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Abstract 

 
In this study, special needs teachers and students with reading and writing difficulties in an upper 

secondary school are in focus. The research questions strive to answer how special needs teachers 

work in upper secondary school with students with reading and writing difficulties and what special 

needs teachers experience when working in upper secondary school with students with reading and 

writing difficulties. What do students with reading and writing difficulties experience and perceive 

in the transition between primary school and upper secondary school, and further studies in upper 

secondary school? The method has been interviews with three special needs teachers and four 

students in upper secondary school. The conclusive results are that the special needs teachers work 

with students with reading and writing difficulties in their original groups, in smaller groups and 

individually. Their tasks also include pedagogical assessment and assistance. Their work is complex, 

with many corresponding colleagues. The students face countless obstacles in school every day and 

ask for help to understand and overcome them.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under en elevs år i skolan sker övergångar från stadium till stadium vid ett flertal 

tillfällen. Dessa övergångar kan innebära en hel del utmaningar för både elev och skola. 

Den övergång studien inriktar sig på är den mellan högstadiet och gymnasiet, men även 

hur det i fortsättningen går för elever i läs- och skrivsvårigheter på gymnasiet. Jag har 

själv arbetat på nationella program i gymnasieskolan och på Introduktionsprogrammet, 

vilket under åren har väckt många frågor hos mig om hur man kan rusta elever för att 

klara av ett gymnasieprogram och eventuella fortsatta studier. 

 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) har skolan ett ansvar att ha en 

helhetssyn på alla elever och i detta ingår att måna om elevers möjlighet till en smidig 

och friktionsfri övergång från högstadiet till gymnasiet. Sveriges kommuner har även ett 

uppföljningsansvar på skolplikten (Skolverket, 2014b). När det gäller elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan steget från högstadiet till gymnasiet vara svårt och innebära stora 

utmaningar, då textmängden ökar, vilket medför en risk att eleverna ger upp inför de 

alltför svåra texterna och kommer inte vidare i sin läsutveckling (Lundberg, 2010). 

Gymnasieskolans kurser ställer höga krav på bl.a. läs- och skrivförmåga, studieteknik 

och eget ansvar. Att tillgodose alla elevers behov är en stor utmaning för mottagande 

gymnasieskolor. Skolan är skyldig att se hela eleven och att samtidigt säkerställa 

elevens utveckling i en gymnasial utbildning mot framtida jobb eller studier. Dessutom 

har skolan ett kompensatoriskt uppdrag som löper genom hela skolväsendet, från 

förskola till gymnasium. Elever i läs- och skrivsvårigheter har rätt till extra 

anpassningar och, om så krävs, särskilt stöd för att klara en gymnasieutbildning. Jag 

anser att det är av stor vikt att överlämnande grundskolor och mottagande 

gymnasieskolor kommunicerar med varandra, för att möta elevers behov. 

 

Skolans uppdrag är att följa de riktlinjer för hur kommuner ska arbeta när elever byter 

stadium. Riktlinjerna preciseras på följande sätt: 

 

I centrala riktlinjer kan man åskådliggöra arbetet med övergångar mellan skolor och 

skolformer. Här kan även etiska och pedagogiska aspekter lyftas in t.ex. med att skapa 

ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare eller för att lyfta fram vikten av att 

överföra information som kan underlätta elevens fortsatta skolgång. (Skolverket, 2014b, 

s.34) 

 

Vidare poängteras att kommunerna ska ordna egna riktlinjer för elevers övergång 

mellan skolor och skolformer (Skolverket, 2014b). 

 

Det finns en samhällsproblematik i Sverige att unga hamnar utanför arbetsmarknaden 

och i många fall har de hoppat av skolan under gymnasietiden. Skolinspektionen 

rapporterar att i de fall skolor underkänns handlar det ofta om brister i arbetet med 

elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolinspektionen, 2015). Skolans 

senare år, och framförallt gymnasiet, är inte beforskat i samma utsträckning som 

skolans tidigare år när det gäller exempelvis extra anpassningar och särskilt stöd. 
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Elevers meritvärde på högstadiet har en stark korrelation med meritvärdet eleven uppnår 

vid avslutad gymnasiegång (Skolverket, 2014c). Meritvärde är den siffra som visar 

vilka betyg eleven har. I grundskolan har man sexton ämnen och är alla dessa godkända 

har man 160 poäng. 2/3 av de elever som startar gymnasiet med ett meritvärde under 

160 har större problem att uppnå en gymnasieexamen (Skolverket, 2014c). En större 

andel av dessa elever hoppar av gymnasiet, eller går ut med samlat betygsdokument. 

Samlat betygsdokument får elever som inte slutfört alla obligatoriska gymnasiekurser, 

utan fått vissa kurser reducerade, inte presterat eller varit närvarande så att lärare har 

underlag att sätta betyg.  

 

En tysk studie av Beicht och Walden (2014) belyser arbetarklasselever och deras 

svårigheter att nå ett högre avgångsbetyg (school-leaving certificate), samt i vilken mån 

unga slutför en gymnasial yrkesutbildning. Klasstillhörighet är ett begrepp som ofta 

används i pedagogisk forskning och som numera mer har kommit att handla om 

utbildningsnivå, snarare än ekonomi när det gäller svensk forskning (Elmeroth, 2012). 

Beicht och Waldens (2014) resultat överensstämmer i viss mån med Skolverket 

(2014c), som menar att elever med lågutbildade föräldrar i högre utsträckning har ett 

meritvärde under 160, jämfört med elever med högutbildade föräldrar. De elever som 

har ett meritvärde under 160 och därmed saknar grundläggande behörighet för 

gymnasiet, slutför inte gymnasiet i lika hög grad, eller går ut med samlat 

betygsdokument. Den socioekonomiska bakgrunden är av betydelse även i Sverige. 

Varje elev som väljer att inte fullfölja gymnasiet är ett misslyckande för skolan och 

därför vore det av vikt att ta reda på hur man kan komma tillrätta med problemet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter förhåller sig 

till övergången till gymnasieskolan, hur de upplever gymnasiestudierna, samt hur 

gymnasieskolan organiserar mottagandet och det vidare arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter under deras gymnasietid. 

 

Forskningsfrågorna är: 

 

 Hur upplever speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan sitt arbete 

med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 Hur upplever speciallärare och specialpedagoger elever i läs- och 

skrivsvårigheters övergång från grundskolan till gymnasieskolan, samt deras 

fortsatta studier i gymnasieskolan? 

 Hur upplever elever i läs- och skrivsvårigheter övergången från grundskolan till 

gymnasiet, samt de fortsatta studierna i gymnasiet? 
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1.2 Specialpedagogisk relevans 

Mycket finns att vinna när det gäller kommunikation mellan lärare och elever i skolan, 

framförallt när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. Elever som nått 

gymnasieålder, men även yngre elever, har i många fall förmågan och viljan att berätta 

om sina svårigheter och styrkor. Det bereds sällan möjlighet för sådana samtal, men där 

finns ett utrymme för speciallärare att i samråd med elever och föräldrar, kartlägga 

elever i läs- och skrivsvårigheter. På så sätt får undervisande lärare en mer nyanserad 

bild av elevernas situation och rikare möjligheter att anpassa sin undervisning för olika 

elevgrupper. Detta görs i viss utsträckning även idag, men inte för alla som har det 

behovet och dessutom finns stora brister när det gäller elevinflytande (Asp-Onsjö, 

2012).  

 

Övergången från grundskolan till gymnasiet är för många elever den mest komplexa av 

alla skolövergångar, då elever kommer från flera olika grundskolor, både inom 

kommunen men även från andra kommuner. Ansökningsförfarandet tar lång tid och det 

är inte ovanligt att elever byter program eller skola. Detta bidrar till att överföringen av 

elevdokumentationen från grundskolor till gymnasieskolor inte alltid fungerar 

(Skolverket, 2014b). I de fall elevdokumentation hamnar rätt, blir det i de flesta fall i 

händerna på speciallärare eller specialpedagoger och det är deras ansvar att förmedla 

vad som står till undervisande lärare. Om överlämningen sker i ett möte, sitter vanligen 

speciallärare, specialpedagoger och i vissa fall även andra lärare med, vilket ger 

specialpedagogisk relevans för studien då detta förmodligen är något som studenter på 

speciallärarprogrammet kommer att syssla med i framtiden, efter slutförd yrkesexamen.  
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2 Litteraturgenomgång 

Ansatsen i följande litteraturgenomgång är att presentera delar av den forskning som 

utförts på hur elever i läs- och skrivsvårigheter klarar övergången från grundskolan till 

gymnasial utbildning eller gymnasial yrkesutbildning. Den innehåller även en 

genomgång av annan litteratur som behandlar de centrala begreppen i studien. 

Inledningsvis definieras läs- och skrivsvårigheter, extra anpassningar och särskilt stöd 

och relationell pedagogik. Dessa tre avsnitt efterföljer varandra då det i första läget 

ringas in vad läs- och skrivsvårigheter egentligen är. Det föreligger skolan att 

genomföra extra anpassningar och särskilt stöd, för att möta elevens behov. Relationell 

pedagogik följer därpå, vilket är ett sätt att presentera undervisning och inlärning på ett 

sätt som kan tolkas ligga i linje med vad Skolverket (2014a) föreskriver. Därefter 

kommer ett avsnitt där elevhälsans arbete beskrivs och vilken roll rektor spelar där. De 

senare centrala begreppen är inkludering och lärares betydelse, som båda spelar en stor 

roll i skolans arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter. Definitionen av inkludering 

kommer under följande avsnitt och litteraturgenomgången avslutas med att belysa 

forskning om elev- och föräldrainflytande i skolans dokumentation av elever.  

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlat begrepp för de svårigheter människor möter i 

inlärning och utveckling av läsande och skrivande (Jacobson, 2007; Lundberg, 2010). 

Svårigheterna kan yttra sig på olika vis. Ibland har individer svårare med att läsa och 

andra gånger ligger svårigheterna främst i skrivandet. Sammantaget finns ofta 

svårigheter med att både läsa och skriva (Jacobson, 2007; Lundberg, 2010). De 

bakomliggande orsakerna till svårigheterna är komplexa och sammanfaller exempelvis 

med arvs- och miljöfaktorer, såsom exempelvis syn- och hörselnedsättningar, 

neuropsykiatriska funktionshinder, sociala faktorer och andraspråksbakgrund. Stundtals 

uppträder två eller flera diagnoser på svårigheter samtidigt hos en person (Näreskog, 

2007). En amerikansk studie visar att 5 % av amerikanska barn uppges ha ADHD och 

dyslexi (Boada, Willcutt & Pennington, 2012). Lundberg (2010) menar att dyslexi är en 

orsak till läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi innebär i grunden att individen har problem 

att hantera språkljuden och detta medför stora svårigheter vid läsinlärning och 

läsutveckling. Läs- och skrivinlärning är en process då elever lär sig att utveckla språket 

på fonologisk, lexikalisk och grammatisk nivå (Myrberg, 2001). Lärares kunskap om 

läsinlärning och läsutveckling är en avgörande faktor för hur elever lär sig att läsa och 

skriva och sedermera utvecklar sitt läsande och skrivande (Jacobson, 2007). En lärares 

bristfälliga kunskap i området kan alltså förvärra elevers problematik i läs- och 

skrivinlärningsprocessen (Roll-Pettersson & Heimdahl Mattsson, 2007; Lundberg, 

2010). Då kraven på läsförmåga har ökat under 1900-talet, synliggörs problemen 

alltmer och aktualiseras i övergången till gymnasiet, då eleverna förväntas ha nått en 

viss nivå i sin läs- och skrivförmåga (Skolverket, 2014b). 
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2.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolverket (2014a) fastställer att extra anpassningar innebär att lärare gör olika typer av 

stödinsatser i klassrummet. Exempel på extra anpassningar kan vara att eleven får inläst 

material, förförståelse om vad som kommer att tas upp på lektioner, möjlighet till 

muntliga prov och redovisningar eller hjälp med att avgränsa stoff som eleverna ska läsa 

in sig på. Extra anpassningar är något som sker i löpande undervisning och kraven på att 

de ska sättas in gäller för alla skolformer och fritidshem (Skolverket, 2014a). Extra 

anpassningar ska tillämpas så fort läraren befarar att en eller flera elever riskerar att inte 

nå de mål för den kurs läraren undervisar i. Om stödinsatserna inte visar sig vara 

tillräckliga ska de extra anpassningarna utvärderas och ändras för att ytterligare möta 

elevernas behov. Visar det sig att åtgärderna inte varit tillräckliga för att gynna 

elevernas kunskapsutveckling, bör läraren anmäla det till rektor, som i sin tur beslutar 

om det föreligger ett behov av särskilt stöd. Läroplanen för gymnasieskolan (2011) 

fastställer att det är rektors ansvar att se till att extra anpassningar genomförs efter 

enskilda elevers behov och förutsättningar. 

 

Hadley (2007) behandlar extra anpassningar och listar de åtgärder och stödinsatser som 

studenter i läs- och skrivsvårigheter i USA har rätt till när de går från high school till 

college. Hadley (2011) förmedlar att den enskilt viktigaste faktorn för att elever i läs- 

och skrivsvårigheter ska nå framgång i vidare studier är self-advocacy, dvs elevens 

förmåga att förstå sig själv och sina svårigheter och dessutom kunna kommunicera det 

till lärare och annan personal i skolan för att få förståelse för de behov eleven har. 

 

Skolverket (2014a) definierar särskilt stöd som en mer djupgående stödinsats än vad 

extra anpassningar är. Särskilt stöd är något som inte kan göras inom den ordinarie 

undervisningen och rektor beslutar om särskilt stöd ska sättas in för att hjälpa en elev att 

nå kunskapsmålen. Insatsen ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a). 

