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Abstract 

 
This study aims to examine the regard paid to the use of Assistive Technology (AT) when assessing the 

knowledge of Year 9 pupils with dyslexia in the subject Swedish. A starting point was to examine the 

knowledge of a group of teachers in the areas of dyslexia and AT. The issues then developed as to which 

AT a dyslexic pupil is allowed to use in an assessment situation and how the use of these tools affects the 

assessment. There was an examination of the guidelines that the teacher group can use as support when 

assessing the knowledge of dyslexic pupils on the basis of AT. The method used was qualitative semi-

structured interviews. The group examined was made up of four subject teachers in Swedish. The results 

showed that the teacher group had limited knowledge of both dyslexia and AT. It also emerged that 

computers were the most common form of compensatory aid in assessment situations. The use of AT did 

not affect the assessments. The curriculum contained no guidelines for assessing knowledge on the basis 

of AT and left a lot of room for interpretation by individual teachers. The conclusions drawn were that 

there is a need for teacher training to include courses on dyslexia and the areas of application of AT. 

Greater knowledge would better ensure that the correct compensatory aid is chosen for each pupil in each 

assessment situation. Clear guidelines are also needed so that assessments can be regarded as fair and of 

equivalent value. 
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1 Inledning 

 

I dagens informationssamhälle är kraven på skriftspråklig kompetens höga. Att kunna 

läsa och skriva är en nödvändig förutsättning för fortsatt kunskapsinhämtning och 

praktiskt taget all utbildning utgår från att elever har goda läs- och skrivfärdigheter. 

Detsamma gäller inom arbetslivet. Parallellt med samhällets höga skriftspråkliga krav 

förekommer läs- och skrivsvårigheter i så gott som varje skolklass.  

 

Skolans uppdrag i samhället är att utveckla nya kunskaper och förmågor hos eleverna. 

Eftersom kunskapen i skolan i stor utsträckning är sammankopplad med skriftspråkliga 

aktiviteter blir en bristande läs- och skrivförmåga både tydligare och mer 

handikappande i skolan än i andra sammanhang i livet. Det finns mycket få tillfällen 

under skoldagen då det inte ställs några krav på läs- och skrivfärdigheter. Samtidigt är 

det viktigt att elevernas läs- och skrivsvårigheter inte hindrar deras kunskapsutveckling i 

övrigt. Elever med specifika läs- och skrivsvårigheter - dyslexi - är därför i behov av 

alternativa verktyg för att kunna kringgå sina svårigheter i sitt fortsatta lärande.  

 

Parallellt med uppdraget att utveckla nya kunskaper och förmågor hos eleverna är 

bedömning en central process i skolans verksamhet. När elever använder sig av 

alternativa verktyg väcks frågan om hur detta påverkar bedömningen av deras 

kunskaper. Frågan om användning av olika tekniska hjälpmedel vid prov kan ses som 

en etisk och moralisk fråga. Rättviseaspekten blir oundviklig. Enligt Skolverket (2009a) 

har elever med funktionshindret dyslexi rätt till individuell anpassning och hjälpmedel 

vid situationer där elevernas kunskaper ska bedömas samtidigt som anpassningarna bör 

säkerställa att de mål man avser att pröva fortfarande prövas. Det är den enskilde 

lärarens ansvar att avgöra hur anpassningen påverkar bedömningen. Detta är ett stort 

ansvar och tolkningsutrymmet är stort. Om en elev med dyslexi i enlighet med 

Skolverkets riktlinjer använder sig av datorns talsyntes för att lyssna på en 

läsförståelsetext är det den enskilda lärarens ansvar att avgöra om det är elevens 

läsförståelse eller hörförståelse som kan bedömas. Detta är ingen enkel ekvation att lösa, 

något som jag själv fått erfara under mina tidigare yrkesverksamma år som 

grundskollärare och som jag även fortsättningsvis kommer att ställas inför i min roll 

som speciallärare vid möten med elever med dyslexi.  

 

Under de senaste decennierna har forskningen gällande dyslexi kommit att utvecklas till 

ett stort och omfattande forskningsfält där ett antal olika aspekter på dyslexi belyses, 

vilket bland annat Myrberg (2007) påpekar. Enligt Myrberg har dyslexiforskningen 

även kommit att utvecklas till en fruktbar mötesplats för olika vetenskapliga perspektiv, 

såsom neurovetenskap, genetik, lingvistik och psykologi. 

  

Efter en genomgång av forskning gällande bedömning på basis av alternativa verktyg 

samt de frågetecken som kan uppstå därvid kan man dock konstatera att det i dagsläget 

finns mycket begränsat med forskning om just detta. Det är främst lagar, förordningar 
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och riktlinjer som kan sammankopplas med ämnet. Forskningen fokuserar främst på 

utfallet av alternativa verktyg i undervisningen och även denna forskning är mycket 

begränsad, vilket både Jacobsson, Björn & Svensson (2010) och Föhrer & Magnusson 

(2003) fastslår.  Enligt min mening finns det därför ett behov av att belysa området 

bedömning på basis av alternativa verktyg. Det är således detta som ligger till grund för 

denna studies tillkomst och genomförande.  

 

I samband med studiens genomförande, höstterminen 2011, infördes en ny läroplan för 

grundskolan, Lgr 11. Elever i årskurs nio bedömdes och betygsattes dock enligt den 

tidigare läroplanen, Lpo 94, fram till och med vårterminen 2012. Av denna anledning 

fokuserar studien på bedömning av dyslektiska elever i årskurs nio inom ämnet svenska 

i enlighet med Lpo 94, eftersom det vid tidpunkten för studiens genomförande ännu inte 

genomförts några bedömningar i enlighet med Lgr 11. Intentionen är att resultatet av 

studien ska kunna ses som ett avslutande bidrag när det gäller att synliggöra lärares 

erfarenheter och upplevelser av bedömning på basis av alternativa verktyg i enlighet 

med Lpo 94:s riktlinjer. Detta innebär även att studien ur ett framtida perspektiv skulle 

kunna ligga till grund för en ny jämförande studie där man undersöker om och i så fall 

hur lärares erfarenheter i frågan förändrats i och med införandet av den nya läroplanen.  

 

Slutligen vill jag lyfta fram det faktum att termen läs- och skrivsvårigheter länge har 

använts synonymt med dyslexi i pedagogiska sammanhang. Även termen specifika läs- 

och skrivsvårigheter förekommer i lika hög utsträckning. Enligt Zetterqvist Nelson 

(2003) har avsikten med användningen av ordet ”specifika” varit att klargöra att det inte 

rör sig om läs- och skrivsvårigheter relaterade till sociala, psykologiska eller 

pedagogiska faktorer. För att beteckna stora och ihållande svårigheter med läsning och 

skrivning poängterar Zetterqvist Nelson att man inom ramen för nutida dyslexiforskning 

förordar användning av termen dyslexi, då termen specifika läs- och skrivsvårigheter 

anses stå för ett förlegat synsätt vad gäller orsakerna till de skriftspråkliga svårigheterna. 

Termen dyslexi kommer därför genomgående att användas i studien.  

 

Dessutom kommer termen alternativa verktyg att användas som samlingsbegrepp för 

den tekniska kompensation dyslektiska elever ska ges möjlighet att använda för att 

kompensera för den problematik som dyslexi innebär.  
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2 Forskningsbakgrund och teori  

 

I detta kapitel presenteras i sammanfattad form litteratur och tidigare forskning som 

legat till grund för denna studie. I avsnitt 2.1 belyses hur terminologi och definitioner av 

dyslexi har förändrats över tid. I avsnitt 2.2 behandlas vikten av lärares kunskaper om 

dyslexi. Avsnitt 2.3 belyser forskningens syn på användningen av alternativa verktyg 

samt vad skolans styrdokument uttrycker i ämnet. Innehållet i avsnitt 2.4 redogör för 

forskningens syn på bedömning och vad bedömning innebär för den enskilde eleven. 

Maktaspekten i samband med bedömning samt begreppen formativ respektive 

summativ bedömning berörs. Lagar, förordningar och styrdokumentens riktlinjer för 

bedömning redovisas. Slutligen synliggörs rättviseaspekten gällande alternativa 

verktygs användning i samband med bedömning. 

 

2.1 Definitioner av dyslexi 

 

Läs- och skrivsvårigheter är ett mycket omfångsrikt begrepp där orsakerna till och 

uttrycken för svårigheterna är många. Detta har skapat förvirring och till viss del 

motsättningar mellan olika synsätt på läs- och skrivsvårigheternas natur. Det är därför 

nödvändigt att tydligt definiera vad som menas med dyslexi för att kunna skilja mellan 

dyslexi och eventuella andra former av läs- och skrivsvårigheter.  

 

Diskursen om dyslexi är bred och omfattande. Man talar om dyslexi i 

forskningssammanhang, i media, i utredningssammanhang, i skolor och i familjer där 

någon har diagnostiserats med dyslexi, men vad menas egentligen med begreppet 

dyslexi? Høien och Lundberg (1999) förklarar att själva ordet dyslexi är sammansatt av 

de två grekiska orden dys (svårigheter) och lexia (ord), vilket också beskriver vad det i 

praktiken handlar om – svårigheter med skrivna ord.  

 

När det gäller så väl terminologin som definitionerna har dessa skiftat inom 

forskningsfältet genom åren. Parallellt med termen dyslexi användes främst under den 

första delen av 1900-talet termen ordblindhet. Enligt Myrberg (2007) myntades termen 

redan 1896 av den engelske ögonläkaren Morgan i artikeln ”A case of congenital 

wordblindness”. I artikeln beskrev Morgan en pojke som trots god begåvning, gynnsam 

uppväxt och god skolpedagogik inte kunde lära sig läsa och skriva. Pojken antogs därför 

ha brister i synsinnets funktion. I Sverige introducerades begreppet ordblindhet 1926 av 

skolläkaren Alfhild Tamm. Myrberg påpekar dock att Tamm i motsats till Morgan 

ansåg att läs- och skrivsvårigheterna inte hade något med synsinnets funktion att göra, 

utan att det rörde sig om ett problem av språklig art (Myrberg, 2007). Termen 

ordblindhet levde kvar länge i forskningen och i det allmänna språkbruket, men 

övergavs då den ansågs ge felaktiga associationer till att svårigheterna var synbetingade 

(Høien och Lundberg, 1999).  
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Myrberg (2007) och Rydelius (2010) lyfter fram Bertil Hallgrens svenska avhandling 

”Specific dyslexia” som banbrytande inom dyslexiforskningen. Avhandlingen som 

presenterades 1950 utgick från kliniska och genetiska studier av barn med läs- och 

skrivsvårigheter och termen specifik dyslexi myntades som ett alternativ till ordblindhet 

(Rydelius, 2010). Enligt Myrberg (2007) kom Hallgrens avhandling att bilda mönster 

för framtida beteendegenetiska studier av dyslexi. Hallgrens studie visade på en hög 

samförekomst av dyslexi- och tal- och språkstörningar samt att dyslexi oftare 

förekommer bland pojkar än bland flickor. Studien kunde även avfärda sambandet 

mellan vänsterhänthet, ögondominans, intelligens och dyslexi. Dessutom påvisade 

Hallgren att det finns två typer av dyslexi med hänsyn till ärftlig bakgrund, där den ena 

typen har stark ärftlighetsbakgrund medan den andra typen inte har det (Myrberg, 

2007).  

 

Ett återkommande problem under de drygt hundra år som gått sedan dyslexi först fick 

vetenskaplig uppmärksamhet har rört själva definitionen. Gustafson (2009) poängterar 

att frågan om hur dyslexi definieras inte enbart är en akademisk fråga. Definitionen har 

även en stor praktisk betydelse. Gustafson lyfter fram vikten av att en dyslexidefinition 

tydligt anger vilka som inkluderas respektive exkluderas i begreppet. Därtill bör 

definitionen ha en god teoretisk förankring och överensstämma med empiriska 

upptäckter. Slutligen bör en definition av dyslexi innehålla yttranden om orsakerna till 

svårigheterna, vara användbar i praktiken samt även visa på möjliga åtgärder 

(Gustafson, 2009). 

 

2.1.1 Exkluderande definitioner 

Traditionellt sett har dyslexi definierats utifrån uteslutande faktorer. Dessa definitioner 

har till största del beskrivit vad dyslexi inte är istället för vad det är. Ett exempel på en 

sådan definition av dyslexi är den som formulerades av World Federation of Neurology 

1968: ”En störning som kommer till uttryck i svårigheter att lära sig läsa trots vanlig 

undervisning, normal intelligens och rimliga sociokulturella villkor. Dyslexin beror på 

basala kognitiva störningar, ofta med konstitutionell bakgrund” (Gustafson 2009, s. 9). 

Denna definition ses som den officiella definitionen av dyslexi och var länge 

inflytelserik och dominerande i Sverige. Av definitionen framgår inte vilka aspekter av 

läsning som är problematiska eller vilka kognitiva störningar som ligger till grund för 

dyslexi. Anledningen till definitionens utformning är att man ville utesluta andra typer 

av lässvårigheter orsakade av miljöfaktorer, generellt låg intelligens eller bristande 

läsundervisning (Gustavsson, 2009).  

 

Den exkluderande faktor som uppmärksammats mest inom dyslexiforskningen är det så 

kallade diskrepanskriteriet. Enligt IQ-diskrepanskriteriet måste individen ha en 

läsförmåga som är lägre än förväntat i förhållandet till personens IQ för att kunna 

diagnostiseras som dyslektiker (Gustafson, 2009). Det måste alltså finnas en signifikant 

skillnad mellan den uppmätta intelligenskvoten och läsförmågan. Numera är det många 
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forskare som ifrågasätter diskrepansdefinitionen av dyslexi, eftersom korrelationen 

mellan barns tidiga läsning och intelligens visat sig vara förhållandevis låg (Høien och 

Lundberg, 1999).   

 

2.1.2 Inkluderande definitioner 

Nyare definitioner av dyslexi innehåller mer information om inkluderande faktorer. De 

anger både orsakerna till problemet och hur dyslexi yttrar sig. År 2002 presenterade 

”The International Dyslexia Association” (IDA) denna definition:  

 

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. (Gustafson 2009, s. 12)   

  

Enligt Gustafson (2009) visar IDA:s formulering om de neurologiska orsakerna att 

definitionen är teoretisk förankrad och grundar sig på den forskning som gjorts gällande 

skillnader i hjärnans aktivitet och strukturer hos dyslektiker. Även formuleringen om 

störningarna i de fonologiska delarna av språket är väl teoretiskt förankrad genom 

många års forskning. Definitionens fokus på de fonologiska bristerna medför att 

individer som har lässvårigheter orsakade av andra kognitiva eller perceptuella faktorer 

inte kan diagnostiseras som dyslektiker (Gustafson, 2009). 

