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Sammandrag: 

 

Läraren möter många elever med olika förutsättningar i undervisningen och elever med 

dyslexi riskerar att få en svårare skolgång än andra. Problematiken kring dyslexin kan 

för många elever tyvärr innebära ständiga misslyckanden i alla skolans ämnen om de 

inte får rätt hjälp. Syftet med denna studie var att undersöka hur olika lärare i 

gymnasieskolan upplever dyslexi och deras arbete med elever som har dyslexi. Den 

syftade även till att undersöka om det finns några skillnader i hur lärare med språkliga 

ämnen (svenska och engelska) och lärare i innehållstunga ämnen (samhällskunskap, 

naturkunskap, religion och historia) ser på sitt uppdrag när det kommer till att undervisa 

elever med dyslexi. Detta syfte undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Fyra lärare intervjuades med hjälp av en intervjuguide och 

intervjuerna spelades in. Materialet analyserades och resultatet av studien visar att 

lärarna har upplevelser av att arbeta med elever med dyslexi, men att dessa upplevelser 

skiljer sig åt mellan de som undervisar i språkliga ämnen och de som undervisar i 

innehållstunga ämnen. Alla respondenter upplever att de anpassar undervisningen för 

elever med dyslexi på olika sätt.        

 

Nyckelord: anpassningar, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter  



 

1 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................... 2 

2. Syfte och frågeställning .............................................................................................. 4 

3. Bakgrund och tidigare forskning .............................................................................. 5 
3.1 Vad är dyslexi? ..................................................................................................... 5 

3.2 Skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. ...................................... 6 

3.3 Lärare och dyslexi ................................................................................................ 6 

3.4 Tidigt ingripande .................................................................................................. 8 

3.5 Pedagogiska insatser............................................................................................. 8 

3.6 Interventioner och kompensatoriska hjälpmedel ............................................ 10 

4. Metod ......................................................................................................................... 12 
4.1 Urval .................................................................................................................... 13 
4.2 Presentation av informanterna ......................................................................... 14 
4.3 Genomförande .................................................................................................... 14 

4.4 Avgränsning ........................................................................................................ 16 

4.5 Forskningsetiska principer ................................................................................ 16 

4.6 Tillförlitlighet  ...................................................................................................... 17 

5. Resultat ...................................................................................................................... 18 
5.1 Begreppet dyslexi ................................................................................................ 18 

5.2 Upplevda problem .............................................................................................. 18 

5.3 Anpassningar och strategier i undervisningssituationen ................................ 20 

5.4 Bedömning ........................................................................................................... 21 
5.5 Speciallärarens roll ............................................................................................. 22 

6. Analys och diskussion ............................................................................................... 24 

6.1 Lärarnas upplevda uppdrag .............................................................................. 24 

6.2 Lärarnas försök till anpassning ........................................................................ 25 
6.3 Skillnader och likheter beroende på undervisningsämne ............................... 26 

7. Förslag till framtida undersökningar ..................................................................... 28 

8. Referenser 

Bilaga: Intervjuguide  

 
  



 

2 
 

1. Inledning 
 

Arbetet med dyslexi i skolan är ett betydelsefullt område att undersöka för mig som 

lärare av den anledningen att en viktig del av lärarens arbete innebär att kunna möta 

elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Min uppfattning är att elever med 

dyslektiska svårigheter ofta har en svårare skolgång än elever utan funktionsnedsättning 

och dyslexin påverkar dem i många fall på ett negativt sätt. Alla elever som lider av läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi riskerar att utsättas för en rad misslyckanden i skolan 

vilket kan leda till att de kan stämplas som dumma (Druid, 2006). Detta kan vara 

katastrofalt för självkänslan och läs- och skrivsvårigheterna eller dyslexin kan medföra 

att personen som vuxen sedan väljer studier eller gör yrkesval där de inte riskerar att 

avslöja sina läs- och skrivsvårigheter (ibid.). Läraren i skolan är då mycket viktig i fråga 

om att stötta och hjälpa eleverna utifrån deras nivå och detta ställer stora krav på läraren 

i undervisningssituationen. Vilka krav skolans styrdokument ställer på läraren i fråga 

om undervisning av elever med dyslexi kommer inledningsvis att avhandlas nedan. 

 

I skollagen (SL, SFS 2010:800), Skolförordningen (Sf, SFS 2011:185), 

Gymnasieförordningen (Gyf, SFS 2010:2039) och andra förordningstexter som styr 

skolan och dess verksamhet står skrivet att skolan ska ge alla elever möjlighet att växa 

utifrån deras egna förutsättningar och nivå. Utformningen av undervisningen ska ha 

läroplanerna och kursplanerna som utgångspunkt. Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

nämns aldrig specifikt i något styrdokument utan sådan problematik betecknas som 

elever ”som av olika anledningar har svårt att nå målen i utbildningen”, ”elever med 

funktionsnedsättning” (Gy 11) samt ”elever som ska ges särskilt stöd” (SL 3 kap. 9§) 

osv. Lärare kan även finna stöd i de allmänna råd som skolverket ger ut baserade på 

skollagen och förordningarna. 

 

Skollagen har övergripande bestämmelser som gäller all skolverksamhet. I denna sägs 

allmänt att elevers olika behov ska tillgodoses. Läraren skall sträva efter att barnens 

skilda förutsättningar ska uppvägas i fråga om att tillgodogöra sig utbildningen och alla 

elever ska stödjas och stimuleras till att nå sin fulla utvecklingspotential (SL 1 kap. 4§).  

Under kap. 3 i skollagen Barns och elevers utveckling mot målen finns paragrafer som 

rör elever i behov av särskilt stöd. Om det uppdagas att en elev är i behov av särskilt 

stöd ska denna få detta ” i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 



 

3 
 

eller som komplement till denna” (SL 3 kap. 7§). Skollagen slår även fast att eleven ska 

få det särskilda stödet i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater.  

 

Om det framkommer att särskilda åtgärder krävs för att en elev ska kunna nå 

kunskapskraven är skolan skyldig att utreda detta och skriva ett åtgärdsprogram. 

Skollagen säger att behovet av det särskilda stödet ska anmälas till rektorn och denna är 

då skyldig att skyndsamt utreda detta. Om det visar sig att eleven är i behov av särskilt 

stöd är rektorn skyldig att besluta om att ett åtgärdsprogram ska utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet ska precisera vilka behov som finns, hur dessa ska tillgodoses samt 

när uppföljning ska ske (SL 3 kap. 8§, 9§). 

 

Vid betygsättning finns även faktorer att ta hänsyn till i fråga om elever i behov av 

särskilt stöd. Skollagen fastslår att om det finns särskilda skäl till att enstaka delar av 

kunskapskraven i en kurs inte kan uppnås får dessa bortses ifrån vid betygsättning. 

”Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga 

förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven 

ska kunna nå ett visst kunskapskrav” (SL 15 kap. 26§). 

 

Sammantaget slår skolans styrdokument fast att undervisningen ska ha sin utgångspunkt 

i elevernas olika nivåer och förutsättningar. Elever med dyslexi har rätt till att få särskilt 

stöd som möjliggör att de når kunskapsmålen. Det särskilda stödet ska ges i 

klassrummet så långt detta är möjligt. En elev ska tack vare detta inte behöva skiljas 

från sina klasskamrater under lektionstid för att få det stöd den behöver. Om eleven trots 

alla stödinsatser inte kunnat uppnå alla kunskapsmål ska hänsyn tas till elevens 

funktionsnedsättning vid betygsättning och enstaka delar av kunskapskraven kan då 

bortses ifrån. Om en elev har dyslexi innebär detta vid bedömning av en text att läraren 

ska bortse ifrån stavning och texten ska läsas ljudenligt. 