Det som skiljer extra anpassningar från särskilt stöd är att det senare pågår under en 

längre tid och innebär en mer omfattande pedagogisk insats. Bestämmelserna för 

särskilt stöd gäller för alla skolformer, förutom kommunal vuxenutbildning, svenska för 

invandrare och särskild vuxenutbildning. 

2.3 Relationell pedagogik, motivation och lärares betydelse 

Aspelin (2015) är i stånd att utveckla teorin relationell pedagogik, i vilken han 

distanserar sig till föreställningar om att prestationer, exempelvis elevers prestationer i 

skolan, är isolerade till individen. All meningsfull inlärning sker i relation till andra, till 

det aktuella stoffet och till den omkringliggande miljön. Risken med kunskapsmätningar 

i skolan är att de ofta förbiser den relationella aspekten av lärande och därmed 

föreligger risken att bedömningen inte blir adekvat. All kunskapsutveckling kan endast 

ske i egentlig mening då de relationella aspekterna av en pedagogisk praktik får 

utrymme. Dessa aspekter innefattar lärares och elevers förhållningssätt till varandra, till 

miljön de befinner sig i och till stoffet som bearbetas (Aspelin, 2015). 
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Aspelin och Persson (2011) beskriver den kunskapseffektiva skolan där elevers 

prestationer och kunskaper blir ett sätt att konkurrera med andra skolor nationellt och 

internationellt. Sättet att visa elevernas prestationer är att mäta dem och utfallet av 

mätningarna ger en grund till en framtida standardisering, vilket befäster en 

kunskapsmässig norm. Aspelin och Persson (2011) beskriver även den socialt 

orienterade skolan som en motsats till den kunskapseffektiva skolan. I den socialt 

orienterade skolan sätts elevers relationer till varandra och lärare i centrum och där är 

delaktighet och elevinflytande av stor vikt. Inget av detta gynnar eleverna, menar 

Aspelin och Persson (2011). I den kunskapseffektiva skolan är pressen på eleven 

stundtals övermäktig och i den socialt orienterade skolan skapas elevens identitet främst 

i skolan och rustar därför inte eleven för framtiden. Därför presenterar Aspelin och 

Persson (2011) den relationella pedagogiken som ett tredje alternativ. Florian och 

Linklater (2010) talar om att elever och lärare bör samarbeta i inlärningssituationen. 

Eleverna är de enda som kan tala om hur de lär och idealet är att de, tillsammans med 

läraren når ny kunskap. 

 

Motivation är något som ofta betraktas som centralt när det gäller kunskapsutveckling 

och lärande, men det är inte självklart att definitionen av begreppet är vedertagen fullt 

ut. Ahl (2006) menar att motivation bör komma inifrån individen och det finns olika 

förklaringsmodeller vad motivation egentligen är. Det man bör vara klar över är vem 

som påstår att exempelvis elever inte är motiverade (Ahl, 2006). Viktigt är också att 

precisera vad individen är motiverad att göra och inte, annars riskerar man att begreppet 

motivation får en kontrollerande och styrande innebörd. Motivation är relationellt, vilket 

innebär att det alltid måste anges vad man är motiverad till (Ahl, 2006).  

 

Aspelin (2012) hävdar att relationen mellan lärare och elev är avgörande för att förstå 

elevers prestationer. Anmarkrud (2008) skriver att yrkesskickliga lärare jobbar mycket 

med klassrumssamtal och dess kvalitet, vilket är viktigt i relationsskapandet med 

eleverna. Om klassrumsmiljön präglas av samtal i en kontext utifrån kända teman, med 

hög elevaktivitet där svaren söks gemensamt, bidrar det till att synliggöra inlärning. Den 

enskilt viktigaste faktorn för elevers resultat i skolan avgörs av relationen mellan lärare 

och elev. Egenskaper hos läraren som empati, förmåga att lyssna och att utgå från 

elevens perspektiv gagnar elevens fortsatta kunskapsinhämtning. Lärare som utmanar 

eleverna att tänka kritiskt och bereder rum för olika åsikter, får bättre resultat. Dessutom 

har elever i sådan klassrumsmiljö högre närvaro och är mer motiverade (Cornelius-

White, 2007). En annan viktig faktor gällande lärarens betydelse är de förväntningar 

läraren har på sina elever. Om det finns höga förväntningar på eleverna tenderar 

elevernas resultat bli högre, än i det omvända fallet (Bishop, Berryman, Wearmouth, 

Peter & Clapham, 2012). 

 

Skolor som är organiserade så att det är möjligt för lärare att jobba mot kunskapsmål 

och samtidigt visa social omsorg, har mer kunskap om vilka extra anpassningar elever 

behöver eftersom de hinner lära känna eleverna bättre (Skolverket, 2005). 

Organisationen bygger på att det är få elever på varje lärare. Därmed når de större 
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framgång vad gäller måluppfyllelse med liknelsen: ”Det finns ingen universalmedicin, 

men det är alltid en fördel om doktorn känner patienten väl” (Skolverket, 2005, s.149).  

2.4 Pedagogiskt ledarskap och elevhälsa 

Skollagen (SFS 2010:800), 25§, föreskriver att varje skolenhet ska ha en elevhälsa, som 

kontinuerligt ska ha möten för att skapa ett gynnsamt lärande för varje elev. I elevhälsan 

ingår vanligen skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och rektor. Tanken 

är att samla specialpedagogisk, psykologisk och medicinsk expertis, istället för att som 

tidigare ha dessa professioner åtskilda. Rektors roll i elevhälsan är att skapa en 

samverkande organisation som följer de regelverk som styr elevhälsans arbete. Rektor 

ansvarar för att förena de olika professionerna och deras synsätt, så att elevens lärande 

och hälsa främjas. Dessutom förväntas rektor ”anpassa resursfördelningen och 

stödåtgärderna till lärarnas värdering av elevernas utveckling ” (Skolverket, 2014d, 

s.41). Detta innebär att det är lärarnas uppfattningar som i stor del styr vilka 

stödåtgärder elever får. Elevhälsan beslutar om specialpedagogiska insatser för elever i 

samverkan med övrig skolpersonal och framförallt undervisande lärare (Skolverket, 

2014d). 

2.5  Ett inkluderande pedagogiskt förhållningssätt 

Nilholm och Göransson (2014) skriver att det är komplicerat att definiera begreppet 

inkludering och presenterar en modell för hur begreppet definieras i forskning. 

Inkludering kan övergripande innebära att elevgruppen ses som ett samhälle med olika 

individer som har olika behov. Den underliggande nivån är individerna, som möts 

utifrån de sociala och pedagogiska behov de har. Nivån längst ned handlar om var 

eleven är placerad. Nilholm och Göransson (2014) menar att forskarna sällan använder 

den nedersta nivån som definition, medan den råder när man talar om inkludering i 

skolan. 

 

Florian och Black-Hawkins (2011) menar att begreppet inkludering är mångtydigt och 

svårt att observera då lärare gör många saker samtidigt i klassrummet och har en annan 

förförståelse av gruppen än vad eventuella observatörer har. Den tolkning som är mest 

gångbar är att läraren i klassrummet undervisar med syfte att alla ska vara delaktiga och 

förstå (Florian & Linklater, 2010). Tanken att undervisningen sker för de flesta elever, 

och separat med elever i läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av 

inlärningsproblematik, överges därmed till förmån för det inkluderande pedagogiska 

förhållningssättet där möjlighet till lärande erbjuds alla i klassrummet (Florian & 

Linklater, 2010). Ett sätt att erbjuda en sådan undervisningsmiljö är att ha fler 

pedagoger i klassrummet ”who respects the dignity of all members in the classroom” 

(Florian & Linklater, 2010, s. 819). Det är alltså inte enbart tvålärarupplägget i sig som 

ger pedagogiska vinster, utan det centrala är att det finns pedagogiskt samförstånd 

(Florian & Linklater, 2010). Samma idé uttrycks av Cervin (2015), som beskriver ett 

tvålärarupplägg i en svensk gymnasieskola där man har slagit ihop en grupp som läser 
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svenska som andraspråk med en grupp som läser gymnasiekursen Svenska 2. Man ser 

pedagogiska vinster på många plan, inte minst vad gäller inkludering.  

2.6 Elev- och föräldrainflytande 

Andreasson och Asplund Carlsson (2009) skriver om elevens maktunderordning 

gentemot skolans företrädare, vilket tydligt manifesterar sig i elevdokumentationen och 

Asp-Onsjö (2006) skriver att elever sällan deltar i dokument som handlar om dem och 

att inflytandet därmed är begränsat. I Skollagen formuleras elevinflytande på följande 

sätt: 

 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 

ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildning och hållas informerade om frågor 

som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skollagen, 

2010:800, kap.4, 9§) 

 

Lisa Asp-Onsjö (2012) finner att i realiteten är både föräldrars och elevers inflytande på 

den dokumentation som görs i skolan väldigt begränsad. Dokumentation sker främst på 

grundval av vad lärare finner och i liten utsträckning på vad elever och föräldrar har att 

tillföra. Roll-Pettersson och Heimdahl Mattsson (2007) hävdar att skolan ofta missar att 

ge adekvat hjälp och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter med dyslektiska drag, 

trots att det påtalats av föräldrar. Roll-Pettersson och Heimdahl Mattsson (2007) 

efterfrågar nationella riktlinjer för att stärka rättigheterna för elever i läs- och 

skrivsvårigheter med dyslektiska drag. När det gäller individuella utvecklingsplaner för 

elever, men även annan elevdokumentation som förs i skolan, såsom exempelvis 

skriftliga överlämningar, är risken att dokumentation blir ett administrativt redskap 

istället för ett dokument som ska syfta mot kunskapsutveckling hos eleven (Andreasson, 

Asp-Onsjö & Isaksson, 2013) 

 

Ovanstående kunskapsgenomgång ger definition av läs- och skrivsvårigheter (Jacobson, 

2007; Lundberg, 2010) och en beskrivning av extra anpassningar och särskilt stöd, som 

Skolverket (2014a) föreskriver. Elevens röst kommer att bli det centrala i studien, vilket 

är en ansats att bidra med ett komplement i det befintliga materialet som utgör 

pedagogisk forskning (Roll-Pettersson & Heimdahl Mattsson, 2007; Asp Onsjö, 2012; 

Andreasson & Asplund Carlsson, 2009). Studiens huvudsakliga fokus kommer att ligga 

på elever i läs- och skrivsvårigheters upplevelse av gymnasieskolan, av skolan generellt 

och vad elever egentligen tycker är en hjälp för just dem. Det centrala är att ge den 

elevgruppen en röst. 
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3 Metod och material 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter förhåller sig 

till övergången till gymnasieskolan, hur de upplever gymnasiestudierna, samt hur 

gymnasieskolan organiserar mottagandet och det vidare arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter under deras gymnasietid. Det handlar om att beskriva verkligheten 

utifrån de människornas perspektiv då de ger en bild av deras upplevda verklighet. 

Studier av den typen brukar benämnas som är fenomenologiska, vilket är ett gängse 

förhållningssätt vid kvalitativa studier (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014). 

3.1 Metodval 

Eftersom forskningsfrågorna i studien avser speciallärares, specialpedagogers och 

elevers upplevelse av ett fenomen i skolan, valde jag att använda mig av kvalitativ 

metod. För att få en nyanserad bild av nämnda skeende intervjuades både speciallärare, 

en specialpedagog och fyra elever med upplevda läs- och skrivsvårigheter. Stukát 

(2011) beskriver att djupintervjun kan vara en gångbar metod för att synliggöra och 

förstå de enskilda berättelserna, samtidigt som de olika berättelserna tillsammans ”kan 

få ett mått av relaterbarhet” (s.37), vilket i en vidare mening kan användas för att nå en 

ökad förståelse för elever i läs- och skrivsvårigheters skolsituation. I den kvalitativa 

forskningen har emfas lagts på att få en helhetssyn, snarare än att analysera delar av ett 

skeende, medan den kvantitativa forskningen syftar till att vara generaliserbar och 

objektiv (Stukát, 2011). Studien avser att ge en bild av elever i läs- och 

skrivsvårigheters situation, som torde innebära skillnader från individ till individ, vilket 

gjorde kvalitativ metod mest gångbar i det här fallet. 

 

Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) problematiserar de etiska aspekterna av 

intervjuforskning. För att få fylliga och djupgående livsberättelser krävs det att 

intervjuaren kan skapa en atmosfär som inbjuder till öppenhjärtighet, samtidigt som det 

handlar om forskningsresultat som ska publiceras. Stukát (2011) skriver att kvalitativ 

metod ofta får kritik med avseende på reliabilitet, generaliserbarhet och de tidigare 

nämnda etiska dilemmat. Trots detta valdes kvalitativ metod, med motiveringen att det 

tillvägagångssättet bäst skulle kunna söka svar på forskningsfrågorna. 

 

Till grund för intervjuerna upprättas vanligen en intervjuguide, som i olika utsträckning 

styr strukturen på intervjun. I huvuddrag är den mer strukturerade intervjuguiden 

enklare att analysera, medan den semistrukturerade intervjun kan ge svar som inte 

förväntats (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014; Stukát, 2011). Studiens intervjuer var av 

senare karaktären då syftet var att ta del av informanternas egna livsvärldsberättelser, 

snarare än att följa på förhand givna intervjufrågor. 

3.2 Urval  

Studien fokuserar elevers övergång mellan högstadiet och gymnasiet, samtidigt som 

fokus ligger på elevers fortsatta skolgång i gymnasiet. Därmed är det av vikt att ta reda 

på hur gymnasiet tar emot elever i läs- och skrivsvårigheter. Därför var det relevant att 
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intervjua speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan som är inbegripna i 

processen att ta emot elever i den nämnda kategorin. Totalt intervjuades tre lärare och 

fyra elever. En av speciallärarna hade gått i pension för två år sedan, men jag bedömde 

att dennes långa erfarenhet i yrket skulle vara av värde att ta del av. Den andra 

specialläraren hade varit verksam i fyra år och är i grunden gymnasielärare i svenska 

och engelska. Specialpedagogen har jobbat i 15 år och innan det tjänstgjort som bl. a. 

hushållslärare. Jag intervjuade två kvinnor och en man, med en spridning i ålder. 