 

Även Høien och Lundberg (1999) har presenterat en definition där orsakerna till och 

yttrandet av dyslexi anges:  

 

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 tillkänna som 

svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer 

också tydligt fram genom dålig rättskrivning. 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 rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av 

de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår 

upp i vuxen ålder. (Høien och Lundberg 1999, s. 20-21)  

 

Enligt denna definition kan dyslexi förkomma på alla begåvningsnivåer. Den nämner 

även de genetiska faktorerna som orsak till dyslexi.  

 

IDA: s och Høien och Lundbergs definitioner ger tillsammans en helhetsbild av vad 

dyslexi orsakas av och hur det yttrar sig. Definitionerna är innehållsrika, tydliga och 

teoretiskt förankrade, vilket uppfyller de krav Gustafson (2009) menar att man kan 

ställa på en definition av dyslexi. Båda definitionerna lyfter fram de fonologiska 



10 

problemen hos dyslektiker, vilket gör att definitionerna är användbara i praktiken och 

till hjälp vid planering av åtgärder (Gustafson, 2009).  

 

2.2 Kunskap om dyslexi 

 

Förutom kännedom om hur dyslexi definieras menar Zetterqvist Nelson (2003) att det är 

lika viktigt att vara medveten om att dyslexi kommer till uttryck på olika sätt i och i 

olika grad, från lättare former av bokstavsförväxlingar till näst intill oöverkomliga 

svårigheter att läsa och skriva. Dyslektiker utgör en heterogen grupp, vilket innebär att 

svårigheterna i varierande grad kan omfatta antingen läsning och skrivning eller endast 

skrivning/stavning. Därför måste man för varje enskild elev utforma undervisningen och 

stödåtgärderna individanpassat (Zetterqvist Nelson, 2003).  

 

Taube (2009) belyser en annan viktig aspekt i samband med kunskap om hur man bäst 

kan stödja elever med dyslexi. Förutom det grundläggande kravet att läraren har goda 

kunskaper om funktionshindret dyslexi är det viktigt att varje undervisningstillfälle, så 

långt det är möjligt, ger eleverna positiva erfarenheter av sina förmågor. 

Klassrumsatmosfären bör vara sådan att eleverna känner att deras svårigheter accepteras 

och att lärare och klasskamrater även ser deras starka sidor. Positiva förväntningar på 

eleverna är betydelsefulla för utveckling av kunskaper och självbild. Offentliga 

jämförelser mellan elever bör undvikas eftersom detta inte gynnar utvecklingen av en 

positiv självbild hos elever med dyslexi. Taube menar att utgångspunkten bör vara att 

alla elever är olika och pedagogerna bör sträva efter att varje elev ska utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. Lärare och blivande lärare behöver alltså, förutom kunskaper om 

dyslexi och metoder för att stödja, också en insikt i samspelet mellan dyslexi, självbild 

och motivation. Lärare måste se hela barnet för att förstå och kunna ge stöd som leder 

till varaktig framgång (Taube, 2009).  

 

För alla elever som går i skolan är läraren viktig, både som person och genom sitt sätt 

att undervisa. Föhrer och Magnusson (2010) konstaterar efter ett fyrtiotal djupintervjuer 

med dyslektiker att läraren i än högre grad är viktig för elever med dyslexi än för andra 

elever. De intervjuade betonar unisont vikten av att de lärare som möter eleven i skolan 

har kunskap om dyslexi för att kunna ge adekvat hjälp och stöd. Genom kunskap om 

dyslexi har läraren möjlighet att lägga upp undervisningen så att den tillgodoser elevens 

behov. I studien framkom även vikten av att läraren har förmågan att se elevens starka 

sidor och inte enbart fokuserar på funktionshindret. Andra betydelsefulla faktorer som 

lyfts fram är möjligheter att få arbeta i grupp och inte behöva läsa texter på egen hand, 

att få redovisa kunskaper på annat sätt än genom skriftliga prov, att få lyssna till 

muntliga faktagenomgångar samt tillgången till alternativa verktyg.  

 



11 

2.3 Dyslexi och alternativa verktyg 

 

Enligt skolans lagstiftning ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. Skolan 

ska ge eleverna ”…stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen” (Skollag 2010:800 1 kap, § 4). I Läroplanen Lpo 94 

betonas:  

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2009b, s. 4) 

 

Ett vanligt sätt att stödja en elev med dyslexi är att sätta in kompensatoriska 

stödåtgärder i form av alternativa verktyg. Begreppet alternativa verktyg definieras av 

Jacobson, Björn och Svensson (2009) som ”datorer och annan teknik som används för 

att förmedla information och för att kommunicera, men hit hör även datorprogram och 

teknik som används i undervisnings- eller inlärningssyfte” (Jacobson, Björn och 

Svensson, 2009, s. 297). Författarna menar att alternativa verktyg bör ses som ett medel 

för att utjämna funktionsnedsättningen hos dyslektiska elever så att de får möjlighet att 

inkluderas i lärandeprocessen på samma villkor som elever utan skriftspråkliga 

problem. De alternativa verktygen kan även utveckla elevens färdigheter (Jacobson, 

Björn & Svensson, 2009).  

 

Än så länge finns det endast mycket begränsad forskning som visar på effekten av 

alternativa verktyg och den forskning som finns är gjord på få elever (Jacobson, Björn 

& Svensson, 2009). Föhrer och Magnusson (2003) lyfter fram bristen på forskning inom 

området både i Sverige och internationellt. De studier som finns består av 

beskrivningar, fallstudier och artiklar i syfte att argumentera för användningen av 

alternativa verktyg. Dessutom innefattar de flesta studierna endast äldre elever (Föhrer 

& Magnusson, 2003).  

 

Gemensamt för de svenska studier som genomförts inom området är att de visar att 

dyslektiska elever som använder alternativa verktyg tycker sig bli hjälpta av det och 

även lärarna ser fördelarna med det. Både lärare och elever upplever att alternativa 

verktyg ger eleven bättre förutsättningar för att klara skolarbetet och att skolsituationen 

förändras i en positiv riktning (Föhrer & Magnusson, 2003). Ett exempel på en sådan 

studie är Damsby (2007) där elever med diagnosen dyslexi, från årskurs fyra och upp 

till gymnasiet, gavs möjlighet att tillsammans med sina specialpedagoger lära sig att 

använda alternativa verktyg. Damsby kom fram till att både eleverna och 

specialpedagogerna var mycket positiva till användningen av alternativa verktyg. 

Eleverna ansåg att alternativa verktyg underlättade för dem vid läs- och skrivrelaterade 

skoluppgifter samtidigt som specialpedagogerna kunde se att eleverna blev mer 
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självständiga i sitt skolarbete och mer benägna att skriva med hjälp av alternativa 

verktyg. Studien visade även att det tog längre tid för de yngre eleverna att lära sig 

arbeta med alternativa verktyg.  

 

Tanken om tidig introduktion stöds av Sämfors (2009) som dock påpekar att tidigt 

kompensatoriskt stöd också förutsätter tidig kartläggning av elevens behov. För att 

kunna sätta in rätt åtgärder och rätt kompensation är det nödvändigt att tidigt kartlägga 

vad som orsakar elevens svårigheter och vilka pedagogiska konsekvenser svårigheterna 

kan ge. Alla elever är inte hjälpta av samma hjälpmedel. Planeringen av åtgärder måste 

alltid starta med eleven, inte med tekniken. Sämfors understryker att genom 

kompensation kan unga elever få möjlighet till en rättvis start och undgå år av motgång, 

dåligt självförtroende och en negativ bild av skolan. Redan mycket unga elever förstår 

vitsen med kompensation om de slipper misslyckas. Jacobson, Björn och Svensson 

(2009) lyfter fram ytterligare en aspekt av tidig implementering. De argumenterar för att 

ju tidigare implementering av alternativa verktyg för elever med dyslexi, desto 

naturligare del av vardagen blir dessa redan tidigt i skolan. Skolkamrater får då tidigt 

vänja sig vid att vissa elever använder tekniska hjälpmedel, precis som en del elever 

använder glasögon för att kunna läsa och skriva.  

 

I såväl den svenska som i den internationella forskningen poängteras vikten av att lärare 

har goda kunskaper om elevens funktionsnedsättning samt om alternativa verktyg dels 

för att säkerställa att eleven får rätt kompensatoriskt stöd, dels för att användningen av 

alternativa verktyg ska bli effektiv för eleven (Föhrer & Magnusson, 2003). Om 

kunskapen saknas finns risken att ett okritiskt och felaktigt användande av alternativa 

verktyg till och med kan vara till en nackdel för eleven (Jacobson, Björn & Svensson, 

2009).  

 

Vikten av lärares kunskap om både dyslexi och alternativa verktyg framkommer tydligt 

i Damsbys studie om implementering av kompensatoriska datorprogram i 

undervisningen (Damsby, 2008). En annan viktig faktor för effektiv användning av 

alternativa verktyg som Damsby pekar på är tidsfaktorn. Damsby lyfter fram det faktum 

att pedagogerna måste få tid till att lära sig att använda alternativa verktyg och tid till att 

använda dem med eleverna. Även tid till uppföljningsarbete är viktigt. Ofta hinner 

pedagogerna inte lära sig programmen tillräckligt bra själva, vilket leder till att 

implementeringen och uppföljningen blir begränsad. En kanadensisk studie från 2007 

visar att lärare de facto ofta har för lite kunskap om alternativa verktyg (Chmiliar, 

2007). 70 % av de lärare som deltog i studien hade aldrig arbetat med alternativa 

verktyg eller fått möjlighet till utbildning i området innan implementering. 86 % av 

lärarna i studien uppgav att de själva var missnöjda med att de upplevde sig ha så lite 

kunskap om alternativa verktyg. Chmiliar menar att ett sätt att komma runt problemet 

med lärares avsaknad av kunskap om alternativa verktygs användning är att integrera 

undervisning om alternativa verktyg i de olika kurserna om läsning, skrivning och 

matematik inom lärarutbildningen. Lärarstudenter måste efter avslutad utbildning ha fått 



13 

tillräcklig träning så att de åtminstone uppnår en minimumnivå av kompetens inom 

området. 

 

Elevens egen inställning har en central roll vid användandet av alternativa verktyg. Om 

eleven är motiverad och ser fördelarna är mycket vunnet. Resultatet av den ovan 

nämnda studien av Damsby visar även att elever som börjar använda alternativa verktyg 

i tidig ålder också fortsätter att använda dem på högstadiet. En viktig faktor för att 

lyckas med detta är att eleverna måste överkomma barriärer mot att använda tekniken. I 

detta sammanhang spelar lärares attityder och kunskap om alternativa verktyg en stor 

roll (Damsby, 2008).  

 

2.4 Bedömning  

 

Bedömning ingår i all mänsklig aktivitet och i skolan är bedömning en central process i 

undervisningen. Bedömning kan uppfattas både positivt och negativt av den som blir 

bedömd. Höga betyg är en bekräftelse på ett väl utfört arbete, medan låga betyg sällan 

upplevs motiverande för eleven. Andersson (2002) beskriver bedömning som en 

värdeladdad företeelse med konsekvenser för elevens självuppfattning och framtid. 

Lärarnas uppgift att bedöma är därmed förenat med ett mycket stort ansvar, vilket i sin 

tur ställer stora krav på kunskaper om bedömning och betygsättning i såväl teori som 

praktik (Andersson, 2002).  

 

Korp (2003) framhåller att det ligger en makt i bedömningsakten – en makt över elevens 

identitet, självkänsla och framtidsutsikter. Dessutom innefattar bedömning makt över 

vilka kunskaper som ska värderas i samhället. Rättvisa och rättssäkerhet är oavvisliga 

krav på bedömning som påverkar individens livschanser. Enligt Korp kännetecknas en 

rättvis bedömning av hänsynstagande till elevernas olikheter. Det är därför viktigt att 

lärare använder en mångfald av bedömningsformer för att utvärdera ett visst 

undervisningsmål och att eleverna får bli testade på ett sätt som gör att deras kunskaper 

kommer till sin rätt. Vidare anser Korp att testuppgifter måste vara av sådant slag att 

varje elev får optimala förutsättningar att visa de kunskaper som bedömningen avser att 

mäta. Genom att använda varierande och anpassade bedömningsformer säkerställs även 

bedömningens validitet. Validiteten försämras om bedömningen påverkas av stavfel 

eller grammatiska fel, trots att stavning och grammatik egentligen inte ingår i det 

undervisningsmål som ett prov avser att mäta. Korp understryker även vikten av att 

använda bedömningsformer som motiverar snarare än slår ut svagpresterande elever, då 

forskning visar att traditionella bedömningar orsakar stress och kan skada både det 

intellektuella självförtroendet och motivationen hos elever som ofta får uppleva 

misslyckanden (Korp, 2003).  

 

Varför ska då eleverna bedömas? Wiliam (2011) menar att bedömning framför allt är 

nödvändig för att lärare ska kunna undervisa på ett bra sätt. För att veta var eleverna 
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befinner sig i sin kunskapsutveckling måste de bedömas. Wiliam ser bedömning som 

bryggan mellan undervisning och lärande. Det är endast genom bedömning lärare kan få 

reda på huruvida undervisningen har resulterat i det lärande som avsågs. Därutöver har 

bedömningar en urvalsfunktion och de kan dessutom fungera som ett redskap för staten 

att säkerställa att undervisningen i skolan är av god kvalitet. 

 

2.4.1 Ny kunskapssyn och ny bedömningskultur 

Det finns ett stort internationellt intresse för bedömningsforskning, men den svenska 

forskningen inom området är betydligt mer begränsad. De senaste decennierna har 

forskarna överlag fokuserat på den nya bedömningskultur som vuxit fram parallellt med 

en ny syn på kunskap och lärande. Den nya kunskapssynen kännetecknas av 

sociokulturella/ socialkonstruktivistiska perspektiv på kunskap och lärande, vilket 

innebär att elever konstruerar kunskap och förståelse i ett socialt sammanhang, i 

samspel med andra och med språket som ett viktigt kommunikativt redskap. Den nya 

kunskapssynen innefattar även iakttagelse av och reflektion över det egna lärandet och 

tänkandet. Dessa nya perspektiv på kunskap och lärande har utmanat synen på 

bedömning (Korp, 2003).  