 

Skolans styrdokument ställer stora krav på läraren i undervisningen av elever med 

dyslexi. Därför kommer detta examensarbete undersöka hur några lärare ser på dyslexi 

och sin egen undervisning av elever som lever med sådan problematik.        
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2. Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur olika ämneslärare på en gymnasieskola upplever 

dyslexi och hur denna upplevelse kan tänkas påverka den undervisning läraren menar att 

genomföra för elever med dyslexi. Elever med dyslexi upplever ofta faktatexter, som är 

innehållstunga texter med många svåra ord, som extra betungade. Därför syftar studien 

även till att undersöka om lärare i olika ämnen har olika synsätt och upplevelser 

gällande elever med dyslexi eller om det finns en gemensam grundsyn olika 

ämneslärare emellan. 

 

Undersökningen utgår ifrån dessa frågeställningar: 

 

• Hur upplever de intervjuade lärarna i gymnasieskolan sitt uppdrag när det 

kommer till att undervisa elever med dyslexi? 

 

• Hur menar de intervjuade lärarna att de anpassar undervisningen för elever med 

dyslexi? 

 

• Kan någon skillnad uppfattas vad gäller synen på dyslexi mellan de intervjuade 

lärarna i innehållstunga ämnen, så som t.ex. Samhällskunskap och lärare i 

språkliga ämnen, så som t.ex. svenska och engelska? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
3.1 Vad är dyslexi? 
 

Det går att urskilja två typer av dyslexi tack vare begreppets medicinska ursprung, en 

förvärvad eller medfödd dyslexi. Den förvärvade kan ha uppkommit som följd av en 

olycka eller skada emedan den medfödda dyslexin refereras till som utvecklingsdyslexi 

(Gustafson, 2009). Det är den senast nämnda typen av dyslexi denna uppsats kommer 

att utforska.     

 

Det fenomen som vi idag kallar för dyslexi upptäcktes redan för 100 år sedan. Då såg 

problematiken likadan ut men det har genom tiden funnits många olika uppfattningar 

om vad orsaken till dyslexi är (Myrberg, 2007, Samuelson, 2009). Myrberg (2007) 

skriver att upplevelser av hoppande bokstäver gjorde att forskare först trodde att dyslexi 

handlade om problem med synen. Vidare förklarar han att andra forskare har studerat 

dyslexi som ett hörselrelaterat problem eftersom många personer med läs- och 

skrivproblem har även problem med tal och taluppfattning.  I dag vet vi att dyslexi 

handlar om fonologiska problem och det råder stor enighet bland forskarna angående 

detta (Myrberg, 2007, Lundgren & Ohlis, 2003).  

 

Svenska dyslexiföreningen framhåller Høien och Lundbergs (2001) definition av 

dyslexi som representativ för fenomenet.    

 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att 

kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig 

först till känna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättstavning. 

Den dyslektiska störningen går i regel igen i familjen, och man kan anta att 

en genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också 

att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, 

kvarstår oftast rättstavningssvårigheterna. Vid mer grundläggande 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på 

detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. 

 (Høien och Lundberg, 2001 s. 20-21)  
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I denna definition beskrivs att avkodning av språket brister hos den som har dyslexi, 

vilket framhävs som det viktigaste kriteriet. Det framgår även av definitionen att det inte 

finns någon korrelation mellan begåvningsnivå och utvecklandet av dyslexi, utan 

dyslexi kan utvecklas av personer på alla begåvningsnivåer. Viktigt är också att dyslexi 

kan vara arvsbetingat (Svenska dyslexiföreningen, 2012, Samuelsson, 2009).  

  

Svenska dyslexistiftelsen framhåller en definition som ofta citeras och som fastlades av 

”The International Dyslexia Association” (IDA 2002). 

 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker.  

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 

svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor 

och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket 

kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. Man räknar med 

att 5-6 % av en årskull är drabbad, beroende på svårighetsgrad kan andelen 

drabbade variera.  

(Svenska dyslexistiftelsen, 2012, se även, Samuelson, 2009, Myrberg, 2007)  

 

3.2 Skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.  
 

Läs- och skrivsvårigheter är den generella termen vilken omfattar alla typer av 

svårigheter med att läsa och/eller skriva oberoende av vilken bakomliggande orsak som 

finns (Svenska dyslexiföreningen, 2012). Läs- och skrivsvårigheter kan bero på en 

mängd olika faktorer som exempelvis bristfällig undervisning, syn och hörselproblem, 

emotionella problem osv. Dyslexi är ett begrepp som kan tillämpas på en undergrupp 

som har specifika läs- och skrivsvårigheter (ibid.). 

 
3.3 Lärare och dyslexi  
 
Det finns relativt lite forskning som undersöker lärares reella kunskaper om dyslexi. 

Detta menar Washburn, Joshi & Binks-Cantrell (2011) som i en enkätundersökning gör 

bedömningar av lärares kunskaper om dyslexi i USA. De skriver att trots forskningen 

som finns idag föreligger det fortfarande missuppfattningar om vad dyslexi innebär. 91 

procent av lärarna i undersökningen markerade rutan som indikerade att personer med 
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dyslexi läser bokstäver och ord bak och fram. Detta menar författarna indikerar på att 

respondenterna felaktigt tror att en brist i den visuella förmågan ligger som grund för 

dyslexi. 72 procent av lärarna svarade dock korrekt i fråga om att dyslexi innebär 

problem med avkodning och stavning men inte hörförståelse. 82 procent av lärarna 

svarade även att det är falskt att barn med dyslexi har lägre IQ än barn utan 

funktionsnedsättning. Vidare skriver de även att en mycket stor del av lärarna 

rapporterade att de inte fått någon intensiv träning under utbildningen om hur arbete 

med barn med dyslexi bör struktureras. 

 

Aladwani & Shaye (2012) undersöker lärares kunskaper och medvetenhet om dyslexi i 

Kuwait. Av studien framgick att språklärare generellt var dåligt förberedda i fråga om 

att undervisa elever med dyslexi och en majoritet av lärarna saknade kunskap, träning 

och förmåga att diagnostisera dyslexi hos sina elever. En tredjedel av de tillfrågade 

lärarna hade aldrig läst en bok om dyslexi, en annan tredjedel hade endast läst om 

dyslexi en gång. Endast 5 % av lärarna hade läst om dyslexi mer än fyra gånger. De 

lärare som visade störst medvetenheten och förberedelse för att arbeta med elever med 

dyslexi var de som hade längst erfarenhet (11-15 år) i yrket vilket får artikelförfattarna 

att ifrågasätta lärarutbildningens roll i arbetet med att förmedla kunskaper om dyslexi. 

De föreslår en rad åtgärder för att medvetandegöra lärare och allmänheten om problem 

som dyslexi medför och tidiga tecken hos den som har drabbats. De föreslår bland annat 

att obligatoriska kurser om dyslexi ska ges till nya lärare, att kurser ska ges inom 

lärarutbildningen och att tid ska frigöras från lärarnas scheman så att de kan fokusera på 

att utveckla undervisningen för att tillgodose alla elevers behov istället för 

administrativa uppgifter osv.      