Urvalet av elever skedde genom att jag tog kontakt med sju elever via mejl, som jag 

sedan tidigare träffat på i min undervisning, där jag berättade kort om min studie. De 

fyra elever, tre kvinnliga och en manlig, som visade intresse blev de som jag senare 

intervjuade. Samtliga är 18 år eller äldre. Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter. 

3.3 Material och genomförande 

Eftersom det var av intresse att få svar på det fenomen som studien belyser användes 

semistrukturerade intervjuguider som stöd. En guide gäller för 

speciallärare/specialpedagog (se Bilaga 1) och en för elever (se Bilaga 2). Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett brev till samtliga informanter där det 

framgick att informationen som ges behandlas konfidentiellt, att informanterna är 

avidentifierade och att kommunen inte är namngiven (se Bilaga 3). Information om att 

intervjun skulle spelas in fanns med, samt att de hade rätt att avbryta intervjun när som 

helst och att deltagandet var frivilligt. Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) skriver att 

det är värdefullt att efter varje avslutad intervju reflektera över vilka intryck 

intervjusituationen givit. Jag spelade in mina reflektioner med en mobiltelefonen direkt 

efter varje intervju för att sedermera kunna nyttja den informationen vid analysen och 

tematiseringen av utskrifterna. Intervjuguiden för elever är utformad efter en 

pilotintervju som genomfördes med en elev för att kalibrera frågorna. Efter 

pilotintervjun modifierades intervjufrågorna något, med tanke på att eleven talade 

mycket om lärarens egenskaper, vilket medförde att en fråga om det lades till i 

intervjuguiden. 

Tabell 1 Intervjuernas kronologiska ordning och informanternas fingerade namn 

Intervju 1  Speciallärare 1 Anna 

Intervju 2 Speciallärare 2 Birger 

Intervju 3 Elev1 Sanna 

Intervju 4 Specialpedagog1 Maud 

Intervju 5 Elev2 Nike 

Intervju 6 Elev3 Emil 

Intervju 7 Elev4 Kim 

 

Tabell 1 söker tydliggöra intervjuernas ordningsföljd, samt vilket yrke och fingerat 

namn personerna har. Intervju 1 och 4 skedde i speciallärarens (Annas) och 

specialpedagogens (Mauds) arbetsrum och intervju 2 ägde rum i ett lånat 
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lärararbetsrum, på avtalad tid som informanterna själva fick bestämma. Syftet med att 

låta dem bestämma tid och plats var att ge informanterna kontroll och att de skulle få 

känna sig förberedda. Jag talade om på förhand att intervjun skulle ta mellan en 

halvtimme och en timme. Vi satt vid ett runt bord på lika höga stolar vid samtliga 

lärarintervjuer och jag inledde med en kort orientering om ämnet och påminde om 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Samtliga lärarintervjuer 

fick en allt större samtalskaraktär under intervjuernas gång. Jag ställde några 

kontrollfrågor för att säkerställa att jag förstått personerna rätt, inledande frågor som var 

öppna och intervju 2 med speciallärare 2 (Birger) fick en tydlig narrativ prägel, vilket 

påbjöd strukturerande frågor för att föra samtalet framåt (Kvale, Brinkmann & Torhell, 

2014). Under samtliga lärarintervjuer gavs tid för tystnad och eftertanke och därmed 

möjlighet att ta ordet först vilket Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) menar är ett sätt 

att få utförliga och genomtänkta svar. 

 

Intervju 3 var den första elevintervjun och skedde på förhand avtalad tid och plats. 

Informanten fick själv bestämma förutsättningarna och på Elev 1s (Sannas) initiativ 

skedde intervjun i hemmet. Detta var pilotintervjun, men svaren var i stor del relevanta 

för studien och ingår i lika stor grad som de övriga elevintervjuerna. Kvale, Brinkmann 

och Torhell (2014) skriver att det är viktigt att intervjupersonerna uppmuntras till att 

berätta om sina upplevelser och därför är iscensättningen av intervjun av stor betydelse. 

Intervju 5, 6 och 7 var elevintervjuer med Elev 2 (Nike), Elev 3 (Emil) och Elev 4 

(Kim). Platsen för dessa var ett litet grupprum på elevernas gymnasieskolor. Nike fick 

tillåtelse att gå ifrån en lektion för att intervjuas medan Emil och Kim intervjuades 

direkt på morgonen innan lektionerna tog vid. Samma information som i tidigare 

intervjuer gavs innan intervjuerna började. Samtliga intervjuer transkriberades senare 

samma dag. 

3.4 Bearbetning av data 

De i sin helhet transkriberade intervjuerna analyserades i det första skedet utifrån 

kodning, dvs. att transkriptionerna lästes igenom och centrala begrepp och textsegment 

markerades i fet stil. Därefter tog meningskoncentreringen vid, vilket i viss mån tog 

avstamp i pedagogiska forskningsartiklar, men främst utfördes på grundval av vad som 

framkom i intervjuerna. Denna analysmetod är induktiv, dvs. ”forskare närmar sig sitt 

ämne utan alltför många idéer att testa; de låter snarare den empiriska världen avgöra 

vilka frågor som är värda att söka ett svar på” (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014, 

s.238). Detta sätt att kategorisera informanternas uttalande underlättade arbetet med att 

ge överblick och att samtidigt testa empirin mot studiens forskningsfrågor. 

 

Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) menar att det är av stor vikt att arbetet med 

meningskoncentrering i fenomenologiska studier inbjuder till individers berättelser 

utifrån deras upplevda livsvärld. I studien handlar det om speciallärares och 

specialpedagogers upplevelse av arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter i 

gymnasieskolan, samt elever i läs- och skrivsvårigheters upplevelse av gymnasieskolan. 
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Att synliggöra gemensamma nämnare och variationer i berättelserna, var viktiga 

aspekter i databearbetningen. 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Stukát (2011) skriver om intervjuareffekten, vilket är något som kan underminera 

reliabiliteten och validiteten i en studie. Intervjuareffekten innebär att informanten 

påverkas av hur frågorna är formulerade och hur intervjuaren uppträder, vilket kan leda 

till svar som inte stämmer. I studien intervjuar jag elever som jag tidigare haft i 

undervisning, men som inte längre är det. Det kan påverka elevernas svar, men Stukát 

(2011) nämner även att ju större utrymme man ger intervjupersonerna, desto större är 

chansen att få ta del av genuina livsberättelser om det forskningsfrågorna söker svar på. 

Därför fick eleverna välja tid och plats själva. 

 

Den semistrukturerade intervjun är en metod som inbjuder till att informanten får 

förklara sin livsvärld och sina upplevelser av ett undersökt fenomen. Specificerande 

följdfrågor under intervjuns gång stärker reliabiliteten och validiteten då informanten får 

chansen att berätta om sina erfarenheter och i vissa fall förtydliga dem. Reliabiliteten 

problematiseras även i utskriften, då den alltid är en tolkning av vad som sagts (Kvale, 

Brinkmann & Torhell, 2014). Det som stärker studiens reliabilitet i utskriftshänseende 

är att samtliga intervjuer transkriberades samma dag och att efterföljande reflektioner 

spelats in för att senare spegla de direkta intrycken som intervjuerna givit. Det 

förfarandet hjälper till att ge en nyanserad information som kan vara viktig under 

tematiseringen, samt ge studien stadga vad gäller reliabilitet och validitet. 

 

Med syfte att främst stärka validiteten i studien genomfördes en pilotintervju med en 

elev. Avsikten med det var att få reda på om frågorna i intervjuguiden var 

undersökningsbara och om de hade relevans för studien. Pilotintervjun gav riktlinjer om 

vilka frågor som behövde omarbetas, förtydligas, läggas till eller strykas. Då 

intervjupersonen uppehöll sig länge vid lärarens egenskaper och betydelse, lades en 

fråga om lärarens roll till i slutet av intervjuguiden med tanke på att frågan är direkt och 

då kan uppfattas som ledande. Direkta frågor bör komma mot slutet av intervjun, då 

intervjupersonen själv har fått möjlighet att spontant ta upp sin syn på saken (Kvale, 

Brinkmann & Torhell, 2014).  

 

Det fenomenologiska förhållningssättet syftar till att ge en bild av människors livsvärld, 

vilket kan innebära att studiens generaliserbarhet är begränsad utifrån de sju 

intervjuerna som studien baseras på. Det är ett fåtal personer som beskriver sin bild av 

ett fenomen. Ett postmodernt synsätt är att kunskap är kontextualiserat och utifrån det 

resonemanget finns ett visst mått av generaliserbarhet, då elever i läs- och 

skrivsvårigheter bevisligen finns överallt i skolan. Det informanterna i studien säger, 

kan vara relaterbart inom kontexten skola i viss mån, men sammantaget är 

generaliserbarheten för studien låg (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014). 



 

17 

3.6 Etiska överväganden 

Under samtliga delar i en kvalitativ studie bör etisk hänsyn tas i beaktande, enligt 

Kvale, Brinkmann och Torhell (2014). Etiska överväganden i vetenskaplig forskning 

vilar på fyra grundprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale, Brinkmann 

och Torhell (2014) menar att i studien bör syftet övervägas utifrån hur resultaten 

förbättrar situationen som undersöks. Syftet är att ta reda på vilka vägar man kan gå i 

skolan för att förbättra elevmottagandet på gymnasiet, i synnerhet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och därigenom sträva efter att förbättra situationen för den 

elevkategorin. 

 

I ett första stadium i intervjuförfarandet beaktas informationskravet, vilket innebär att de 

tilltänkta intervjupersonerna på förhand informeras om vem som genomför studien, vad 

den syftar till, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, samt hur 

studien ska publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna fick ett brev där 

detta framgick, samt att informationen upprepades innan intervjuerna påbörjades. 

 

Den andra grundprincipen är samtyckeskravet där intervjupersonerna har rätt att avgöra 

om de ska medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke erhölls från samtliga 

deltagare eftersom de aktivt skulle delta i studien. Eleverna i studien är över 18 år och 

därför kontaktades inte deras föräldrar direkt, men de uppmuntrades att berätta om sitt 

deltagande för sina föräldrar och att ta kontakt med mig om de hade frågor. Stukát 

(2011) skriver att det inte får förekomma beroendeförhållanden mellan intervjuaren och 

informanten. Eleverna i studien har tidigare ingått i min undervisning, vilket är något 

som kan problematisera samtyckeskravet. Eleverna har dock avslutat de kurser jag varit 

inblandad i och är därmed inte längre involverade i den bedömningssituation som 

föreligger mellan undervisande lärare och elev. 

 

Den tredje grundprincipen där etisk hänsyn är central är konfidentialitetskravet, där 

informantens anonymitet försäkras (Vetenskapsrådet, 2002). All information 

avidentifieras så långt det är möjligt och alla uppgifter såsom inspelningar, utskrifter 

och anteckningar behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående, förutom de inblandade i 

utbildningen där detta ingår som examensarbete, har fått ta del av inspelningarna och 

utskrifterna av intervjuerna. Samtliga deltagare har informerats om 

konfidentialitetskravet skriftligen och muntligen, samt bjudits in att ta del av studien 

innan den publiceras. 

 

Nyttjandekravet, vilket är den fjärde grundprincipen, innebär att den tillgängliga 

informationen i studien enbart får användas för forskning och annan verksamhet som 

rör det specialpedagogiska fältet i form av litteratur eller artiklar (Vetenskapsrådet, 

2002; Stukát, 2011). Informanterna bör inte heller riskera att påverkas av vad studien 

finner i form av åtgärder eller beslut som påverkar dem, men däremot kan 

informanterna använda studien om den ger argument för deras behov gentemot 

myndigheter. Informanterna har fått kännedom om att studien kommer att publiceras i 
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DIVA. Det som framkommer i studien får inte heller användas i vinstdrivande syften, i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. 

 

 

4 Resultat och analys 

Syftet med studien är att ta reda på hur speciallärarna och specialpedagogen i 

gymnasieskolan tar emot elever i läs- och skrivsvårigheter och hur det fortsatta arbetet 

beskrivs, samt vad speciallärarna och specialpedagogen ser för behov och 

framgångsrika arbetssätt i den processen. Namn på skolor och gymnasieprogram 

kommer att avidentifieras. Avsnittet handlar även om deras upplevelser av arbetet med 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Den andra sidan av frågan är elever i läs- och 

skrivsvårigheters upplevelser av ovan beskrivna skolövergång och gymnasieskolgång. 

Vad efterfrågar de och hur ser deras upplevda skolverklighet ut? Avsnittet innehåller 

även en analys av de djupintervjuer som gjorts, då analysen påbörjas i samma stund som 

intervjuerna startar och fortsätter i arbetet med transkribering, tematisering, val av citat 

och rapportering (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014). 

4.1  Speciallärarnas och specialpedagogens upplevelse av arbetet med 
elever i läs- och skrivsvårigheter 

Följande avsnitt handlar om hur en specialpedagog och två speciallärare beskriver sitt 

arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter på gymnasiet. Avsnittet behandlar lärarnas 

bakgrund och drivkrafter och deras syn på speciallärarens/pedagogens arbetsuppgifter 

och arbetssätt, samt hur gymnasieskolan de är verksamma i organiserar och arbetar med 

mottagandet av elever i läs- och skrivsvårigheter. 

