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Abstrakt  
 

Syfte med min studie var att undersöka elevers läs- och skrivsvårigheter i ett yrkesprogram och hur 

lärarna anpassar sin undervisning till dessa elevers studiesituation. För att få svar på dessa frågor så 

gjordes en kvalitativ studie på en skola i norrland. Intervjupersonerna är fyra stycken elever med 

läs- och skrivsvårigheter och fyra stycken lärare. Relevant litteratur, forskningsrapporter och artiklar 

om läs- och skrivsvårigheter tas också upp. Resultatet tyder på att både lärare och elever inte får 

resurser som de behöver, avsaknaden av en specialpedagog som kan hjälpa elever och lärare i 

klassrummet. Lärarna försöker att anpassa sitt eget material till eleverna med bilder och ljudböcker. 

Informationen mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare brister när det gäller att delge om 

en elev har t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller särskilda behov. Eleverna i studien trivs när de har 

karaktärsämnen och får arbeta praktiskt med händerna både i skolan och på arbetsförlagd utbildning.   
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Inledning/ Bakgrund 

  
Jag arbetar som lärare på ett gymnasialt yrkesförberedande program och har arbetat där i 6 år 

och läser nu sista kursen på yrkeslärarutbildningen för att få behörighet som yrkeslärare. 

Genom mitt arbete som yrkeslärare så kommer jag i kontakt med elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Vid undervisning upplevde jag att eleverna visade ointresse vid både 

skrivuppgifter och läsuppgifter. Jag förändrade min undervisning och började använda mig 

mycket av PowerPoint kombinerat med många bilder och filmer. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter uppvisade då ett mycket större intresse än vad de tidigare hade visat i den 

vanliga traditionella undervisning som jag haft. Min upplevelse som lärare är att det är mitt 

ansvar genom ett pedagogiskt förhållningssätt få med alla studenter till lärandet. En stor 

utmaning är de elever med läs och skriv svårigheter. Därför har jag valt att göra en studie om 

ämnet läs och skrivsvårigheter 

 

Samhället ställer stora krav på ungdomarna i dag, en bra läs och skrivförmåga blir allt 

viktigare för att klara sig i livet. Arbetslivet kräver allt högre kompetens i takt med 

utvecklingen och skolan måste då anpassa sig till arbetsmarknadens krav. Att ha en god läs 

och skrivförmåga har blivit allt viktigare. Utvecklingen inom bilindustrin ställer allt högre 

krav på att eleverna. Hur ska eleverna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kunna ta till 

sig den snabbt utvecklande kunskapen när det gäller att reparera de senaste årsmodellerna som 

kommer ut på marknaden i dag? Allt högre krav på läskunnighet ställs i dag på yrkesutövarna, 

därmed också på eleverna.  

 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) visar i sin undersökning att nästan fem procent 

av ungdomarna mellan 20 – 25 år i Sverige har nedsatt läs- och skrivförmåga. Vilket gör att 

de endast klarar de enklaste läs- och skrivuppgifterna i det vardagliga livet. Enligt läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94). Var ett av 

målen att varje elev efter genomgången grundskola ska behärska det svenska språket. 

Utredningen visar att de fem procent av ungdomarna mellan 20 – 25 år som har nedsatt läs- 

och skrivförmåga ligger långt under kravnivån i svenska efter nio år i grundskolan.  

I styrdokumentet står det att ett av de övergripande målen i grundskolan är att ”skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och 

kan lyssna och läsa aktivt och utrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo94 s.10).  
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 Nilsen (2005) hävdar att en del barn får bekanta sig med skriftspråket tidigt för andra barn är 

det först i grundskolan som man kommer kontakt med skriftspråket. Barnen har skiftande 

bakgrund och de har kommit olika långt i lärandet för läsning och skrivning när de börjar i 

skolan. Lärarna ska möta skolbarnen både som grupp och som enskilda individer med olika 

förutsättningar när det gäller lärandet och förståelse. Enligt Nielsen kan det skapa problem när 

vissa elever inte hänger med i undervisningen. Då tenderar läs- och skrivsvårigheter att ses 

som ett elevproblem när det själva verket är skolan som har undervisnings problem (Nilsen, 

2005). 

 Skolverket (2003) undersökte om särskilt stöd i grundskolan och då gjordes det en 

enkätstudie med drygt 1000 skolor och två fallstudier. Resultaten visade att det är 17 procent 

som får särskilt stöd i skolorna medan 21 procent av eleverna bedöms att vara i behov av 

särskilt stöd. Detta innebär enligt Skolverket att var femte elev har stora problem och skulle 

ha behov av extra stöd men inte får det. 

Skolverket redovisar resultatet i en internationell undersökning Pisa 2009 (Programme for 

International Student Assessment) som är en internationell undersökning av läsförståelse och 

kunskaper i matematik och naturvetenskap hos 15-åringar. Undersökningen visar ett försämrat 

resultat i läsning bland svenska 15 åringar jämfört med andra jämnåriga i övriga OECD-

länder (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som består av mer än 30 

länder, där flertalet är europeiska . Svenska elever har halkat efter mer och mer sedan år 2000 

enligt Skolverket. Det kommer att få konsekvenser när eleven ska söka in till 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program. Eleverna måste då ha betyget 

godkänt i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. För de elever 

som inte uppnår behörighet är det individuella programmet tillgängligt (Skolverket, 2010).  

Det är grundskolans ansvar att de som lämnar årskurs 9 ska kunna skriva och läsa på svenska 

och engelska Lpo (94).  

Läroplanen för gymnasiet heter läroplan för de frivilliga skolreformerna (Lpf 94). Liknande 

beskrivning finns i styrdokumentet Lpf (94) det är att gymnasieeleven ”kan utrycka sig i tal 

och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes och vardagslivet och för fortsatta 

studier” och att eleven ska kunna” söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 

kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt, glädje” (Lpf 94 s.10). I styrdokumentet Lpf 

(94) för gymnasieskolan så framkommer det vilka skyldigheter skolan har mot elever med 

särskilda behov. Föhrer och Magnusson (2010) hävdar att en del elever som har läs- och 

skrivsvårigheter inte är så studiemotiverade, då kan ett praktiskt program vara ett realistiskt 

alternativ där betygen inte är så höga (Föhrer & Magnusson, 2010). 
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 Kan det vara så att studie- och yrkesvägledare rekommenderar de yrkesförberedande 

programmen på gymnasiet till elever som har svårt att tillgodogöra sig de teoretiska ämnena i 

skolan? Anledningen kan vara att den allmänna inställningen i samhället är att dessa program 

är mer lämpade för elever med läs och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter, när de 

innehåller mera praktiskt lagda övningar och mindre teori än de studieförberedande 

programmen. 

 

Mot denna bakgrund och mina egna erfarenheter vill jag göra en forskning om elever med läs- 

och skrivsvårigheter för att se hur väl det stämmer överens med att deras läs- och 

skrivförmåga har blivit allt sämre under 2000-talet.  

 

Syfte  
 

Syftet är att undersöka studiesituationen för elever med läs- och skrivsvårigheter i ett 

yrkesprogram.  

Frågeställning 

 

Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter sin studiesituation i sin yrkesutbildning? 

Vilka upplevelser har elever med läs- och skrivsvårigheter på praktikplatsen, både negativa 

och positiva? 

Hur anpassar lärare sin undervisning till dessa elevers studiesituation? 

 

Dessa frågor kan ge mig information hur elever ser på läs- och skrivsvårigheter i sin 

studiesituation och hur lärare gör i sin undervisning för att hjälpa eleven med läs- och 

skrivsvårigheter i ett yrkesprogram.    

 

 

 

Tidigare Forskning 
 

I detta avsnitt redogör jag för en historisk tillbakablick om forskningen och skolans utveckling 

när det gäller läs- och skrivsvårigheter under 1900- talet.   
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Historiskt perspektiv på läs och skrivundervisning 

 

När någon talar om läs- och skrivsvårigheter vet alla vad som menas, använder man ordet 

dyslexi så undrar man vad det ordet betyder. Stadler (1994) hävdar att den som har dyslexi har 

svårigheter med skriftspråket och det talande språket. Även de skrivna symbolerna, 

bokstäverna och orden blir till ett problem. Dyslexi betyder svårighet med orden (Stadler, 

1994).  

Ingvar (2008) hävdar att det talade språket finns i alla kulturer i dag medan det skrivna 

språket är en senare uppfinning av människan. När det tryckta ordet kom så uppstod dyslexi.  

År1896 publicerade den brittiske läkaren Morgan den första rapporten om dyslexi med titeln 

(ett fall av medfödd ordblindhet) den handlade om en normalbegåvad pojke som hade stora 

läs och skrivproblem trots att han fått mycket träning (Ingvar, 2008).  