 

Enligt Korp (2003) har syftet med kunskapsbedömning allt mer kommit att förskjutas 

från bedömning som fokuserar elevens kunnande vid en viss tidpunkt, betygssättning 

och sortering till kunskapsbedömning som fokuserar att stödja elevernas lärande och att 

utveckla undervisning och läroplaner. Detta har fått som följd att forskarna numera 

framhåller vikten av formativ bedömning av elevers prestationer innan en slutgiltig 

summativ bedömning genomförs (Korp, 2003). Formativa bedömningar ska utveckla 

såväl lärande som undervisning. Bedömningarna sker därför kontinuerligt och har som 

grundläggande syfte att hjälpa eleven att uppnå undervisningsmålen genom att läraren 

ger eleven respons på hur deras prestationer och förståelse av ämnet utvecklas mot 

målen. Den formativa bedömningen hjälper eleven att reflektera över sitt eget lärande 

och bli medveten om såväl sina framsteg som sina svårigheter och behov. Detta kräver 

även att eleven förstår bedömningskriterier och det mål de arbetar mot. Summativa 

bedömningar sker vid ett bestämt tillfälle, oftast när ett arbetsområde avslutas, och är 

kopplade till någon form av betygssättning eller rangordning av elevernas prestationer. 

Summativa bedömningar har därmed som syfte att göra en värdering av hur väl eleven 

har uppnått undervisningsmålen, men behöver för den skull inte stå i motsatsposition till 

de formativa bedömningsformerna. Ett prov med ett summativt omdöme kan mycket 

väl användas för att främja elevens kunskapsutveckling (Korp, 2003).  

 

När det gäller den svenska bedömningskulturen framhåller Lindberg (2006) att 

forskarna fortfarande vet relativt lite om hur bedömningar genomförs i våra svenska 

klassrum. Någon entydig bild går inte att ge utifrån den svenska forskningen om 

bedömningspraxis. Det är inte känt vilka redskap lärare använder vid bedömning och 

vilka konsekvenser olika bedömningspraktiker skapar på olika stadier i skolsystemet, 
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inom olika ämnen och för olika elever. Sannolikt ser det väldigt olika ut både inom och 

mellan skolämnen och mellan tidigare och senare skolår (Lindberg, 2006).  

 

2.4.2 Lagar och förordningar  

Vilka lagar och förordningar kan då lärare i praktiken ta stöd av vid bedömning av 

kunskaper hos elever med dyslexi? I Skollagen (SL), Grundskoleförordningen (Grf) och 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) finns bestämmelser för bedömning och betygssättning av elever i allmänhet. De 

mest grundläggande bestämmelserna tas upp i läroplanerna, medan de mer detaljerade 

bestämmelserna återfinns i de olika skolformsförordningarna. I bestämmelserna 

klargörs att det är läraren som har ansvaret att sätta betyg. Dessutom anges vid vilken 

tidpunkt betygssättning ska ske samt vilka betygsbeteckningar som ska användas.  

 

I Lpo 94 framgår att elevens kunskaper ska bedömas utifrån de nationella mål och 

kriterier som fastställts för ett ämne. Det är lärarens ansvar att ”utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en 

allsidig bedömning av dessa” (Skolverket 2009b, s. 16). Enligt Skolverket (2009a) 

innebär detta att lärare bör grunda sin bedömning på varierande bedömningsformer och 

flera olika bedömningstillfällen.  

 

I Grundskoleförordningen fastslås att för betyget Godkänt ska alla mål i kursplanen för 

ämnet vara uppnådda, men förordningen uttrycker även att: 

 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som 

eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses 

funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur 

och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål. (Grf 1994:1194, 7 

kap § 8) 

 

Denna bestämmelse finns även uttryckt i Skollagen (SL 2010:800, 10 kap § 21) och har 

i lärarmun kommit att kallas ”PYS-paragrafen”. Skolverket (2009a) klargör att denna 

bestämmelse om lärarens möjlighet att bortse från enstaka mål på grund av 

funktionshinder även gäller för betygen Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt. 

Skolverket påpekar att det i vissa fall inte är så lätt att urskilja vad som menas med ett 

funktionshinder. En kraftig synskada eller ett påtagligt rörelsehinder är lätt att urskilja, 

medan det är svårare att bedöma hur stora en elevs läs- och skrivsvårigheter ska vara för 

att det ska räknas som ett funktionshinder. Det är dock den betygssättande läraren som i 

samråd med andra berörda lärare avgör om en elev har en funktionsnedsättning som gör 

det omöjligt för eleven att nå vissa mål. Läraren kan även ta hjälp av de specialister som 

finns att tillgå i form av exempelvis specialpedagoger, psykologer och läkare. I detta 

sammanhang poängterar Skolverket att det inte finns några krav på att eleven ska ha en 

diagnos för att innefattas av bestämmelsen om bortseende av enstaka mål vid 

betygssättning (Skolverket, 2009a).  
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Enligt Skolverket (2009a) är det viktigt att understryka att det bara är de mål eller 

kriterier som eleven inte kan nå på grund av sitt funktionshinder som omfattas av 

bestämmelsen. Skolverket uppger samtidigt att det inte går att specificera ett visst antal 

enstaka mål, utan vad som avses med ”enstaka” är en bedömning som får göras lokalt 

utifrån kännedom om eleven, ämnet, lokala förutsättningar och prioriteringar. Det är 

dock endast ett fåtal nationella mål som inte kan nås p.g.a. elevens funktionshinder. När 

det gäller en elev med dyslexi kan läs- och skrivsvårigheterna påverka elevens studier i 

allmänhet. Mål eller kriterier som ställer krav på elevens läs- och skrivförmåga kan 

därmed ses som exempel på sådant som läraren kan bortse från vid betygssättning. 

Skolverket betonar dock att undantagsbestämmelserna inte är till för att rent generellt 

göra det möjligt för läraren att bortse från mål som ska uppnås, utan läraren bör istället 

ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt (Skolverket, 2009a).  

 

2011 presenterade Riksrevisionen (RiR) på uppdrag av riksdagen en granskning av de 

statliga insatserna för en likvärdig bedömning i grundskolan. Granskningens 

iakttagelser och slutsatser grundar sig på intervjuer, dokument- och litteraturstudier 

samt enkäter till lärare och rektorer i grundskolan. Resultatet av granskningen visar att 

bedömning och betygssättning idag inte sker på ett likvärdigt sätt. Samtidigt tyder 

granskningen på att de metoder som Skolverket hittills använt för att styra skolan mot 

en mer likvärdig betygssättning genom olika typer av stöd inte har fått tillräckligt 

genomslag bland de betygssättande lärarna. RiR anser att det finns flera förklaringar till 

detta. En förklaring är att Skolverkets stödmaterial inte ger tillräckligt stöd och inte är 

tydligt nog. En annan förklaring som RiR framhåller är att förutsättningarna på den 

lokala nivån inte är tillräckliga och att det inte finns tillräckligt med tid att ta till sig och 

använda Skolverkets material (RiR, 2011). 

 

2.4.3 Bedömning på basis av alternativa verktyg 

När elever med läs- och skrivsvårigheter använder sig av alternativa verktyg i sitt 

lärande väcks frågan om hur detta påverkar bedömningen av deras kunskaper. Frågan 

om användning av tekniska hjälpmedel vid prov kan ses som en etisk och moralisk 

fråga. Rättviseaspekten blir oundviklig. Elever med läs- och skrivsvårigheter har rätt till 

individuell anpassning vid provtillfällen, vilket Skolverket understryker på sin 

webbplats under rubrikerna Betyg och Nationella prov: 

 

Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än 

genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som t 

ex. ordbehandlare, talsyntes, ordigenkänning eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste 

också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms. (www.skolverket.se) 

 

Under samma rubriker ger Skolverket lärare även riktlinjer för anpassning vid 

bedömningssituationer. Skolverket skriver: 
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Proven kan anpassas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses personliga 

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

kunna nå ett visst mål. Vid anpassning bör dels eleven få den hjälp han eller hon får vid 

liknande provsituationer, dels bör proven eller provdelarna anpassas på ett sådant sätt att de 

mål som avses bli prövade fortfarande prövas. Om proven anpassas, måste detta beaktas 

vid bedömningen av elevens prestation. Om till exempel uppgifter som är utformade för att 

pröva kursplanernas mål för läsförståelse läses upp för eleven, prövas inte längre elevens 

kunskap mot det uppställda målet. Används ändå lyssningsstöd måste läraren avgöra hur 

detta påverkar bedömningen. Hur anpassningen kan göras inom ramen för det provets 

utformning är också avhängigt vilket ämne det gäller. (www.skolverket.se) 

 

Den enskilde läraren åläggs därmed ett stort ansvar i att avgöra hur anpassningen 

påverkar bedömningen och tolkningsutrymmet är stort. Att bedöma ett prov där frågor i 

historia har besvarats med en dator som hjälpmedel är inte lika komplicerat som att 

bedöma skrivförmågan hos en elev som skrivit med hjälp av datorns talsyntes och 

rättstavningsprogram.  

 

Föhrer och Magnusson (2003) belyser rättviseaspekten i frågan om bedömning av 

kunskaper hos elever som använder sig av alternativa verktyg vid just provtillfällen. De 

menar att det är självklart att svårt synskadade elever ska få använda hjälpmedel för att 

kunna genomföra ett prov, men för elever med dyslexi är frågan inte alltid lika enkel, 

eftersom läraren måste förvissa sig om att inte även andra elever skulle ha en fördel i att 

använda alternativa verktyg. Detta skulle i så fall ge elever med dyslexi orättvisa 

fördelar och kanske till och med betraktas som fusk i andra elevers ögon. (Föhrer & 

Magnusson, 2003.) Även Damsby (2008) lyfter fram rättvisetänkandet. Hon menar att 

det inte bara är andra elever som kan vara av åsikten att det är orättvist att vissa elever 

får använda datorer vid provtillfällen och andra inte, utan även en del lärare. Dessa 

attityder har sin grund i okunskap om vad det innebär att ha dyslexi och kan i 

förlängningen leda till att elever med dyslexi själva blir motståndare till att använda 

alternativa verktyg (Damsby 2008). 

 

Även inom den internationella forskningen lyfts rättviseaspekten fram gällande 

alternativa verktygs användning i samband med bedömning. Enligt Edyburn (2006) 

värdesätts elevers prestationer inte alltid på samma sätt när eleven i fråga är beroende av 

ett verktyg för att tillgodogöra sig kunskaper. Dessutom menar han att när människor 

argumenterar mot enskilda elevers rättighet att använda alternativa verktyg vid 

bedömningstillfällen, återspeglar detta outtalade fördomar mot att skapa likartade 

villkor för alla elever. Även Parette m.fl. (2006) framhåller att teknikstödda prestationer 

vid bedömning ofta betraktas med misstänksamhet och kan ibland även ses som fusk. 

Lärares fördomar och missuppfattningar om rättvisan i att använda alternativa verktyg 

påverkar i sin tur elevernas egen syn på den teknik de är i behov av att använda. Därför, 

menar författarna, bör teknikstödda och differentierade bedömningar vara målet att 

sträva mot för att komma ifrån bristen på tolerans för individualisering. Dessutom 

skulle mycket underlättas i skolornas arbete med bedömning om användningen av 

alternativa verktyg blev en effektiv tillgång för alla elever i skolan. Många elever utan 

läs- och skrivsvårigheter skulle också ha nytta av att använda alternativa verktyg i sitt 
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lärande.  Detta skulle underlätta för total integration och leda till större skolframgångar 

överlag. Därtill skulle de diskussioner om rättviseaspekten som ovillkorligen uppstår i 

samband med alternativa verktygs användning minska (Parette m.fl., 2006). 

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur lärare bedömer dyslektiska elevers kunskaper 

på basis av alternativa verktyg inom ämnet svenska. Dyslexidiagnosen är enligt 

Zetterqvist Nelson (2003) förankrad i ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att 

dyslexi kan ses som ett fenomen som skapats och omskapas i sociala, kulturella och 

historiska processer. Börjesson (1997) beskriver konstruktivismens tre rötter. Den första 

inriktningen är det så kallade stämplingsperspektivet och det interaktionistiska 

perspektivet, som belyser hur det som uppfattas som normalt respektive avvikande är en 

produkt av sociala processer. Den andra inriktningen kan härledas till ett 

professionaliseringsperspektiv, vilket innebär professionella aktörers sätt att sträva efter 

status, makt och tolkningsföreträde. Den tredje och sista inriktningen tillhör ett 

kunskapssociologiskt perspektiv som betonar kunskapens och värderingarnas karaktär 

(Börjesson, 1997).  

 

Med stöd av ovanstående resonemang tar denna studie sin utgångspunkt i ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Denna utgångspunkt bör dock inte uppfattas som ett 

ställningstagande för att dyslexi inte finns eller att dyslexidiagnosen har utarbetats av 

professionella aktörer i samhället enbart för att erhålla makt. Valet av konstruktivism 

som teoretisk utgångspunkt grundar sig i stället på det faktum att man för att kunna 

diagnostisera elever med dyslexi genomför läs- och skrivtester där elevens prestationer 

bedöms och definieras som normala eller avvikande i förhållande till av professionella 

aktörer uppställda kriterier för vad som är att betrakta som normalt statistiskt sett. 

 

Gällande begreppet bedömning redogör Carlgren (2002) för att ett bedömnings- och 

betygssystem inte enbart är en ”teknisk” konstruktion, utan något som är inbyggt i 

sociala system och sammanlänkat med vissa sätt att tänka om betyg, kunskap och 

människor.  Betygen förekommer i olika sociala system och fyller därmed olika 

funktioner. Detta bidrar till att rangordna och sortera människor (Carlgren, 2002). Korp 

(2003) framhåller maktaspekten i samband med bedömning. De professionella aktörerna 

som utför bedömningen har en makt över elevers identitet, självkänsla och 

framtidsutsikter. Dessutom innebär bedömning en makt över vilka kunskaper som ska 

värderas och bedömas (Korp, 2003). Även begreppet bedömning kommer således med 

stöd av ovanstående argument att ses ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 
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3 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka hur användandet av alternativa verktyg tas i beaktande 

vid bedömning av kunskaper hos elever med dyslexi i år nio inom ämnet svenska. Med 

utgångspunkt i detta övergripande syfte uppkom följande frågeställningar: 

 

 Vilken kunskap har lärarna om dyslexi och alternativa verktyg?  

 Vilka alternativa verktyg ges elever med dyslexi tillgång till vid 

bedömningssituationer? 

 Vilka riktlinjer kan lärarna i praktiken ta stöd av i bedömning av dyslektiska 

elever som använder alternativa verktyg? 

 På vilket sätt påverkas bedömning av att eleven använt sig av alternativa 

verktyg? 
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4 Metod 

 

I detta avsnitt redovisas val av metod och informanter. Här beskrivs tillvägagångssättet 

för inhämtande av data samt bearbetningen av insamlad data. Avsnittet innehåller även 

beskrivning av studiens tillförlitlighet samt de etiska ställningstaganden som gjorts i 

samband med studiens genomförande. 