4.1.1 Speciallärarnas och specialpedagogens bakgrund och drivkrafter 

Speciallärarna och specialpedagogen som deltagit i studien har ett förflutet som 

ämneslärare eller mellanstadielärare. Gemensamt för dem är att de tidigt i sin 

lärarpraktik sett elevers svårigheter och funderat mycket över hur de ska göra för att 

hjälpa dem. Birger har varit verksam i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, på 

Introduktionsprogrammet, samt gymnasiesärskolan, och upplever att speciallärarjobbet i 

grunden är detsamma, oavsett stadium. Han menar att nyckeln är att elever i läs- och 

skrivsvårigheter får en god relation till undervisande pedagog för att få en gynnsam 

utveckling i sitt lärande. Birger säger:  

 

Jag började jobba på mellanstadiet och jag såg att det finns elever i klassen som absolut 

behöver en speciell omsorg, inte att de ska ut ur klassen, utan man måste se dom. 

 

Anna förklarar det med orden:  

 

Jag började jobba på ZZ-skolan och redan från början halkade jag in på yrkeselever, 

inte så skolmotiverade elever och lässvaga elever. Hela tiden fanns det en frustration 

över de här eleverna som inte nådde riktigt fram och då kände jag att här är det nånting, 
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men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag tänkte mig att jag skulle skaffa mig 

kunskaper för att kunna vara en bra svensklärare. 

 

Lärarna i studien har genomgått speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning 

med tanke på de svårigheter som de upptäckt att elever möter i skolan och Anna menar 

att hon till viss del gick speciallärarutbildningen för att bli en bättre svensklärare. 

Eftersom alla lärare är, och har varit, verksamma i olika yrkesprogram på gymnasiet 

upplever de att det är där läs- och skrivsvårigheter hos elever är vanligast. Maud var 

länge verksam på högstadiet, men tänkte mycket på hur det gick för elever när de kom 

till gymnasiet och sökte sig sedermera dit. Anna märkte till en början att många elever 

på yrkesprogram främst hade problem med att skriva och förstod senare att läsningen 

var minst lika problematisk för dem.  

4.1.2  Speciallärarnas och specialpedagogens arbetsuppgifter och arbetssätt  

Både Anna och Maud jobbar främst med elever i engelska och svenska. Båda säger att 

de undervisar grupper av varierande storlek, vanligen mindre grupper med 3-7 elever. 

Enskild undervisning förekommer sällan. De gör även klassrumsobservationer, 

utredningar och kartläggningar, men betraktar det som en mindre del av arbetet. Om det 

uppdagas att en elev behöver mer stöd, jobbar Anna och Maud mer fokuserat med den 

eleven. Uppdraget är också att ansvara för att åtgärdsprogram skrivs, efter det att extra 

anpassningar är gjorda i ordinarie klassrumsundervisning. Anna menar att rektors syn 

på elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd varierar stort beroende på 

vilken rektor som ansvarar för verksamheten. Anna ingår i fler arbetslag och det stöd 

som sätts in för elever i läs- och skrivsvårigheter exempelvis, skiftar beroende på rektor. 

Rektor ska ansvara för att elevhälsan arbetar förebyggande för elevens 

kunskapsutveckling, men Anna menar att rektorers tolkning av styrdokumenten vad 

gäller elevhälsa är godtycklig. Detta strider mot föreskrifterna i Skollagen, där det står: 

 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevens 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. (SFS 2010:800, 25 §) 

 

Birger menar att i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter är 

speciallärarens/pedagogens roll att peppa den undervisande läraren och att hjälpa till att 

hitta verktyg för elever som har svårigheter att följa med i undervisningen. Viktigt 

också är att se till att klassläraren är informerad om elevernas situation så att läraren har 

vetskap om vilka svårigheter elever har i klassen. Birger hävdar att det som ibland 

benämns som ”dubbelkommando”, dvs. att det finns två pedagoger i klassrummet, är 

något som gör undervisningen bättre för alla i klassrummet. Detta resonemang 

överensstämmer med Linklater och Florian (2010) och Cervin (2015), som menar att 

fler samspelta pedagoger i klassrummet kan ge framgång vad gäller alla elevers lärande. 

 

Man måste ha någon i ryggen för ibland kan det vara tuffa tag och ibland kan man 

behöva spelet ond och god och i möten så är man två som hör och ser samma sak och 
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man får briefa efteråt. Jag hävdar att man måste tänka någorlunda lika och hitta varann i 

personkemi och det finns alltid. Det har att göra med att om man själv är den man är …. 

Och den självtilliten växer med åren. Det är då man kan vara innovativ och gå utanför 

ramen och tillföra någonting i skolutveckling. (Birger) 

  

Maud jobbar mycket tillsammans med lärare och lär känna eleverna i klassrummet. 

Lärare eller elever kan signalera om hjälp, eller så observerar Maud klassen och ser 

vilka extra anpassningar som är gjorda (Skolverket 2014a). Det arbetssättet förenklar 

eventuella utredningar och kartläggningar i ett senare skede, då hon haft möjlighet att 

under en tid observera eleverna i klasserna. Anna menar att arbetet tillsammans med en 

lärare i klassrummet är att föredra och kan dessutom kompletteras med extra tid till 

enskild undervisning om eleverna behöver det.  

4.1.3 Gymnasieskolans mottagande av elever i läs- och skrivsvårigheter  

Maud berättar att organisation för mottagandet av elever i läs- och skrivsvårigheter tar 

avstamp i de muntliga och skriftliga överlämningarna som görs innan sommarlovet. 

Under våren åker hon tillsammans med en rektor ut till alla grundskolor i kommunen 

och får där muntliga överlämningar på de elever som redan innan antas vara i behov av 

extra anpassningar och särskilt stöd. Därefter för hon vidare informationen ut till 

berörda lärare och arbetslag. Finns det många elever i läs- och skrivsvårigheter eller 

annan problematik i en klass är hon med redan från början och kan vara med i processen 

med extra anpassningar, utvärdering, möte med elevhälsan, utredning och ett eventuellt 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014d). I nuläget berättar Maud att det är mentorerna på 

skolan som skriver åtgärdsprogram, medan mycket av det förberedande jobbet görs 

redan i mottagandet av eleverna som kommer till gymnasiet, då hon sitter med vid 

arbetslagsträffar och lyssnar in vad pedagogerna säger om elevernas situation och 

lärande. Inget nämns om att eleverna deltar i den processen, vilket Skolverket (2014d) 

inte heller uttalat skriver, förutom att rektor ska ”upprätta kontakter mellan skola och 

hem om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan” (s.41). Asp-Onsjös 

(2012) forskning om bristande elev- och föräldrainflytande kan ställas i ljuset mot detta, 

eftersom elev- och föräldrainflytandet bör vara större än vad det stundtals verkar vara i 

praktiken och återigen aktualiseras det som Andréasson och Carlsson (2014) hävdar 

gällande elevens maktunderordning i elevdokumentation. Maud berättar vidare att allt 

fler arbetslag på skolan använder sig av elevhälsans kompetens, men den processen 

pågår och är avhängigt vilken rektor arbetslaget har och hur rektor prioriterar arbetet 

med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.  

 

Anna anser att det finns många vinster att göra med att organisera mottagandet av 

elevgrupper, utifrån redan känd information om eleverna via överlämningar, samt 

utifrån information om hur klasser ser ut med avseende på gruppstorlek och andel elever 

i läs- och skrivsvårigheter. Anna beskriver mottagandet på individnivå med orden: 

 

Om vi vet att en elev kommer med läs- och skrivsvårigheter så tycker jag att vi ska ha 

inlästa läromedel lika snabbt som de andra får sin fysiska bok. Vi ska ha ett tänk för det 
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kan ju vara olika grader av läs- och skriv. Vissa kanske behöver inlästa läromedel, 

stavningsprogram och sin dator eller padda och så kommer studierna att gå bra för dem, 

men en annan måste vi ha en plan för anpassningar och särskilt stöd och det borde vi ha 

när de börjar, inte i oktober november. 

 

Anna efterfrågar en plan för mottagandet, med avseende på individ, grupp och 

organisation och menar att historiskt sett vet man en del om vilka klasser som brukar ha 

svårare med gymnasiegemensamma ämnen. Redan innan eleverna börjar borde grupper 

organiseras utifrån storlek, istället för att i efterhand ge elever möjlighet att slutföra 

kurser som de inte klarat av, så kallade förlängda kurser. Anna menar att det har en 

ekonomisk förklaring då rektorer tenderar att fokusera budget mer än att säkra elevers 

kunskapsutveckling, då klasserna är stora med ett trettiotal elever, i den gymnasieskola 

Anna jobbar i. Att detta inte beaktas beskriver hon på följande sätt: 

 

De senaste två åren har man satt XX-programmet och YY-programmet tillsammans i 

svenska, engelska, matte och samhällskunskap .... alla ämnen som inte är yrkesämnen. 

Det har varit elever som inte är särskilt studiemotiverade, elever som har diagnoser, 

eller symptom på diagnoser och det har varit grupper som varit helt kaotiska. Jag är helt 

övertygad att om man gjort två klasser i stället för en .... skulle man få andra resultat 

och ett annat klimat i klassrummet. Man skulle få lärare som mår på ett annat sätt och 

det skulle gå mycket bättre .... man motiverar det med att vi har ganska få inte 

godkända men vårat uppdrag är att alla ska utvecklas så långt de bara kan och det gör 

man ju inte om man inte får bra förutsättningar....i ett annat läge kanske man hade nått 

mycket längre.(Anna) 

 

Birger bekräftar Annas resonemang om att rektorer ”sparar i fel ände”. Han menar att 

rektors roll i organisationen av mottagandet av elever, oavsett skolform, är väldigt viktig 

och efterfrågar att rektorer borde kunna prioritera det pedagogiska ledarskapet, istället 

för att ha budgetansvar. De elever som inte uppnår betyget E i svenska, engelska och 

matte efter kursavslut, får möjlighet att läsa dessa under årskurs 2 eller 3, s.k. förlängda 

kurser. Birger och Anna menar att detta inte är kostnadseffektivt och får dessutom 

följden att elever som går förlängd kurs tappar möjligheten att läsa andra kurser inom 

yrkesprogrammet. 

4.2 Speciallärarnas och specialpedagogens upplevelse av arbetet med 
elever i läs- och skrivsvårigheters övergång till gymnasieskolan, 
samt deras fortsatta studier i gymnasiet 

Följande avsnitt innehåller specialpedagogens och speciallärarnas syn på skriftliga 

överlämningar och vilken betydelse de kan ha för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Därefter följer en redogörelse för vad de anser att elever i läs- och skrivsvårigheter 

egentligen har svårast med, samt deras uppfattning om vilken betydelse lärare har för 

elevers prestationer. 
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4.2.1 Speciallärarnas och specialpedagogens syn på skriftliga och muntliga 

överlämningar mellan högstadiet och gymnasiet 

Skriftliga överlämningar på elever i läs- och skrivsvårigheter från högstadiet är något 

som samtliga lärare anser ha stor betydelse för det fortsatta jobbet med berörda elever. 

Där framgår information om diagnoser, utredningar, omständigheter runt eleven och 

Maud anser att det är en hjälp för att se var eleven befinner sig och på vilken nivå man 

kan tänkas börja (Skolverket 2014b). Birger menar att läs- och skrivsvårigheter bör 

medskickas, eftersom det är en särskild problematik att beakta. Han tycker att skriftliga 

överlämnanden bör ha karaktären av att rapportera de svårigheter eleven har, vilka 

verktyg eleven har fått tillgång till och vad som möjliggjort att eleven klarat kurserna. 

Birger ser överlämningar som en möjlighet till att börja förstå eleven och att 

informationen bör bestå av hur eleven lär sig, så att läraren inte tappar bort eleven i 

gymnasiet. Birger beklagar att skriftliga överlämningar sällan har den karaktären.  

 

Anna berättar att kommunen har en särskild blankett för skriftliga överlämningar och 

den informationen når fram i ganska stor grad, men ändå upptäcks varje år elever i 

gymnasieskolan som inte haft några dokument medskickade i övergången till 

gymnasiet. En annan brist i de skriftliga överlämningarna är att ”det kan bli etiskt 

jättegalna grejer” (Anna), som egentligen inte har någonting med läs- och 

skrivsvårigheter att göra och Anna säger att resultatet av de skriftliga överlämningarna 

inte alltid blir bra, vilket överensstämmer med den bild som Asp Onsjö (2012) har 

angående bristande elevinflytande i elevdokumentation. Elevdokumentation i skolan 

riskerar i vissa fall bli enbart ett administrativt redskap och inte den garant för 

elevutveckling som dokumenten egentligen ska syfta till (Andreasson, Asp-Onsjö & 

Isaksson, 2013). Anna berättar att hon samtalar med elever under de första veckorna på 

höstterminen, där hon berättar för berörda elever vad som överlämnats från 

grundskolorna. Eleven bereds möjlighet att själva tycka till, att förtydliga eller lägga till 

något. I många fall håller eleverna med om det som skrivits, men det händer att eleverna 

inte alls håller med då felaktigheter skickas med. Anna upplever detta som pinsamt och 

hemskt när det sker. 

 

Birger och Maud framhåller möjligheterna som muntliga överlämningar erbjuder, då de 

upplever att överlämningarna blir rikare och ger mer vägledning om eleven än vad de 

skriftliga överlämningarna gör. Birger säger att då går det att söka elevernas starka sidor 

och få mer utförliga svar och Maud menar att det då är lättare att placera elever på 

Introduktionsprogrammet, där hon har en del av sin tjänst. Anna ställer sig mer kritisk 

till de muntliga överlämningarna eftersom det innebär flera informationsled, där 

information riskerar att förvrängas. Anna och Maud träffar arbetslagen och för vidare 

den info som de fått i de skriftliga överlämningarna. 