    

Hornstra, Denessen, Bakker, van den Bergh & Voeten (2010) undersöker i deras studie 

lärares attityder mot dyslexi och deras förväntningar på elever med dyslexi i 16 skolor i 

Nederländerna. De fann att om lärare hade implicit negativa attityder mot dyslexi 

påverkade det hur läraren rättade och bedömde elever med dyslexi. Eleverna med 

dyslexi fick inte bara lägre resultat i ett stavningstest än referensgruppen de jämfördes 

med, utan även ännu lägre resultat om läraren hyste en negativ attityd gentemot dyslexi. 

Artikelförfattarna menar att sådana implicita attityder kan vara undermedvetna och 

därför är det viktitigt att lärare får möjlighet att utreda sina värderingar i fråga om bland 

annat dyslexi för att inte diskriminera någon i undervisningen (ibid.).     
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3.4 Tidigt ingripande 
 
Martin Ingvar, professor på karolinska institutet, förmedlar sina kunskaper om dyslexi i 

en intervju med Kere & Finer (2008). Han framhåller att det är väldigt viktigt att ingripa 

tidigt för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Han menar att ”bland barn med 

svårigheter som vi med enkla test kan identifiera i första klass går det att hjälpa till 

sextio – sjuttio procent. Men sedan minskar vår förmåga att framgångsrikt gripa in – 

intervenera – för varje år” (Kere & Finer, 2008, s. 96). Vidare förklaras att en person 

med normal prestationsförmåga inom läsning och skrivning behöver ”skriva nio till tolv 

kilometer text och läsa femton böcker för att öva upp läs- och skrivförmågan. Men 

personer med nedsatt förmåga behöver intensivare och längre träning” (ibid. s. 96). Om 

en person inte får rätt språklig träning leder det till problem med automatiseringen av 

språket. ”De specifika inlärningssvårigheter för ljud-baserad språkavkodning som man 

känner till vid dyslexi leder till ett otränat språksystem” (ibid. s. 97). Därför menar 

Ingvar att det är viktigt att diagnos ställs tidigt så att rätt språkträning kan påbörjas.    

   

3.5 Pedagogiska insatser 
 

Pedagogiska insatser för att underlätta för och förebygga läs- och skrivsvårigheter måste 

utgå ifrån vilken sorts läs- och skrivproblematik eleven har (Wolff, 2006).  Många 

gånger rekommenderar lärare slentrianmässigt mer läsning av skönlitteratur för elever 

med läs- och skrivsvårigheter men detta skulle vara fullständigt otillräckligt för en elev 

med dyslexi. Wolff (2006) skriver att ansträngande och långsam ordavkodning är det 

vanligaste bekymret vid dyslexi. För att underlätta inlärningen för den elev som har 

dyslexi bör man genomföra övningar som stärker den fonemiska medvetenheten, alltså 

övningar som synliggör kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (språkljud). 

Hon menar även att det är viktigt att skilja på de tillfällen som eleven arbetar med läs- 

och skrivträning och när eleven arbetar med att inhämta och redovisa kunskap. För att 

en elev med dyslexi ska kunna få samma möjlighet som elever utan 

funktionsnedsättning att inhämta kunskaper måste denna även få lyssna på texter 

emedan handlar arbetet om läs- och skrivträning måste eleven få möjlighet att träna på 

detta på sin egen nivå (ibid.).  
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Druid (2006) skriver att lärarledd, välstrukturerad, traditionell undervisning gynnar 

elever med läs- och skrivproblematik. Hon ger en rad konkreta råd som kan underlätta 

för dessa elever. Under lektioner bör läraren tänka på att: 

 

• vara generös med tid för inlärning, träning och redovisningar 

• ge muntliga instruktioner och sammanfattningar 

• stimulera eleven till aktivt deltagande i muntliga diskussioner 

• läs alltid upp det som skrivs på tavlan 

• ge eleven kopior och overheadmaterial då det kan vara svårt att lyssna 

och anteckna på samma gång 

• ge eleven materialet i förväg så eleven hinner läsa texten i lugn och ro 

• utsätt aldrig eleven för oförberedd högläsning 

• låt inte eleven schavottera med ett osäkert skrivande på tavlan  

(Druid, 2006, s. 169) 

 

I fråga om studieteknik behöver läraren hjälpa eleven som har läs- och skrivsvårigheter 

(ibid.). Eleven behöver få hjälp med att lära sig hantering av ordböcker, planering och 

strukturering av arbeten, teknik för att föra anteckningar och göra mindmaps osv. 

Vidare förklaras att det finns viktiga aspekter vid provsituationen som läraren bör ta i 

beaktande. Vi sådana tillfällen bör läraren tänka på följande: 

 

• var generös med extra tid 

• låt eleven redovisa muntligt i största möjliga utsträckning 

• försök finna alternativa redovisningsformer 

• låt eleven eventuellt få en ’sekreterare’ som läser upp frågorna och 

skriver svaren 

• låt om möjligt eleven om han så önskar få skriva proven enskilt hos 

någon assistent eller resurslärare, vilket kan ge eleven en lugnare 

provsituation. 

(Druid, 2006, s. 170) 

 

Det finns många olika faktorer som är avgörande för hur en elev med läs- och 

skrivsvårigheter upplever sin skolgång (Mossige, Skaathun och Røskeland, 2009). Hur 

grava svårigheter en elev har är självfallet en faktor, men andra yttre faktorer är minst 

lika viktiga för upplevelsen. Det handlar om familjens, kompisarnas och lärarnas 

attityder gentemot svårigheterna. Med stöttning, stöd och förståelse från kompisar blir 
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det naturligtvis lättare. Lärarnas inställning och kunskaper är avgörande för skolgången 

upplevs. Mossige, Skaathun och Røskeland (2009) förklarar att elever ofta upplever en 

nystart när de börjar gymnasiet. Lärarna kan tänka på att elever i den här åldern ofta kan 

beskriva vilka pedagogiska åtgärder de är i behov av. Det är även viktigt att eleverna får 

möjlighet att inhämta kunskapsstoff i enlighet med den åldersnivå som de befinner sig 

på utan att dålig läsning blir ett hinder för detta. Författarna skriver att ”[e]leverna ska 

inte vänta på att bli duktiga på att läsa innan de ska lära sig något /…/ Exempelvis kan 

eleverna ha god nytta av tekniska hjälpmedel som stavningskontroll, syntetiskt tal s.k. 

talsyntes och ljudböcker” (Mossige, Skaathun och Røskeland, 2009, s. 108) vid 

inlärning i skolan.    

 
3.6 Interventioner och kompensatoriska hjälpmedel 
 

Det finns många forskarröster som skriver om elever med dyslexi och deras behov av 

pedagogiska insatser och kompensatoriska hjälpmedel. I dag finns ett ”starkt empiriskt 

stöd för att fonologiska förmågor är av grundläggande betydelse för barns tidiga 

läsutveckling/…/och att denna information finns med i moderna definitioner av dyslexi” 

(Gustafson 2009, s. 285). Positiva effekter på barns läsförmågor har kunnat mätas till 

följd av fonologisk träning. Gustafson (2009) menar att detta har stor praktisk betydelse 

då det empiriska stödet ger riktlinjer om hur läspedagogik bör bedrivas för de elever 

som har lässvårigheter. ”De flesta läsforskare idag är överens om att fonologisk träning 

är en effektiv metod för läsinlärning” (ibid. s. 285) och med fonologisk träning menas 

träning där olika fonologiska processer såsom fonologisk produktion, fonologiskt 

arbetsminne, fonologisk medvetenhet samt representationer av språkljuden i minnet, 

ingår. 