 

4.1 Val av metod 

 

Denna studie är kvalitativ till sin form. Huvuduppgiften för en kvalitativ 

forskningsmetod är att karaktärisera/gestalta något samt tolka och förstå de resultat som 

framkommer (Stukát, 2005). Detta innebär att om man är intresserad av att försöka 

förstå människors sätt att tänka och resonera kring ett ämne eller om man vill särskilja 

och urskilja eventuella varierande handlingsmönster i en viss situation är det, enligt 

Trost (2010), lämpligt att göra en kvalitativ studie. Eftersom denna studies syfte var att 

undersöka hur lärare bedömer dyslektiska elever på basis av alternativa verktyg inom 

ämnet svenska föreföll en kvalitativ undersökningsmetod som lämplig. För att kunna ta 

reda på hur de i studien deltagande lärarna bedömer dyslektiska elever ansågs det 

nödvändigt att kunna ta del av lärarnas uppfattningar, tankar och resonemang om hur de 

går till väga vid bedömningar, vilket ansågs vara förenligt med en kvalitativ 

undersökningsmetod.  

 

Med stöd av ovan nämnda resonemang valdes därför kvalitativa halvstrukturerade/ 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket i praktiken innebär ett 

strukturerat samtal mellan två personer runt ett ämne som är av gemensamt intresse. Det 

är dock endast den intervjuade som ska uppfatta intervjun som ett samtal. Intervjuaren 

deltar inte i samtalet på så vis att denne delar med sig av sina synpunkter, åsikter eller 

känslor (Trost, 2010). Styrkan hos kvalitativa intervjuer är att de kan fånga olika 

personers tankar och erfarenheter uttryckta med deras egna ord. Intervjuaren kan 

därmed ta del av de intervjuades uppfattningar inom ett visst område och få en 

förståelse för området ur de intervjuades perspektiv (Kvale, 1997).  

 

De semistrukturerade intervjuerna genomförs med hjälp av en samtalsguide/frågeguide 

bestående av en uppsättning teman som försäkrar intervjuaren om att det aktuella 

ämnesområdet täcks in. Utifrån ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla de 

intervjuade, följs svaren upp på ett individualiserat sätt. Genom att lyssna lyhört, ställa 

följdfrågor, omformulera svar och uppmana den intervjuade att berätta mer ges 

intervjuaren möjlighet att få så utförlig information om ämnet som möjligt.  Detta skulle 

inte vara möjligt vid användning av en strukturerad intervju eller en enkät (Stukát, 

2005).  
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4.2 Urval av intervjupersoner 

 

Undersökningsgruppen kom vid genomförandet av intervjuerna att bestå av fyra lärare 

som alla undervisade i ämnet svenska i år nio under höstterminen 2011. Lärarna 

arbetade på fyra olika år 6-9 skolor i en kommun i norra Sverige. Tre av dessa skolor 

var kommunala och en av skolorna var en friskola. I undersökningskommunen fanns 

inga övriga skolor med elever i år nio. 

 

Den ursprungliga tanken vid urvalet av intervjupersoner var att göra ett strategiskt urval 

efter variablerna kön och ålder, enligt fördelningen en kvinna och en man med lång tid i 

yrket respektive en kvinna och en man med kortare tid i yrket. Detta för att försöka 

säkerställa ett representativt urval i insamlad data. Ursprungstanken fick dock överges 

när kontakten med de berörda skolorna togs och det visade sig att det endast fanns en 

manlig lärare som undervisade i ämnet svenska i år nio att tillgå i 

undersökningskommunen. Den manliga läraren som deltar i studien visade sig arbeta på 

en friskola. De övriga lärarna var således kvinnor och arbetade på kommunala skolor. 

Då studiens primära syfte inte var att jämföra kvinnliga respektive manliga lärares syn 

på bedömning av dyslektiska elever, antogs att urvalsgruppens slutliga sammansättning 

inte skulle ha någon större betydelse för resultatet. Studien hade heller inte ambitionen 

att jämföra skillnader eller likheter mellan lärare som arbetar med bedömning på 

kommunala skolor respektive friskolor, med motiveringen att alla lärare har samma 

bedömningsuppdrag oberoende av vilken skolform de arbetar inom. När det gäller 

variabeln tid i yrket fick även här ursprungstanken överges, då det visade sig att de 

lärare som undervisade i ämnet svenska på de fyra skolorna hade ganska likartade 

tjänstgöringstider. Det ansågs dock som en fördel att ingen av lärarna hade alltför kort 

tid i yrket, eftersom det var betydelsefullt för studien att både erfarenhet av att möta 

dyslektiska elever och av att bedöma dessa fanns. Den likartade tjänstgöringstiden 

innebar även att de deltagande lärarna arbetat och gjort bedömningar endast i enlighet 

med Lpo 94 och inga tidigare styrdokument, vilket också sågs som en fördel i 

sammanhanget.  

 

Det som dock bedömdes som mycket viktigt vid urvalet av intervjupersoner var att de 

deltagande lärarna arbetade på olika skolor och inte tillsammans i samma arbetslag 

inom en och samma skola. Detta för att försöka undvika eventuella likartade riktningar i 

lärarnas uppfattningar som kan finnas inom en och samma skola och i synnerhet om 

lärarna arbetar i samma arbetslag. Enligt Stukát (2005) är just detta kännetecknande för 

en kvalitativ studie, att man önskar få en variation i uppfattningar och inte ett antal 

liknande fall. I kvalitativa studier letar man efter vilka kvalitativt skilda kategorier av 

uppfattningar som finns inom urvalsgruppen, inte efter hur många och vilka som har de 

olika uppfattningarna.  
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4.3 Beskrivning av urvalsgruppen 

 

Undersökningsgruppen utgjordes av tre kvinnliga och en manlig lärare som alla 

undervisar i ämnet svenska i år nio. Lärarna arbetar på fyra olika skolor i en medelstor 

kommun i norra Sverige. Samtliga lärare har erfarenhet av att undervisa och bedöma 

dyslektiska elever som använder sig av alternativa verktyg i sitt lärande. Ingen av 

lärarna har själva initierat eller varit delaktiga i utredningarna av de dyslektiska 

elevernas läs- och skrivförmåga. De har alla mött eleverna efter det att dyslexi har 

konstaterats. 

 

Lärare 1, i resultatredovisningen kallad Ann, är utbildad grundskollärare svenska/SO år 

4-9. Ann har arbetat tolv år som lärare, samtliga år på högstadiet. Hon arbetar på en 

kommunal 6-9 skola med ca 350 elever. 

 

Lärare 2, i resultatredovisningen kallad Britt, är utbildad grundskollärare svenska/SO år 

6-9. Britt har arbetat sex år som lärare. Det första året arbetade hon inom särskolan. 

Därefter har hon arbetat på högstadieskolor. Britt arbetar på en kommunal 6-9 skola 

med ca 310 elever.  

 

Lärare 3, i resultatredovisningen kallad Carina, är utbildad grundskollärare 

svenska/engelska/spanska år 4-9. Carina har arbetat tio år som lärare och har under 

dessa år till största del undervisat i svenska och engelska på högstadiet. Periodvis har 

Carina även undervisat i spanska parallellt med svenska och engelska. Carina arbetar på 

en kommunal 6-9 skola bestående av ca 180 elever.  

 

Lärare 4, i resultatredovisningen kallad Dan, är utbildad grundskollärare svenska/SO år 

1-7. Dan har arbetat tjugo år som lärare. De första femton åren arbetade han på 

högstadiet vid en kommunal 7-9 skola följt av ett års arbete som rektor vid en 

kommunal F-6 skola. Därefter har Dan varit delaktig i att startat upp en fristående skola 

F-9 skola, där han nu också arbetar som lärare. Skolan har ca 230 elever.   

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes under oktober månad 2011. Ett missivbrev (bilaga A) 

författades där de etiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekrav beaktades. En utförligare redogörelse av de beaktade etiska principerna 

återfinns under rubriken 4.6 Etiska överväganden. Även en samtalsguide (bilaga B) 

utformades. Samtalsguiden indelades i de tre temaområdena dyslexi, alternativa verktyg 

samt bedömning. Varje temaområde fick sedan ett antal huvudfrågor att ställa till var 

och en av informanterna. Anledningen till de valda temaområdena var att det ansågs 

som mycket svårt att samtala enbart om bedömning av dyslektiska elever på basis av 
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alternativa verktyg utan att få en inblick i lärarens erfarenheter och upplevelser både av 

funktionsnedsättningen dyslexi och användandet av alternativa verktyg i lärandet och 

vid bedömning. De tre temaområdena ansågs även vara beroende av varandra för att få 

en heltäckande bild av själva problemområdet. Därefter togs telefonkontakt med 

rektorerna på de fyra skolorna, dels för att informera om studiens syfte och 

genomförande, dels för att få hjälp med att komma i kontakt med lärare som 

undervisade i aktuellt ämne och årskurs. 

 

Informanterna kontaktades inledningsvis via telefon i hemmet så att de i lugn och ro 

kunde ta del av en första muntlig information angående studien. De informerades i 

enlighet med de etiska överväganden som beskrivs under rubriken 4.6 Etiska 

överväganden. Efter samtalet skickades missivbrevet via e-post ut till de vidtalade 

lärarna med en överenskommelse om ett slutdatum för dem att lämna besked om önskan 

att delta i studien eller ej. När informanterna tackat ja till deltagande fick de via e-post 

ta del av samtalsguiden för att kunna reflektera över innehållet i intervjun.  

 

Eftersom miljön är en viktig faktor vid intervjusituationer har åtgärder vidtagits i den 

mån det varit möjligt för att skapa en trygg, avslappnad och bekväm intervjusituation. 

Detta har skett genom att de intervjuade själva fått föreslå lämplig lokal. En trygg och 

bekväm miljö är, enligt Stukát (2005), viktig för att få informanterna att prata öppet. 

Samtliga intervjuer förlades i samtalsrum alternativt arbetsrum på respektive lärares 

skola. När tidpunkten för intervjuerna bokades informerades deltagarna om att de skulle 

avsätta cirka en timme för intervjun. 

 

Vid intervjutillfällena delgavs informanterna syftet och de etiska övervägandena 

ytterligare en gång innan det skriftliga samtycket undertecknades. Samtliga deltagare 

accepterade att samtalen spelades in. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon 

för att bilda underlag för transkribering och analys. Atmosfären under samtliga samtal 

var god. Samtalsguiden fungerade som ett redskap för att hålla syfte och 

forskningsfrågor i fokus genom intervjuerna, samtidigt som det fanns frihet för att 

samtalet kunde ge annan information än det som kunnat förutses. I en kvalitativ 

forskningsintervju är det, enligt Kvale (1997), nödvändigt att både lyssna till de direkt 

uttalade beskrivningarna och innebörderna samt till vad som sägs mellan raderna för att 

få en värdefull bakgrund åt den senare analysen av utskrifterna. Detta är något som 

också beaktats under intervjuerna genom att medvetet vara uppmärksam på inte bara på 

det som sades med ord, utan också på hur det sades samt genom att studera kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Efter avslutade intervjuer gavs informanterna tillfälle att fråga om 

eller förtydliga något som kommit upp under intervjun. 

 

 

 



24 

4.5 Bearbetning av data 

 

Kvale (1997) beskriver själva intervjutillfället som det första steget i analysen. 

Bearbetningen av data påbörjades alltså redan under intervjuerna genom möjligheten att 

tolka och omformulera de intervjuades meningar för att utesluta missuppfattningar. 

 

Efter avslutade intervjuer genomlyssnades en intervju i taget. Därefter transkriberades 

varje intervju i sin helhet. Transkriberingarna lästes igenom för att skapa en helhetsbild 

av varje intervju. Intervjuerna bearbetades därefter enligt analysredskapet 

meningskoncentrering, vilket innebär att de meningar som de intervjuade har uttalat 

under intervjun formulerats kortare och mer koncist. Långa yttranden har koncentrerats 

och den väsentliga innebörden av det som intervjupersonerna sagt har formulerats i färre 

ord. Fördelen med metoden är att allt ointressant material och oväsentligheter som inte 

är förenligt med studiens syfte skärs bort (Kvale, 1997). Det föreligger med andra ord 

inte något sociolingvistiskt eller psykologiskt intresse i analysen av intervjuerna. 

Bearbetningen och analysen av intervjuerna har istället inspirerats av fenomenografin. 

Fenomenografin syftar till att beskriva människors upplevelser av ett fenomen (Larsson, 

1986), i detta fall bedömning av dyslektiska elever på basis av alternativa verktyg. 

Analysen är att betrakta som empirisk, eftersom den utgör ett försök att beskriva vad ett 

antal människor sagt vid en intervju om hur de faktiskt uppfattar ett visst fenomen. 

Detta innebär att man är ute efter innebörder, istället för förklaringar, samband eller 

frekvenser. Analysen strävar efter att beskriva olika typer av resonemang (Larsson, 

1986). 

 

4.6 Etiska överväganden  

 

Följande aspekter har i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

beaktats i samband med studiens genomförande: 

 

4.6.1 Informationskravet  

De intervjuade har delgivits muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt innan och vid intervjutillfället. De har även informerats om att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst under intervjuns gång har rätt att 

avbryta sin medverkan. I den skriftliga förhandsinformationen har uppgifter om 

intervjuarens namn, utbildning, institutionsanknytning samt handledarens namn 

framgått. Där utöver har informanterna delgivits information om hur resultatet av 

studien kommer att användas och presenteras samt att alla framkomna uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. Informanterna har också givits möjlighet att ta del 

av samtalsguidens temaområden innan själva intervjutillfället.  
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4.6.2 Samtyckeskravet 

Samtliga deltagare i studien är myndiga och avgjorde därför själva om de önskade delta 

i studien. De har i samband med den skriftliga informationen fått underteckna att de 

samtycker till att delta i studien i enlighet med det som beskrivits angående 

informationskravet. 

 

4.6.3 Konfidentialitetskravet  

Genom den muntliga och skriftliga förhandsinformationen har deltagarna fått vetskap 

om att alla framkomna uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att privata 

data som på något sätt kan identifiera deras deltagande inte kommer att redovisas. Även 

uppgifter om var studien kommer att presenteras framgår av informationsbrevet. Vid 

själva intervjutillfället har de deltagande informerats om att de inspelade intervjuerna 

raderas efter utskrift och analys. 

 

4.6.4 Nyttjandekravet 

Den information som samlas har endast för avsikt att användas i studiens syfte. 

Informationen kommer inte att användas eller utlånas för kommersiellt- eller icke-

vetenskapligt bruk för att skydda deltagarnas integritet. 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

 

Studiens resultat gör inga anspråk på att vara generaliserbart för en större grupp lärare. 

Eftersom studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra deltagande informanter är 

antalet informanter naturligtvis för få för att studien ska kunna göra anspråk på 

generaliserbarhet. I kvalitativa studier överges dock generaliseringstanken i och med 

studiens strävan efter att lyfta fram variationer i uppfattningar (Stukát, 2005). 