4.2.2 Speciallärarnas och specialpedagogens upplevelse av elevers svårigheter 

Som tidigare nämnts upplevde samtliga lärare att vissa elever hade svårt att på olika sätt 

prestera i skolan, samt att svårigheterna ser väldigt olika ut för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Birger berättar att det svåraste eleverna möter när de kommer till 
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gymnasiet är att hitta sin roll och sin ”ingång”, som han uttrycker det. Det kan vara i ett 

yrkesprogram eller i ett ämne och det handlar om att hitta motivation till något, som gör 

att gymnasiet blir begripligt och värt att lägga ned tid på. Birger nämner att lärarrollen 

till stor del handlar bygga ett förtroende, särskilt för elever i svårigheter:  

 

Jag hade förmånen att vara i en klass som var riktigt yr och hade haft tolv vikarier innan 

för deras favoritlärare hade slutat för att de fått barn. Och då fick jag upptäcka det där 

som är så svårt, det där med att skaffa legitimitet i gruppen, helt enkelt att de tror på en 

och särskilt för den som är i ett utsatt läge. Har den fäst sig vid en person är det inte 

självklart att man kan erövra det utan man måste hitta sitt eget och vara den man själv 

är. 

 

Anna tycker att elever på yrkesprogram på gymnasiet i stor mån förväntas läsa sig till 

kunskap och att de förväntas redovisa i skrift även i yrkesämnet. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter som hamnar i stora klasser där det sker många saker samtidigt, vågar 

inte alltid fråga om hjälp. Maud menar att det är tempot som är det stora problemet för 

elever i läs- och skrivsvårigheter och säger att elever som är långsamma alltid ligger 

efter och får aldrig känna att de är i fas, eftersom undervisningen och uppgifterna rullar 

på. Anna menar att en framgångsfaktor för elever i läs- och skrivsvårigheter är att de lär 

känna sig själva och hur de fungerar. Hon berättar att hon tillsammans med sina elever 

försöker jobba med strategier att hantera svårigheter och tycker att den viktigaste 

lärdomen elever kan dra är att lära känna sig själva bättre. Anna uttrycker det på 

följande vis: 

 

För många är vi ju den sista länken till arbetslivet, vissa går ju vidare till studier, men 

även där är vi sista länken. Eleverna ska ta ansvar, lösa alla möjliga olika problem så vi 

måste ju förbereda dem för det. Då handlar det mycket om vad som funkar och inte för 

mig. Elever som har en bra bild av sig själva går det ju bättre för än de som bara 

kapitulerar i ett kaos. Om de har lika svåra läs- och skrivsvårigheter från början så går 

det ju ändå bättre för den som är medveten om sig själv. 

 

4.2.3 Speciallärarnas och specialpedagogens syn på lärares betydelse 

Anna upplever att det finns en stark vilja hos lärarkåren att jobba med extra 

anpassningar, men eftersom behoven i elevgrupperna är så stora och mångfacetterade, 

är det inte alltid enkelt att genomföra undervisning på ett utvecklande sätt. Anna säger 

att skickliga lärare anpassar moment utifrån sin kännedom om elevgruppen, eftersom 

extra anpassningar som exempelvis att ge förförståelse, avgränsa material, använda 

bildstöd, muntliga prov och hjälp med struktur är de flesta elever till gagn. Hon anser att 

lärarnas kunskap om läs- och skrivsvårigheter har stor betydelse, vilket ligger i linje 

med vad Jacobson (2007) skriver, då lärares kunskaper om läs- och skrivsvårigheter har 

stor betydelse för elevens läs- och skrivutveckling. Anna betonar att lärarnas 

kunskapssyn överlag är direkt avgörande för vilket stöd elever i läs- och 

skrivsvårigheter får och hon påstår att lärarnas studievana kan ha betydelse när de 
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jobbar med elever i teoretiska ämnen. Lärare som är flexibla och tillåter att eleverna 

redovisar på olika sätt underlättar studierna för elever i läs- och skrivsvårigheter, menar 

hon. Hon beskriver lärarnas situation med 30 elever i klassen, där den individuella 

elevtiden är 2 minuter på ett 60-minuterspass, vilket gör lärarnas uppdrag mycket svårt. 

I Skolverkets rapport (2005) beskrivs småskalighet som en framgångsfaktor, där goda 

relationer mellan lärare och elev lättare kan upprättas om relationerna är färre, medan 

det omvända råder på den gymnasieskola Anna arbetar i. Hon säger att generellt sett är 

lärare i gymnasiegemensamma ämnen bättre än yrkeslärare på att individualisera 

undervisningen och se vad eleverna behöver. De lärarna är mer benägna att ändra på sin 

pedagogik, medan yrkeslärare generellt lutar sig mot en teoribok och en arbetsbok och 

inställningen ”gör inte eleverna det, då vill de inte” (Anna).  

 

Maud är av åsikten att extra anpassningar är bra för alla elever och att lärare som är 

medvetna om att det finns elever i gruppen som sliter med läsning och skrivning och 

planerar undervisningen med den hänsynen, har större framgång när det gäller alla 

elevers kunskapsutveckling. Lärare som har positiva förväntningar på sina elever, som 

berömmer och jobbar mot tydliga mål, är viktiga för elever i läs- och skrivsvårigheter, 

menar Maud. Detta sätt att undervisa understöds av Bishop et al. (2012), som menar att 

lärarens förväntningar är av stor betydelse för elevers resultat. Birger beskriver 

lärarollen utifrån hur lärare bemöter elever och hur lärare förhåller sig till dem och till 

sin egen prestation vad gäller undervisning: 

 

Jag tror de flesta lärare har trycket på sig att nu måste vi börja för att hinna dit, det ska 

ge utdelning och jag ska lämna ifrån mig någon som är färdig. Man upptäcker att eleven 

inte var där man trodde och börjar flytta problemet till eleven, det är elevens fel .... då 

kommer det in en sak som jag fått lära mig under åren. Jag kan inte tro att jag är felfri 

eller så bra att jag kan greppa alla elever. Där kan överlämningar också vara bra. Hur 

gör du för att få med dig den här eleven?  

  

Birger tycker att grundtanken som innebär att om det finns ett ”ännu” i det pedagogiska 

tänket hos lärare underlättar det inlärningsprocessen och undervisningen. Synsättet 

handlar om att man siktar på att nå förståelse och vägen dit kan vara svår, men det går. 

4.3 Elever i läs- och skrivsvårigheters upplevelse av gymnasieskolan 

Följande avsnitt beskriver vad Sanna, Nike, Emil och Kim säger angående skriftliga 

överlämningar och vad de upplever som svårast i skolan. Eleverna berättar om vilket 

stöd de har fått, vilken hjälp de har efterfrågat och vilken betydelse deras motivation 

haft för att de ska klara av sina gymnasiestudier. Avsnittet avslutas med vad eleverna 

säger om vilken betydelse lärare har för deras prestationer i skolan. 

4.3.1 Elevens röst i muntliga och skriftliga överlämningar  

Ingen av eleverna har varit med i ett överlämningsmöte med avlämnande högstadium 

och mottagande gymnasieskola, men Emil känner till att en skriftlig överlämning gjorts 

eftersom en högstadielärare inför skolbytet frågade om det var okej att skicka med ett 
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dokument där det stod om Emils svårigheter. Nike och Kim sökte själva upp den 

gymnasieskola de nu går på, eftersom de sökte sig till en lugnare miljö med färre elever. 

Nike tog tillsammans med sin mamma kontakt med nuvarande gymnasieskola för att 

berätta om sina svårigheter, men uppger att högstadiet inte skickade med några 

dokument i det förfarandet. Sanna berättar om känslan att komma till gymnasiet på 

Introduktionsprogrammet, vilket hon såg som ett nederlag och säger: 

 

Det var jobbigt eftersom man inte kunde komma in på det man ville. Man blir ledsen 

och drar ned sig själv när man ser sina jämnåriga kompisar komma in på det dom vill 

gå. Man var ju både nyfiken och rädd. Både för att det var IV och för att det var 

gymnasiet. Man var rädd för fördomar, alltså den där människan är ju helt värdelös som 

går på IV. (Sanna) 

   

Ingen av eleverna har fått kännedom om vad som skrivits om dem i överlämningar och 

upplever inte att de har fått någon möjlighet att kommentera det som står om dem. 

4.3.2  Elevers upplevda skolsvårigheter   

De intervjuade eleverna upplevde skolan generellt som väldigt jobbig och krävande. 

Samtliga började tidigt märka att de inte riktigt klarade av det som förväntades av dem 

och att de andra eleverna i klassen kunde allt bättre. Eleverna uppger att de, i varierande 

grad, haft svårast med engelska, matte och svenska. Sanna säger: 

 

Det var väldigt många elever i klassrummet och jag var väldigt blyg och kunde inte ens 

fråga en lärare om hjälp så då hamnade man efter och det har jag varit med om mycket. 

Att man hamnar i sin lilla bubbla och tänker på annat. 

   

Sanna berättar att det blir en vana att inte förstå och att inte få hjälp, vilket har gjort att 

hon slutit sig alltmer i klassrumsundervisning och under gymnasietiden slutat att 

försöka. Efter ett års hemmavarande bestod svårigheterna i att komma tillbaka till 

skolan och dessutom komma ikapp. Sanna efterfrågade i det skedet en plan med en 

översikt över vad som ska göras, för att få en chans att komma igång. 

 

Det blev ju aldrig att man fick ett papper där det står på det här stadiet är du och du 

måste komma hit, för här är vi nu. Utan det var direkt på det svåra och då satt man och 

förstod ingenting, bara hallå, jag förstår ingenting och du får fortsätta att förstå 

ingenting (Sanna) 

 

Nike beskriver sina läs- och skrivsvårigheter som en stor källa till osäkerhet inför den 

egna förmågan och det egna lärandet. Eftersom hon inte klarat godkänt i svenska förrän 

under sista terminen i nian, lever osäkerheten kvar på gymnasiet, även om upplevelsen 

är att gymnasielärarna tydligare kommunicerar mål och bedömning jämfört med 

högstadielärarna. Nike återkommer flera gånger till svårigheten att följa med vid 

genomgångar där eleverna förväntades anteckna. Nike, som upplever dyslektiska 

svårigheter, menar att det har fått följden att hon missat mycket av det som sägs på en 
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genomgång. Nike menar att det inte hjälper med digitala hjälpmedel, utan hon vill få 

möjlighet att diskutera och att göra saker muntligt. Emil efterfrågar en läs- och 

skrivutredning och vill ha hjälp att förstå vad det är som gör att han har svårt med att 

läsa och att skriva. Han säger ”jag söker inte en ursäkt, jag söker vad det är för nåt”. 

Emil beskriver sina lässvårigheter på följande sätt: 

 

Jag försöker och försöker och försöker, när jag läser blandas allt ihop och jag får fokus 

på annat. Det är som att jag har glasögon fast jag tar av mig dem, så då ser jag inte. Det 

går bättre om man hör och ser samtidigt. Om jag får läsa en bok och lyssna samtidigt, 

då går det bättre. Och om man har något så man bara ser rad för rad. Det kan hjälpa och 

det kan jag ju göra själv. 

 

Eleverna i studien upplever olika svårigheter. Emil menar att det underlättar att få lyssna 

på texten och samtidigt följa med i den, medan Nike tycker att det går bra att lyssna och 

få rita till, men inte tvingas följa med i text eftersom Nike upplever att det blir rörigt och 

obegripligt då. Svårigheten är att lärare tolkar det som ointresse, medan det i själva 

verket är en hjälp till koncentration, menar Nike. Stora klasser är något som alla elever 

tycker försvårar deras inlärning och framförallt Sanna tycker att det är stressande att 

sitta i en stor grupp. Samtliga elever som intervjuats beskriver upplevelsen att ingå i 

stora klasser som något negativt för deras kunskapsutveckling. Sammantaget upplever 

eleverna att de får vänta länge på hjälp eller inte får någon hjälp alls och att 

klassrumssituationen upplevs som rörig, med många intryck och störande inslag. Den 

stora klassen beskrivs av eleverna som ett hinder för lärande, där de i vissa fall slutar att 

fråga om hjälp och avskärmar sig från lärare och andra elever. Eleverna säger att de ger 

upp, eftersom de upplevt att det inte varit någon vits med att delta och de känner att de 

står och stampar på samma ställe. Florian och Linklater (2010) menar att en tolkning av 

begreppet inkludering är att alla som befinner sig i klassrummet ska vara delaktiga och 

förstå vad undervisningen går ut på, men de intervjuade eleverna upplever att 

klassrumssituationen snarare har varit exkluderande på de tidigare beskrivna 

premisserna. Då eleverna gjort samma uppgifter i grupper med färre elever eller enskilt, 

upplever de att de kommit vidare och nått betygsmål i ämnen som gett 

gymnasiebehörighet. 

 

Kim tycker att det är den upplevda begränsade tiden som försvårat prestationer och 

inlärning allra mest och efterfrågar lärare som ger tid, utan att stressa. Hon bekräftar 

bilden att stora klasser försvårar inlärningen eftersom läraren inte hinner med och det är 

rörigare än när det är färre elever. 

4.3.3 Elevernas upplevelse av stöd som skolan erbjudit 

Både Sanna och Emil berättar att de fått utredningar av psykologer, men inte 

pedagogiska utredningar gjorda på skolan. Fokus har legat på andra svårigheter som 

eleverna har och de upplever att läs- och skrivproblematiken fått en mer undanskymd 

roll. Nike uppger att hennes familj visste att det var dyslexi redan i småskolan, eftersom 

det finns i släkten och att föräldrarna tidigt kände till svårigheter med att urskilja 
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språkljuden och att få ihop dem till ord. Nike minns stödtimmar från årskurs 3 i 

lågstadiet: 

 

Tidigt märkte vi att jag hade svårt med bokstäverna och att ljuda. I trean fick jag gå åt 

sidan och läsa litegrann och få någon ordning på min läsning så det inte hoppade hit och 

dit och att jag la till ord och så. Då gick jag dit och jobbade med det. Men genom skolan 

så har många inte tänkt på hur man ska göra för mig.  