   

På 1920- och 1930- talet var skrivregler och stavning en fråga som var uppmärksammat i 

skolan. Det första svenska standardprovet i rättstavning arbetades fram. Då ville man utarbeta 

en svensk standard för det svenska språket. Inger Anderssons avhandling (Läsning och 

skrivning: En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen1842–1982) 

visar att skolutvecklingen under 140 år har varit och att det är fortfarande en kontroversiell 

fråga (Swärd, 2008). Mellan 1940- och 1950 gjordes en utredning om en enhetsskola och den 

26 maj 1950 beslutade riksdagen att Sverige på sikt skulle införa en nioårig enhetsskola 

(Hartman, 2005). På 1950-talet så fanns det behov av ny arbetskraft inom industri och 

offentlig sektor vilket gjorde att det efterfrågades högre utbildning. En god läs- och 

studieteknik skulle stimulera fram elevens väg mot högre utbildning. Redan första läsåret 

infördes studieteknisk träning (Swärd, 2008).  

Bertil Hallgrens doktorsavhandling (specifik dyslexia) lades fram på 1950-talet och bildade 

mönster för beteendegenetiska studier av dyslexi. Hallgrens doktorsavhandling var 

banbrytande. Den ändrade den allmänna uppfattningen att den som hade dyslexi inte hade 

något att göra med lägre intelligensnivå. Från 1920- talet till 1970- talet hände inte så stora 

framsteg inom forskningen om dyslexi, det var flera teorier som lades fram.  

En av teorierna var Ortons hjärnhalvteori där han vidareutvecklade (syndefektteorin och 

ordblindhet).  Orton menade att kärnproblemet var visuell mönsterigenkänning och bristande 

samspel mellan hjärnhalvorna. Hjärnhalvorna producerar konkurrerande bilder och ord, det 

var denna uppfattning som forskare, lärare och allmänheten trodde att ordblindheten berodde 
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på. Ortons teori visade sig vara felaktig men hans behandlingsmetod (multisensory training) 

har dock visast sig att den var vägvisare för senare forskning (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

I Sverige startade under 1970- talet en debatt som kallades ”läskriget” Det som startade denna 

debatt var rapporter om att eleven inte hade den läs kompetens som behövdes för att klara 

målen i läroplanerna och därmed kritiserades skolans undervisning. Nya teorier lades fram 

och resulterade i en ny läs metod som heter LTG metoden. Den introducerades av Ulrika 

Leimar 1974 (Skolverket, 2007; Swärd, 2008).  

 

 Stadler (1994) beskriver att den passiva attityden i skolan på 1970-talet fick plötsligt en ny 

och kraftig förändring. Det innebar att barn med läs- och skrivsvårigheter skulle få 

specialisthjälp så tidigt som möjligt och få gå i specialklasser. Ett nytt socialpedagogiskt 

synsätt växte fram. Det var skolan som misslyckades med undervisning av elever med 

svårigheter inte tvärtom. Det blev lösningen fram till 1978 när utbildningen i speciell läs- och 

skrivmetodik upphörde och eleverna flyttades till vanliga klasser. Där genom 

individualisering och specialundervisning skulle eleverna få hjälp och stöd (Stadler, 1994).  

Sedan början av 1980-talet har forskningen expanderat kraftigt vilket har lett till vetenskapligt 

hållbara resultat som har en giltighet i pedagogiska sammanhang (Skolverket, 2001).  

 

1992 togs beslut att alla tvååriga gymnasielinjer ska byggas ut till treåriga gymnasielinjer 

(Hartman, 2005). På dessa program undervisar två olika kategorier lärare, 

karaktärsämneslärarna som är yrkeslärare och är yrkesmän inom sina respektive områden och 

kärnämneslärarna som undervisar i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, 

naturkunskap, religionskunskap, idrott och hälsa samt estetisk orientering. Den stora 

förändringen med 3- årig undervisningen är att en tredjedel av den samlade utbildningstiden 

skall ägnas åt kärnämnen som ingår som en gemensam del på alla 

karaktärsämnesprogrammen. Eleverna ska också ha en arbetsplatsförlagd utbildning som 

innebär att delar av utbildningen skall genomföras på en arbetsplats och den kallas för (APU) 

och den ska innehålla kurser som ingår i utbildningen Skolverket (2000).  

 

Snider och Roth (2007) kvalitativa studie vars syfte var att undersöka via enkäter om 

pedagogiska frågor, utbildningsfrågor och yrkesmässiga frågor kring lärandet. 600 lärare i tre 

delstater i USA blev tillfrågade att delta i studien och 60 % av lärarna lämnade in svar. 

Resultatet visade att lärarna trodde på undervisningsmetoder som överensstämmer med 
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konstruktivism pedagogik (där studenter själva skapar, konstruerar och delar med sig av 

kunskap) än med explicit undervisning (läsförståelse).  Lärarna hade blandade känslor när det 

gäller pedagogik. En del lärare kände sig osäkra medan andra kändes sig bekväma med sin 

pedagogik. Lärarna var reserverade när de talade om vilken lärarstil man ska ha och hur man 

lär ut och hur man vill att ett klassrum ska se ut. Få lärare trodde att en bra lärare 

kännetecknas av höga elevresultat, över hälften av lärarna ansåg att faktorer som hemmiljö 

eller dyslexi förhindrar eleven att nå de färdigheter som satts trots skolans ansträngningar. 

Lärare värderar erfarenhet högre före professionell utbildning och ser undervisningen mer 

som en konst än vetenskap. Blackman (2010) kvalitativa studie vars syfte var att undersöka 

elever med dyslexi och deras upplevelse av gruppundervisning. Studien genomfördes både 

genom djupintervjuer, fokusgrupper samt observationer. Resultatet visar att eleverna själva är 

den mest kraftfulla resursen som är tillgänglig för lärarna. Genom att lärarna möter eleverna i 

en dialog och skapar samförstånd i grupp diskussioner så främjas ett effektivt pedagogiskt 

lärande.  

Olika metoder för läsinlärning 

 
I detta avsnitt så tar jag upp några olika läsinlärningsmetoder som finns.  

 

 

Wittingsmetoden 

Psykolingvistiska metoden är utarbetad av metodiklektor Maja Witting och kallas därför 

Wittingsmetoden (Stadler, 1994). Metoden utvecklades under ett flerårigt arbete, det hela 

började med att intervjua elever som misslyckades med sin läs- och skrivinlärning. Eleven 

kunde berätta vad som var svårt och sedan kunde de tillsammans prova sig fram på olika sätt. 

Genom att studera många elever så utvecklade Maja Witting individuellt lärande och så växte 

Wittingsmetoden fram (Swärd, 2008).  

 

Stadler (1994) menar att Wittingsmetoden har samma utgångspunkt som ljudmetoden, att man 

kopplar ihop ljud och deras symboler med bokstäver.” Stor vikt läggs på inlärning och övning 

av symbolfunktionen, som innebär befästande av associationerna mellan symbolerna och 

bokstäverna och deras ljud. Symbolfunktionen ses som teknisk-mekaniskt och måste 

övertränas och automatiseras, eftersom avläsning är en färdighet” (Stadler, 1994 s.48). 
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Metoden bygger på att läraren och eleven tar ansvar och känner sig delaktig i själva 

lärprocessen. Lärarens språkliga kompetens och elevernas bristande ordförråd kan vara ett 

hinder i själva lärandet. Metoden bygger på samverkan och samtal. Swärd (2008) menar att 

det är då det skapas förutsättningar för att lära sig nya ord. Strukturernas funktion är till för att 

eleven ska komma igång med ordskapandet.  

 

Metoden är användbar om man ska göra om inlärning av läsning för de elever som har 

misslyckas förut. Det är ingen lätt metod utan det fodras en lång enveten träning, men är 

istället effektiv och det blir resultat . Många vuxna har gjort stora framsteg i läsfärdighet 

genom användning av Wittingsmetoden (Stadler, 1994). 

 

LTG metoden 

 

Stadler (1994) hävdar att metoden praktiserades i USA och Nya Zeeland och kom först till 

Sverige 1974. Den som utvecklade metoden i Sverige heter Ulrika Leimar. Den kom till för 

att hon tyckte att de andra metoderna var för lärarstyrda och strukturerade (Stadler, 1994).  

Enligt Elbro (2004) så går LTG metoden ut på att eleverna dikterar lästexter och läraren 

skriver ner dem. Med elevernas egna texter så vet läraren att eleverna kan texterna närmast 

utantill när de ska läsa den (Elbro, 2004). 