 

Antalet informanter som intervjuades påverkar även reliabiliteten som därmed får 

betraktas som relativt låg. Kvale (2007) lyfter dock fram att kvalitativa intervjuers 

användning av ledande frågor kan prova tillförlitligheten i informanternas svar och 

verifiera intervjuarens tolkningar av svaret. Detta kan ses som ett bidrag till att öka 

reliabiliteten. Genom att redan i intervjusituationen tolka och muntligt sammanfatta 

delar av det som sagts, minskar risken för missförstånd och tolkningsfel. Även detta är 

något som bidrar till att öka studiens trovärdighet. Kvale (2007) beskriver hur 

validiteten kan granskas i intervjustudiens olika faser. I denna studies tematiserings- och 

planeringsfas bedöms validiteten som god, då stor noggrannhet beaktades vid 

samtalsguidens utformning för att säkerställa möjligheten att få meningsfulla svar från 

informanterna. Under arbetet med samtalsguiden fanns studiens syfte och 

frågeställningar i bakgrunden. Även intervjusituationens validitet kan bedömas som god 
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med avseende på den mellanmänskliga relationen, eftersom informanterna använde 

tydliga kropps- och ansiktsuttryck samt visade känslor och inlevelse. Utskriftens 

validitet kan dock ha påverkats av valet av att använda meningskoncentrering som 

analysredskap. Detta innebär att omformuleringar har gjorts för att resultera i ett korrekt 

skriftspråk. Dessa omskrivningar kan således ha påverkat innehållet en aning, vilket 

Kvale (2007) menar i sin tur kan påverka validiteten. 

 

Ytterligare en aspekt att beakta gällande validitet och reliabilitet är det faktum att när 

informanterna berättade om sina erfarenheter och upplevelser av bedömning av 

dyslektiska elever, presenterade de också sig själva som lärare, både i egenskap av att 

vara representant för en yrkeskategori inom skolan och som en individuell utövare av 

läraryrket. Det är mycket möjligt att någon av informanterna någon gång under 

intervjun kan ha känt sig bedömd i sin yrkesprofession och troligtvis önskat framställa 

sig som en god representant för sin yrkeskategori. Det är därför nödvändigt att vara 

uppmärksam på att lärarnas berättande omedvetet kan ha färgats av ett visst mått av 

försvar eller ett framhävande av kunnande i ämnet. Detta är naturligtvis svårt för 

intervjuaren att avgöra om informanterna, som i det här fallet, är obekanta personer. 
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5 Resultat och analys 

 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet är en sammanfattning av 

informanternas svar vid intervjuerna, men innehåller även citat för att tydliggöra 

informanternas ställningstaganden. Citaten återges inte ordagrant, utan i skriftspråklig 

form, då det kan uppfattas som oetiskt att genomgående återge de intervjuades meningar 

i talspråk (Stukát, 2005). Resultatredovisningen är strukturerad i kategorier – Kunskap 

om dyslexi och alternativa verktyg (5.1), Tillgången till alternativa verktyg vid 

bedömningssituationer (5.2) samt Bedömning på basis av alternativa verktyg (5.3). 

 

5.1 Kunskap om dyslexi och alternativa verktyg 

 

Lärares kunskaper om dyslexi och alternativa verktyg är grundläggande för att förstå 

vad funktionsnedsättningen innebär och för att kunna tillgodose elevens behov av stöd. 

Det är rimligtvis även av vikt vid kunskapsbedömning av dyslektiska elever. Vid 

intervjuerna med lärarna framhåller samtliga att de upplever sig ha grundläggande 

kunskaper inom området, dock inte några fördjupade kunskaper. Lärarna är eniga om att 

de inte anser sig ha fått denna kunskap via lärarutbildningen, utan att den kunskap de 

har till övervägande del bygger på deras praktiska erfarenheter av att möta elever med 

dyslexi i skolan. Britt, som är den lärare som senast genomgått lärarutbildningen, 

känner sig fortfarande som en relativt ”ny” lärare. Hon uttrycker sig på följande sätt om 

ämnet dyslexi inom lärarutbildningen: 

 

Jag kan inte påstå att det på lärarutbildningen pratades särskilt mycket om dyslexi, däremot 

om ADHD och autism. Jag har läst 70 gamla högskolepoäng i svenska och någonstans där 

kan jag tycka att det borde ha funnits en kurs om dyslexi, men det gjorde det inte. Jag har 

fått samla på mig kunskaper om dyslexi i en ”salig röra”. Jag har läst böcker och 

tidningsartiklar för att förkovra mig i ämnet och har haft turen att ha väldigt bra 

arbetskamrater att samtala med. Om jag har en elev som jag inte riktigt vet hur jag ska 

bemöta, kan jag få hjälp och stöd av en kollega och då funkar det. Jag har också haft turen 

att när elever med dyslexi börjat i sjuan så har de i regel haft med sig en avslutad utredning 

som jag har fått läsa igenom. Jag har aldrig signalerat för att jag misstänkt dyslexi eller 

varit med om att starta upp en utredning. Känner mig inte riktigt säker på det. 

 

När det gäller just upptäckt och eventuell diagnostisering av dyslexi menar samtliga 

lärare dock att det vanligast förekommande är att elevens dyslexi redan har upptäckts 

innan eleven börjar på högstadiet. Det är sällan de fattar misstanke om dyslexi så sent 

som på högstadiet. Carina resonerar så här kring upptäckten av dyslexi: ”Skulle det vara 

så att vi misstänker dyslexi först på högstadiet måste det ha blivit en miss i systemet. 

Det ska inte kunna gå så lång tid utan att någon i skolan eller familjen har upptäckt det”. 

 

Det är inte bara Britt, den relativt nyutexaminerade läraren, som framhåller att stödet 

från andra kollegor, i synnerhet speciallärare/specialpedagoger, har varit betydelsefullt 

för deras kunskap om dyslexi. Med hjälp och stöd från speciallärare/specialpedagoger 
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anser sig lärarna ha lärt sig vilka behov av stöd en dyslektisk elev har. Carina uttrycker 

dock att det ändå inte är så enkelt alla gånger, för även om eleverna har samma diagnos 

så behöver ju olika elever olika slags stöd i olika situationer. Hon konstaterar således att 

det finns mycket kvar att lära. Ann uttrycker liknande tankar och menar att hon sällan 

upplever att hon har tillräckliga kunskaper om funktionshindret när hon möter elever 

med dyslexi. Hon försöker samla på sig kunskaper, dels genom sina möten med olika 

dyslektiska elever, dels genom att läsa någon tidningsartikel som hon har ”turen att 

ramla över ibland”. Dan säger så här om sina kunskaper om dyslexi: 

 

Det beror på vem man jämför sig med förstås… Jag upplever i alla fall att jag har en 

förståelse för och en insikt i att om man har en funktionsnedsättning när det gäller läs- och 

skrivförmågan så har man rätt till att få använda kompensatoriska hjälpmedel för att klara 

skolarbetet. Skolan jag arbetar på har inställningen att vi försöker utgå ifrån att alla elevers 

olikheter berikar. Vi försöker hitta individuella lösningar för ALLA elever. Därmed har vi 

avdramatiserat det här med dyslexi till exempel.  

 

Dan lyfter även fram att han för två år sedan fick möjlighet att delta vid Dysleximässan i 

Sollentuna, vilket innebar att han verkligen började förstå hur man som lärare kan arbeta 

mer strukturerat dels för att underlätta inlärningen hos elever med dyslexi, dels för att 

förstå hur man organiserar provtillfällen på ett för eleven fungerande sätt. Någon 

liknande form av kompetensutveckling har de övriga lärarna inte fått möjlighet till.  

 

När det gäller kunskaper om alternativa verktyg är det till största del ”learning by 

doing” som gett lärarna de kunskaper de idag besitter inom området. Inom de 

kommunala skolorna ansvarar Skoldatatekets personal för implementeringen av 

elevdatorerna. Skoldatateket kommer då till skolan och går igenom datorns program och 

användningsområde med eleven, föräldrarna och elevens klassföreståndare/mentor. 

Förutom Skoldatatekets introduktion har lärarna inte fått möjlighet att ta del av någon 

fortbildning i området alternativa verktyg. 

 

Den fristående skolan har inte möjlighet att nyttja Skoldatateket för introduktion av 

elevdatorer på samma sätt som de kommunala skolorna, då Skoldatateket endast har en 

rådgivande funktion för fristående skolor. Det är istället den ansvarige ämnesläraren och 

specialpedagogen/specialläraren som gemensamt ansvarar för att implementera de 

alternativa verktygen för eleven. Läraren vid den fristående skolan har precis som 

lärarna vid de kommunala skolorna inte genomgått någon utbildning i området 

alternativa verktyg, utan har lärt sig verktygens funktioner genom att använda dem 

tillsammans med eleverna.  

 

5.2 Tillgången till alternativa verktyg vid bedömningssituationer 

 

Tillgången till alternativa verktyg är god vid de skolor där lärarna arbetar, vilket 

underlättar användningen av alternativa verktyg vid bedömningssituationer. Vid 
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intervjuerna framkommer att ingen av skolorna kräver en dyslexidiagnos ställd av 

logoped för att eleven ska få möjlighet att använda alternativa verktyg vid 

bedömningssituationer. Om det vid kartläggning av elevens läs- och skrivförmåga 

konstaterats att läs- och skrivsvårigheterna inte är av övergående natur får de alternativa 

verktyg som eleven är i behov av att använda i undervisningen i övrigt även användas 

vid prov. Britt är dock något tveksam inför om det verkligen fungerar så på skolan där 

hon arbetar, vilket hon förtydligar på följande sätt: 

 

Jag kan ju egentligen inte svara för mina kollegor, men jag vet att det finns kollegor som 

säger att när man har prov så ska eleven skriva själv för hand. När man säger så har man 

för liten kunskap om dyslexi. Man sätter inte eleven och elevens behov främst. Det handlar 

ju om att vi ska hjälpa eleven att lyckas, inte att misslyckas. Fler lärare är i alla fall ”med på 

tåget” nu, än när jag började arbeta som lärare 2005.  

 

Även om skolorna inte kräver en dyslexidiagnos för att eleven ska få använda 

alternativa verktyg vid provtillfällen rekommenderar däremot skolan i de flesta fall en 

logopedutredning, vilket av Dan förklaras med följande resonemang: 

 

Vi tror att eleven och framför allt föräldrarna har stöd av en logopedutredning. De får 

”papper på” att eleven har specifika svårigheter. Det innebär en sorts rättighetsförklaring 

för eleven. Med en diagnos kan man kräva saker på ett helt annat sätt i samhället. 

Hjälpmedel och så… Samtidigt kan en diagnos innebära att eleven får en förklaring till sina 

svårigheter och det är också viktigt. Eleven blir trygg i att veta vad det är som gör att det 

blir lite ”knöligt” när man läser och skriver och får veta att det finns hjälpmedel som man 

kan använda. Kunskapen om dyslexi är viktig för alla, även för eleven.   

 

Carina är av den erfarenheten att en dyslexidiagnos gör det lättare för eleven att få 

tillgång till en egen bärbar dator, eftersom väntetiden annars kan bli lång innan eleven 

tilldelas en dator. Både Ann och Carina lyfter dock fram en annan aspekt av 

dyslexidiagnosen. Det förekommer ibland att föräldrarna inte vill att deras barn ska få 

diagnosen dyslexi. Termen dyslexi upplevs av föräldrar som mer allvarstyngd och kan 

vara svårare att hantera än om elevens problem benämns läs- och skrivsvårigheter. 

 

Vilka alternativa verktyg använder då elever med dyslexi i samband med ett 

bedömningstillfälle? Lärarna är eniga om att datorn är ett oumbärligt hjälpmedel vid 

provtillfällen. De flesta elever med dyslexi har en egen bärbar elevdator utrustad med 

talsyntes (Claro Read) och stavningsprogram (Stava Rex) som används för läs- och 

skrivstöd vid provtillfällen. Utöver Stava Rex har eleven möjlighet att nyttja skrivstödet 

CD-ord. Ann lyfter fram dilemmat med att även om eleven har tillgång till en dator så är 

det inte alltid så lätt att komma ihåg eller hinna förbereda så att provet finns tillgängligt 

på datorn. Om provet inte finns tillgängligt på datorn eller på CD-skiva får eleven oftast 

möjlighet till läshjälp av specialpedagogen/specialläraren. Carina och Ann ger själva 

ofta muntligt stöd till elever med dyslexi, medan övriga elever läser tyst för sig själva. 

 

Elever med mycket grava skrivsvårigheter kan vid uppsatsskrivning muntligt diktera sin 

text för en lärare som agerar sekreterare för att eleven ska kunna koncentrera sig på 
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textens innehåll och budskap och inte behöva lägga energi på den tekniska biten av 

skrivning. Samma tillvägagångssätt används även vid prov där eleven skriftligen ska 

svara på frågor. Eleven får då antingen diktera svaren för en lärare eller tala in svaren på 

en diktafon. Med hjälp av diktafonen kan läraren också tala in provfrågor till eleven på 

en diktafon och eleven tala in svaren på en annan diktafon. 

 

Det går dock att urskilja en skillnad i de fyra lärarnas sätt att tänka kring användningen 

av alternativa verktyg vid bedömningssituationer, vilket kan härledas till begreppen 

inkludering respektive exkludering. Två av de intervjuade lärarna, Britt och Dan, arbetar 

utifrån grundtanken att dyslektiska elever ska inkluderas och inte pekas ut som 

annorlunda, även vid provtillfällen. Eleven med dyslexi bildar utgångspunkt för alla 

elever. De poängterar att detta inte innebär att kraven sänks i samband med provet, utan 

att de menar att detta sätt att tänka kommer istället alla elever tillgodo. Britt förklarar 

hur hon menar med följande resonemang: 

 

När eleverna ska läsa texter i samband med ett prov försöker jag alltid hitta samma text 

inläst på skiva eller så läser jag helt enkelt in texten själv. Sedan lyssnar alla elever på 

texten, oavsett om de har dyslexi eller inte. Då pekar jag inte ut eleven med dyslexi genom 

att behöva säga ”Du ska lyssna på en skiva och ni andra får läsa som vanligt”. Det är ingen 

som mår dåligt av att lyssna på texter istället för att läsa dem själv. 

 

Dan framhåller återigen att skolan han arbetar på har grundsynen att elevernas olikheter 

är berikande och tillför något positivt i klassrummet. Därför samarbetar eleverna ofta 

gruppvis och löser olika prov tillsammans. Han motiverar användningen av grupprov på 

följande sätt: 

 

Det ger en djupare förståelse för ämnet, eftersom olika individer tolkar en texts innebörd på 

olika sätt. Jag tycker att eleverna når fler mål genom detta sätt att arbeta än om de skulle 

arbeta enskilt. Även eleverna ser vinsterna med det. 

