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Abstract 

 
This study hopes to provide a deeper understanding for the situation that pupils in dyslexia and special 

education teachers are experiencing. The aim is to examine how students with dyslexia and special 

education teacher / special needs education teacher is experiencing difficulties, resources, additional 

adjustments and support. The aim is also to examine the experience in opportunities for improvement and 

what similarities and differences exist between students and special education teacher / special needs 

education teacher regarding the allocation of resources. The study is made with focusing on a certain 

dilemma perspective, using methods such as interviews. The results of the study point to lack of time, time 

pressure, teachers 'skills, management directives and students' understanding of their own learning as 

factors affecting resource allocation, in which all factors influence each other and are interdependent of 

each other. 
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1 Inledning 

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2011), 

föreskriver att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen (SFS, 2010:800) poängterar att utbildningen skall vara likvärdig oavsett var i 

landet undervisningen bedrivs. Vidare poängterar skollagen att om en elev befaras att inte 

uppnå kunskapskrav som eleven minst ska uppnå skall han eller hon skyndsamt ges extra 

stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. Sverige har undertecknat 

Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2006), som pekar på att skolan skall vara 

till för alla barn oavsett förmåga, skolan skall arbeta efter inkluderande förhållningssätt. 

Genom detta arbetssätt bereds plats för barn i behov av särskilt stöd och anpassningar, 

vilket kan ske genom att anpassa undervisning, lokaler och material.  

Specifika läs- och skrivsvårigheter, även kallad dyslexi kan begränsa en individ och kan 

ge stora hinder i skolan. Høien och Lundberg (1999) definierar dyslexi som en fonologisk 

störning som begränsar automatiserad läsning och stavning vilket gör det svårt för 

dyslektiker i teoretiska ämnen. I samhället finns kraven på läs- och skrivkunnigheten i 

allt från att läsa en tidning till att kunna utöva ett yrke. 

Med utgångspunkt i detta måste varje pedagog i skolan arbeta för att hitta rätt 

undervisningsmetod, material och därmed skapa förutsättningar för den enskilde eleven. 

Det är viktigt att stöd sätts in för att stärka elevens behov. 

Specialläraren/specialpedagogen är en viktig länk och har stora kunskaper om hur 

anpassningar och extra stöd kan sättas in. I denna studie tittar jag på hur elever och 

speciallärare/specialpedagog upplever att stöd och anpassningar ges, samt om det finns 

en signifikant skillnad mellan upplevelserna. Studien är av vikt för de som arbetar med 

elever med dyslexi i grundskolans senare åldrar. Detta för att se hur elever upplever sin 

skolgång samt resursfördelningen av stöd och anpassningar. Som blivande speciallärare 

är uppdraget att kunna skapa och utforma anpassningar och stöd för att skapa god grund 

för alla elever att utvecklas och uppnå kunskapskraven i styrdokumenten. Elevens 

perspektiv bör tas med i utformningen av skolsituationen. Pedagoger bör kunna förutsätta 

att elever upplever problem på ett visst sätt. För att ge goda förutsättningar är det av värde 

att undersöka hur eleven upplever skolsituationen. Genom att belysa dessa upplevelser 

bidrar detta till att skapa en bättre förståelse för elever med dyslexi.  

Anledningen till att studien fokuserar på elever med diagnosen dyslexi grundar sig på 

erfarenheter av arbete med elever med dyslexi och är en fördjupning av min 

enkätundersökning som ingick i den första terminen på speciallärarutbildningen. Jag 

valde då att fördjupa mig angående resursfördelningen inom kommunen och hur resurser 

fördelas på skolenheten enligt lärares, rektorers, specialpedagoger och speciallärares 

uppfattningar. Detta medförde att jag som speciallärare har fått en bild av hur rektorer 

och pedagoger på skolor ser på sina möjligheter att fördela resurser på skolenheter. 

Genom mitt yrke som lärare har jag ofta kommit i diskussioner med andra pedagoger 

angående elever med dyslexi. Hur resurser skall fördelas på skolan samt vilka elever som 

är i behov av extra stöd. Dessa diskussioner har uppkommer vid konferenser, 

elevvårdskonferenser, upprättande av åtgärdsprogram kontakter med elevhälsa, 

psykologer osv. Frågor som ställts har ofta varit när och hur extra resurser skall sättas in 

och på vilket sätt för att gynna elever med dyslexi på bästa sätt. Resultatet av denna studie 

är tänkt att bidra med en bild av hur speciallärare och elever med dyslexi upplever att 
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extra anpassningar och stödinsatser sätts in, vilket ligger i linje med forskning som SBU 