 

Enligt Stadler (1994) kan det gå till så att eleven ritar en bild och talar sedan om för läraren 

vad den föreställer. Läraren fyller i texten under bilden och sedan får eleven fylla i lärarens 

skrift och därigenom övas skrivfärdigheten. Läroböcker används inte, utan det är eleven som 

tar ansvar för sin egen inlärning och utveckling. Metoden är individanpassad där eleven ska 

vara aktiv och på det sättet skapa sig en inlärningsprocess i lärandet. Lärarens roll är mer att 

vara ett stöd åt eleven där de själva ska strukturera och planera sin egen inlärning. Många av 

övningarna i LTG metoden består av att elevgrupper arbetar tillsammans. Det anses vara 

viktigt för de språkliga övningarna att de tränar i grupp. Där ”gemensamma upplevelser och 

gemensam begreppsvärld ska vara naturliga utgångspunkten i läs- och skrivundervisningen” 

(Stadler, 1994 s.52). Författaren menar att metoden handlar om att samarbete mellan elever 

och deras dagliga inlärning av språk och samtal kan föra eleverna framåt i sin egen utveckling 

och inlärning av språket (Stadler, 1994).  
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Lärare bör vara väl insatt i de vanliga inläsningsmetoderna innan de börjar använda LTG 

metoden. Arbetssättet som man använder sig av är inriktat på förståelse där barnen ska nå upp 

till en viss avkodningsfärdighet. Övningarna i LTG metoden ska fånga elevens intresse och 

deras medverkan i programmet. Eleven ska vara aktiv och skapande och när de inte förstår 

kopplingsreglerna till talljud och tecken går läraren in och stödläser, vilket innebär att eleven 

får en större förståelse för sambandet mellan ljud och tecken (Stadler, 1994). 

  

Ordbildmetoden  

 

Enligt Stadler (1994) kom ordbildsmetoden kom till Sverige 1906 det var Anna Kruse och 

Laura Löwenhielm som presenterade den. Denna metod var uppbyggd på att man skulle utgå 

från barns intuitiva kunskaper som de använder innan de börjar i skolan. Barn lär sig att känna 

igen och tolka ord innan de kan läsa. Barnen tittar på ordet och frågar vad det betyder och de 

får ett svar. Nästa gång de ser samma ord som de känner igen så kommer barnen ihåg vad 

ordet betydde. En förutsättning är att barnet själv har upptäckt vissa bokstäver som 

återkommer i själva ordet och dessa tecken har med ljudet att göra. Stadler menar att först då 

har barnet förstått vad läsning är och hur det går till. I Sverige är ordbildsmetoden inte så 

vanlig den används mest inom särskolan och för elever som inte kan använda sig av 

ljudmetoden. Enligt Stadler så handlar undervisningsmaterialet om ord och bilder som 

kombineras där man lär eleverna att känna till viktiga ord som t.ex. dörr, polis, toalett, utgång 

etc. I undervisningen så använder man textremsor med ord och de ska samman kopplas med 

sitt föremål eller vad det ordet betyder. På så sätt bygger man upp ett litet ordförråd och 

eleven kan på så sätt upptäcka den alfabetiska principen och börja läsa nya ord med hjälp av 

ljudet (Stadler, 1994).  

 

Om man nu vill lära små barn att läsa så är ordbildsmetoden att föredra. Stadler menar att ” 

Barnens kognitiva förmåga är i småbarnsåldern inte tillräcklig utvecklad för att tillämpa den 

alfabetiska metoden med ljudanalys. De känner dock igen bilder och de kan komma ihåg hur 

ordgestalter ser ut, om man målmedvetet tränar dem” (Stadler, 1994 s.51) 

 

Enligt Stadler (1994) så har Glenn Doman utvecklat en metod där man kan lära barn läsa i 

redan i babyåldern. Det är en variant av ordbildsmetoden. Enligt Stadler så används 

ordbildsmetoden i nybörjarundervisningen i engelskspråkiga länder. 
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Teori 

 

I detta avsnitt tar jag upp olika teorier om vad läs- och skrivsvårigheter är. 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

De personer som har särskilda svårigheter inom läs- och skrivsvårigheter används ofta ordet 

dyslexi (ordblindhet) då kan det röra sig om ärftliga inlärningsproblem inom skriftspråkets 

område. Upptäcker man inte denna egenskap innan barnet börjar i skolan kan det skapa 

förvirring och oro. Familjer som har dyslexi i familjen borde vara mer förberedda än andra 

men så är det inte. Det kan vara ett problem med skolinlärningen i skolan. Det kan även vara 

sociala och pedagogiska faktorer som finns med i bakgrunden. Gränsen mellan dyslexi och 

allmänna lässvårigheter är ganska otydliga (Nationalencyklopedin, 2011; Stadler, 1994).  

Elbro (2004) menar att erfarna läsare och de som just börjat läsa möter ofta ord som de aldrig 

har sett i tryckt skrift förut. Bara av den anledningen så är det viktigt att kunna identifiera ord 

man inte känner till. När man kan detta då kan man även utnyttja skriftens principer och förstå 

vad ordet betyder. Författaren menar vidare att skriftspråket bygger på talspråket och för det 

är ett praktiskt sätt att återge ljuden i det talande språket till ett skrivet språk. Den svenska 

bokstavsskriften bygger på fonemprincipen. Denna princip är likadan i alla alfabetiska skrifter 

och innebär att varje fonem (ljud) har sitt eget grafem (bokstav) och en fonemskrift skall 

egentligen kunna motsvara varje grafems standarduttal exempelvis is, sol, eller leka (Elbro, 

2004).  

Myndigheten för skolutveckling (2007) hävdar att barn som tidigt börjar läsa ofta har upptäckt 

den alfabetiska kod som skriftspråket bygger på. Med hjälp av denna kod så bygger de snabbt 

på sitt ordförråd. De kan nästan inte sluta att läsa, så fort det kommer ett nytt ord så blir det en 

ny utmaning för barnet att lösa. Myndigheten för skolutveckling hävdar vidare att: ” Vanliga 

mönster av bokstavskombinationer ger upphov till automatiserade ortografiska moduler som 

ökar precisionen och hastigheten i avkodningen. Läsningen flyter utan att avkodningen 

behöver styras medvetet och viljemässigt ” (Myndigheten för skolutveckling, 2007s.74). 

 

Myndigheten hävdar vidare att barn som tidigt har stora läs- och skrivsvårigheter försöker att 

undvika svårigheterna genom att helt enkelt läsa mindre, det är ett välkänt mönster att den 

som har det svårt får den sämsta utvecklingen. Myndigheten för skolutveckling (2007). 
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De flesta elever med lässvårigheter har problem med avkodningen av orden. De har svårt att 

förstå texterna eftersom de inte kan identifiera enskilda ord. Det finns även elever som inte 

har något problem med de enskilda orden, men deras förståelse av texten är begränsad. Elbro 

(2004) menar att det är som om tankarna är någon annanstans och eleven minns inte efteråt 

vad man har läst. Författaren menar att lässvårigheter kan ge långtgående konsekvenser och få 

barnen att tappa glädjen att gå i skolan som sedan gör att barnen blir passiva och tappar 

självförtroende. Det kan sedan påverka elevers ämnesutveckling och det sin tur påverkar val 

av utbildning och senare den sociala statusen i samhället (Elbro, 2004).  

Hur yttrar sig läs – och skrivsvårigheter  

 

Bjar och Liberg (2003) hävdar att det är viktigt att känna till att det finns olika sorters dyslexi, 

både i grövre form och i mildare form. Dyslexi kan innebära mer än bara läs- och 

skrivsvårigheter, det kan även vara störning av det talade och skrivna språket. Det är viktigt 

att vara observant när det gäller små barns talutveckling. Bjar och Liberg menar vidare att det 

som komplicerar de pedagogiska åtgärderna som sätts in för eleverna, är att svårigheterna kan 

visa sig på olika sätt för eleverna. En sak har de dock gemensamt, de har svårt att förstå hur 

det talade språket är uppbyggt och hur de ska koppla ihop språket med bokstäver för att sedan 

förstå den alfabetiska principen. Författarna menar att personer med lässvårigheter och 

dyslexi har speciella problem: Att kunna förstå ordens uppbyggnad av större och mindre 

enheter. De större enheterna som är ord och stavelser är lättare att utskilja än fonemen.  