     

Flera forskare visar att de flesta elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter blir 

hjälpta av att använda datorn för att skriva istället för att skriva för hand (Jämterud 

2009, Myrberg 2007). Det gör att eleven kan fokusera på innehållet istället för att lägga 

mycket energi på att forma bokstäver. På det här sättet har pedagoger arbetat med elever 

i behov av särskilt stöd under en lägre tidsperiod. Det är intressant att man nu funnit att 

detta gynnar alla elever i starten av deras skrivinlärning vilket forskaren Arne Tragetorn 

(2005) påvisar. Lärare som använder dator med sina elever från början och fördröjer den 

faktiska skrivinlärningen för hand, tjänar på det i längden. När eleverna därefter får 

börja skriva med penna formar de lättare fina bokstäver trots att man kunnat förvänta sig 
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det motsatta då eleverna har vant sig vid datorskrivande. Detta arbetssätt har utvecklats 

till en förebyggande metod. Många barn far illa och tappar glädjen redan under sitt 

första skolår på grund av att de inte lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Detta kan 

bero på att de ännu inte utvecklats motoriskt vilket framförallt är vanligt hos pojkar i 

sex-sju års ålder. I slutändan hämmas språkutvecklingen och de tappar lusten för skolan 

(Jämterud 2009).  
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4. Metod 
 

Denna studie har genomförts med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Kvale (2009) förklarar att kvalitativa intervjustudier kan ses som en process som går att 

indela i sju delar. Det första stadiet är tematisering där studiens syfte formuleras 

forskaren bestämmer vilka problemområden som är av intresse. Det andra stadiet är 

design där studien planeras i detalj och forskaren försöker se hur dessa detaljer förhåller 

sig till undersökningens syfte och bakgrund samt alla de senare stadierna. Vid en 

intervjustudie är det i detta läge lämpligt att framarbeta en intervjuguide. Det tredje 

stadiet är själva intervjuandet där forskaren utför intervjuerna enligt planen, men 

intervjuaren är även uppmärksam på andra aspekter som kan påverka intervjun 

exempelvis relationen till den intervjuade personen. I det fjärde stadiet som kallas 

överför till bearbetningsbar form ska materialet göras tillgängligt för att kunna 

bearbetas och analyseras. Det femte stadiet är bearbetning och analys i vilket man 

bearbetar och analyserar det insamlade materialet mot det teoretiska perspektivet som 

undersökningen vilar på. Därefter följer stadiet resultat där forskaren bör fråga sig om 

resultatet hållet för att kritiskt granskas. Det sjunde och sista stadiet är rapportering där 

forskaren skriver rapporten och måste förhålla sig till vilka läsare texten ska riktas till 

(ibid.). Jag har i detta arbete försökt följa denna process och nedan beskrivs hur arbetet 

med denna undersökning genomförts.   

 

Valet av metod grundade sig på undersökningens syfte. Att förstå teman i 

undersökningspersonens levda vardagsvärld ur dennas eget perspektiv är enligt Kvale 

(2009) motivet för den halvstrukturerade kvalitativa intervjun, vilket är den 

datainsamlingsmetod som jag ansåg passa bäst i förhållande till studiens syfte. Att 

intervjun är halvstrukturerad innebär för denna studie två saker. För det första är 

intervjun förberedd så att intervjuguiden som framarbetades skulle vara just en guide 

där ordningen på frågorna kunde kastas om i intervjusituationen och inte ett fast 

schema. För att kunna jämföra intervjupersonernas svar var det dock viktigt att 

någorlunda samma frågor ställdes. För det andra var frågorna utarbetade för att genera 

öppna svar.   

 

Kvale (2009) menar att två aspekter är viktiga att ta hänsyn i fråga om att framställa 

intervjuguidens frågor. ”En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till 
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kunskapsproduktionen och dynamiskt till att skapa en god intervjuinteraktion” (ibid. 

s.146). När jag arbetade fram intervjuguiden funderade jag dels över vilka frågor som 

kunde tänkas besvara uppsatsens syfte och dels hur frågorna skulle formuleras för att 

skapa ett bra intervjuklimat där samtalet flöt på bra och intervjupersonen kände sig 

bekväm. En del av syftet menar att undersöka hur respondenterna upplever dyslexi. För 

att besvara denna del av syftet valde jag att skapa frågor om ämnet där intervjupersonen 

beskriver fenomenet utifrån egna erfarenheter och på detta sätt definierar begreppet. 

Hade frågan ställts direkt hade kanske intervjupersonen upplevt situationen som ett 

förhör vilket inte var önskvärt.  

 

4.1 Urval 
 

Informanterna till studien är valda baserat på ett bekvämlighetsurval. De arbetar på den 

gymnasieskola i Mellansverige där jag själv arbetar. Jag frågade två lärare i svenska och 

engelska och två lärare i de innehållstunga ämnena samhällskunskap och religion samt 

naturkunskap om de ville medverka. Att lärare från dessa två kategorier (språkliga 

ämnen och innehållstunga ämnen) valdes beror på att dyslexi är en språklig 

funktionsnedsättning som blir ytterst påtaglig i språkundervisning där språket ska 

utvecklas och bedömas, men dyslexin kan även påverka all kunskapsinlärning i skolan 

då inlärningen sker genom språket. Informanterna blev uppmanade att inte tala med sina 

kollegor om att de deltog i studien eftersom det skulle röja deras identitet om de inte 

önskade detta. Inte heller rektor fick veta vilka informanterna var. Ingen av de utvalda 

informanterna arbetar i mina arbetslag, vilket innebär att jag inte hade direkt kontakt 

med de intervjuade lärarna i den dagliga verksamheten.  

 

De fyra informanter valdes efter ett antal överväganden. En aspekt som påverkade var 

att uppsatsens syfte och forskningsfrågor krävde minst två lärare inom språkliga ämnen 

och minst två lärare inom innehållstunga ämnen. Om bara en lärare utifrån varje 

kategori hade valts skulle de två kategorierna inte kunna jämföras eftersom resultaten 

enbart skulle gälla för de två individerna. Till följd av att jag valde två informanter från 

varje kategori kunde skillnader och likheter mellan dessa kategorier analyseras, dock 

inte generaliseras eftersom urvalet var så litet. En annan aspekt som låg till grund för 

valet av fyra informanter var att tiden för undersökningen var begränsad. Materialet 

hade blivit alltför stort om fler informanter hade intervjuats. Trost (2005) förklarar att 
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det är lätt att avgöra hur stort urvalet behöver vara förutsatt att intervjuaren har studiens 

syfte färdigt. Jag ansåg att fyra informanter skulle räcka för att uppnå studiens syfte. 

Antal år i yrket skulle kunna varit en faktor som kunde påverka hur lärarna upplever 

dyslexi i verksamheten och därför valde jag en lärare med längre erfarenhet och en med 

lite kortare erfarenhet inom varje kategori. Jag har dock inte valt att analysera resultaten 

utifrån antal år i yrket då jag upplever att skillnaderna mellan de yrkesverksamma åren 

skiljer sig för mycket lärarna emellan (se 4.2 Presentation av informanterna).     