 

Tre av lärarna - Ann, Carina och Dan - understryker vikten av att eleven får möjlighet 

att vara med och påverka vilket stöd som ska användas vid provtillfället. Dan motiverar 

med följande resonemang: 

 

Innan ett prov för jag en dialog med eleven om vilka hjälpmedel som är lämpliga att 

använda vid ett visst prov. Det får aldrig vara ett diktat från min sida. Eleven måste få 

känna att han äger situationen och inte bli utsatt för något som inte passar honom. Det kan 

påverka provresultatet negativt.  

 

En lärare, Britt, uppger att det är läraren som ska avgöra vilka alternativa verktyg eleven 

ska ha tillgång till vid provet. Hon säger: ”Jag känner eleven och elevens behov, därför 

blir resultatet i regel bättre om jag bestämmer än om eleven själv skulle få välja. Jag vill 

ju att eleven ska lyckas.” 
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Samtliga intervjuade har enbart positiva erfarenheter av att elever med dyslexi använder 

sig av alternativa verktyg vid provtillfällen. De menar att det lossnar en spärr hos 

eleverna när de vet att de får lyssna på provet istället för att behöva oroa sig för att läsa 

själv med risk för att inte hinna eller orka läsa det klart på egen hand. Detsamma gäller 

för skrivning. Möjligheten att skriva på datorn minskar elevens oro för stavning och 

eleven skriver längre texter. 

 

Alla elever med dyslexi är dock inte rakt igenom positiva till att använda alternativa 

verktyg vid provtillfällen. Elever med dyslexi vill inte vara annorlunda än sina 

klasskamrater och vill därför göra provet på samma sätt som dem. Detta är något som 

alla de intervjuade lärarna har upplevt. Carina är av uppfattningen att ju större svårighet 

eleven har desto mer positivt inställd till alternativa verktyg är eleven. Ann och Britt 

anser att det är en mognadsfråga. Vanligtvis är det elever i år sju som just har börjat 

högstadiet som har det största motståndet till alternativa verktyg, medan elever i årskurs 

nio är mer motiverade och förstår nyttan av det. Då använder de datorn frekvent i ämnet 

svenska. Ann uttrycker en frustration över yngre elevers motvilja till datoranvändning 

på följande sätt: 

 

Det är frustrerande eftersom man vet att det endast är med datorns hjälp de kan ta sig runt 

sina svårigheter. Vid överlämningar från mellanstadiet får vi ofta veta att eleven är inkörd 

på att använda datorn och sedan när de kommer till högstadiet blir det total tvärnit på den 

punkten. Då måste vi försöka stödja dem på annat sätt. Det är lättare att få eleven att 

använda datorn om det finns fler elever i klassen som också har en dator som hjälpmedel.  

 

Lärarna är eniga om att elevens inställning till alternativa verktyg vid prov är starkt 

beroende av klasskamraternas acceptans. Det är sällan det förekommer negativa 

kommentarer från klasskamraterna, de ställer istället frågor om varför eleven får 

använda hjälpmedel vid prov, vilket elever med dyslexi ofta upplever som mycket 

jobbigt. Två av lärarna, Britt och Dan, poängterar att det därför är mycket viktigt att 

elevgruppen som den dyslektiska eleven tillhör får kännedom om 

funktionsnedsättningen, vad det innebär och om behovet av att använda alternativa 

verktyg. Acceptansen för dyslexi är enligt dem det viktigaste hjälpmedlet för eleven. 

Dan menar att genom att informera om elevens funktionsnedsättning kommer man bort 

från ”orättvisetänket” som annars kan uppstå hos klasskamraterna: 

 
Klasskamraterna förstår om man drar paralleller till att man inte tvingar en som är 

rörelsehindrad till att hoppa höjdhopp eller förnekar en som har glasögon att använda dem 

när de läser och skriver. Vi arbetar utifrån att alla är olika och försöker hitta individuella 

lösningar för alla elever, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Kunskapen 

om att alla har olika förutsättningar och behov är så oerhört viktig. Det går inte nog att 

betona. 

 

Britt är av åsikten att mycket av problemet med ”orättvisetänket” skulle försvinna om 

alla elever fick tillgång till datorer. Det skulle gynna alla elever. ”Datorer är ju 

framtidens arbetsredskap. Det finns inte en arbetsplats idag som inte använder datorer, 
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medan elever i skolan ska känna sig utpekade om de skriver på en dator istället för med 

en penna”, menar hon.  

 

Skolorna där Carina och Ann arbetar har ett annat förhållningssätt till ovan nämnda 

problematik. De elever som använder sig av alternativa verktyg sitter oftast ensamma i 

ett annat rum eller tillsammans med specialpedagogen/specialläraren och gör provet för 

att det inte ska bli så synligt för de andra eleverna. På det sättet undviker man också 

frågor från övriga elever, menar de.  

 

5.3 Bedömning på basis av alternativa verktyg 

 

All undervisning är förenad med bedömning. Lärarens uppgift i att bedöma elevernas 

kunskaper medför ett ansvar för att bedömningen är rättvis och att hänsyn tas till 

elevernas olikheter. Bedömningar ska även vara likvärdiga för alla elever. Lagar, 

förordningar och riktlinjer för bedömning säkerställer att bedömningar är rättvisa och 

likvärdiga. De intervjuade lärarna anser dock att det i dagsläget saknas tydliga riktlinjer 

att stödja sig mot vid bedömning av dyslektiska elever som använder sig av alternativa 

verktyg. Avsaknaden av bedömningsstöd hanterar lärarna på olika sätt.  

 

Carina lyfter fram att läroplanens (Lpo 94) mål och riktlinjer för betyg och bedömning 

lämnar otroligt mycket utrymme för egna tolkningar, vilket är problematiskt för den 

enskilda läraren. Hon menar att bedömningarna inte kan betraktas som likvärdiga, 

eftersom tolkningarna ser olika ut för olika lärare. Hon påpekar att inte heller 

riktlinjerna för bedömning av nationella prov i svenska innehåller några särskilda 

riktlinjer för bedömning av elever med läs- och skrivsvårigheter. I praktiken har detta 

inneburit att Carina vid bedömning har jämställt kunskaperna hos en dyslektisk elev 

som använder alternativa verktyg med övriga elever. Elevens stöd av datorns 

skrivprogram jämställs med skrivandet hos elever som inte har dyslexi. Hon reflekterar 

över att vid skrivning är det viktigaste att eleverna använder språket rätt, inte att 

stavningen är korrekt. Innehållet är viktigare än den tekniska biten av skrivning och det 

är den språkliga strukturen som ska bedömas.  När det gäller bedömning av läsförståelse 

anser Carina att även om eleven fått lyssna på texten istället för att läsa den så krävs 

trots allt en förståelse för innehållet för att kunna svara på läsförståelsefrågor:  

 

Vare sig eleverna har läst texten själv eller lyssnat på den så måste de kunna ta ett 

helhetsgrepp om texten. De måste kunna relatera till innehållet, förstå textens budskap och 

reflektera. Jag tänker inte att jag bedömer elevens hörförståelse om eleven lyssnat på 

texten. Om det hade varit en hörförståelse så skulle ju eleven bara haft frågorna framför sig, 

inte texten. Vid läsförståelsetest har eleven texten framför sig och kan sedan gå tillbaka i 

texten för att söka svar på frågorna.  
 

Även Ann för ett liknande resonemang och uppger att hon lutar sig mot att hon vet att 

det någonstans står skrivet att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få använda 
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samma sorts alternativa verktyg vid prov som i undervisningen i övrigt. Detta tolkar hon 

som att elevens användning av alternativa verktyg inte heller ska påverka 

kunskapsbedömningen och hon bedömer därför en dyslektisk elev som har haft tillgång 

till alternativa verktyg på samma grunder som de övriga eleverna.  

 

Dan tar stöd av läroplanen och skollagen gällande att det är skolans skyldighet att 

underlätta för eleven att tillgodogöra sig undervisningen, men påpekar samtidigt att det 

inte står klart angivet på vilket sätt eller med vilka hjälpmedel. Han menar att lärare 

måste förlika sig med att dyslektiska läser med öronen och skriver med munnen. 

Samma inställning måste läraren ha även vid bedömning, men enligt Dan är detta inte så 

enkelt:  

 

Förra terminen hade jag en dyslektisk elev som i uppsatsdelen i nationella proven i svenska 

skrev en fantastisk uppsats i nivå med MVG, men jag bedömde den ändå som G för att jag 

kände mig osäker. Eleven dikterade sin uppsats för mig och jag skrev ner den på datorn. 

Utifrån det eleven dikterade för mig, så kunde inte jag med säkerhet säga om det verkligen 

var elevens egna formuleringar eller om det var jag som hade påverkat eleven till dessa 

formuleringar genom att med jämna mellanrum läsa upp meningarna och fråga om han var 

nöjd med formuleringarna. Sände jag omedvetna signaler till eleven om att han borde 

omformulera sig? Jag kände en osäkerhet inför om jag lockat fram något som inte skulle ha 

kommit fram om eleven suttit ensam vid datorn och arbetat med uppsatsen. Efter denna 

händelse hade jag tyvärr inte möjlighet att sätta mig med eleven och låta eleven diktera nya 

uppsatser, för att kunna se om det var en lyckträff eller om det var något genomgående för 

hur eleven arbetar med sitt språk. Därför kände jag inte heller stödet att ge eleven ett MVG 

i betyg på uppsatsen.  

 

Eftersom lärarna upplever en avsaknad av riktlinjer för bedömning på basis av 

alternativa verktyg tar de ofta stöd av andra lärare i kollegiet som undervisar i ämnet 

svenska. Kollegorna kan de rådgöra med dagligen och de fungerar ofta som 

medbedömare vid prov, i synnerhet vid de nationella proven, vilket de upplever som en 

trygghet. Tillsammans diskuterar de vilka förmågor de med säkerhet kan säga att eleven 

har och vad som eventuellt saknas för en högre betygsnivå. Även 

specialpedagogen/specialläraren rådfrågas i bedömningsfrågor, dock inte i samma höga 

utsträckning som kollegorna. Skolorna där de intervjuade lärarna arbetar har inte 

upprättat några gemensamma lokala riktlinjer för bedömning på basis av alternativa 

verktyg, vilket i praktiken innebär att bedömningar kan variera mellan olika klasser 

inom samma skola.  

 

Vid samtal om vad som upplevs som den största svårigheten i samband med 

kunskapsbedömning/betygssättning av dyslektiska elever som använder sig av 

alternativa verktyg lyfter lärarna fram olika problemområden. Ann menar att det blir 

problematiskt om det tekniska krånglat och det tagit tid att få hjälpmedlet att fungera 

korrekt under provet. Vid sådana tillfällen är det svårt att avgöra hur stor inverkan detta 

har haft på elevens provresultat. Hon nämner även de tillfällen då tekniken inte fungerat 

så att en provtext inte har kunnat skannas in på datorn eller en längre text inte har 
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funnits tillgänglig på skiva. Då kan inte samma krav ställas på den dyslektiska eleven 

som på de övriga eleverna och bedömningen blir inte likvärdig.  

 

Även Britt ser tiden som den största svårigheten. Hon menar att den tid som kan ägnas 

åt bedömning av varje elevs texter är begränsad. Det måste gå fort eftersom nya 

arbetsuppgifter travas på hög. Läraren får ofta lägga bedömningsarbetet åt sidan då 

andra arbetsuppgifter dyker upp. Det innebär att man inte är kvar i ”tänket” kring 

uppsatsen som man börjat bedöma. På så vis blir bedömningen inte alltid rättvis, menar 

hon. 

 

Carina anser att den största svårigheten är att bedöma elevtexter som är väldigt svaga, 

trots att eleven visar en stor vilja och verkligen har ansträngt sig till det yttersta för att 

producera en text med hjälp av sina alternativa verktyg. ”Då känns ansvaret extra tungt 

när man ska försöka hitta och lyfta fram de positiva sidorna i ett i övrigt väldigt svagt 

arbete för att eleven överhuvudtaget ska kunna uppnå nivån för godkänd”, förklarar hon. 

Även Dan upplever sådana bedömningssituationer som problematiska. Han menar att 

det är svårt att hitta en objektiv grund för sin bedömning när man iakttagit eleven och 

sett hur hårt eleven har ansträngt sig.  

 

Trots att de intervjuade lärarna påtalar en avsaknad av tydliga riktlinjer för 

kunskapsbedömning på basis av alternativa verktyg uppger de att de vid bedömning 

inför slutbetyget i år nio åtminstone kan stödja sig mot den så kallade PYS-paragrafen. 

Samtliga lärare känner till och hänvisar till denna undantagsregel, men uppger samtidigt 

att de inte är säkra på dess exakta tillämpning eller i vilka skriftliga dokument den går 

att finna. Britt förklarar: 

 

Vi pratar ofta om att PYSA elever. Vi kan plocka bort två av uppnåendemålen i årskurs nio 

i ämnet svenska så att eleven kan komma igenom betygssystemet trots sina svårigheter och 

få ett slutbetyg. Så har jag förstått det, men jag måste uppdatera mig till våren och kolla det 

med någon som vet lite bättre än mig. Jag har inte hittat paragrafen någonstans. Jag 

googlade till och med, men den fanns inte. Den kanske egentligen heter något annat än 

PYS-paragrafen.   

 

Det råder en osäkerhet dels om hur många uppnåendemål man som betygssättande 

lärare får bortse ifrån, dels om huruvida eleven måste ha en medicinsk dyslexidiagnos 

för att innefattas av undantagsregeln. Lärarna har också olika uppfattningar om PYS-

paragrafen kan tillämpas för högre betygsnivåer än Godkänd. Carina konstaterar: ”För 

min del använder jag PYS-paragrafen för att eleven överhuvudtaget ska nå upp till 

betyget G. Jag har aldrig tänkt mig att den ska användas för att eleven ska uppnå VG 

eller MVG.” 

 

En av lärarna, Dan, har aldrig använt sig av PYS-paragrafen vid betygssättning i årskurs 

nio. Det har aldrig varit aktuellt eftersom elevens användning av alternativa verktyg har 

möjliggjort att eleven kunnat uppnå betygsnivån Godkänd i ämnet svenska. De övriga 
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lärarna som tillämpat undantagsregeln uppger att uppnåendemål som innefattar stavning 

och språklig struktur vid skrivning är exempel på mål som de bortsett ifrån vid 

betygssättningen eftersom dessa svårigheter inte är övergående för en elev med dyslexi. 

Britt resonerar så här om undantagsregeln:  

 

Det är bra att PYS-paragrafen finns, speciellt för dyslektiska elever som har en klockren 

muntlig uttrycksförmåga. De har orden och vet vad de vill förmedla och så ska de falla på 

att textproduktionen inte riktigt fungerar. Det är inte rättvist. Har man bara dokumenterat 

elevens svårigheter, behov och vilka åtgärder som satts in så tycker jag man kan vara trygg 

i sitt beslut i att plocka bort ett uppnåendemål. 