  

Vetenskapsrådet (2008) och Bjar & Liberg (2003) tar upp vad bristande fonologisk 

medvetenhet är för något. De menar att det är personer som har svårt att skilja mellan olika 

närliggande ljud i språket.  Fonologisk innebär att man har problem med språkljud. Det visar 

på bristande fonologisk medvetenhet. Fonetisk diskrimination är när de förväxlar med de 

tonlösa ljuden d-t, b-p och g-k. De menar vidare att när en dyslektiker inte hör när de säger fel 

t.ex. tomater som kan låta domater och det påverkar sedan det skriftliga språket.  

Vetenskapsrådet (2007) menar att de får för lite läserfarenhet för att bygga upp ett ordförråd 

av vanliga ord som inte stavas efter fonemprincipen. De menar att bristen på mängdträning 

leder till att det blir automatiseringsbrister, med följd av hackig läsning och låg läshastighet. 

Det påverkar arbetsminnet, som innebär svårigheter för läsaren att komma ihåg det han eller 

hon just har läst, ordet eller meningen glöms bort innan läsaren kommit till punkt och det blir 

förståelseproblem. Hörselns uppfattning av språkföljden i orden, leder ofta till omkastningar 

av bokstäver, ljud, ord i skrift och vid läsning för personer med läs -svårigheter och dyslexi. 
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Även i vuxen ålder kan detta fenomen kvarstå. Forskningen visar att den som lider av dyslexi 

även har problem med hörselsinnet och det är det som ger problemen med taluppfattning och 

därför blir då orsaken ett läs och skrivproblem (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

Logopeditjänst (2011) hävdar att det finns olika kännetecken för personer med läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi.  

 

Det finns några kännetecken när det gäller läsning: De läser långsamt, trevande eller hackigt. 

De kan läsa alldeles för fort och då gissa ord och då får de stanna upp och läsa om. De 

utelämnar eller läser fel på småord och gör tillägg helt - helst. De vänder på hela ord 

tillexempel som - mos och det är vanligt att de blandar samman bokstaven b och d.  

 

Några kännetecken på dyslexi när det gäller att skriva: De utelämnar vokaler och kastar om 

konsonanter, de utelämnar ändelser och glömmer prickar och ringar, de spegelvänder 

bokstäver och siffror, har osäker och svårläst handstil, de har en sammanblandning av b och d 

och ha en sammanblandning av höger och vänster, öst och väst. 

 

Dyslexi info (2011) Har gjort ett enklare test som man kan göra om man misstänker att man 

har dyslexi eller om man tror att barnet har dyslexi. Dyslexi info hävdar att inte något sätt är 

bevis? Eller ger vetenskaplig grund för dyslexi eller icke dyslexi. Men att det kan vara ett sätt 

att bilda sig en första uppfattning. Föreningen menar om du kan svara ja på fyra eller fler av 

följande påståenden så kan du eller ditt barn ha dyslexi och kan då gå vidare med att försöka 

få en diagnos. Så här ser testet ut som Dyslexi info har. 

 

 Vuxna 

 Hade du svårt att lära dig multiplikationstabellen i skolan? 

 Har du svårt att stava rätt? 

 Har du svårt att skilja på höger och vänster? 

 Har du svårt att förstå och fylla i blanketter? 

 Har du svårt att ta meddelanden mm på telefon och skriva ner det på papper korrekt? 

 Har du svårt att rabbla månader i bakvänd ordning eller räkna från 100 till 0? 

 Blandar du ihop nummer som t ex 75 och 57? 

 Tar det lång tid för dig att läsa en sida i en bok? 
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 När du ska säga ett långt ord, har du svårt att få alla ljud i rätt ordning? 

 Blir det ofta fel när du skriver datum? 

 

 Barn 

 Har ditt barn svårt att läsa högt? 

 Har ditt barn svårt att skriva av från tavlan i ett klassrum? 

 Har ditt barn svårt att följa en längre instruktion? 

 Hoppar ditt barn över ord eller rader när det läser? 

 Finns det någon annan familjemedlem som har svårt att läs- och skrivsvårigheter? 

 Har ditt barn svårt att räkna baklänges från 100 till 0? 

 Har ditt barn svårt att läsa och/eller stava? 

 Blandar ditt barn ofta ihop bokstaven b och d? 

 Har ditt barn svårt att skilja på höger och vänster? 

 Tycker ditt barn att det är jobbigt att gå till skolan och/eller upplever misslyckanden om och 

om igen?  

 

Enligt Logopeditjänst (2011) så är det framförallt yngre dyslektiska barn som kan ha 

motoriska svårigheter såsom att knyta skosnören, kopiera geometriska figurer eller annan 

koordination. Viktigast av allt är att så tidigt som möjligt göra en professionell 

dyslexiutredning så snart dyslexi misstänks. Får man specialisthjälp som är baserad på en 

grundlig utredning då kan den sakkunnige utifrån den se vilka områden som behöver tränas 

upp och utforma individuella träningsprogram, för att kompensera eventuella brister. En 

logoped utreder, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar som har språk- och 

kommunikationssvårigheter, dyslexi, talsvårigheter eller sväljsvårigheter.  

Metod 
 

I detta avsnitt redogör jag val av metod för att söka svar på de frågor som har ställts och vilka 

avgränsningar som gjorts. Jag kommer även att visa hur jag har gjort för att följa de 

forskningsetiska principerna och avslutar med att redovisa hur min egen undersökning och 

diskuterar sedan reliabilitet och validitet i den.  
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Val av metod  

 

Den metod som jag har använt är en kvalitativ metod där jag intervjuar elever och lärare med 

en bandspelare. I min studie kommer jag att använda mig av en halvstrukturerad metod. Där 

jag har färdiga frågor och där jag har möjligheter att ställa följdfrågor om så behövs (jmfr 

Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval  

Valet av gymnasium är en liten skola som är ganska nystartad och har ca 200 stycken elever. 

Det är en mindre gymnasieskola i Norrland där rektorn kontaktades om tillstånd för att få göra 

min undersökning av elever med läs- och skrivsvårigheter i yrkesutbildningar i gymnasiet. 

Skolan har inga specialpedagoger eller någon kurator att tillgå för elever med diagnoser och 

hjälpbehov. Kärnämneslärare och karaktärsämneslärare som kontaktades hade varit 

yrkesverksam i några år. Kärnämneslärare har lärarbehörighet inom svenska och historia, de 

har jobbat som lärare mellan 2,5 och 5 år. Karaktärsämneslärarna har jobbat som lärare i 6 år 

men har ingen lärarbehörighet, men de har jobbat inom yrket som målare 43 år och inom VVS 

45 år.  Min förväntan var att få utförliga svar på mina frågor se Bilaga 1.  

Urvalet av elever med läs- och skrivsvårigheter gick till så att de elever som var över 18 år 

och går sista året i gymnasiet valdes. Jag ville ha med 4 stycken elever som kommer från 

samma yrkesprogram och som har läs- och skrivsvårigheter. Frågor jag ville ha reda på var 

vilka erfarenheter de har från grundskolan, gymnasiet och den arbetsförlagda 

yrkesutbildningen och hur de ser på framtiden, se frågor Bilaga 2.   

Forskningsetiska hänsynstaganden  

 

Vetenskapsrådet (2002) hävdar att forskningen är viktig för samhällets och medborgarnas 

utveckling. Läs- och skrivsvårigheter kan vara ett känsligt ämne för personerna som jag har 

intervjuat, enligt de forskningsetiska principerna får inte intervjupersonerna utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. För att skydda individens 

anonymitet så är individskyddskravet den självklara utgångspunkten i ett forskningssyfte.   

Dimenäs (2007) tar upp att individskyddskravet är indelat i fyra etniska principer. De fyra 

kraven är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra krav måste varje forskningsprojekt ta hänsyn till för att kunna genomföra sin 

studie.  
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Deltagarna fick information om studien och hur den skulle gå till. De fick information att 

deltagande var frivilligt och deltagarna kunde när som helst avbryta sin medverkan. 

Intervjuerna avidentifierades vid utskriften och undersökningspersonerna kan inte identifieras 

vid redovisningen av resultatet. För att göra denna studie behövdes ingen etikansökan göra.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet med intervju inte bör vara den eftersträvande 

kunskapen utan också att förbättra den mänskliga situationen för intervjupersonerna. 

Forskaren försöker att visa ödmjukhet, öppenhet och respekt för intervjupersonerna. Genom 

aktivt lyssnande och ett bra samspel under intervjun skulle ge möjlighet för 

intervjupersonerna att få känna sig värdefulla för denna studie. 

Till dessa krav så finns det också ett antal regler som Vetenskapsrådet (2002) har givet ut i en 

form av skrift (forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning) 

(Dimenäs, 2007).  

Förberedelse  

 

Innan intervjun så lästes frågorna av min handledare så att frågorna inte kunde missuppfattas 

(jmfr Patel & Davidsson, 2003).  

