppgifter. Om detta beror på att eleven skäms för att det tar längre tid eller för 
att hen inte vill bli klar sist går dock att ifrågasätta. Detta har möjligtvis också en 
koppling till att eleven undviker muntliga framställningar. Det som dock är 
positivt är att eleven har blivit medveten om detta och är villig att åtgärda det, 
för sin egen skull. 

Det är intressant att se kopplingen mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Det är två av eleverna som märkte av läs- och 
skrivsvårigheter när de var yngre men som känner av matematiksvårigheterna 
mycket mer nu än läs- och skrivsvårigheterna. Att det är 12 % av alla elever som 
har båda dessa svårigheter förvånar mig inte, särskilt eftersom flera av eleverna 
i denna studie känner av båda dessa svårigheter (Lundberg och Sterner, 2002). 
Då det finns studier på att dyslexi är ärftligt och olika teorier om på vilket sätt 
det förs vidare, kan detta vara kopplat till matematiksvårigheter eller kommer 
dessa som en verkan av läs- och skrivsvårigheterna som Lundberg och Sterner 
(2004) menar (Johansson och Pettersson, 2008 & Martinez, 2014). Det är ju 
dock viktigt att påpeka att det är ca 5 % av befolkningen som beräknas ha 
dyslexi (Dyslexiförbundet, 2015A) och 12 % som man räknar med har läs- och 
skrivsvårigheter tillsammans med matematiksvårigheter. Med andra ord har 
inte alla med läs- och skrivsvårigheter dyslexi och det är viktigt att komma ihåg. 

Det faktum att denna studie motbevisade min uppfattning om att de med 
dyslexi inte får hjälp med sina svårigheter känns väldigt positivt. Dessutom att 
tre av dessa fem elever har fått hjälp av en extra lärarresurs för att underlätta 
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sina svårigheter är väldigt bra. Av de andra två känner den ena att det inte 
behövs och den andra utforskar olika strategier och hjälpmedel själv med hjälp 
hemifrån och klarar sig bra på det sättet. Dock är det negativt att en av eleverna 
anser att hjälpen kom försent. Denne kommer dock kräva mer hjälp i framtiden 
eftersom det upplevdes av eleven att ingen märkte att det behövdes extra 
resurser och hjälpmedel för att hen skulle klara sina betyg. Detta är dock viktigt 
enligt alla styrdokument att det inte får hända. Alla elever har rätt att få 
tillräckligt med hjälp för att klara sina betyg.
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7. Avslutande reflektioner och sammanfattning
Denna studie har gett svar på de frågor jag önskade få svar på och har även visat 
att min uppfattning om att elever med svårigheter inte får tillräckligt med hjälp, 
inte stämmer. Åtminstone inte på den skola som studien är genomförd på. 
Eleverna är på det stora hela positiva till den hjälp de fått och de hjälpmedel 
som erbjudits. Flera av eleverna har talat om att lärare erbjudit dem flera olika 
lösningar för att lösa de problem som står i vägen för skolarbetet och eleverna 
verkar vara nöjda med hur lärarna agerar för att hjälpa. 

Jag hoppas att dessa uppgifter inte gäller enbart för denna skola utan att 
det är fler elever som känner sig positivt inställda till den hjälp de fått av sin 
skola och sina lärare för att ha samma chans att klara sina betyg som sina 
klasskamrater. När det är så många människor i Sverige som har dessa problem 
är det viktigt att lärare vet hur man ska hantera dessa svårigheter. Det är trots 
allt ungefär en halv miljon svenskar som har dyslexi enligt Dyslexiförbundet 
FMLS. (2015B)

7.1 Slutsatser
Eleverna i denna studie har alla olika upplevelser av sina problem. En upplever 
dem som jobbiga och pinsamma medan en annan knappt tänker på sina 
problem som svårigheter över huvud taget. Sedan finns det den som gör allt för 
att göra skolarbetet enklare och den som gärna undviker det. De flesta eleverna i 
denna studie upplever dock inte att deras svårigheter är ett stort problem i deras 
skolgång. Det är dock väldigt intressant att se till Elev 5 som tycker att 
svårigheterna är väldigt jobbiga och se orsaker till detta. 

Av eleverna är flertalet nöjda med den hjälp de fått och de hjälpmedel 
som erbjudits. Den sista av dem tycker att hjälpen har kommit för sent men att 
när den väl erbjöds så var den bra. Dock känner eleven att den skulle ha behövts 
tidigare för att hinna hjälpa eleven tillräckligt mycket. Eleven uppger dock att 
hen kommer kräva mer hjälp med sina problem i framtiden för att inte samma 
sak ska upprepas igen. Men de hjälpmedel och anpassningar som erbjudits 
eleverna har de glatt tagit emot. Särskilt de elever som erbjudits extra hjälp i 
form av en lärarresurs verkar vara nöjda men de är även positivt inställda till 
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exempelvis muntliga prov och ljudböcker som erbjudits.