 

Kan då en dyslektisk elev uppnå betygsnivån MVG i svenska när de använt sig av 

alternativa verktyg för att kringgå sina läs- och skrivsvårigheter? Här kan man se ett 

samband mellan lärarnas uppfattningar om för vilka betygsnivåer ovan nämnda 

undantagsregel kan tillämpas och möjligheten att uppnå betygsnivån MVG. Carina, som 

främst tillämpat PYS-paragrafen för att eleven ska kunna uppnå betygsnivån Godkänd, 

är av åsikten att en elev med dyslexi har mycket svårt att uppnå betygsnivån MVG i 

svenska: 

 

En dyslektisk elev saknar ofta många av de förmågor som krävs för den högsta 

betygsnivån, fastän de använder sig av alternativa verktyg. Man kan helt enkelt inte plocka 

bort så många förmågor ur uppnåendemålen. Jag säger inte att det är omöjligt för dem att 

uppnå ett MVG i svenska, men det är tillräckligt svårt för en elev utan läs- och 

skrivsvårigheter. För min del har det i så fall handlat om att en elev med dyslexi har stått 

och vägt mellan ett G och ett VG. 

 

De övriga lärarna, som är av uppfattningen att PYS-paragrafen ska kunna tillämpas för 

samtliga betygsnivåer, anser också att en dyslektisk elev otvivelaktigt ska kunna få 

betyget MVG i svenska. Genom att aktivt arbeta med språket och automatisera sitt 

användande av alternativa verktyg kan eleven visa att han/hon har förmågan att tolka 

texters innehåll, reflektera, argumentera, dra slutsatser och uttrycka sig i skrift i lika hög 

grad som elever som inte har dyslexi. Det är dock endast en av lärarna, Britt, som i 

praktiken tilldelat en dyslektisk elev betyget MVG i svenska: 

 

Visst är det konstigt att man kan dela ut MVG i NO-ämnen till en elev med dyslexi även 

om eleven måste kunna skriva lab-rapporter och läsa instruktioner? I SO-ämnena måste 

eleven också kunna skriva olika rapporter för att visa sina kunskaper. Då bortser man från 

dyslexin , men i svenska… Där ska eleven bara kunna få ett G för att han har dyslexi. Det 

är dåligt! Jag blir så irriterad på det tankesättet. Jag har en elev just nu som har MVG i 

svenska fast han har dyslexi. Det är inga konstigheter med det, men vi har diskuterat det 

här nyligt i kollegiet och då var det en kollega som sa att verkligheten ser inte ut så. Jag 

tycker att det är en helt idiotisk tanke, att man ska ge en elev ett G i svenska för att han ska 

vara förberedd på att så kommer vekligheten att se ut för honom. Om du kan lyssna, tala, 

argumentera, reflektera, skriva och läsa – med eller utan dator – riktigt, riktigt bra är det väl 

självklart att du ska ha ett MVG i svenska vare sig du har dyslexi eller inte. 

 

Dan funderar kring om ett MVG verkligen är det bästa kvittot på om eleven har 

”lyckats”. Han menar att det finns annat som är mycket viktigare och att skolan i arbetet 
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med att bedöma och betygssätta elever inte får glömma bort människan bakom 

fenomenet bedömning. Elever som inte behärskar sådant de ser att andra har 

automatiserat får ofta en låg självkänsla. Skolans viktigaste uppgift borde därför vara att 

bygga upp dyslektiska elevers självkänsla: 

 

De ska kunna känna sig trygga och stolta över sig själva. De ska kunna säga till andra att nu 

behöver jag hjälp av en dator, för det här var alldeles för mycket för mig att läsa. De ska 

kunna berätta vilka deras förutsättningar och behov är. Lyckas vi med det så skapar vi hela 

människor och det är långt mer värdefullt än ett MVG i svenska. 
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6 Diskussion 

 

Under nedanstående rubriker diskuteras de resultat som framkommit i studien.   

 

6.1 Kunskap om dyslexi och alternativa verktyg 

 

Lärarna som deltagit i studien upplever själva att deras kunskaper om dyslexi endast är 

av grundläggande art. De har varken under lärarutbildningen eller via fortbildning fått 

möjlighet att förkovra sig i ämnet. Lärarna har således begränsade teoretiska kunskaper 

om dyslexi, men de har alla under sina yrkesverksamma år ”samlat på sig” praktiska 

erfarenheter om funktionshindret, främst genom möten med dyslektiska elever, men 

även genom att diskutera med andra mer erfarna kollegor, oftast skolans 

speciallärare/specialpedagoger, vilket självfallet också har lett till viktig kunskap i 

ämnet. Det är naturligtvis svårt att värdera vad som anses vara goda kunskaper i ämnet 

dyslexi, men i intervjuerna framkommer tydligt att ingen av lärarna anser sig ha 

tillräckliga kunskaper i ämnet. Zetterqvist Nelson (2003) lyfter fram problematiken i att 

dyslektiker inte utgör en homogen grupp, vilket innebär att man för varje enskild elev 

måste utforma både undervisningen och stödåtgärderna individuellt. Det är just detta 

som en av de intervjuade lärarna uppger som orsak till varför hon upplever sina 

kunskaper om dyslexi begränsade.  

 

Två av de intervjuade lärarna beskriver ett inkluderande förhållningssätt till dyslektiska 

elever, både i samband med kunskapsbedömning men även i undervisning i övrigt. 

Elever med dyslexi bildar utgångspunkt för alla elever och olikheter ses inte som ett 

hinder, utan som berikande. Genom att alla elever lyssnar på en text istället för att läsa 

den pekas inte elever med dyslexi ut, vilket i förlängningen är viktigt för elevens 

självbild. Detta inkluderande förhållningssätt är väl överensstämmande med vad Taube 

(2007) framhåller som en annan mycket viktig faktor i lärares arbete med dyslektiska 

elever. Enligt Taube bör utgångspunkten vara att alla elever är olika, att 

klassrumsatmosfären är accepterande och att offentliga jämförelser bör undvikas. Detta 

är något som dessa två lärare väl beaktar i och med att de låter eleverna samarbeta vid 

bedömningssituationer och genom att de inte särbehandlar dyslektiska elever. 

 

Samarbete istället för konkurrens och att inte utsätta dyslektiska elever för att behöva 

läsa texter på egen hand är också förenligt med vad Föhrer och Magnusson (2010) 

genom sin intervjustudie med dyslektiker ringade in som betydelsefulla faktorer i 

arbetet med elever med dyslexi. Både Taube (2007) och Föhrer och Magnusson (2010) 

betonar vikten av att se till de läs- och skrivsvaga elevernas starka sidor. Vid samarbete 

i grupp får dessa elevers starka sidor en möjlighet att komma till sin rätt. Motivationen 

växer och självkänslan ökar. Således kan man konstatera att även om de intervjuade 

lärarna upplever sina teoretiska kunskaper om dyslexi begränsade, visar de samtidigt 
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genom sitt sätt att förhålla sig till funktionshindret att de besitter kunskaper som är nog 

så viktiga som teoretiska kunskaper i arbetet med dyslektiska elever.  

 

Lärarnas kunskapsnivå inom området alternativa verktyg är jämförbar med deras 

kunskaper om dyslexi, det vill säga grundläggande. De använder sig av alternativa 

verktyg tillsammans med eleverna och har på så sätt lärt sig själva verktygens 

användningsområde och funktioner. Ingen av lärarna har genomgått någon utbildning i 

området. Implementeringen har alltså skett utan att föregås av någon utbildning, 

samtidigt som implementeringen har fått funktionen av att bli lärarnas sätt att fortbilda 

sig själva på området. Det uppstår med andra ord en slags ”implementeringsparadox”.  

 

De intervjuade lärarnas situation är direkt jämförbar med resultaten av Damsbys (2008) 

och Chmiliars (2007) studier om implementering av alternativa verktyg. Damsbys 

studie pekar på att pedagoger ofta inte hinner lära sig exempelvis datorprogram 

tillräckligt bra själva innan implementering, vilket i förlängningen kan innebära att 

implementeringen och även uppföljningen blir begränsad. Chmiliars visade i sin studie 

att så stor del som 70 % av de kanadensiska lärarna som deltog i studien aldrig hade fått 

möjlighet till utbildning i området innan implementering av alternativa verktyg 

genomfördes med eleverna. Bristen på utbildning innan implementering är alltså inte 

bara en företeelse i Sverige, utan även internationellt. Samtidigt betonar såväl den 

svenska som den internationella forskningen vikten av att lärare har goda kunskaper om 

alternativa verktyg för att säkerställa att eleven får rätt kompensatoriskt stöd och att 

användningen blir effektiv för eleven (Föhrer & Magnusson, 2003 och Jacobson, Björn 

& Svensson, 2009). Kanske är det så att det första steget mot lösningen på problemet 

med lärarnas bristande kunskap om alternativa verktyg måste börja redan på 

lärarutbildningen, vilket också Chmiliar (2007) menar skulle innebära att lärare 

åtminstone har en viss kunskapsgrund att stå på inför mötet med elever i behov av 

kompensatoriskt stöd.  

 

6.2 Tillgången till alternativa verktyg vid bedömningssituationer 

 

Tillgången till alternativa verktyg är enligt de intervjuade lärarnas bedömning god på 

samtliga skolor, vilket naturligtvis är en förutsättning för att elever i praktiken ska 

kunna använda sig av alternativa verktyg vid bedömningssituationer. Även om 

tillgången till alternativa verktyg bedöms som stor är elevdatorer utrustade med 

talsyntes och skrivstödsprogram det vanligast förekommande kompensatoriska stödet 

vid bedömningssituationer. Att det är just datorn som används mest är troligtvis en 

naturlig följd av att digitala medier idag är en självklar del av ungdomars vardag.   

 

Förutom datoranvändning förekommer även att läraren ger muntligt stöd och läser 

uppgifter/texter högt för eleven. Därutöver ges möjlighet till muntliga prov och 

diktafoner används för att tala in provfrågor respektive provsvar på. Elever med mycket 
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grava skrivsvårigheter ges även möjlighet att vid uppsatsskrivning muntligt diktera sin 

text för en lärare för att säkerställa att eleven kan fokusera på uppsatsens innehåll och 

inte på tekniken, i synnerhet om eleven i fråga än så länge inte har så stor datorvana.  

 

Sämfors (2009) understryker vikten av förståelse för att alla elever inte är hjälpta av 

samma sorts kompensatoriska stöd och att planeringen av stödet måste utgå från eleven, 

inte tekniken. Detta är något som tre av lärarna visar medvetenhet om genom de 

möjligheter de ger eleverna att vara med och påverka vilken sorts stöd som ska 

användas vid respektive bedömningssituation. En av de tre lärarna som förespråkar en 

dialog med eleven om valet av alternativt verktyg, speglar vikten av att eleven inte 

utsätts för något som kan påverka resultatet negativt. Detta tyder på en kunskap om att 

ett felaktigt användande av alternativa verktyg innebär en risk för att användningen inte 

blir effektiv och i värsta fall istället en nackdel för eleven (Föhrer & Magnusson, 2003 

och Jacobson, Björn & Svensson, 2009). Det är ju trots allt så att det är eleven själv som 

har bäst kännedom om vilka och i vilka situationer hjälpmedlen behövs.  

 

Damsbys (2007) undersökning bekräftar den bild lärarna har av att alternativa verktyg 

ger eleverna bättre förutsättningar att klara kraven som är förenade med skolsituationer, 

i detta fall bedömningssituationen. Oron för att misslyckas minskar och 

självständigheten ökar, vilket i sin tur stärker elevens självkänsla. Det är dock inte alla 

elever som är positiva till att använda alternativa verktyg vid prov av rädsla för att 

framstå som annorlunda eller bli ifrågasatta ur rättvisesynpunkt. Detta talar starkt för att 

implementering och användning av alternativa verktyg bör ske långt mycket tidigare än 

på högstadiet, vilket Damsby (2008) också påtalar i sin studie om implementering av 

alternativa verktyg. Damsbys studie visar att elever som börjar använda alternativa 

verktyg i tidig ålder fortsätter med det på högstadiet. Även Sämfors (2009) och 

Jacobson, Björn och Svensson (2009) argumenterar för att ju tidigare implementering, 

desto naturligare del av vardagen blir användandet av alternativa verktyg i skolan, både 

för elever med dyslexi och för klasskamrater.  

 

I resonemanget om hur skolan ska bemöta elever som inte vill använda sig av 

alternativa verktyg vid bedömningssituationer kan man urskilja två kategorier av åsikter 

– ett inkluderande och ett exkluderande förhållningssätt till eleven.  De två lärare som 

har ett inkluderande förhållningssätt till eleven förespråkar information om 

funktionsnedsättningen till övriga klasskamrater för att skapa förståelse och acceptans 

för att undvika ett orättvisetänkande från övriga elever. De andra två lärarna hanterar 

ifrågasättande och orättvisetänkande genom att låta eleven som använder alternativa 

verktyg sitta i ett annat rum och göra provet. De har med andra ord ett exkluderande 

förhållningssätt till eleven. Det borde rimligtvis vara i klassrummet det kompensatoriska 

stödet ska äga rum, inte bara sett ur ett inkluderingsperspektiv. På plats i klassrummet 

kan enkla grundläggande problem snabbt lösas med gemensamma krafter så att eleven 

inte behöver använda sin i vissa fall begränsade provtid till att på egen hand försöka 

lösa problem som kan uppstå. Ansvaret för det kompensatoriska stödet kan omöjligt 
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ligga enbart på eleven. Lärarna har ett stort ansvar i att dels förbereda provsituationen, 

dels kontrollera så att tekniken fungerar. För en framgångsrik kompensation vid 

provsituationer krävs att både lärare och elever kan åtgärda de fel som uppstår istället 

för att skylla på tekniken och bli irriterade på att det inte fungerar.  

 

Ett annat sätt att angripa orättvisetänkandet tydliggörs av en av lärarna som förespråkar 

ett inkluderande förhållningssätt till eleven, genom resonemanget om att alla elever 

borde få tillgång till alternativa verktyg vid bedömningssituationer. Lägg därtill att 

datorer idag är ett oumbärligt arbetsredskap som förekommer på näst intill alla 

arbetsplatser. Lärarens resonemang återfinns hos Parette m.fl. (2006) som förespråkar 

effektiv användning av alternativa verktyg för alla elever, oavsett om eleven har ett 

funktionshinder eller inte. Mycket skulle underlättas i skolans arbete med rättvisefrågor, 

bedömning och motivation till att använda alternativa verktyg. Det skulle dessutom 

innebära ett inkluderande förhållningssätt till eleven och skolan skulle lättare kunna leva 

upp till tanken om en jämlik skola för alla.   