Intervjun inleds genom en orientering där intervjuaren förklarar situationen för 

intervjupersonen, berättar kort om vad som är meningen med intervjun och användningen 

utav bandspelaren. Slutligen bör man fråga den intervjuade om den har några frågor innan 

intervjun startar. Mer information bör väntas med tills efter att intervjun är klar (Kvale & 

Brinkmann, 2009).     

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte räcker bara att ha kunskap genom studier och 

litteratur i ämnet man ska intervjua. Man bör även vistas i samma miljö ett tag för att känna av 

jargongen, rutinerna och maktstrukturen som finns där. Man kan på så sätt få en känsla vad 

den intervjuade personen kommer att tala om. Ungefär samma situation som en nyanställd 

lärling möter i en verkstad. Att sedan ha en kännedom om den lokala situationen för de 

intervjuade underlättar för forskaren när han sedan ska intervjua och rapportera om dem.  Jag 

har själv jobbat som lärare på skolan i 6 år och jag känner till jargongen, rutinerna och 

maktstrukturen som finns där som Kvale och Brinkmann (2009) tycker är viktig.  
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Genomförandet 

 

Under genomförandet så redogör jag hur jag rent praktiskt genomför intervjuerna och hur jag 

arbetar med ljudinspelningen för att sedan transkribera intervjuerna och återge dem i skrift i 

en dator.  

 

Jag tog kontakt med var och en och bestämde sedan tid och plats som passade oss båda. Innan 

intervjun tillfrågades de muntligen om samtycke att delta i studien. Mina intervjuer med 

respondenterna gjordes i ett litet rum där jag kunde samla in data till studien och där vi kunde 

vara ostörda. Vi fortsatte samtalet med vad som hänt i veckan, väder och vind allt för att den 

intervjuade ska känna sig bra till mods för att sedan komma in på området. Jag förklarade 

syftet med intervjun och frågar de om tillåtelse att få använda bandspelaren och spela in. Jag 

förklarar att de som intervjupersoner är anonyma och de uppgifter de lämnar kommer endast 

att användas i forskningssyfte. Alla respondenter accepterade att intervjun spelades in (jmfr 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 Övergripande frågeområden som eleverna fick berätta om var:  

– Berätta om när du fick diagnosen läs- och skriv svårigheter/dyslexi? 

– Berätta om du får någon hjälp här i din egen undervisning här i gymnasiet? 

– Berätta om när du är ute på en arbetsförlagd utbildning hur fungerar det för dig? 

 

 Övergripande frågeområden som lärarna fick berätta om var:  

– Berätta om vilken utbildning du har för ditt yrke? 

– Berätta om hur du anpassar din egen undervisning för elever med läs- och skriv svårigheter? 

– Berätta märker du av att svenska elever försämrande resultat i läsning enligt resultatet i en 

internationell undersökning, Pisa (2009)? 

Följdfrågor som ställdes: hur tänkte du då? kan du utveckla mer, hur kände du då? 

 

Intervjun pågick mellan 20-30 minuter beroende på hur respondenten ville svara. Intervjuerna 

spelades in på band och skrevs sedan ut för att sammanställa svaren från respektive fråga och 

analyseras. 
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Bearbetning  

 

Det inspelade materialet lyssnades av och är återgett på skrift i dator och transkriberat dem 

efter frågorna jag ställde för respektive elever och lärare. En utskrift av varje intervju gjordes 

för att sammanställa svaren från respektive fråga. Jag använde mig av olika färgpennor för att 

på ett systematiskt sätt kunna tydliggöra textens innehåll mellan likheter och skillnader. Det 

var det lättare för mig att se vad de intervjuade hade för likheter och olikheter när de svarade 

på frågorna. När man ska göra en utskrift från en bandspelare så kan det uppstå en del 

tekniska och tolkningsproblem när orden ska analyseras till det skriftliga språket.  Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) så finns det ingen generell kod eller form när man ska göra en 

utskrift av intervjun. Ska man återge intervjun ordagrant eller ska man återge den mer i 

skriftlig karaktär? Det finns inga standardsvar på sådana frågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

Reliabilitet och validitet 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten i kvalitativa studier påverkas av hur 

intervjuare har gått tillväga när det gäller hur man har intervjuat, hur man hanterat utskrifterna 

och analyserat svaren. Om en forskare skulle göra om min studie så skulle den inte bli exakt 

samma för att intervjuperson skulle till exempel utöka svaren. Utifrån syfte och 

frågeställningar så borde svaren bli likvärdiga. Enligt Kvale och Brinkmann så handlar 

validitet om en metod man undersöker och det man avser att undersöka. Intervjupersonerna 

fick innan undersökningen information av mig hur jag skulle gå tillväga och de kunde då 

avgöra om de ville delta i studien eller inte. Utifrån syfte och frågeställningar så skapades 

frågorna för att säkra validiteten. Med mina frågor och följdfrågor så kunde de intervjuade 

berätta om sina upplevelser och på så sätt kunde missuppfattningar minimeras. Reliabilitet 

och validitet gäller endast de här åtta personerna och tillförlitligheten här måste ses mot 

bakgrunden under just den specifika situationen som rådde vid undersökningstillfället. 

Resultat 
I detta avsnitt så vill jag redovisa svaren på mina intervjuer med utgångspunkt från mitt syfte 

och frågeställningar. Resultatet har delats in med lärarnas svar (L1 = lärare1,osv.) och 

elevernas svar (E2 = elev 2,osv.)    
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Lärarnas svar (L) 

 

Läs- och skrivsvårigheter är något som lärarna stöter på hela tiden bland sina elever. Det 

verkar som att just de eleverna söker sig till yrkesutbildningarna. När skolan startar så har 

lärarna föräldramöte och då frågar de om det är någon elev som har en diagnos. För det mesta 

så talar föräldrarna om det. Kärnämneslärare intervjuar även eleverna om de har en diagnos, 

för att göra en kartläggning av dem. Från grundskolorna är det en jättedålig överlämning av 

elever som har olika diagnoser, vi får inte reda på någonting.” Vi har egna tester i svenskan 

där vi kontrollerar läsning, läsförståelse och ordförståelse.” (L2)   

 

Karaktärsämneslärarna tycker att det är jättedålig kommunikation i skolan mellan lärarna för 

de får inte reda på någonting om eleverna har t.ex. läs- och skrivsvårigheter.” Nej, det hålls 

ganska tyst om det, man får upptäcka det själv och då kanske man missat mycket tack vare 

det.”(L1) 

 

Lärarna säger att det gäller att vara flexibel när man har lektion om man har elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Det gäller att ha en god dialog med eleverna och lyssna på deras förslag 

om vad som kan passa dem. En av lärarna har en son med läs- och skrivsvårigheter och har 

honom som inspiration.” Jag försöker att göra lektionen mer visuellt, Jag vet att de här 

eleverna har lättare att ta emot bilder än text.” (L4) När karaktärsämneslärarna har teori med 

eleverna så försöker de ha med praktiska inslag för eleverna, där de visar hur och varför de 

gör så här i momentet som ska göras. Alla lärarna använder sig av olika hjälpmedel som de 

har att tillgå när de undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 ”Att läsa böcker kan vara svårt, vi kan erbjuda ljudböcker, försöka anpassa materialet med 

bilder och rörliga bilder det är ju också viktigt.”(L2) Att man ska försöka anpassa materialet 

till elever med läs- och skrivsvårigheter tycker alla lärare är viktigt. 

 

Ingen av lärarna har någon erfarenhet att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd i 

undervisningen. Skolan har försökt att anställa en specialpedagog men inte fått någon 

sökande. En av lärarna har blivit tillfrågad av skolledning om att läsa specialpedagogik till 

hösten. När det gäller att söka hjälpmedel genom kommunen för elever som är i behov av 

särskilt stöd, så råder det delade meningar bland lärarna om man kan göra det eller inte. 
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”Ja för kommunen har hjälpmedel som man får låna om man är i behov av det.”(L1) ” Jag vet 

ingenting om det.” 

( L2-L3) ” Vi har inte fått någon information på hur vi ska gå tillväga, jag har ifrågasatt det 

flera gånger. Pengar som man kan söka inom ett vist datum, men det har inte fungerat på den 

här skolan.”(L4) 

 

Lärarna tycker att eleverna har allmänt blivit sämre på läsning och skrivning på senare år. Om 

det kan bero på att vissa eleverna med de här problemen söker sig till ett yrkesgymnasium vet 

man inte. ”Många elever har problem med läsförståelse, att ta del av en instruktion så har de 

svårt att läsa den korrekt.”(L2) Lärarna tycker att det i vissa delar handlar om att vara 

drivande själva och ta ansvar, det har eleverna väldigt svårt för. 