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja informanter till en undersökning på 

en skola där man själv arbetar. Att intervjupersonerna känner igen mig kan både göra att 

de känner sig mer bekväma i intervjusituationen men även mer hämmade av att jag 

faktiskt arbetar på samma skola. Efter att jag förklarat principerna för anonymitet och 

konfidentialitet som gäller för denna studie, upplevde jag att respondenterna besvarade 

frågorna på ett ärligt sätt (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

4.2 Presentation av informanterna 
 

Lärarna har alla gymnasielärarutbildning. De kommer under rubriken Resultat att 

refereras till som lärare 1, 2, 3 och 4. Lärare 1 är utbildad inom samhällskunskap, 

historia, religion och geografi och har arbetat som lärare i 13 år. Lärare 2 är lärare inom 

mattematik och naturkunskap och har arbetat som lärare i 6 år. Lärare 3 har arbeta som 

lärare i 3 år och lärare 4 har arbetat som lärare i 21 år. Både lärare 3 och 4 är lärare i 

ämnena svenska och engelska.  

 
4.3 Genomförande 
 

Inför intervjuerna stämde jag träff med fyra lärare på skolan där de och jag arbetar. 

Ämnet för uppsatsen presenterades när intervjuerna bokades och lärarna ombads att 

fundera över deras arbete med elever med dyslexi inför intervjutillfället. Jag valde att 

förbereda dem på detta sätt eftersom jag under intervjun sökte information om konkreta 

exempel från det vardagliga arbetet. Att jag gjorde på detta sätt kan visserligen minska 

spontaniteten i svaren från de intervjuade men jag ansåg att det var mer värdefullt att de 

var förberedda på intervjuns ämne så att svaren kunde bli mer uttömmande. 

Informanterna fick även frågan om de ställde upp på att bli inspelade. Intervjuerna 

genomfördes under v. 45 och v. 46 höstterminen 2012. Lärarna fick själva vara med och 
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bestämma lämpliga platser då detta kunde hjälpa dem att känna sig bekväma. Alla 

intervjuer genomfördes på platser där vi kunde samtala ostört.  

 

Under intervjuerna ställde jag frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). När vi satt 

oss ner presenterade jag uppsatsens ämne och frågeställning igen och frågade om 

informanterna hade några funderingar angående detta. Jag gav intervjuguiden till 

informanterna att läsa igenom innan intervjuerna startade för att de inte skulle bli 

överrumplade av någon fråga under intervjun. När formaliteterna var avklarade frågade 

jag ännu en gång om de accepterade att bli inspelade, inspelningen sattes igång och 

intervjuerna startade. Att spela in en intervju har både sina för- och nackdelar. Trost 

(2005) nämner att en av fördelarna är att forskaren kan återvända till intervjun och 

lyssna flera gånger samt att ingen viktig information går förlorad. En annan fördel är att 

forskaren kan höra själv vad han eller hon gjorde bra respektive dåligt under intervjun. 

En av nackdel som han nämner är att formen på forskningsmaterialet gör det 

tidskrävande att analysera på grund av att det är svårare hoppa bland frågorna. 

Intervjuerna i denna studie tog mellan 20 och 40 minuter att genomföra med de olika 

respondenterna. De spelades in på funktionen ”röstmemon” på en smarttelefon. 

Materialet blev relativt lättillgängligt eftersom ljudkvalitén var god och 

spolningsfunktionen kunde skötas med ett fingertryck. Jag upplevde att alla intervjuer 

genomfördes under avslappnade former och samtalet flöt på bra. Ingen av 

respondenterna var synbart påverkade av att de blev inspelade och några störningar 

under intervjuerna förekom ej. Min uppfattning var att respondenterna vågade prata 

öppet och ärligt, även om saker som kan anses vara lite känsliga i skolsammanhang.   

 

Efter genomförandet av alla intervjuer lyssnade jag igenom det inspelade materialet 

flera gånger och transkriberade de delar som besvarar min frågeställning. ”I samband 

med kvalitativa intervjuer och analyser av materialen vill man ofta få fram olika slags 

mönster eller beteendemönster” (Trost, 2005). Jag letade efter sådana mönster och 

delade in materialet under kategorierna som presenteras under rubrikerna 5.1 Begreppet 

dyslexi, 5.2 Upplevda problem, 5.3 Annpassningar och strategier i 

undervisningssituationen, 5.4 Bedömning och 5.5 Speciallärarens roll. Trost (2005) 

förklarar att några generella tekniker för att analysera kvalitativt material finns inte, utan 

kreativitet och fantasi är viktiga redskap i detta arbete och vid indelningen av dessa 

kategorier förlitade jag mig just på dessa förmågor. I fråga om att analysera materialet 
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förklarar Trost även att det är viktigt att man inte ”försöker ’läsa mellan raderna” (ibid. 

s. 130) vilket jag försökte undvika i sammanställningen och analysen av intervjuerna. 

Studiens resultat analyserades sedan i förhållande till syftet och forskningsfrågorna och 

kopplingar till litteraturen som presenteras i bakgrunden gjordes. Analysen presenteras 

nedan under rubrikerna 6.1 Lärarnas upplevda uppdrag, 6.2 Lärarnas försök till 

anpassning och 6.3 Skillnader och liketer beroende på undervisningsämne.    

 

4.4 Avgränsning 
 

Det finns många olika aspekter av olika lärares syn på dyslexi som är intressanta att 

undersöka. Undersökningen avgränsades till att omfatta fyra lärare. Två av dessa arbetar 

med språkliga ämnen, svenska och engelska och två arbetar med innehållstunga ämnen, 

samhällskunskap och religion samt naturkunskap och mattematik. 

 
4.5 Forskningsetiska principer 
 

De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar innehåller 

olika frågor som forskare bör förhålla sig till. Frågor om hur informanter som varit 

delaktiga i forskningen får behandlas är en central del i forskningsetiken. 

Vetenskapsrådet menar att det finns ett individskyddskrav som innebär att de som 

medverkar i forskning ska skyddas från kränkningar i samband med deltagandet. De 

skriver även att forskningsetiken berör frågor om hur forskaren bör uppträda, om vilket 

ansvar forskaren har vid publicering osv. I denna studie har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets rekommendationer om hur god forskning ska genomföras. Deltagarna 

i studien blev i förväg informerad om studiens syfte hade valet att inte ställa upp i 

studien om de inte ville. De blev även informerade om att de inte behövde besvara 

frågor om de inte ville. För att skydda de medverkandes identitet publicerades inga 

uppgifter om ålder, namn, bostadsort eller skola vilket informanterna blev informerade 

om i förväg. Ingen utomstående fick ta del av insamlat material utan all data från 

intervjuerna behandlades konfidentiellt.  
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4.6 Tillförlitlighet 
 

Några generella slutsatser kunde inte dras från en kvalitativ studie som denna. Det var 

även en studie är av liten skala vilket innebar att resultaten endast gäller för just de 

intervjuade respondenterna. Att kunna dra generella slutsatser var inte heller önskvärt då 

den kvalitativa intervjun söker finna svar på hur respondenterna uppfattar sin livsvärld.   
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5. Resultat 
  

I intervjuerna har olika lärare presenterat sin syn på dyslexi utifrån frågor framtagna för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. Resultaten som presenteras nedan bygger på 

dessa intervjuer.  

    

5.1 Begreppet dyslexi 
 

Alla lärarna som intervjuats är överens om att dyslexi handlar om någon sorts läs- och 

skrivsvårigheter. De berättar även att elever som har dyslexi finns i varje klass. Lärarna 

skiljer sig dock åt i deras försök att definiera dyslexi. De två lärare som har språkliga 

ämnen, lärare 3 och 4, uttrycker indirekt att dyslexi har med fonologi att göra. Den ena 

säger att eleverna stavar fonologiskt och den andra beskriver att om en elev stavar 

ljudenligt tar läraren hänsyn till detta vid rättning. Dessa lärare säger även att diagnosen 

eller dyslexin ser olika ut från person till person vilket även de andra lärarna beskriver. 