 

6.3 Bedömning på basis av alternativa verktyg 

 

6.3.1 Riktlinjer för bedömning 

I dagsläget saknas tydliga riktlinjer att stödja sig mot vid kunskapsbedömning av 

dyslektiska elever som använder sig av alternativa verktyg. Läroplanens (Lpo 94) 

riktlinjer för bedömning och betygssättning lämnar ett stort utrymme för enskilda 

lärares olika tolkningar och därför kan inte heller bedömningarna betraktas som 

likvärdiga, vilket Riksrevisionen (2011) vid en granskning av de statliga insatserna för 

en likvärdig bedömning i grundskolan också kunde konstatera. Granskningen visade på 

att de metoder som Skolverket använt för att styra skolan mot en mer likvärdig 

kunskapsbedömning och betygsättning inte har fått en tillräckligt stor genomslagskraft 

bland lärarna. Stödmaterialet är inte tydligt nog och lärarna har inte tid att sätta sig in i 

Skolverkets material.  

 

Skolorna saknar gemensamma lokala riktlinjer för bedömning, vilket i praktiken innebär 

att bedömningarna kan variera mellan olika arbetslag och klasser. Inte heller vid 

bedömning av nationella prov i ämnet svenska finns några särskilda riktlinjer för 

kunskapsbedömning på basis av alternativa verktyg. Dessutom råder en viss osäkerhet 

bland lärarna om vilka riktlinjer som verkligen finns. Detta faktum står i kontrast till det 

ansvar och den makt Korp (2003) framhåller att lärarna har i en bedömningssituation. 

All kunskapsbedömning innefattas av en makt över elevens identitet, självkänsla och 

framtidsutsikter. Därmed borde det rimligtvis också finnas tydliga riktlinjer för lärare att 

luta sig mot i en bedömningssituation.   
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För att hantera problemet med avsaknaden av riktlinjer för kunskapsbedömning på basis 

av alternativa verktyg tar lärarna stöd av övriga kollegor som undervisar i samma ämne. 

Genom diskussioner, rådgivande samtal och medbedömande kollegor i arbetslaget 

skapas en viss trygghet vid bedömningarna. Anmärkningsvärt är dock att 

specialläraren/specialpedagogen inte rådfrågas eller deltar vid medbedömningar i 

samma höga utsträckning som övriga lärarkollegor, trots att specialläraren/ 

specialpedagogen troligtvis är den lärare som arbetar med dyslektiska elever, har 

kartlagt elevernas läs- och skrivsvårigheter och har en fördjupad kunskap både inom 

områdena dyslexi samt alternativa verktyg.  

 

Vid bedömningar inför slutbetyget i år nio finns dock en paragraf som samtliga lärare 

uppger att de kan stödja sig mot – den så kallade PYS-paragrafen. Paragrafens exakta 

tillämpning och i vilka skriftliga dokument den står att finna, råder det dock osäkerhet 

kring trots att paragrafen står att finna i hörnstenen i skolans verksamhet – Skollagen. 

Hur kommer det då sig att lärarna inte har kännedom om lagtexten och paragrafens 

tillämpning? En anledning kan vara förvirringen runt paragrafens namn då den i 

lärarmun kallas för just PYS-paragrafen, medan den i lagtexten endast benämns med 

kapitel- och paragrafnumrering. Förekommer en osäkerhet om paragrafens tillämpning 

uppstår hinder när man försöker återfinna den under namnet PYS-paragrafen. En annan 

anledning kan vara att man som nyutbildad lärare förlitar sig på andra erfarna lärares 

kunskaper vid betygssättning och då helt enkelt får rådet att ”PYSA” elever som man 

vid kunskapsbedömning känner en osäkerhet kring. I detta sammanhang kan man ställa 

sig frågan om PYS-paragrafen egentligen borde behöva tillämpas i samband med 

kunskapsbedömning på basis av alternativa verktyg, eftersom användningen av 

kompensatoriskt stöd rimligtvis borde innebära att eleven kan uppnå nivån för godkänt.  

 

6.3.2 Bedömningens utfall 

Vid kunskapsbedömning av en dyslektisk elev som använder sig av alternativa verktyg i 

ämnet svenska jämställs eleven i fråga med övriga elever på så vis att skrivande med 

datorn som kompensatoriskt stöd likställs med att skriva med penna. Vid skrivning 

bedöms främst att eleven kan använda språket rätt, inte stavningen. Detta tyder på att 

det hos lärarna finns en medvetenhet om att validiteten försämras om bedömningen av 

dyslektiska elevers kunskaper påverkas av stavfel eller grammatiska fel, vilket även 

Korp (2003) framhåller som betydelsefullt vid bedömning. Det är därför av stor vikt att 

man som lärare tar hänsyn till huruvida eleven har uppnått de övergripande målen 

istället för att kräva godkänt i ett enskilt ämnesmoment. Att enbart fokusera på 

”momentnivå” medför en risk att eleven saknar förutsättningar för att klara ett specifikt 

moment medan de faktiskt kan ha godkända kunskaper och färdigheter på ämnets 

målnivå. Gällande bedömning av läsförståelse likställs att läsa med öronen med att läsa 

med ögonen. Lärarna känner ingen tveksamhet inför om det är elevens hörförståelse 

istället för läsförståelse som bedöms när eleven har lyssnat på texten. Detta visar på att 
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lärarna strävar efter att försöka säkerställa en rättvis kunskapsbedömning, vilket enligt 

Korp (2003) kännetecknas av just hänsynstagande till elevernas olikheter.   

 

Det råder en samstämmighet bland lärarna i att det mest problematiska vid bedömning i 

ämnet svenska inte är att ta ställning till huruvida elevens användning av alternativa 

verktyg påverkar det bedömningen avser att mäta. De största svårigheterna avser den 

begränsade tid som finns till förfogande för bedömning av varje enskild elev samt 

bedömning av elevarbeten/prov där tekniken krånglat och frågetecken uppstår kring 

vilken inverkan detta har på elevens provresultat. Detta borde rimligtvis vara faktorer 

som genom förberedelse och planering går att åtgärda i strävan efter en likvärdig och 

rättvis bedömning. En annan svårighet som är mer svårfångad och inte lika lätt att 

åtgärda, är den när en dyslektisk elev ansträngt sig till det yttersta för att med hjälp av 

sina alternativa verktyg skriva en text som vid bedömning knappt når upp till nivån för 

godkänd. Vid ett sådant tillfälle kan det vara svårt att vara objektiv i sin bedömning och 

bedömningens validitet påverkas.  

 

Avslutningsvis kan man konstatera att kunskapsbedömning på basis av alternativa 

verktyg i enlighet med Lpo 94:s riktlinjer har lämnat lärarna i en svår sits på grund av 

avsaknaden av tydliga riktlinjer för bedömning. Samtidigt som lärarna har en skyldighet 

att säkerställa att kunskapsbedömningarna blir likvärdiga finns ett stort utrymme för 

egna tolkningar, vilket resulterar i en långt ifrån likvärdig bedömning. I och med 

införandet av Lgr 11 är förhoppningen att det förekommer tydliga riktlinjer för att 

kunskapsbedömningen ska vara likvärdig och rättvis för alla elever.    

 

6.4 Slutsatser 

 

De ämneslärare i svenska i år nio som deltagit i studien arbetar alla på fyra av varandra 

oberoende högstadieskolor. Efter avslutad studie kan man konstatera att den 

gemensamma nämnaren i undersökningsgruppen är att det hos lärarna föreligger ett 

behov av utbildning inom såväl området dyslexi som alternativa verktyg. Detta 

oberoende av lärarnas tjänstgöringstid samt vilken skola de arbetar på. För att lärare ska 

kunna ge elever med dyslexi adekvat stöd i form av alternativa verktyg bör i första hand 

lärarutbildningen innehålla kurser om såväl funktionshindret dyslexi som kurser om 

alternativa verktygs användningsområden. Detta kan ske antingen genom enskilda 

kurser om dyslexi och alternativa verktyg eller genom att de ingår i ämneskurser om läs- 

och skrivmetodik.  

 

Vidare kan man konstatera att även om tillgången till olika alternativa verktyg vid 

bedömningssituationer är god, så får eleverna inte alltid ta del av denna mångfald då 

elevdatorn i mycket stor utsträckning används som kompensatoriskt stöd. Till stor del 

styrs tillgången till alternativa verktyg vid bedömningssituationen av den teknik läraren 

har kännedom om och därmed erbjuder eleven. En större kunskap hos lärarna om 
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alternativa verktygs möjligheter och användningsområden skulle bättre säkerställa att 

rätt kompensation väljs till varje elev vid varje bedömningssituation. Lärarens 

begränsade kunskaper om både dyslexi och alternativa verktyg kan i förlängningen 

påverka utfallet av en kunskapsbedömning där eleven har använt sig av alternativa 

verktyg. 

 

Ytterligare ett faktum är att det finns ett stort behov av tydliga riktlinjer för 

kunskapsbedömning av dyslektiska elever som använder alternativa verktyg. Detta för 

att bedömningen ska kunna betraktas som likvärdig och rättvis. Lärarnas begränsade 

kunskaper om dyslexi och alternativa verktyg samt avsaknaden av riktlinjer för 

bedömning på basis av alternativa verktyg är faktorer som i förlängningen också 

påverkar en likvärdig och rättvis bedömning i en skola för alla. 
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Bedömning på basis av alternativa verktyg 
 
Kraven på skriftspråklig kompetens är idag höga. Praktiskt taget all utbildning utgår 

från att elever har goda läs- och skrivfärdigheter, vilket innebär att en bristande läs- och 

skrivförmåga blir både tydligare och mer handikappande i skolan än i andra 

sammanhang i livet. I skolans verksamhet är bedömning en central process. En rättvis 

bedömning kännetecknas av hänsynstagande till elevernas olikheter. Skolverket skriver: 
 

Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än 

genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som t ex. 

ordbehandlare, talsyntes, ordigenkänning eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också 

kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms. (www.skolverket.se) 

 

Samtidigt bör anpassningarna säkerställa att de mål man avser att pröva fortfarande 

prövas. Den enskilde läraren åläggs ett stort ansvar i att avgöra hur anpassningen 

påverkar bedömningen och tolkningsutrymmet för detta är stort.  

 

Ovanstående resonemang har legat till grund för den kvalitativa studie som jag, 

Catharina Holmgren, har valt att genomföra i samband med mitt examensarbete på 

speciallärar- utbildningen (inriktning svenska) vid Umeå universitet. Studien syftar till 

att synliggöra lärares upplevelser/erfarenheter av bedömning på basis av alternativa 

verktyg inom ämnet svenska när det gäller elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. 

Vilka alternativa verktyg ges elever tillgång till vid provtillfällen? På vilket sätt 

påverkas bedömningar av att eleven använt sig av alternativa verktyg? Vilka riktlinjer, 

lagar eller styrdokument kan lärare i praktiken ta stöd av? Detta är frågeställningar som 

studien söker svar på. Det ligger inte i studiens syfte att undersöka om lärares 

uppfattningar/erfarenheter av bedömning varierar mellan olika skolor eller skolformer, 

utan om vilka kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar som kan finnas inom en 

lärargrupp i en kommun.     

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, 

vilket i praktiken innebär ett strukturerat samtal kring några givna temaområden. De 

intervjuade kommer att ges möjlighet att ta del av samtalsguidens temaområden och 

frågeställningar innan själva intervjutillfället. För att underlätta arbetet med 

resultatredovisningen kommer intervjuerna att spelas in, men dessa kommer naturligtvis 

att raderas efter avslutat arbete. Den information som samlas in i samband med 



 

intervjuerna kommer endast att användas i studiens syfte. Studien kommer inte att 

publiceras, utan redovisas i seminarieform i samband med examination. Alla uppgifter 

som framkommer under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och privata 

data som på något sätt kan identifiera de intervjuades deltagande kommer inte att 

redovisas. Deltagandet i studien är frivilligt och de intervjuade äger rätt att avbryta sin 

medverkan när helst de önskar.  

 

Genom detta informationsbrev önskar jag nu komma i kontakt med fyra lärare som alla 

undervisar i ämnet svenska och som är villiga att delta i studien. Jag beräknar att varje 

intervju tar ca 1 timme. Jag är mycket tacksam för Din hjälp och medverkan, då jag 

anser att det finns ett behov av att lyfta fram lärares erfarenheter av ovan nämnda 

bedömningsproblematik. Var vänlig och kontakta mig via telefon eller e-post senast 

onsdag 19/10 om du har möjlighet att delta i studien.  
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Samtalsguide 
 
Inledning 
 

 Ålder 

 Utbildning 

 Erfarenhet/antal år i yrket 

  

Temaområde 1 – Dyslexi 
 

 Vilken kunskap har du om dyslexi? Grundläggande eller specifik? 

 Hur/vem avgör om en elev har dyslexi? Tillvägagångssätt?  

 På vilket sätt informeras undervisande lärare om elevens svårigheter och behov?  

 På vilket/vilka sätt kan du som lärare stödja en elev med dyslexi? 

 

Temaområde 2 – Alternativa verktyg 
 

 Hur är tillgången till alternativa verktyg på din skola? 

 Hur går implementeringen av alternativa verktyg till på din skola? Vem 

ansvarar? 

 Har du fått möjlighet till introduktion/utbildning i alternativa verktyg?   

 Vad krävs för att en elev ska få tillgång till alternativa verktyg vid provtillfällen? 

Vilka hjälpmedel finns tillgängliga för eleven vid provtillfällen?   

 Vilka är dina erfarenheter av alternativa verktyg vid provtillfällen? 

 Vilken inställning har eleven till att använda alternativa verktyg vid 

provtillfällen? Andra elevers inställning? 

 

Temaområde 3 – Bedömning  
 

 Vilka riktlinjer, lagar och förordningar kan lärare ta stöd av vid bedömning av 

en dyslektisk elev när eleven i fråga använt sig av alternativa verktyg? 

 Har skolan några lokala riktlinjer för bedömning/betygssättning av dyslektiska 

elever som använder sig av alternativa verktyg och i så fall vilka? 

 Vem kan du rådgöra med/få stöd av vid bedömning/betygssättning av 

dyslektiska elever som använder sig av alternativa verktyg? 

 Vad anser du är den största svårigheten när det gäller bedömning/betygsättning 

av elever med dyslexi som använder sig av alternativa verktyg? 

 Anser du att det finns något/några betygskriterier som lärare kan bortse ifrån vid 

bedömning/betygsättning av elever med dyslexi och i så fall vilket/vilka? 

 Kan en elev med dyslexi som använder sig av alternativa verktyg få MVG i 

svenska och i så fall på vilka grunder? 

 

 