 

Ska de göra en uppgift så vill de bara ha så att de kan kryssa i ja och nej. Får de en uppgift där 

de ska analysera och dra egna slutsatser så är det jättesvårt.” Ordförståelsen är 

anmärkningsvärd låg, sådana ord som jag tycker är vardagsord förstår inte eleven vad det 

betyder. Jag märker att de har en läs- ovana, de har läst väldigt lite.”(L2) 

Kärnämneslärarna tycker att det är svårt att få eleverna att läsa en skönlitteratur bok som de 

ska redovisa i svenska A.  

 

Karaktärsämneslärarna som är av den äldre genrationen reagerar på att eleverna skriver så 

dåligt.” De skriver förskräckligt dåligt de har en stil som inte är gjord för gymnasiet, 

mellanstadiet kanske.”(L3)” De skriver med stora och små bokstäver, det lutar bakåt och 

framåt det är en enda röra allting. Man vet inte vart man sätter punkt och komma, en mening 

kan vara fyrtio rader. Eleverna har också svårt att skriva sitt namn, ju mer man jobbar med 

datorn desto mindre lär man sig att skriva.”(L1) Alla lärare tycker att det är en intressant fråga 

varför elevernas läsförståelse har försämrats och undrar vad det kan bero på.  

Elevernas svar (E) 

Eleverna jag intervjuade är mellan 18-22 år och går sista året på en yrkesutbildning. Eleverna 

som är 4 stycken fick sin diagnos läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i grundskolans 

lågstadium och mellanstadium. Tre av eleverna fick göra test i grundskolan för att se om de 

hade någon diagnos.  Den fjärde eleven fick sin diagnos fastställd i mellanstadiet. ”Det var i 

årskurs 5-6 det blev svårare att förstå frågor och läsa frågor, jag tolkade dem på fel sätt”. (E4) 

Tre av eleverna fick gå i mindre klasser och hade en hjälplärare som följde med på 
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lektionerna. Den fjärde eleven löste problemen själv och tog hjälp av mamma och pappa för 

att klara av skolgången. Några av eleverna upplevde att det var en jobbig tid att gå i 

grundskolan speciellt i högstadiet där det var många vikarier som kom och gick hela tiden, det 

var också vanligt att man fick gå själv, utan hjälplärare till lektionerna. 

Men en elev svarade att han inte tyckte att det var några problem. ”Jag fick lägga in extra 

energi. En sak som de läste en gång fick jag läsa tre gånger för att förstå. Jag fick plugga extra 

hårt för att nå målen som jag ville. Jag siktade hela tiden på att få godkända betyg.  Om jag 

fick t.ex. tio frågor så tog det längre tid för mig, jag fick läsa sakta och läsa om hela tiden för 

att förstå frågorna. Jag har märkt på senare tid att det har blivit lättare för mig tack vare att jag 

har tränat så mycket på läsning och skrivning”. (E4)   

 

När eleverna skulle välja till ett yrkesprogram till gymnasiet så fick de ingen information av 

studie- och yrkesvägledaren vad det innebar att studera i det yrkesprogram de valt.   

Alla elever valde det här yrkesprogrammet för att det var en praktisk linje. En elev svarade så 

här på intervjun varför han valde det här yrket” jag tycker inte om att sitta still och jag gillar 

inte att plugga.” (E3) Eleverna tycker också att det är lättare att förstå om man blandar teori 

med praktiska övningar. ”Man läser det först och gör det sedan praktiskt så förstår man exakt 

vad man håller på med.”(E2) Eleverna tycker också att de får mindre hjälp i gymnasiet än i 

grundskolan, de får försöka klara sig på egen hand. Matematiken tycker de är svårt för att det 

är nya lärare hela tiden och lärarna lär ut på olika sätt. Även i andra ämnen så tycker de att det 

blir svårt att hänga med i undervisningen, när det inte finns någon specialpedagog eller 

hjälplärare som kan stötta dem.” Man ligger efter hela tiden.”(E2) 

 

Alla elever har en mentor som är en karaktärsämneslärare i den utbildningen de valt. Mentorn 

behärskar inte kärnämnena och där kan han inte hjälpa eleverna, utan det får eleverna lösa 

själva. 

När det gäller den arbetsförlagda utbildningen så är det bara positiva svar från eleverna. Där 

fungerar de bra i grupp och de lär sig mycket praktiskt genom att arbeta med händerna. Den 

sociala gemenskapen som de får av gruppen på arbetsplatsen gör att de är villiga att lära sig 

mer. Här fungerar helt plötsligt tider på morgonen, luncher och raster tills arbetsdagen är slut 

för eleven.  

 

Eleverna tycker att de lär sig så mycket av dem som är utbildade på praktikplatsen. Där de har 

sina speciella kunskaper som eleven får lära sig. ”De kan de små knepen som man inte läsa 



 

20 

sig till i någon bok.”(E4) Arbetskamraterna har även blivit förebilder för eleverna i det yrke 

de ska lära sig. Där lär sig eleven nya moment och tar tacksamt emot nya kunskaper som gör 

dem bättre för att kunna lösa nya uppgifter. Eleven har också en handledare som hjälper 

eleven och som även har kontakt med karaktärsämnesläraren i skolan. Det är bara positiva 

svar från eleven som t.ex. man får lära sig ett yrke, man får kontakter som kan leda till jobb, 

eller som en elev svarade” man slipper att vara inne i skolsalen.” (E3) 

 

En del av eleverna har informerat arbetsgivaren och handledaren att de har läs- och 

skrivsvårigheter. Eleverna ska också dokumentera vad man har gjort under dagen med en 

dagrapport/dagbok tillsammans med handledaren, för att sedan redovisa för skolan. Att skriva 

i dagrapporten tycker eleverna var jobbigt i början, en del av eleverna har vant sig att fylla i 

rapporten andra elever inte.” Jag tycker inte om att skriva.” (E1)  

 

Det negativa som eleverna tog upp om en arbetsförlagd utbildning var tiderna på morgonen 

och att skriva dagrapporten varje dag, men det var överkomliga problem för dem.  

En bra praktikplats ska vara att det ska finnas mycket att göra och att det ska vara trevligt 

folk. Man ska känna att det är roligt att åka till praktikplatsen. Eleverna tror att det finns jobb 

inom det yrke de valt. Några av eleverna vill hellre ha det här som en hobby än som ett yrke. 

”Jag skruvar hela dagarna, sedan skruvar jag när jag kommer hem också.” (E2) 

Diskussion  
 

Under detta avsnitt redovisar jag metoden som valts och hur den har fungerat i min studie. 

Vidare kommer mitt resultat tolkas i förhållande till bakgrunden.  

 

Metoddiskussion 

 

För att styrka studiens giltighet och trovärdighet så har jag försökt att fånga 

intervjupersonernas upplevelser när det gäller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag har 

själv en bakgrund där jag fick gå i en specialklass för läs- och skrivsvårigheter på 70- talet. 

Med mina egna erfarenheter, litteratur och studier i ämnet så har jag en viss förförståelse att 

kunna tolka och förstå intervjupersonernas erfarenheter när det gäller läs- och skrivsvårigheter 

och dyslexins problematik. Det är då viktigt att vara medveten om den egna förförståelsen så 

att en öppen tolkning kunde tolkas. Det är också viktigt att man vistas i samma miljö för att 
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känna av jargongerna, rutinerna och maktstrukturen som finns där. Denna miljö är välkänd för 

mig eftersom jag dagligen vistas i den och har jobbat där som lärare i sex år (jmfr Kvale & 

Brinkmann, 2009; Patel & Davidsson, 2003).  För personerna som intervjuades så förklarade 

jag vilka forskningsetiska hänsynstaganden jag har som forskare och vilka rättigheter de som 

intervjuade har innan min studie började. Jag använde mig av en halvstrukturerad kvalitativ 

metod i min intervju och intervjuade fyra stycken elever och fyra stycken lärare. 

Användningen av en diktafon med färdiga frågor och följdfrågor var ett bra val, denna metod 

kändes bra att använda. Det som var positivt var att mina intervjufrågor fungerade, att 

intervjupersonerna har förstått frågorna och var engagerade och villiga att hjälpa mig. På det 

sättet fick jag material och intressant information till studien.                   