Eleverna i studien har blivit introducerade för de erbjudna hjälpmedlen 
genom dess lärare och/eller specialpedagog, varav det senaste är vanligast bland 
dessa eleverna. Ingen av dem har fått veta vilka hjälpmedel som finns att 
använda sig av utan de har fått hjälpmedel och anpassningar bestämda av lärare 
och specialpedagog för vad dessa tror passar eleven i fråga bäst. Trots detta 
verkar de hjälpmedel och anpassningar till största del fungera även om vissa av 
eleverna inte använder dem hela tiden eller över huvudtaget. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning
Jag hoppas och vill att forskningen runt dyslexi och andra läs- och 
skrivsvårigheter aldrig upphör. Alla elever man möter som lärare är olika och 
därmed fungerar de inte på samma sätt i sina svårigheter. Det är varje lärares 
skyldighet att kontinuerligt fortbilda sig på ämnet av elevers svårigheter och för 
att lärare ska kunna göra detta behöver forskningen fortsätta. 

Utifrån denna studie kan man se att fler studier från elevers synvinklar är 
viktigt då deras synvinkel säger mycket om den hjälp som fåtts. Eleven vet oftast 
själv vad som fungerar för denne och vad som inte fungerar, om inte annat har 
antagligen de flesta elever förslag på vad som kan göras. Detta märks tydligt i 
denna studie, dock skulle det vara intressant att göra denna undersökning mer 
storskalig och se hur det ser ut på fler skolor och om det finns skillnader mellan 
exempelvis olika skolor eller kommuner. Det kan även behöva undersökas mer 
om de situationer där eleven inte vet vad som är bäst och lärare eller 
specialpedagog behöver ta ett större ansvar. Viktigt är även att undersöka varför 
vissa elever uppfattar sina svårigheter som mycket jobbigare än andra som var 
fallet i denna studie mellan dessa fem elever. 

Framför allt är det viktigt att göra flera studier på dyslexi vid 
tvåspråkighet eller vid inlärning av ett nytt språk, hur man kan upptäcka detta 
och jobba med det. Det krävs ofta hög kompetens av pedagogen att se skillnad 
på läs- och skrivsvårigheter och okunskap i det nya språket till exempel. Därför 
behöver det finnas många sätt att fortbilda sig inom detta för att alla pedagoger 
ska ha redskapen att se skillnaden. 
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Bilaga 1 Missivbrev
Information till dig som förälder eller elev 
Mitt namn är Samantha Vendin och jag är student på Mälardalens högskola där jag 
studerar till gymnasielärare i ämnena svenska och engelska. Just nu skriver jag ett 
examensarbete i pedagogik som jag skulle behöva hjälp från ditt barn att genomföra. Jag 
genomför en intervjustudie där jag undersöker elevers uppfattning om den hjälp de fått i 
skolan i samband med läs- och skrivsvårigheter. 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna enkätundersökning å ditt barns vägnar. Om 
du inte önskar att ditt barns ska delta i studien så måste du kontakta mig antingen via 
mejl eller telefon innan den 28 maj då jag kommer att börja med de första intervjuerna 
den 29 maj. Undersökningen kommer att gå till så att eleven och jag kommer att sitta 
ensamma någon gång under skoldagen och diskutera detta ämne. Jag kommer att ställa 
diverse frågor på ämnet men det hela kommer mestadels vara som ett samtal. Jag 
beräknar att samtalet kommer att vara cirka 30 minuter långt men det kan bli både 
kortare och längre beroende på hur mycket ditt barn har att säga på ämnet. 

Elevens deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Eleven har rätt att när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några som helst negativa 
konsekvenser. När intervjun är genomförd kommer det inte att vara möjligt att 
identifiera en enskild elevs intervjusvar i examensarbetet, eftersom de är helt anonyma. 
Intervjun kommer endast höras av mig själv och möjligtvis min handledare för arbetet. 
Inga data kommer att sparas efter att undersökningen är genomförd, dokumenterad och 
godkänd som mitt examensarbete. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA, 
vilken kan nås av allmänheten om Ni skulle vilja läsa den slutgiltiga versionen.

Jag  som  genomför  studien  heter,  som  tidigare  nämnt,  Samantha  Vendin  och  min 
handledares namn är Bengt Nilsson. 
Kontaktuppgifter till mig är; Handledares 
kontaktuppgifter;
samantha.wendin@hotmail.com
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bengt.nilsson@mdh.se

073-59 31 222 073-2687513
150526 Västerås
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Bilaga 2 Intervjuguide
 Vilka hjälpmedel har skolan erbjudit dig?

◦ Vilka har varit bäst/sämst?
 Har du fått veta vilka hjälpmedel som finns och då fått vara med och 

välja eller har skolan/läraren/specialpedagogen valt åt dig?
 Hur fungerar datorn som hjälpmedel? 
 Vad känner du att du har problem med?
 Vad vore det perfekta hjälpmedlet för dig om du fick komma på 

något själv?
 Har du utvecklat strategier för att komma runt eller hjälpa dig själv 

med dina svårigheter?
◦ Komma undan/runt eller hjälpa dig själv?
◦ Varför?
◦ Vilka strategier?

 Frågar du lärare om hjälp när du behöver det?
 Har läraren funnits där och hjälpt dig i dessa situationer?
 Känner du att du får tillräckligt med hjälp?
 I vilka klassrumssituationer känner du att dina svårigheter håller dig 

tillbaka? (om du gör det)
 Kan läraren göra någonting annorlunda för att underlätta för dig?