   

Vidare berättar Nike att lärarna under mellanstadietiden kände till de dyslektiska 

svårigheterna och hon fick möjlighet att gå ifrån i ett mindre rum, där extrahjälp fanns 

att tillgå. Hon säger att en annan stödåtgärd varit att få en egen dator, för att kunna 

lyssna på böcker och att anteckna. Nike fick förlängd tid vid nationella proven i 

engelska och matematik i nian och fick sitta enskilt och göra de proven. Sanna minns 

stödtimmar under högstadietiden i matte som något positivt och upplever då att matten 

kom igång, samt att tiden på Introduktionsprogrammet fungerat bättre, eftersom där 

fanns det tid och fler lärare som kunde hjälpa till. Emil berättar i likhet med Nike att 

många betyg lästes upp i årskurs nio, då kemi och fysik reducerades till förmån för mer 

tid i svenska och matte. Emil berättar: 

 

Det är ju klart att jag har fått hjälp på lektioner och så, att de satt in extralärare för att 

man ska få godkänt, det har dom ju. Men läs- och skrivsvårigheterna har de ju inte gjort 

nåt åt. Det som jag tänker många gånger när jag ser tillbaka är att jag har tappat så 

mycket kunskap på vägen eftersom jag har fått gå ut eller att jag inte har kunnat sitta 

still eller koncentrera mig. Därför har jag inte lärt mig att stava och skriva så bra. 

 

Emil har även under gymnasietiden fått ett specialschema och tycker att det är lätt att 

följa, men uppger att hjälp med läs- och skrivsvårigheter erbjudits först i årskurs tre på 

gymnasiet. 

4.3.4 Hjälp som eleverna efterfrågar 

Sanna tycker att det hade varit en hjälp att få läxor redan i början av skolgången, 

eftersom det är så viktigt att lära sig att läsa och att räkna redan från början. Sanna 

menar att det inte varit så under de första årskurserna i skolan. Båda eleverna efterfrågar 

hjälp med att få översikt över ämnesinnehåll, samt feedback på var de befinner sig i 

nivå. Sanna och Nike efterfrågar stöttning i struktur och hjälp med att inordna stoff med 

mellanrubriker, eftersom särskilt Nike upplever att allt annars går in i varandra:  

 

Ställ inte frågor som jag kan skriva i en fråga därför då sammanfattar jag allt jag har i 

hjärnan i en mening. Jag får bara ihop något kort och sedan kan jag inte skriva mer. Det 

är tvärstopp, jag kommer inte vidare, jag kan inte skriva mer. Tvingar du mig att lyssna 

på en text och följa med i boken så blir det såhär: I’m not gonna do it! För jag blir 

såhär, du kan inte tvinga mig! 
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Nike berättar att en egen dator i själva verket inte var till någon hjälp, eftersom hon 

tycker att det är lättare att skriva för hand och vill allra helst rita när läraren har 

genomgångar. Nike upplever att det var ett tvång från lärare att följa med i texten, 

samtidigt som hon lyssnade och ett tvång att anteckna vid genomgångar, vilket 

försvårade förståelsen i stället för att förenkla. På gymnasiet fick Nike också en dator, 

men uppger att den aldrig blev använd. Cornelius-White (2007) menar att en 

utgångspunkt för att elever ska utveckla sitt lärande är att utgå från elevens perspektiv, 

vilket är viktigt att ta till sig i ljuset av Nikes berättelse. Hon uppmanar lärare att prata 

med sina elever och tycker att lärare sällan gör det. Emil efterfrågar hjälp i läsning och 

skrivning, vilket är något som Emil alltid har haft problem med. Han tycker att det är 

märkligt att ingen lärare sagt någonting om läs- och skrivsvårigheter. 

 

Om jag skriver på ett papper, då märks det. Då borde nån ha sagt att den här killen 

skriver inte som dom andra och han läser kanske inte som dom andra. Då måste man ju 

säga till. Det försvinner ju inte.(Emil) 

  

Emil upplever att det var lättare att få enskild undervisning på högstadiet än på 

gymnasiet och menar att om en lärare sitter bredvid blir det lättare att koncentrera sig 

och att få förklaringar direkt, utan att behöva vänta. Han uppger att under gymnasietiden 

har det ofta förekommit att han suttit själv och jobbat, vilket han uppfattar som dåligt 

använd tid. Om Emil hade haft en lärare hade det gått betydligt bättre, tycker han. 

4.3.5 Elevers röster angående motivation till lärande 

Enligt Ahl (2006) är motivation alltid i relation till något, vilket är viktigt att klargöra 

när man talar om begreppet. För Sanna blev beskedet att börja på 

Introduktionsprogrammet något som bidrog till att hon kände sig omotiverad till att 

överhuvudtaget gå i skolan. Sanna säger å ena sidan att tiden på 

Introduktionsprogrammet var bra därför då upplevde hon att det fanns hjälp att få, men 

å andra sidan upplevde hon inte den perioden som meningsfull utan satt av tiden och 

stannade ofta hemma. Sanna testade sedan ett flertal gymnasieprogram och berättar att 

livet vid sidan om skolan varit väldigt struligt, vilket gjorde att det inte fanns energi att 

reda upp skolgången. Efter att ha tagit studieuppehåll i ett år, började Sanna på en annan 

gymnasieskola och såg där möjligheter att kunna slutföra en gymnasieutbildning, vilket 

vittnar om att det fanns något att vara motiverad till (Ahl, 2006). Anledningarna till det 

var att problemen i privatlivet ordnat upp sig och att skolan Sanna kom till var mindre 

och lugnare. Hon berättar: 

 

Nu känner jag att jag verkligen vill klara alla ämnen. Om jag kollar på mig förut, det 

klart jag ville ha godkänt, men med den inställningen jag hade förut hade det aldrig gått. 

Nu känner jag att jag vill sätta mig, jag vill förstå, jag vill känna att jag kan arbeta så att 

jag får godkänt. Min inställning har helt klart betydelse.  

 

Nike instämmer med Sanna och menar att mycket är upp till eleverna själva, oavsett 

vilka svårigheter man har. Nike säger att det är viktigt att gå in i lektionssalen med ett 
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positivt synsätt och att det går att förstå om man verkligen bestämmer sig för det. Emil 

ger samma bild och vill inte enbart lasta lärare, med orden: 

 

Det klart min inställning gör hela lektionen. Det är bättre om man tänker att den här 

läraren kanske inte är superbra, men jag försöker lära mig ändå. Det hänger ju på mig, 

det kan ju inte bara hänga på läraren. 

 

Kim uppger att hennes motivation till att lära sig alltid varit stark, men att den svenska 

skolan varit svår att ta sig in i. Faktorer som höjer motivationen är både klasskompisar, 

men i lika stor grad lärare och deras bemötande, vilket är ett resonemang som bekräftas 

av Aspelin (2015). Det är viktigt för Kim att känna sig välkommen, men menar att 

motivationen kommer inifrån. Yttre faktorer kan hjälpa till att förstärka den, men den 

måste komma inifrån först. 

4.3.6 Elevers syn på lärares betydelse 

Sanna berättar om olika lärare som hon varit i kontakt med under sin skolgång. Hon 

beskriver en lärartyp ”som tog dom som var bäst först och sedan tar jag er sedan” vilket 

innebär att det blev mycket väntande på hjälp. En svårighet som hon upplever är att det 

är ofta svårt att få kontakt med lärare och därmed också ännu svårare att säga ”jag 

behöver hjälp”. Sanna beskriver det även som en brist hos sig själv eftersom hon 

upplever att det är svårt att släppa in människor och att lita på dem. Hon beskriver att 

om upplevelsen är att det är en vägg mellan läraren och eleven, är risken stor att hon ger 

upp, men beskriver även lärare där det har fungerat. Sanna menar att lärare ska vara en 

guide som vägleder till kunskap: 

 

Läraren måste hjälpa mig att slappna av. Bra lärare kan spåra en till rätt svar. Vissa 

säger bara det här kan du lista ut själv. Bra lärare fintar en litegrann att säga lite olika 

svar och sedan kan man tänka ut vilket svar det ska vara. Då är det lättare att hitta rätt 

.... Viktigt att få veta att det är rätt. Matten är jag väldigt efter i, lätta tal som jag borde 

kunna är jag ändå osäker på och jag fastnar i den osäkerheten. 

 

Nike hävdar att lärarna är mycket viktiga, eftersom hon märker stor skillnad på sina 

resultat, beroende på vilken lärare som undervisar. Under skolgången har Nike träffat på 

många lärare som inte visat att de haft kunskap om läs- och skrivsvårigheter och hon 

anser att lärarna på gymnasiet ”förstod bättre hur de skulle göra med dyslexi”(Nike). 

Hon efterfrågar att lärare oftare pratar med eleverna, checkar av vad som fungerar och 

inte tillsammans med eleverna och har ett diskussionsvänligt klimat i klassrummet. Nike 

förespråkar lektioner där man får diskutera, lyssna på genomgångar och att lektionerna 

och uppgifterna är varierade. Nike berättar: 

 

Varje gång jag fick en ny lärare var jag noga med att gå fram och säga att jag har 

dyslexi. Bara så ni vet. Så då förberedde jag lärarna litegrann på att jag behövde mer 

hjälp. Jag försökte vara noga med att få lärarna att förstå att jag har de här svårigheterna 

och berätta hur jag funkar. Jag tycker att det är viktigt att berätta så de inte ger mig 
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saker jag inte klarar av, t. ex du ska skriva en rapport på det här, utan stöd eller nåt. Det 

går ju inte riktigt. Så då säger jag att jag har dyslexi, så förklarar lärarna mera.  

 

Emil beskriver att det finns lärare som låtsas att de förstår och menar att de inte ägnar 

tillräcklig tid till att hjälpa honom att förstå en text eller en arbetsuppgift. Det viktigaste 

en lärare gör är att ta sig tid att förklara och att göra det på olika sätt. Emil beskriver 

lärares bemötande som väldigt viktigt, eftersom han upplever att det är avgörande för 

hur det går i ämnet. Emil använder sig ofta av sina klasskompisar för att få hjälp i 

skolan och upplever att förståelsen ökar av det. Han vill gärna att andra läser högt och 

att han får lyssna, gärna flera gånger och följa med i texten som då blir begriplig. Lärare 

som gör så förstår vad eleven behöver och det har sällan skett i skolan, menar Emil. 

 

Kim bekräftar bilden av vad föregående elever säger angående lärares bemötande i 

undervisningssituationen. Hon vill att lärare ska ge tid och sprida ett lugn, eftersom hon 

upplever skolan som väldigt stressig och att allt ska bli klart så fort. Kim vill att läraren 

ska sätta sig ned och tala om vad uppgifterna går ut på ”och inte bara gå därifrån”. Hon 

säger att om läraren hela tiden är stressad och skyndar på så blir hon också det, vilket 

gör att hon inte lär sig det hon ska i sin takt. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultatet utifrån studiens frågeställningar. 

Hur upplever speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan sitt arbete med 

elever i läs- och skrivsvårigheter? Hur upplever speciallärare och specialpedagoger 

elever i läs- och skrivsvårigheters övergång från grundskolan till gymnasieskolan, samt 

deras fortsatta studier i gymnasieskolan? Hur upplever elever i läs- och skrivsvårigheter 

övergången från grundskolan till gymnasiet, samt de fortsatta studierna i gymnasiet? 

5.1 Arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter – lärares 
upplevelser 

Lärarna är delaktiga i elevhälsans arbete och i vissa arbetslag på skolan. Där sker 

mycket av arbetet med kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. 

Åtgärdprogrammen skrivs av elevernas mentorer, med stöd av Anna och Maud. Lärarna 

beskriver elevhälsans och arbetslagens förebyggande arbete som ett forum där 

information om elever via skriftliga och muntliga överlämningar från grundskolorna 

förmedlas. Detta stämmer överens med de råd Skolverket (2014a) ger i fråga om att 

skyndsamt sätta in extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Cornelius White (2007) menar att lärandet bör börja på den nivå eleven befinner sig och 

Maud, Anna och Birger är noga med att utifrån samtal, observationer, handledning, 

kartläggning, undervisning och skriftliga/muntliga överlämningar skaffa sig en adekvat 

bild av elevens situation, styrkor och svårigheter. Maud och Anna jobbar i mindre 

grupper, i helklass och i undantagsfall enskilt med elever i läs- och skrivsvårigheter 

 

Maud, Anna jobbar till viss del tillsammans med klasslärare i helklass och menar att där 

görs pedagogiska vinster, vilket bekräftas av Florian och Linklater (2010) som menar att 

det är fördelaktigt med fler pedagoger i klassrummet. Nilholm och Göranssons (2014) 

förklaringsmodell om inkludering kan appliceras på det tillvägagångssättet, då Maud 

och Anna deltar i klassrumsundervisning för att säkerställa att alla elever är delaktiga 

och får hjälp. 

5.2 Övergången från grundskola till gymnasiet och fortsatta studier i 
gymnasieskolan – lärares upplevelser 

Asp Onsjö (2006) pekar på brister vad gäller skriftlig dokumentation av elever, vilket 

även Anna tar upp i den här studien. Hon försöker verifiera överlämningsdokumenten 

tillsammans med berörda elever, för att säkerställa att bilden som ges av grundskolan 

stämmer överens med elevens uppfattning om sina svårigheter. 