En av svårigheterna med intervjuerna var att sammanställa tider som passade alla, det blev 

många ändringar innan intervjuerna blev av. En annan svårighet jag upptäckte var den orutin 

jag har som intervjuare när det gäller att kunna föra samtalet vidare med följfrågor när det 

behövdes och därmed få mer material att arbeta med. Det var en situation där en elev bara 

hade korta svar och det blev en tystnad efter varje fråga och det var för mig svårt att hålla 

igång samtalet. Den tystnaden som blev, tyckte både jag och eleven var besvärlig. När 

bandspelaren sedan slogs av så var det inga problem att föra en diskussion med eleven.  

Att göra intervjuer med en bandspelare kan vara hämnande för den intervjuade även om man 

ska prata om väder och vind för att få den intervjuade att slappna av. Vid inspelning så blir det 

en helt annan atmosfär i rummet och det tar tid för den intervjuade att bli avslappnad och 

börja och prata som vanligt. Det är av stor vikt att tänka på att en kvalitativ intervju med åtta 

personer som gjorts i denna studie inte går att generalisera till att omfatta fler än just dessa 

åtta personer som intervjuats. Likafullt genom dessa åtta intervjuer fått en stor kunskap och 

inblick i vad svårigheterna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan innebära i skolans 

värld.  

Resultatdiskussion  

I detta avsnitt resultatdiskussion så diskuteras och redovisas resultatet jag har fått fram genom 

intervjuerna i förhållande till mitt syfte och frågeställningar samt bakgrundens teorier. 

Elevernas studiesituation  

Studien visar på att elever med läs- och skrivsvårigheter inte får den hjälp som de har rätt till 

och de skyldigheter skolan har mot elever med behov av särskilt stöd Lpf (94). Det finns 

ingen hjälplärare eller specialpedagog att tillgå för eleverna och ingen av lärarna har någon 

erfarenhet att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd.  
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När lärarna har undervisning i klassrummet med elever så får läraren också ikläda sig rollen 

både som hjälplärare och specialpedagog för att hjälpa dessa elever. Den ordinarie 

undervisningen blir då lidande för att lärarens tid inte räcker till för alla elever under 

lektionen. Läraren måste då prioritera sina resurser och konsekvensen kan då bli för eleven 

med behov av särskilt stöd inte får den hjälp den behöver. Eleverna tycker själva att de får 

mindre hjälp i gymnasiet än i grundskolan de får klara sig i undervisningen själva med påföljd 

att de hamnar efter i skolarbetet. Kraven på att läsa och förstå texter är högre i gymnasiet än i 

grundskolan. Det gäller inte bara i svenskan utan att det gäller alla ämnen som eleven ska läsa 

i gymnasiet. Skolan har dock lagt in resurser på s.k. stugtid där elever som ligger efter har 

möjligheter läsa upp sig i de olika ämnena. Det är tisdag och fredagseftermiddagar som är 

avsatt för stugtid och den är för alla elever och inte bara för elever som har behov av särskilt 

stöd (jmfr Skolverket, 2008 ).  

 

Eleverna med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi fick sin diagnos i grundskolan efter att ha 

gjort flera tester. Några av eleverna fick en hjälplärare, en del fick gå i mindre skolklasser. 

Det stämmer med skolans skyldigheter enligt Lpo(94) så är det grundskolans mål att skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och 

kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och skrift.  Vetenskapsrådet (2007) hävdar 

att de flesta dyslexiutredningar inte görs inom sjukvården, utan av skolpsykologer eller 

specialpedagoger på uppdrag av skola eller föräldrar. I högstadiet så tyckte eleverna att det 

blev svårare, för att det var så många vikarier som kom och gick hela tiden och oftast så fick 

man gå själv till klassrummet utan hjälplärare. Här verkar det som hela systemet som är 

uppbyggt kring eleven från lågstadiet och mellanstadiet och bara fallerar när de börjar i 

högstadiet. Det är ju i högstadiet som det händer så mycket med eleverna t.ex. puberteten. Det 

är ju under den perioden som elever är mest känslig och får man inget stöd och trygghet av 

hjälplärare eller specialpedagoger så påverkar det motivationen att gå i skolan och därmed 

resultatet av de betyg de får. Det i sin tur gör att en del elever inte väljer teoretiska linjer utan 

pratiska linjer när de börjar i gymnasiet. 

Eleverna i studien tycker inte att de fick någon hjälp av studie- och yrkesvägledare när de 

skulle välja till yrkesprogram till gymnasiet. Det stämmer inte med Skolverket som menar att 

elever har rätt till vägledning när det gäller studie- och yrkesval och alla elever ska ges 

kunskaper och förutsättningar som är väl underbyggda innan de gör sitt studie- och yrkesval 

Skolverket (2010). 
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Eleverna visste ändå vad de skulle välja för yrkesprogram och vilket yrke de ville utbilda sig 

till. När elever kommer till yrkesgymnasium så tror de att det är bara praktik, inge teori alls. 

Det är många av eleverna som blir besvikna att det är så mycket teori i kärnämnen och 

karaktärsämnena. Lärarna i min studie tycker allmänt att elever har blivit sämre på att läsa och 

skriva på senare år. Lärarna menar också att vissa elever med läs- och skrivsvårigheter hellre 

väljer ett yrkesgymnasium för att de inte är så studiemotiverade utan vill jobba praktiskt. Det 

stämmer med min studie med eleverna att de vill jobba mer praktiskt än teoretiskt i skolan. 

Föhrer och Magnusson (2010) hävdar att när eleverna väljer praktiska utbildningar så kan det 

vara av olika skäl att det kan leda fram till ett drömjobb, alla vill inte gå teoretiska linjer och 

då kan en praktisk linje vara ett bra val.  

 

Den debatt som nu har varit efter resultatet av den internationella undersökningen PISA 2009 

som genomförts i 65 länder, är entydigt. Svenska elevers resultat sjunker i alla områden: i 

matematik, läsförståelse och i naturkunskap. Ur tidningen Riksstad & Departement (2011) på 

webben så uttalade sig utbildningsminister Jan Björklund så här: 

 

– Sverige har gått väldigt långt när det gäller eget arbete för eleverna. Det fungerar bra för de 

motiverade eleverna men mindre bra för de mindre motiverade. De länder där man bedriver 

traditionell katederundervisning är i topp.  

Jan Björklund är inte förvånad över resultatet av Pisa-undersökningen och han varnar för att 

Sverige vid nästa undersökning, år 2012, kommer att halka efter ytterligare. 

– Nu ser vi effekten av beslut som fattades på 80- och 90-talen. Det tar tid för beslut inom 

skolan att få effekt, det är som att vända en oljetanker. Jag skulle önska att det fanns en quick-

fix, men det gör det inte, säger han. Jan Björklund pekar på en rad reformer som 

förhoppningsvis ska vända den nuvarande trenden. Dit hör högre kunskapskrav för att komma 

in på lärarutbildningen, ett nytt betygssystem, tydligare kunskapskrav i skolan och en skärpt 

statlig skolinspektion.  

Jan Björklund har också många gånger hävdat att det är för slappt i den svenska skolan, 

eleverna ägnar mindre tid åt skola, läxor och prov än i andra länder.  

 

Kärnämneslärarna menar att läsförståelsen har blivit sämre och att eleverna har svårt att ta del 

av en instruktion. De tycker att ordförståelsen är anmärkningsvärt låg bland eleverna. Det 

stämmer med vad Skolverket (2010) säger om att svenska elevers kunskaper i läsförståelse.  
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Studien jag gjorde med syfte och frågeställningar och svaren jag fått tycker jag att det speglar 

av situationen som den är i dag i skolan.  

 

När det gäller den arbetsförlagda utbildningen (APU) så är det bara positiva svar från eleverna 

som tycker att de får lära sig mycket inom yrket. Eleverna har bra arbetskamrater och de 

behöver inte vara på skolan hela tiden och ha teoretiska ämnen. I styrdokumentet (Lpf 94) så 

står det att skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och 

verka i samhället. I min studie av eleverna så verkar det som att arbetsplatsutbildningen 

(APU) uppfyller detta. Här kan de skapa kontakter för ett framtida yrke och jag tror att 

eleverna efter ett tag, känner att skolan på så sätt ger dem chansen till ett yrke. Enligt eleverna 

i studien är det negativa med att vara på en arbetsförlagd utbildning tiderna på arbetsplatsen, 

där det kan vara svårt att kliva upp tidigt på morgonen och jobba till eftermiddagen. Att skriva 

dagrapporten och redovisa för skolan tycker eleverna är jobbigt, för eleverna tycker inte om 

att skriva.  