Lärare 3 beskriver att dyslexi är diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter emedan läs- 

och skrivsvårigheter som begrepp är mycket luddigt. Han menar att när han får 

överlämningar från grundskolan som uttrycker att en elev har dyslexi är det oftast 

mycket tydligt för honom hur han behöver anpassa undervisningen, men om det står 

LOS (Läs- och skrivsvårigheter) är det betydligt svårare att veta vad problemen består 

av och vad som ligger till grund för detta. Lärare 4 menar att begreppen dyslexi och läs- 

och skrivsvårigheter ofta, lite slarvigt, används synonymt. Hon förklarar att dyslexi är 

specifika läs- och skrivsvårigheter.  

 

Lärarna 1 och 2 som inte undervisar i språkliga ämnen har svårt att definiera vad dyslexi 

är. De beskriver istället fenomenet utifrån vad deras elever visar för svårigheter. Hur 

lärarna upplever vilka problem elever med dyslexi har kommer redogöras för i nästa 

stycke. Ingen av dessa två lärare kunde tydligt redogöra för skillnaderna mellan dyslexi 

och läs- och skrivsvårigheter.   

 

5.2 Upplevda problem 
  

Lärare 1 säger att på programmet där hon arbetar finns det alltid två-fyra elever i varje 

klass som har dyslexi. Hon upplever att de har blivit fler med åren. Hon förklarar att 
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hon upplever att det är svårt i hennes ämnen när elever har läs- och skrivsvårigheter. 

Många elever med läs- och skrivsvårigheter har inte blivit uppmärksammade tidigare, 

men de blir uppmärksammade i svensk- och engelskundervisningen när de kommer till 

gymnasiet. Lärarna i samhällskunskapen brukar kunna få information av lärarna i 

språkliga ämnen om elevernas problematik. Hon ställer frågan ”Varför har man inte 

gjort något tidigare?” angående elever som dyslexitestas under gymnasiet. Det som är 

svårt är just att hennes ämnen innehåller så mycket nytt ämnesstoff med många nya och 

svåra ord. Ämnena kräver att man lär sig många nya ord även på E-nivå (godkänd nivå). 

Hon tar upp strukturen i EU som ett exempel. Den är mycket komplex och kräver att 

eleverna t.ex. vet vad ministerrådet är, ett ord som de aldrig har hört förr.  

 

Lärare 2 beskriver att det i naturkunskap är svårt för att elever med dyslexi inte har 

något driv att fortsätta läsa när de ser hur mycket text det är som behöver bearbetas i 

många uppgifter. Hon menar att många elever blockeras bara de ser textmängden. 

Läraren säger att det blir extra svårt med naturkunskap då eleverna möter nya saker i 

texten. När det är många nya svåra ord blir det väldigt svårt för elever med dyslexi. De 

tar sig liksom inte igenom texten.  

 

De två lärare som undervisar i innehållstunga ämnen upplever båda att 

informationsinhämtning genom text är ett stort hinder för elever med dyslexi. De uppger 

att mängden nya ord och nya företeelser i texten är det som gör det extra tungt för dessa 

elever.  

 

Lärare 3 menar att diagnosen dyslexi kan se olika ut hos olika personer. Han upplever 

att de elever med dyslexi som han undervisar har problem att läsa och lägga saker på 

minnet. Han tycker även att de saknar strategier för att läsa. Dyslexin visar sig även via 

skrift, de hoppar över ord, vänder på ordföljden och stavar fonologiskt. 

 

Lärare 3 menar att det egentligen är lättare att jobba med de som har dyslexidiagnos än 

de som inte har någon diagnos. Eleven är då oftare medveten av vad den klarar av och 

behöver eftersom detta har blivit ordentligt utrett. Om han jämför med hur han upplever 

elever med läs- och skrivsvårigheter menar han att de elever som har diagnostiserad 

dyslexi oftare har en helt annan inställning till studierna. Läraren upplever att de som 

har LOS oftare inte har någon koll på sig själva och tappar intresse för att de har svårt 
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för att läsa och skriva. Läraren bedömer att han kan hantera elever som har dyslexi på 

ett adekvat sätt men menar att de är svårare när en elev har allmänna läs- och 

skrivsvårigheter. Då tar det längre tid att utröna vilka problem eleven faktiskt har. 

 

Lärare 4 tycker att hon är ganska duktig på att se om en elev gör fel som tyder på 

dyslexi. Dyslexin märks hos en del elever på grund av att de läser otroligt långsamt. 

Hon menar att eleven med dyslexi hindras i sin skriftliga produktion, drar sig för att 

uttrycka sig eller också när de gör det, är det med stor möda. De kan även kämpa med 

orden och har svårt att få det rätt. Hon menar att i de fall elever med dyslexi uttrycker 

sig med stort flyt märker de oftast inte att mycket blir fel. Lärare 4 upplever att elever 

med dyslexi är väldigt olika. Hon förklarar att en del inte vill ha någon hjälp alls medan 

andra är väl medvetna om vilken hjälp de behöver.  

 

5.3 Anpassningar och strategier i undervisningssituationen 
 

Alla lärare som deltagit i studien anpassar sin undervisning i någon mån efter elever 

som har dyslexi. Tre av lärarna uppger att de i förväg låter elever få tillgång till material 

som de sedan ska gå igenom på lektionen. Alla tre nämner att det är viktigt att arbeta 

med förförståelse. Lärare 1 upplever att när eleverna med läs- och skrivsvårigheter får 

materialet i förväg och jobbar med detta kan de hänga med bättre i undervisningen. 

Läraren märker detta då eleverna ställer frågor som är relevanta för lektionens innehåll 

snarare än att ställa frågor om vad som ska hända under lektionen.  

 

Lärare 4 uppger att om eleven använder ett visst hjälpmedel måste hon ordna dokument 

så att de passar till just det hjälpmedlet. Om hon gör detta får eleven möjlighet att 

bearbeta materialet i förväg. Läraren uttrycker att detta ger eleven längre tid att bearbeta 

materialet på egen hand. Ibland arbetar hon med att skapa förförståelse inför 

uppsatsskrivning genom att läsa upp artiklar för eleven eller organisera så att 

kompisarna läser högt i grupp. Hon menar att det även lätt går att ordna muntliga källor 

från nätet istället för skriftliga artiklar vilket kan gynna elever med dyslexi. 

 

Lärare 3 berättar att han avgör vilken anpassning han gör utifrån elevens behov. Han 

låter eleven använda alla hjälpmedel som finns tillgängliga, talsyntes, ljudböcker och 

speciallärarens stöd. Han menar liksom lärare 4 att skolan har ett gediget bibliotek med 
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många ljudböcker och även inlästa läromedel, så i fysisk form finns alla hjälpmedel som 

behövs. Även denna lärare uppger att det är viktigt att ge eleven material som ska 

bearbetas på lektionerna i förväg.  

 

De två lärare som undervisar i de innehållstunga ämnena menar att det är viktigt att 

hålla muntliga genomgångar. Lärare 1 menar dock att när en del av uppgiften går ut på 

att söka information finns det ett värde i att eleven försöker hitta svaren i texten men 

med mycket stöttning. Hon anpassar även genom att skriva enklare formuleringar till 

elever med dyslexi, ger muntliga instruktioner och prov. Läraren har även vid tillfällen 

spelat in muntliga provinstruktioner och vid stora textmassor brukar hon göra 

sammanfattningar både muntligt och skriftligt. Hon brukar även ge ut instuderingsfrågor 

till prov. Då hon märker att en elev är lässvag brukar hon även ge svaren på dessa frågor 

så att inte eleven spiller onödig tid på att avkoda texten när den behöver fokusera på att 

lära sig innehållet. Denna lärare tycker att det är bra att alla med eller utan diagnos får 

använda de hjälpmedel som finns på skolan. Detta uppger även två av de andra lärarna.   