 

Anna och Maud menar att elevhälsans roll i arbetslagen styrs av vilken rektor som 

ansvarar för arbetslaget och vid vilken vikt respektive rektor fäster vid elevhälsans 

arbete, vilket inte är i enlighet med Skolverkets (2014d) riktlinjer. Anna ställer sig 

kritisk till mottagandet av elever, då hon upplever att det är en fördröjning innan elever i 

läs- och skrivsvårigheter får tillgång till datorstödda hjälpmedel och inlästa läroböcker. 
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Detta är inte i enlighet med Skolverkets (2014a) råd om att skyndsamt göra extra 

anpassningar. Anna har synpunkter på klasstorleken i gymnasiegemensamma ämnen 

och menar att pedagogiska vinster kan göras med mindre grupper, men förklarar det 

med att skolors organisation styrs av en stram budget. Detta strider mot Skollagens 

(SFS 2010:800) föreskrifter om att eleven ska få möjlighet att utvecklas optimalt. 

Hadley (2011) menar att elevers medvetenhet om sina svårigheter, samt elevers förmåga 

att söka upp hjälp och att förklara sina svårigheter (self-advocacy) är ett resonemang 

som Anna tar upp som en framgångsfaktor för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

5.3 Övergången från grundskolan till gymnasiet och fortsatta studier 
i gymnasieskolan – elevers upplevelser 

Skolverket (2014b) skriver att den ökade textmängden i gymnasieskolan medför 

problem för elever i läs- och skrivsvårigheter. Eleverna upplever sina läs- och 

skrivsvårigheter på olika sätt, men är eniga om att skolan alltid har varit jobbig. 

Eleverna beskriver mötet med text som mycket problematiskt och efterfrågar bl.a. 

högläsning och muntliga genomgångar, vilket ger dem en ingång i textmassan. 

Lundberg (2010)  skriver att läs- och skrivsvårigheter ofta sammanfaller med andra 

faktorer som exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

andraspråksbakgrund, samt att dyslexi är en orsak till läs- och skrivsvårigheter. Detta 

stämmer med elevernas berättelser, framförallt Emil, som menar att psykologiska 

utredningar gjorts, men inte pedagogiska utredningar. Eleverna vittnar även om en 

ständig osäkerhet inför studier, inför den egna förmågan och inför sina prestationer. Den 

skillnad Nike och Kim upplever på gymnasiet är att lärarna verkar vara mer medvetna 

om hur man kan ge stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter, medan Emil upplever att 

det är svårare att få enskild undervisning på gymnasiet. 

 

Roll-Petterssons och Heimdahl Mattssons (2007) forskning belyser vikten att ge 

adekvat stöd till elever med dyslektiska drag, vilket i den här studien kan förstås när 

Nike berättar att de stödåtgärder hon fått sällan varit till någon hjälp, exempelvis en 

dator eller att lyssna och följa med i text samtidigt. 

 

Ahl (2006) skriver om att motivation alltid måste relateras till något, vilket stämmer 

med Sannas berättelse då hon hittade rätt program på rätt skola i rätt skede av livet, 

vilket tydliggjorde vad hon skulle vara motiverad att göra. Eleverna vittnar om att deras 

inre motivation till att klara av skolan och att gå ut med en gymnasieexamen är 

avgörande för deras prestationer. 

 

Nike, Sanna och Kim menar att då de insett hur de fungerar och vad de behöver i 

undervisningssituationer har gjort att skolan inte längre upplevs som lika svår som 

tidigare, medan Emil fortfarande är i en process att uppnå den förståelsen. Hadley 

(2011) beskriver att självkännedom och förmågan att förklara sig själv är en väldigt 

viktig domän att erövra för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
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6. Diskussion 

Följande avsnitt innehåller en metoddiskussion, resultatdiskussion, praktiska 

implikationer och tankar om vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Som tidigare beskrivits är studien kvalitativ, vilket enligt litteraturen kan innebära vissa 

begränsningar (Stukát, 2011). Det kan tänkas att studien fått större tyngd om 

metodtriangulering hade tillämpats, eftersom exempelvis observation som metod hade 

kunnat komplettera resultatet. Intervjuer är baserade på vad människor säger, medan 

observation är ett mer direkt sätt att se hur människor beter sig. Risken med att intervjua 

speciallärare och specialpedagoger är att de redan är medvetna om elevers olika 

svårigheter. De har redan tänkt på hur de ska jobba med elever i läs- och 

skrivsvårigheter, medan övriga lärares insikter i och kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter och annan inlärningsproblematik varierar stort. Eftersom studien sökte 

svar på elevers och lärares upplevelser var ändå det primära att få ta del av dem via 

intervjuer. Min lärarbakgrund innebär att jag har en förförståelse av problematiken som 

rör elever i läs- och skrivsvårigheters situation i skolan. Resultaten bör förstås utifrån 

den bakgrunden och kan möjligen ha sett annorlunda ut om studien utförts av en person 

med en annan yrkesbakgrund. Detta lärarperspektiv, som kan innebära vissa problem 

gällande forskarrollen, har ändå varit positiv för studien. 

 

För att få en bredare bild hade det varit önskvärt att intervjua fler personer, främst 

elever, eftersom deras berättelser skiljer sig från varandra, trots att de i grund och botten 

har läs- och skrivsvårigheter som gemensam nämnare. En annan utvecklingspotential 

vore att intervjua fler personer från olika kommuner för att ytterligare nyansera 

resultatet och dessutom göra studien mer generaliserbar. 

 

Intervjuerna gav svar på det studien vill belysa, men intervjuförfarandet och framförallt 

bearbetningen av dem är en tidskrävande metod då en del av materialet inte användes i 

studien. En stor del av detta var bakgrundsfrågor, men syftet med dessa var att förstå 

informantens livsvärld, samt att intervjun skulle gå på djupet och inte få karaktären av 

att vara ett korsförhör. Stukát (2011) skriver om intervjuareffekten som möjligen kan ha 

påverkat elevernas svar eftersom de känner mig sedan tidigare, men jag strävade efter 

att skapa neutrala situationer där informanterna fick styra över tid och plats för 

intervjuerna, samt att samma intervjuguide gällde för alla. 

 

Samtliga deltagare fick information om de forskningsetiska principerna först skriftligt 

och sedan muntligt i anslutning till intervjuerna. Intervjuerna fick samtalskaraktär där 

rika beskrivningar gavs och de kunde alla genomföras utan störningar, vilket gjorde att 

det blev ganska intensiva och fokuserade sessioner. Dessutom spelades reflektioner in 

på mobiltelefonen direkt efter avslutade intervjuer, vilket förenklade tolkningen av 

utskrifterna i ett senare skede. Transkriptionerna utfördes samma dag som intervjuerna 

gjordes, vilket var positivt för analysarbetet som senare tog vid. 



 

34 

6.2 Resultatdiskussion 

Engagemanget hos de intervjuade lärarna var inte att ta miste på och den grundläggande 

drivkraften hos dem är att förstå elevers problematik och se skolan ur deras perspektiv. 

De intervjuade lärarna strävade efter att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter att 

navigera genom skolan så att de ska kunna gå vidare med insikter som gagnar dem i 

fortsättningen. Lärares förmåga att skapa relationer till sina elever och att hitta arbetssätt 

för alla elever är något som är avgörande för vilka resultat elever får, särskilt för elever i 

läs- och skrivsvårigheter (Cornelius White, 2007; Bishop et al., 2012). Därför är det 

allvarligt när skickliga lärares arbete missgynnas p.g.a. organisatoriska lösningar som 

bottnar i ekonomiska beslut, vilket resulterar i stora klasser på 30 elever. Elevernas bild 

av stora klasser är att de känner sig uteslutna ur lärandet som förväntas äga rum och att 

de tappar lusten att överhuvudtaget delta i värsta fall. Rumslig inkludering blir istället 

en mental exkludering, upplever eleverna.  

 

En slutsats är att de elever som har stora svårigheter får rätt till specialpedagogiska 

insatser, medan de elever som på egen hand lyckas uppnå betyget E, inte får rätt till 

specialpedagogiskt stöd, trots att de möjligen hade lärt sig mer om de haft det stödet. I 

realiteten är klasserna i gymnasiegemensamma ämnen stora och det gängse 

tillvägagångssättet är att slå ihop yrkesklasser i teoriämnen. Resultatet blir att de flesta 

elever når E, men problemet är att de eleverna möjligen hade nått längre om grupperna 

inte varit så stora, eftersom läraren hade hunnit med alla elever om de hade varit färre. 

 

På gymnasieskolan där Anna och Maud jobbar går ungefär 700 elever och den gruppens 

specialpedagogiska behov ska täckas av nämnda lärare, samt en resurs i matematik. 

Arbetsbördan är stor, kraven höga och tendensen är att insatser görs för att elever ska 

hinna slutföra uppgifter i olika ämnen, medan arbete med läs- och skrivträning, 

lässtrategier, studieteknik eller att skapa struktur kommer i andra hand. Samtliga elever 

uppgav att en av de saker som var jobbigast var att läs- och skrivsvårigheterna gör att de 

ständigt är osäkra på om deras prestationer håller och om de duger i skolan, vilket inte 

gagnar deras lärande. Individuell studiehandledning vore önskvärt för dem ur den 

aspekten, men sällan förs de diskussionerna mellan lärare och elever. I resultatdelen 

rapporterades att elever med förmåga till self-advocacy, blir mer framgångsrika 

(Hadley, 2011) och det bekräftas av både elever och en av speciallärarna i studien. 

Svårigheten är att få tid att jobba tillsammans med elever som är i behov av det, 

eftersom tiden används till annat arbete. Som motpart till detta finns Skolinspektionen 

som granskar och stundtals fäller skolor p.g.a. brister i arbetet med extra anpassningar 

och särskilt stöd (Skolinspektionen, 2015). Om Skolinspektionen fäller en skola p.g.a. 

brister i särskilt stöd, åtgärdas problemet men det räcker sällan att en speciallärare eller 

en representant ur elevhälsan påpekar problem och ger förslag på förbättringar. 

 

De intervjuade lärarna hade synpunkter på hur mottagandet av elever i gymnasieskolan 

ska gå till och även på de skriftliga överlämningarna som skickades med från 

grundskolorna. Alla hävdade att de var av skiftande karaktär, men att de borde innehålla 

information som gör det möjligt att nya lärare ska veta hur de kan jobba med en elev i 
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exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Informanterna var inte eniga när det gäller 

muntliga överlämningar, eftersom risken är större att muntlig information förvanskas då 

den ska förmedlas vidare. Anna efterfrågade snabbare insatser när eleverna börjar 

höstterminen. Överlämningar ger kännedom om vilka behov eleverna har och därför är 

det möjligt att tillgodose dessa redan från terminsstart. Problematiskt är att eleverna inte 

i någon större utsträckning känner till vad som skrivs om dem, vilket är något som Anna 

jobbar för att få bukt med. Detta är något som bör lyftas fram när det gäller 

elevdokumentation i gymnasieskolan och kan möjligen vara ett samtalsunderlag och ett 

verktyg för att medvetandegöra elever om deras styrkor och svårigheter. 

 

Samtliga lärare vittnade om att rektors inställning till arbetet med elever i behov av 

extra anpassningar och särskilt stöd, samt till elevhälsan varierade. I de fall rektor såg 

vinster med de samlade specialpedagogiska, medicinska och psykosociala insatserna, 

upplevde lärarinformanterna att arbetet flöt bra, medan rektorer som inte såg värdet i det 

arbetet inte heller hade samma resultat på sina program med större antal elever som inte 

uppnått godkända betyg. I styrdokument finns tydliga föreskrifter hur elevhälsan ska 

arbeta och rektors roll däri, men i realiteten efterföljs det inte alltid. 

 

En annan poäng som Emil lyfte var att psykologiska utredningar får mer utrymme för 

elever i skolan, än pedagogiska utredningar. Emil var av den uppfattningen att skolan 

nöjde sig med att ha en diagnos av psykologisk art och hanterade honom utifrån den 

enbart. Det pedagogiska arbetet handlade mer om att tillåta pauser och att låta honom gå 

ut ur klassrummet och hämta luft, istället för att hitta sätt för honom att jobba så att han 

inte ”tappar så mycket kunskap” (Emil). I ett sådant fall vore det önskvärt att elevhälsan 

tillsammans jobbar med en sådan elev för att se honom utifrån flera professioners 

kunskap och att tillsammans med eleven hitta sätt att strukturera dagar och tydliggöra 

uppgifter för att göra skolan begriplig och hanterbar för eleven. Det gjordes inte i detta 

fall, och görs förmodligen inte alltid heller för andra elever som har det behovet. Detta 

resonemang har stor utvecklingspotential i arbetet med bl.a. elever i läs- och 

skrivsvårigheter i gymnasieskolan. 

 

Lärarinformanterna framhöll dubbelkommando i klassrummet som något positivt. Två 

lärare ser och hör mer och chansen är större att alla elever hinner få lärarkontakt under 

en lektion. Birger byggde ut det till att gälla under möten och utvecklingssamtal också, 

samt att de undervisande lärarna får möjlighet att tolka situationer i klassrummet och 

”briefa efteråt”(Birger). Chansen att nå metakognition i lärararbetet kan underlättas om 

läraren har en annan pedagog, som varit delaktig i samma skeende, att prata med. 

Florian och Linklater (2010) menar att pedagogiskt samförstånd bör råda för att ett 

sådant samarbete ska vara framgångsrikt. En brist i studien är att eleverna inte 

tillfrågades om de varit med om att det varit fler pedagoger i ett klassrum och om de sett 

vinster med det. Det hade varit intressant att få kännedom om elever syn i den frågan, 

eftersom det finns uppgifter på att lärare tycker att det är bra. 

Skolan bör uppmärksammas på att elever i läs- och skrivsvårigheter behöver adekvat 

undervisning (Roll Pettersson & Heimdahl Mattsson, 2007). Detta säger även eleverna 
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och framförallt Nike tycker att lärare bör bli bättre på att kommunicera med elever när 

det gäller undervisning, kursinnehåll, bedömning och betyg. Gymnasieelever är mellan 

16 och 18 år, i vissa fall äldre, och bör ses som en kvalificerad samtalspartner för lärare 

när det gäller undervisning och lärande.  