Hur lärarna anpassar sin undervisning 

 

Resultat av min studie av lärare framkommer det att överlämningen av elever från den 

kommunala grundskolan till den här yrkesskolan fungerar dåligt. De får inte reda på vilka av 

eleverna som har en diagnos när de börjar i skolan, det får kärnämneslärarna själva upptäcka 

genom att ha egna tester i svenskan. När det gäller identifiering av elever i behov av särskilt 

stöd är det vanligt att gymnasieskolor använder diagnostiska prov eller på annat sätt 

analyserar elevers stödbehov . I en attitydundersökning som Skolverket har gjort så visar det 

att åtta av tio lärare i grundskolan och gymnasiet anser sig ha kompetens att identifiera dessa 

elever, men endast sex av tio har kunskap att stödja dessa elever med behov av särskilt stöd 

Skolverket (2008).   

Kommunens ansvar för att överlämningarna av elever sker från den kommunala grundskolan 

till yrkesskolan är något som måste förbättras från kommunen sida. Kommunen ansvarar för 

hela skolverksamheten och då kan man inte nonchalera överlämning bara för att det är en 

friskola. Eleverna far illa om de har en diagnos när de börjar i gymnasieskolan och om ingen 

får ingen vetskap om detta, då kan lärarna inte ge det individuella stöd som eleverna så väl 

behöver när de börjar i gymnasiet. Enligt Skolverket är det vanligt med överlämnade 

konferenser det innebär att personal från grundskolan och gymnasieskolan träffas i syfte att 

planera för elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008).  
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Lärarna lyfter upp den goda dialogen som ett viktigt instrument för att nå fram till studenterna 

med läs och skrivsvårigheter. En annan studie av Blackman (2010) visar på samma resultat att 

eleverna är den mest kraftfulla resursen som är tillgänglig för lärarna. I skollagen anges att 

elever ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. De ska fortlöpande stimuleras att 

ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 

rör dem (Skolverket, 2011). I en studie av Snider och Roehl (2007) visas att få lärare trodde 

att en bra lärare kännetecknas av höga elevresultat.  Över hälften av lärarna ansåg att faktorer 

som hemmiljö eller dyslexi förhindrar eleven att nå de färdigheter som satts trots skolans 

ansträngningar.  Kärnämneslärarna i studien försöker att arbeta mer visuellt med bilder än 

med text. De kan även erbjuda ljudböcker om så behövs. När karaktärsämneslärarna har teori 

så har de även med praktiska moment för eleverna. Alla lärare tycker det är viktigt att försöka 

anpassa materialet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ingen av de intervjuade lärarna 

kände till de tre metoderna för läsinlärning som Wittingmetoden, LTG metoden samt 

ordbildmetoden. 

Statens skolinspektion hävdar att vanligaste kritikområdena av skolor när det gäller särskilt 

stöd och därtill hörande åtgärdsprogram är att åtgärderna handlar om standardlösningar. Som 

inte utgår från den enskilda elevens behov, där undervisningssituationen och att ansvaret för 

åtgärden läggs på eleven istället för på skolan (Statens skolinspektion, 2010).  

Ingen av lärarna i min studie har någon erfarenhet av att arbeta med elever med behov av 

särskilt stöd. Skolan har försökt att anställa en specialpedagog på halvtid men det har inte 

kommit något svar på ansökningarna. Samarbetet med kommunen tycks inte heller fungera 

när det gäller att ansöka om hjälpmedel för elever med behov av särskilt stöd. I min 

undersökning om hur lärarna anpassar sina lektioner för elever med läs- och skrivsvårigheter 

så fick jag svar på den frågan. Att kärnämneslärarna försöker anpassa material för elever med 

läs- och skrivsvårigheter så gott det går med mera bilder och ljudböcker om det så behövs. 

Karaktärsämneslärarna har med sina praktiska moment en fördel genom att de kan arbeta med 

händerna och visa hur man gör. När karaktärsämneslärarna har teori så använder de också 

ljudböcker inom respektive yrke de undervisar. 

 

Ett annat resultat av intervjuerna med lärarna så tycker karaktärsämneslärarna i studien att det 

är dålig kommunikation mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare i den här skolan 

när det gäller att få reda på om det är några elever som har en diagnos.  

Där anser karaktärsämneslärarna att de inte får reda på någonting om en elev har t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter i den klass de ska undervisa. Karaktärsämneslärarna menar att på så sett har 
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man inte uppmärksammat eleven tidigt utan långt senare att eleven har t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter. Kommunikationen mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare är 

viktig i ett yrkesförberedande program och det blir ännu mer tydligt i den nya 

gymnasiereformen GY2011 (Skolverket). 

Slutsats av min undersökning 

 

Studien tyder på att både lärare och elever inte får de resurser de behöver. I elevens fall är det 

avsaknaden av en hjälplärare eller en specialpedagog som kan hjälpa eleven i sin 

studiesituation. För kärnämneslärarna så måste de ha avlastning i lektionssalen av en 

specialpedagog som kan ta hand om elever med särskilda behov. Lärarna försöker att anpassa 

sitt material till eleverna med t.ex. bilder och ljudböcker. Kommunikation mellan 

karaktärsämneslärare och kärnämneslärare måste bli bättre när det gäller att delge information 

om någon elev har en i diagnos t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Eleverna i studien trivs när de 

har karaktärsämnen och får arbeta praktiskt med händerna både i skolan och på en 

arbetsförlagd utbildning (APU).  

Avslutning  

 

Arbetet med denna studie har varit intressant och lärorikt för mig som författare. Jag fick tala 

med trevliga elever och kunniga lärare inom respektive yrke. Jag har fått värdefulla kunskaper 

och insyn i några elevers studiesituation med läs- och skrivsvårigheter i en gymnasieskola i 

Norrland. De nya kunskaperna kommer att berika mig i mitt yrkesliv som lärare när det gäller 

att anpassa mina lektioner för elever som har behov av särskilt stöd. 

Förslag på vidare forskning 

 

 Det är litet forskat om elever med läs- och skrivsvårigheter på gymnasienivå och varför har 

svenska 15- åringar blivit sämre på att läsa och skriva under 2000- talet? En annan viktig 

forskningsfråga är varför är det brist på kunskap om läs och skriv svårigheter på ett 

yrkesgymnasium? 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Intervju mall för lärare  

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilken utbildning har du för ditt yrke? 

 

3. Vad betyder läs- och skrivsvårigheter för dig? 

 

4. Får du som lärare reda på om någon elev har funktionshinder av något slag?  

 

5. Hur anpassar du din egen undervisning för elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

 

6. Har du någon utbildning av att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd i 

undervisningen? 

 

7. I skolstarten så har man rätt att söka hjälpmedel till eleven genom kommunen, 

fungerar det samarbetet mellan kommunen och skolan där du jobbar? 

 

8. Finns det tillgång till specialpedagoger i skolan där du jobbar?  

 

9. Enligt en rapport från skolverket så har svenska elever försämrande resultat i läsning 

sedan år 2000. Upplever du samma sak att studenterna har sämre kunskaper nu än då? 

10. Hur då t.ex.? 

 

11. Något om du vill tillägga eller något som vi inte tagit upp i intervjun? 
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Bilaga 2. Intervju mall för elever 

 

1. När upptäcktes att dina läs- och skrivsvårigheter i grundskolan? 

 

2. Vilken hjälp fick du i grundskolan?  

 

3. Hur var det att gå i grundskolan och ha läs- och skrivsvårigheter? 

 

4. När du skulle välja yrkesprogram till gymnasiet, fick du någon information av studie- 

och yrkesvägledaren vad det innebar att studera i det yrkesprogrammet? 

 

5. Hur upplever du undervisningen i det yrkesprogram du valt, i förhållandet till den 

information som studie- och yrkesvägledaren gav dig?  

 

6. Hur är fördelningen av praktik och teori i karaktärsundervisningen? 

 

7. Vad tycker du om det? 

 

8. Får du någon hjälp i din egen undervisning här i gymnasiet? 

 

9. Hur upplever du det? 

 

10. När du är ute på en arbetsförlagd utbildning hur fungerar det för dig? 

 

11. Blir arbetsgivaren informerad att du har läs- och skrivsvårigheter? 

 

12. Vet din handledare om att du har läs- och skrivsvårigheter? 
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13. Fyller du och din handledare i tillsammans varje dag dagrapporten/ dagboken som ska 

lämnas in till skolan?   

14. Är det jobbigt att skriva varje dag vad du har gjort under dagen?  

 

      15. Är dina arbetskamrater bra?  

 

      16. Vad är det som är bra när man är ute på praktik? 

 

      17. Vad är det som är dåligt? 

 

18. Hur tycker du att en bra praktikplats ska vara? 

 

      19. Hur ser framtiden ut, kommer du att få jobb inom det yrke du valt? 

     

      20.  Något om du vill tillägga eller något som vi inte tagit upp i intervjun? 
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