 

Lärare 4 upplever att det är som svårast att anpassa undervisningen när hon ser ett 

behov som eleven inte känns vid, eller om eleven måste arbeta med något som blir 

väldigt jobbigt. Hon menar att hon konsulterar speciallärarna i knepiga fall. Om det 

motsatta händer, det vill säga att det kommer en elev som uttrycker att t.ex. en text är 

för lång eller för svår måste den få hjälp oavsett om eleven har diagnos eller inte.  

 

5.4 Bedömning 
 

I bedömningssituationer är alla av de intervjuade lärarna måna om att även elever med 

dyslexi får komma till sin fulla rätt. Lärare 1 och 2 menar båda att det inte spelar någon 

roll vilken redovisningsform eleven använder om kunskaperna finns där. Lärare 2 säger 

att om hon märker att en elev är mycket starkare muntligt så uppmanar hon denna att 

redovisa muntligt. Eleverna blir även erbjudna att göra skriftliga prov med läshjälp eller 

skriftliga prov där eleven får komplettera muntligt. De är överens om att eleven ska få 

den tid den behöver samt få redovisa enligt det sätt som passar bäst. Ibland får eleverna 

även skriva vid en annan tidpunkt enskilt med läraren för att slippa stress.  
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Lärare 3 och 4 som undervisar i språkliga ämnen menar att den problematik en elev har 

är av stor betydelse för hur de rättar. Lärare 4 beskriver att hon verkligen rättar på ett 

annat sätt om hon vet att en elev har dyslexi. Därför är det av stor vikt att fastställa alla 

elevers nivå så snart de börjar. Läraren upplever att det blir svårt om hon upptäcker att 

det finns en problematik som tyder på att eleven har dyslexi eller andra läs- och 

skrivsvårigheter om eleven inte själv har kommit till den insikten. Hon vill rätta på ett 

sätt som gynnar elevens utvecklig framåt och detta kan vara svårare när eleven inte vill 

kännas vid att den har svårigheter.  

 

Lärare 3 anpassar rättningens fokus beroende på vilka svårigheter eleven har. Om en 

elev i engelska inte kan stava korrekt, men stavar fonologiskt, går han inte in på 

stavning utan fokuserar mer på att han/hon vet om ordet, vad ordet betyder och hur de 

ska använda det. Då brukar eleverna se det som en trygghet eftersom de vet att de inte 

blir dömda utifrån sina handikapp. Läraren menar att detta är väldigt viktigt.  

 

5.5 Speciallärarens roll 
  

Alla lärare som deltagit i studien uppger att de har någon slags relation till 

speciallärarna på skolan. De två lärare som undervisar i svenska och engelska har i olika 

utsträckning speciallärare knutna till den egna undervisningen. De andra två lärarna har 

speciallärare knutna till de arbetslag där de arbetar.  

 

Lärare 1 har upplevt ett behov av att rådfråga specialläraren om frågor rörande elever 

med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Hon tror att ett samarbete skulle kunna gynna 

undervisningen men förstår att speciallärarens resurstid är begränsad. Läraren frågar 

dock om råd och anpassar undervisningen i stor grad själv och kommer på många 

lösningar för att hjälpa eleverna.  

   

 Både lärare 1 och 2 upplever att det är bra att speciallärarna i svenska och engelska 

även hjälper elever med andra ämnen på de stödtider som finns utöver elevernas 

ordinarie scheman. Lärare 2 har några elever som går till speciallärarna för att få hjälp 

med läsning och arbete med nya ord. 
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Lärarna i svenska och engelska har båda speciallärare som är kopplade direkt till den 

egna undervisningen. Hos lärare 3 arbetar specialläraren integrerat i klassrummet under 

ett antal lektioner i veckan. Lärare 3 tycker att speciallärarens roll fungerar väl. Han 

menar att de kommunicerar om vad som händer och specialläraren anpassar sig efter 

hans generella planering. Om specialläraren stöter på problem utifrån hennes perspektiv 

som han inte har sett, går de in och ändrar och förändrar situationen för den som 

behöver en tydligare anpassning. Läraren beskriver att han gärna vill se att 

specialläraren är aktiv och fattar egna beslut, och inte bara anpassar sig efter 

klassläraren. På de stödtider som specialläraren erbjuder utöver elevens ordinarie 

schema upplever lärare 3 att specialläraren tar ganska mycket egna initiativ och det är 

bra. Då hinner eleverna arbeta med sina funktionsnedsättningar på ett sätt som de 

kanske inte hinner med på ordinarie lektionstid.   

 

Lärare 4 uppger att elever som har det svårt måste inkluderas i den stora gruppen så 

långt det går. Hon tycker att det är jätteviktigt att man inte plockar ut eleverna. 

Speciallärarna har en jätteviktig roll, de ska ha en helhetsöverblick över hur skolans 

resurser fördelas och som svenska och engelskalärare måste man vara beredd att möta 

de här eleverna i klassrummet. Läraren menar dock att hon vet precis var hennes gräns 

går och när hon måste prata med specialläraren för att få stöd. Hon säger att det är så 

mycket som kan ske i hennes egen undervisning innan det händer.  
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6. Analys och diskussion 
 

Nedan följer en analys av resultaten utifrån undersökningens frågeställningar. De 

intervjuade lärarnas svar kommer analyseras och jämföras med den forskning som 

refererats i bakgrunden.  

 

6.1 Lärarnas upplevda uppdrag 
 

De intervjuade lärarna uppger alla att elever med dyslexi finns i varje klass och att detta 

är något som de måste förhålla sig till. Forskare menar att det antal personer som är 

drabbade av dyslexi i varje årskull kan variera beroende hur grava svårigheter som 

uppskattas ingå i definitionen. Ändå menar man att 5-6 % av eleverna i en årskull är 

drabbade av dyslexi (Svenska dyslexistiftelsen, 2012, Samuelson, 2009, Myrberg, 

2007). Lärarnas upplevelser av hur många elever de undervisar som har dyslexi 

stämmer därför väl överens med dessa siffror. 

 

Deltagarna i denna studie gör alla olika anpassningar för elever med dyslexi och för att 

främja deras lärandesituation. Anpassningarna sker förebyggande i planeringsstadiet, 

under lektioner och vid bedömningstillfällen. Skollagen fastställer att alla elever ska få 

möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning oavsett deras skilda förutsättningar. De ska 

även stimuleras och stödjas till att nå sin fulla utvecklingspotential (SL 1 kap. 4§). De 

anpassningarna lärarna gör syftar till att uppfylla kraven i skollagen. De uppger alla att 

de elever som är i behov av särskilt stöd ska få detta oavsett om diagnos finns eller ej. 

En av lärarna nämner även att hon tycker att det är otroligt viktigt att elever med dyslexi 

och andra svårigheter i så stor utsträckning som möjligt inkluderas i den vanliga 

klassen. Även denna ståndpunkt är förankrad i skolans styrdokument (SL kap. 7§).  