En tydlig slutsats av intervjuerna är att elevernas problem med att läsa och skriva finns 

kvar hela livet, men det som är avgörande för hur det går i skolan är hur eleverna 

hanterar sina svårigheter, hur de hittar strategier och löser problem, samt hur skickliga 

och säkra de blir på att påpeka sina behov och påtala för lärare och annan skolpersonal 

vad de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisning. Det är alltså där den stora 

förändringen kan ske för individen och grunden till den eventuella fortsättningen läggs i 

samma stund som eleven får bättre självförtroende, självtillit och självkännedom. 

6.3 Praktiska implikationer 

Speciallärare har ett stort arbete framför sig när det gäller att utveckla lärmiljöer, extra 

anpassningar och särskilt stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien finner att 

det finns många idéer om förbättringar, men lite utrymme att genomföra dem eftersom 

det är rektor som i slutändan tar beslut om specialpedagogiska åtgärder både på 

organisations-, grupp- och individnivå. I framtiden krävs rektorer som har större 

kännedom om det specialpedagogiska fältet, för att utvecklingsarbetet på allvar ska 

kunna ta fart. 

  

I studien framkommer att en del av speciallärares och specialpedagogers arbete är att 

förmedla information om elevers styrkor och svårigheter till andra aktörer i skolan. Där 

finns också en stor utvecklingspotential, där bl.a. ökat elevinflytande är nödvändigt för 

att säkerställa att elevdokumentationen blir relevant, saklig och verifierad. Där spelar 

speciallärare en aktiv roll och kan fungera som ögonöppnare när det gäller 

slentrianmässiga formuleringar i elevdokumentation. 

Lärares förhållningssätt och bemötande är något är ständigt återkommande och det är 

särskilt viktigt när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. Möjligen kan man anta 

att speciallärare är duktiga på den aspekten av lärarrollen och den kunskapen måste tas 

tillvara och synliggöras för att alla som jobbar i skolan ska förstå vikten av det. Det kan 

vara en plågsam process att omvärdera sitt eget förhållningssätt, men det är avgörande 

för elevernas kunskapsutveckling och kvalitén på lärares undervisning. Kollegialt 

lärande är en aktuell diskurs i skolan. Där kan speciallärare vara en kraft att ta tillvara 

när det gäller lärares fortbildning i förhållningssätt och bemötande. 

 

6.4 Vidare forskning 

En vidare utveckling av studien vore att intervjua speciallärare på högstadiet, som är i 

det avlämnande ledet i elevers övergång mellan högstadiet och gymnasiet. Speciallärare 

på högstadiet har inte fått komma till tals i studien, men har sannolikt mycket att tillföra 

i resonemanget om övergången mellan högstadiet och gymnasiet. 
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Forskning finner att ett tvålärarupplägg med samspelta pedagoger är något som stärker 

alla elevers lärande (Florian & Linklater, 2010). Anna, Birger och Maud poängterade 

även detta, medan eleverna inte spontant tog upp att de varit med om att det funnits fler 

lärare i klassrummet. Detta vore ett område att forska vidare i utifrån elevers synvinkel, 

eftersom den aspekten inte utretts i särskilt stor utsträckning. 

 

Eftersom det förekommer komorbiditet med läs- och skrivsvårigheter och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är det något att beakta i elevhälsans arbete. I 

Emils fall var hans upplevelse att de psykologiska utredningarna var överordnade hans 

läs- och skrivsvårigheter och enligt honom fick det följden att han inte fick tillräckligt 

stöd i sin läs- och skrivutveckling. Vidare undersökningar borde utföras utifrån hur 

elevhälsans samlade kompetens kan hitta lösningar för att gynna elevers 

kunskapsutveckling i de fall där individer både har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning kombinerat med läs- och skrivsvårigheter. 

 

  



 

38 

Litteraturlista 
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and 

control? International Journal of Lifelong Education, 25(4), s. 385-405. 

Andreasson, I. & Asp-Onsjö, L. & Isaksson, J. (2013). Lessons learned from research on individual 

education plans in Sweden: Obstacles, opportunities and future challenges. European Journal of 

Special Needs Education, 28(4), s. 413-426. 

Andréasson, I. & Asplund Carlsson, M. (2009). Elevdokumentation – om textpraktiker i skolans värld. 

Göteborg, Liber. 

Anmarkrud, ø. (2008). Skickliga lärares undervisning – med fokus på läsförståelse. Bråten, I. (red.), 

Läsförståelse i teori och praktik, (s. 145-170). Lund: Studentlitteratur. 

Aspelin, J. (2012). How do relationships influence students achievement? Understanding student 

performance from a general, social and psychological standpoint.  International Studies in Sociology 

of Education, 22(1), s. 41-56. 

Aspelin, J. (2015) Inga prestationer utan relationer. Studier för pedagogisk socialpsykologi. Falkenberg, 

Gleerups utbildning. 

Aspelin, J. & Persson, S. (2013). Om relationell pedagogik. Falkenberg, Gleerups utbildning. 

Asp Onsjö, L. (2012). Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan. 

Utbildning och Demokrati, 21(3), s. 71-90. 

Asp Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun 

(Doktorsavhandling, Göteborg Studies in Educational sciences 248). Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 

Beicht, U. & Walden, G. (2014). How socially selective is the German system of initial vocational 

education and training? Transitions into vocational training and the influence of social background. 

Journal of Vocational Education and Training, 67(2), s. 235-255. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/13636820.2014.983955 

Bishop, R., Berryman, M., Wearmouth, J., Peter, M., & Clapham, S. (2012). Professional development, 

changes in teacher practice and improvements in indigenous students’ educational performance: A 

case study from New Zealand. Teaching and Teacher Education, 28(1), s. 694-705. 

Boada, R., Willcutt, E. G., Pennington, B. F. (2012). Understanding the comorbidity between dyslexia 

and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Topics in language Disorders, 32(3), s. 264-284. 

Cervin, Elisabeth. (2015, oktober). Två lärare ser mer än en. Tidningen Gymnasiet (1), 14-18. 

Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. 

Review of Educational research. 77(1), s. 113-143. DOI:10.3102/003465430298563 

Elffers, L. (2012). One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to 

post-secondary vocational education. British Journal of Sociology and Education, 33(1), s. 41-61. 

Doi: http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2012.632866 

Elffers, L. & Oort, J. F. (2011). Great expectations: Students educational attitudes upon the transition to 

post-secondary vocational education. Social psychology Education Journal, 16(1), s. 1-22. 

Elmeroth, E (red.) (2012). Normkritiska perspektiv i skolans likabehandlingsarbete. Lund, 

Studentlitteratur. 

Florian, L. & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Reasearch 

Journal, 37(5), s. 813-828. 

Florian, L. & Linklater, H. (2010). Preparing teachers for inclusive education: Using inclusive pedagogy 

to enhance teaching and learning for all. Cambridge Journal of Education, 40(4), s. 369-386. 

Hadley, M. W. (2011). College students with disabilities: A student development perspective. New 

Directions for College Education, (154), s. 77-81. 

Hadley, M. W. (2007). The necessity of academic accommodations for first-year college students with 

learning disabilities. Journal of College Admission, (195), s. 9-13. 

Jacobson, C. (2007). Vad beror läs- och skrivsvårigheter på? Hämtad 16 oktober 2015, från Svenska 

Dyslexiföreningen, http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/Fr%C3%A5gor-svar-2014-2.pdf 

http://dx.doi.org/10.1080/13636820.2014.983955
http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2012.632866
http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/Fr%C3%A5gor-svar-2014-2.pdf


 

39 

Kvale, S. & Brinkmann, S. & Torhell, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, 

Studentlitteratur. 

Lundberg, I. (2010). Läsningen psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur. 

Myrberg, M. (2001). Att möta elever med läs- och skrivsvårigheter: En forskningsöversikt på uppdrag av 

Skolverket. Stockholm: Lärarhögskolan. 

Näreskog, M. (2007). Dyslexi och komorbiditet. Hämtad 8 januari 2016, från Svenska Dyslexiföreningen, 

http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=158 

Nilholm, C. & Göransson, K. (2014). Conceptual diversities and individual shortcomings: A critical 

analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29(3), s. 

265-280. 

Roll-Pettersson, L. & Heimdahl Matsson, E. (2007). Perspectives of mothers of children with dyslectic 

difficulties concerning their encounters with school: A Swedish example. European Journal of 

Special Needs Education, 22(4), s. 409-423. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utrikesdepartementet. 

Skolinspektion (2015). Särskilt stöd: Vanliga brister. Hämtad 7 november 2015, från Skolinspektionen, 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-

stod/Sarskilt-stod-Vanliga-brister/ 

Skolverket (2005). Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat. Stockholm: 

Elanders Sverige. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Hämtad 12 september från http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpub

ext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 

Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: 

Elanders Sverige. 

Skolverket (2014c). Beskrivande data 2013. Förskola, skola och vuxenutbildning. (Skolverkets 

rapportserie, nr 399). Stockholm: Skolverket. Hämtad 9 november från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpub

ext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3211 

Skolverket (2014d). Vägledning för elevhälsan. Falun. Socialstyrelsen. Skolverket. Hämtad 18 oktober 

från http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-och-

gymnasieutbildning/personalforstarkningar-inom-elevhalsan/vagledning-for-elevhalsan-1.218752 

Skolverket (2014b). Övergångar inom och mellan skolor och skolformer: Hur övergångar kan främja en 

kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan. Stockholm: DanagårdLITHO. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

    

  

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/Sarskilt-stod-Vanliga-brister/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Sarskilt-stod/Sarskilt-stod-Vanliga-brister/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3211
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3211
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3211
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-och-gymnasieutbildning/personalforstarkningar-inom-elevhalsan/vagledning-for-elevhalsan-1.218752
http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-och-gymnasieutbildning/personalforstarkningar-inom-elevhalsan/vagledning-for-elevhalsan-1.218752




 

 

Bilaga 1 Intervjuguide lärare 

Intervjuguide lärare 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du jobbat som speciallärare/specialpedagog? 

 

3. Vilka åldrar har eleverna som du jobbat med? 

 

4. Vilken bakgrund/lärarbakgrund har du? Hur ser den ut? 

 

5. Var jobbar du nu? 

 

6. Vilket är ditt fokusområde i skolan? 

 

7. Hur tycker du att skolan ska jobba generellt med elever som kommer till 

gymnasiet? 

Hur tycker du att gymnasieskolan ska jobba med elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

8. Kan du beskriva hur det ser ut idag, utifrån din horisont? 

 

9. Vilken betydelse har skriftliga/muntliga överlämningar från högstadiet för ditt 

fortsatta arbete med eleven? 

 

Hur borde det vara, tycker du? 

 

10. Vilka svårigheter upplever du att elever möter när de kommer till gymnasiet? 

 

Vad görs egentligen, i din erfarenhet? 

Elever med läs- och skrivsvårigheter som kommer till gymnasiet – vad 

finns att göra för dem? 

 

11. Vad upplever du som framgångsrika arbetssätt eller metoder för att stötta elever 

vidare genom gymnasieskolan och mot en gymnasieexamen? 

 

 

 

Li 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide elev 

Intervjuguide elev 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Beskriv hur din skolgång varit? 

 

3. Känner du själv att du har problem med att läsa och/eller att skriva? 

Hur har du märkt det? 

Har du fått någon typ av stöd i skolan innan du kom till gymnasiet? 

Har du fått någon typ av stöd när du kom till gymnasiet? 

 

Har du en fått en läs- och skrivutredning under din skoltid? 

 

4. Kan du berätta vad det är som har varit svårast/jobbigast under skoltiden? 

 

5. När du gick på högstadiet – vad hade du behov av för hjälp då överhuvudtaget? 

Var det något ämne du kände att du särskilt behövde hjälp med? 

Vad gjorde du för att få hjälp? 

Vilken hjälp fick du? 

 

6. Kan du beskriva hur övergången till gymnasiet var för dig? 

Hur tycker du att övergången mellan högstadiet och gymnasiet fungerade?  

Var du med i ett överlämningsmöte? 

7. Vilket/Vilka behov hade du när du började årskurs1 på gymnasiet? 

 

 

8. Vilken hjälp fick du på gymnasiet? 

Vilken hjälp skulle du ha velat ha? 

Vilken betydelse har tiden? 

Lokaler? 

Typ av undervisning? 

Vilken betydelse har din egen attityd/inställning till ämnet? 

  

9. Det som är svårast med skolan – har det alltid varit samma? 

 

10. Vilken betydelse har de lärare som hjälpt dig haft? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Informationsbrev 

Informationsbrev 

 

Jag kommer att genomföra en studie som handlar om elevers och speciallärares 

upplevelse av elever övergången från högstadiet till gymnasiet. Jag kommer att 

intervjua elever med syfte att få reda på hur det kan vara i skolan och vilken hjälp elever 

efterfrågar. Jag kommer även att intervjua speciallärare, för att få ta del av deras bild av 

hur det ser ut på mottagande gymnasieskolor. Mina resultat kommer att sammanställas i 

ett examensarbete. 

 

Studien är mitt examensarbete på speciallärarutbildningen vid Umeå universitet. 

 

Du har rätt att avbryta intervjun när som helst. Alla uppgifter som jag får in kommer att 

avidentifieras och ditt deltagande är frivilligt. Jag har för avsikt att spela in intervjuerna. 

Du har rätt att ta del av det jag skriver i studien. Materialet kommer att läsas av 

handledare, examinator och studiekamrater på speciallärarprogrammet. Examensarbetet 

kommer att publiceras i databasen DIVA, så man kan leta rätt på den på webben. 

 

Vid frågor kontakta mig: 

Linda Steen 070-594 08 18 

listeen@hotmail.com 
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