 

Ingen av lärarna i studien överlåter ansvaret för de elever som har särskilda behov till 

specialläraren utan menar att de själva tar ansvaret för att anpassa undervisningen för 

dem. En lärare beskriver att hon vet exakt hur långt hennes förmåga tar henne och när 

det är läge att rådfråga specialläraren. Hon menar även att det är viktigt att eleverna får 

använda alla de hjälpmedel som finns att tillgå och att läraren anpassar sitt 

lektionsmaterial så att det passar just det hjälpmedel som eleven använder. Detta, hävdar 

hon, ingår i lärarens uppdrag och även om skolans styrdokument lämnar stort 
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tolkningsutrymme, är de intervjuade lärarna noga med att i så stor utsträckning som 

möjligt underlätta för elever med dyslexi.    

  

6.2 Lärarnas försök till anpassning 
 

Druid (2006) menar att traditionell, lärarledd och välstrukturerad undervisning främjar 

inlärningen för elever med dyslexi. Lärarna i denna studie upplever att de anpassar sin 

undervisning på olika sätt efter elever med dyslexi. Alla beskriver att de gör olika 

anpassningar eftersom alla elever som har dyslexi även har olika behov. Tre av lärarna 

uppger att de ger dessa elever undervisningsmaterial i förväg för att skapa längre 

förberedelsetid. En av lärarna säger att när hon gjort så, upplever hon att eleven hänger 

med bättre på lektionen och lyckas ställa frågor som är relevanta för lektionsinnehållet, 

något som eleven annars har problem med. Druid (2006) skriver att detta är ett av 

många sätt att underlätta för elever med dyslexi inför och under lektionen.  

 

Olika sorters hjälpmedel har nämnts av de intervjuade lärarna som exempel på 

anpassningar. Lärarna uppger att eleverna måste få använda de hjälpmedel som finns på 

skolan, som exempelvis talsyntes, inlästa läromedel och ljudböcker. Mossige, Skaathun 

och Røskeland (2009) menar att elever i gymnasiet kan ha stor nytta av att använda 

hjälpmedel som talsyntes, ljudböcker och stavningskontroll. De menar även att det är 

viktigt att eleven får lära sig kunskaper utifrån sin åldersnivå och olika hjälpmedel kan 

underlätta för detta då eleven fortfarande kämpar med språket. 

 

I situationer där eleverna bedöms är alla lärare i studien överens om att även elever med 

dyslexi måste få komma till sin fulla rätt. Druid (2006) beskriver en rad åtgärder en 

lärare kan vidta för att underlätta för elever i provsituationer. Hon menar att det ska 

gynna eleverna att få extra lång provtid, möjlighet att göra provet muntligt, hitta 

alternativa redovisningsformer, förse eleven med en sekreterare som skriver ner vad 

denna vill svara samt att eventuellt låta eleven skriva provet med en speciallärare eller 

enskilt i en annan lugn miljö för att slippa stressen av att se de andra eleverna blir 

färdiga snabbare. De intervjuade lärarna berättar att de i olika stor utsträckning 

använder sig av alla de anpassningar som nämndes ovan.    
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6.3 Skillnader och likheter beroende på undervisningsämne 
 

Alla de intervjuade lärarna förklarade att dyslexi handlar om någon sorts läs- och 

skrivsvårigheter. De lärare som undervisar i språkliga ämnen kunde båda på ett 

tydligare sätt redogöra för innebörden av dyslexi på en språklig nivå än de andra två 

lärarna. De två lärarna som undervisar i innehållstunga ämnen erkände båda att de inte 

kunde ge någon definition på vad som är skillnaden mellan dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter. Alla lärare beskrev dock omfattande vilka svårigheter elever med 

dyslexi har i deras ämnen och där skiljer sig upplevelserna åt en aning. 

 

Lärarna i svenska och engelska upplever att eleverna har problem med stavning, 

överhoppade ord, ordföljd samt svårigheter att hitta rätt ord i skriftlig produktion. 

Gällande läsning uppgav dessa två lärare att elever med dyslexi ofta gör detta mycket 

långsamt och med stor möda. Svenska dyslexistiftelsen (2012) framhåller en definition 

av dyslexi som beskriver att dyslexi kännetecknas av problem med dålig förmåga att 

avkoda ord och stava till följd av en neurologisk nedsättning i det centrum i hjärnan som 

styr språkets fonologi (se även, Samuelson 2009, Myrberg, 2007).   

 

De andra två intervjuade lärarna beskrev att deras elever som har dyslexi har problem 

med läsförståelse och informationsinhämtning från texter. De säger att en elev bara av 

att titta på textmassan blir nedslagen och orkar därefter inte ta sig igenom texten. 

Svenska dyslexistiftelsen (2012) menar att läsförståelsen kan hindras samt att 

läserfarenheten kan begränsas vilket är sekundära konsekvenser av dyslexi. Vi kan då se 

att de intervjuade lärarna i språkliga ämnen beskriver dyslexi utifrån de direkt språkliga 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen emedan lärarna i de innehållstunga ämnena 

beskriver dyslexi hos elever utifrån de sekundära konsekvenser som förklaras i denna 

definition.       

 

Alla fyra lärare anpassar undervisningen till elever med dyslexi och många av 

anpassningarna är lika oavsett om läraren undervisar i språkliga ämnen eller om läraren 

undervisar i innehållstunga ämnen. Detta finner jag intressant eftersom att lärarna 

definierar begreppet dyslexi olika beroende på vilken ämneskategori de undervisar i. 

Trots att lärarna i de språkliga ämnena menar att dyslexi handlar om fonologiska 

problem nämner de inte några anpassningar i undervisningen som syftar till att stärka 
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just den fonologiska medvetenheten hos eleven. Kere & Finer (2008) skriver om vikten 

av ett tidigt ingripande och jag undrar om en möjlig förklaring till att lärarna inte talar 

om detta kan vara att de anser att det är för sent att ta itu med detta under gymnasiet. 

Slutligen vill jag ännu en gång poängtera att detta är en småskalig studie som inte kan 

representera några generella slutsatser utan endast beskriva hur de intervjuade lärarna 

upplever sitt arbete med elever med dyslexi.  
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7. Förslag till framtida undersökningar 
  
Undersökningar om lärares arbete med elever med speciella behov kommer aldrig sluta 

vara aktuella, då möte med dessa elever tillhör lärares vardag. Denna undersökning 

genomfördes i en väldigt liten skala och det skulle vara intressant om framtida studier 

genomför mer omfattande efterforskningar på samma ämne. Genomförandet av 

observationer som komplement till en intervjustudie inom detta ämne skulle kunna 

generera ett mer omfattande resultat. Det skulle även vara intressant att undersöka om 

lärarnas uppfattningar om sin undervisning stämmer överens med hur de agerar i 

klassrummet.    
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Bilaga: Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Fick du under din utbildning lära dig om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? 

4. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elever som har dyslexi/läs- och 

skrivsvårigheter? 

5. Gör du några anpassningar för elever med dyslexi? Vad i sådana fall? 

6. Vad upplever du är problematiken som ligger bakom dyslexi? 

7. Vad upplever du är problematiken som ligger bakom läs- och skrivsvårigheter? 

8. Vad upplever du att elever med dyslexi har svårast med i ditt ämne? 

9. Använder du några hjälpmedel? Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 

10. Hur upplever du att du arbetar för att stödja elever med dyslexi? 

11. Hur avgör du som lärare vilka åtgärder som behövs? 

12. Vad tycker du att specialläraren har för roll på skolan? 

13. Vilka hjälpmedel finns på skolan? 

14. Är dessa hjälpmedel tillräckliga? Om inte, vad kan bli bättre? 

15. Har du några frågor eller är det något du vill tillägga? 

 

 