(2014) anger är viktigt dvs. att utvärdera händelser i mötet mellan bl.a. professionella och 

elever. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet för studien är att skapa kunskap om hur några ungdomar som har 

dyslexi, upplever skolsituationen med fokus på elevernas egna uppfattningar av stöd och 

anpassningar samt göra en jämförelse med hur några speciallärare/specialpedagoger 

upplever att stöd och anpassningar ges och om det finns en eventuell tydlig skillnad 

mellan de två gruppernas uppfattning av resursfördelningen. Tanken är att studien skall 

bidra till att skapa uppfattning om hur dessa aktörer upplever resursfördelning.  

 Hur upplever elever med dyslexi skolsituationen, svårigheter i skolan, 
resurser, extra anpassningar och stöd samt förbättringsmöjligheter? 

 Hur upplever speciallärare/specialpedagog skolsituationen, svårigheter i 

skolan, resurser, anpassningar och stöd samt förbättringsmöjligheter för elever 

med dyslexi? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan elevers och 
speciallärare/specialpedagogers uppfattningar gällande resursfördelningen?  
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2  Bakgrund 

I bakgrunden följer genomgång av begreppet dyslexi, aktuella styrdokument och 

lagtexter, deras betydelse och styrning av undervisningen i skolan för elever med dyslexi, 

stöd och anpassningar, en beskrivning av specialläraren/specialpedagogens roll samt 

studiens teoretiska ansats. 

2.1 Läs och skrivsvårigheter/Dyslexi 

Lidberg (2010) anger att elever lär sig på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. Det 

första skolåret lär sig de flesta elever att läsa och skriva utan större problem (Bjar & Liber, 

2010). Grönvik och Söder (2008) pekar på att alla individer har en viss funktionsförmåga 

och utifrån detta utvecklas individen i olika takt. Elever som kommer till skolan lär sig 

att avkoda grafem och sedan koppla samman grafem och fonem för att kunna lära sig läsa 

(SBU, 2014). Vidare lär sig eleven segmentera ord i fonem för att sedan utveckla sitt 

skrivande. För vissa elever fungerar detta bra och eleven lär sig läsa och skriva utan större 

problem. För andra elever tar det tid och eleven stöter på svårigheter. Svårigheter med att 

kunna lära sig fonem och koppla dem till grafem visar sig oftast i samband med den tidiga 

läs- och skrivutvecklingen vid skolstart.  

Dyslexi förekommer på olika sätt hos olika individer och det finns individuella variationer 

hos personer med dyslexi (Skolverket, 2014). Beräkningar finns att det i en skolklass kan 

finnas en till två elever med dyslexi. Vidare poängteras att en elev kan ha dålig 

ordavkodning i förhållande med sina jämnåriga, men för den skull behöver det inte 

innebära att eleven presterar signifikant sämre än sina jämnåriga, med rätt insatser och 

stöd av olika slag kan eleven prestera och nå sin fulla potential.  

Dyslexi definieras på olika sätt i olika länder och kan variera över tid (SBU, 2014). En 

exakt gräns för vad som anses vara dyslexi finns inte (Skolinspektionen, 2011).  

Definitionen som används i denna rapport kommer från Høien & Lundberg (1999) och är 

vedertagen av såväl den Svenska Dyslexiföreningen (2012) samt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2014). Høien & Lundberg (1999) hävdar att dyslexi innebär 

svårigheter med fonologisk avkodning i språket, den finns inget påvisat samband mellan 

intelligens och avkodning. Vilket innebär att dyslexi kan förekomma inom olika 

begåvningsnivåer. Dyslexi visar sig genom inlärningssvårigheter vilket resulterar i 

betydande svårigheter med att lära sig läsa och stava (Høien & Lundberg, 1999; 

McKendree & Snowling, 2011; SBU, 2004). Dessa svårigheter kan även leda till problem 

med läsförståelsen (SBU, 2014). Dyslexi tender även att återfinnas i familjen och är en 

höggradigt ärftlig inlärningsstörning (Høien & Lundberg, 1999; Carrion-Castillo, Franke 

& Fisher, 2013). Trots rättskrivningssvårigheter samt svagheter i den fonologiska 

färdigheten som kvarstår upp i vuxen ålder, eftersom dyslexi är ihållande, kan läsningen 

efter hand bli acceptabel (Høien & Lundberg, 1999).  

2.2 Skolans uppdrag 

Sedan 2009 förbinder sig Sverige att följa FN:s konvention om rättigheter till delaktighet 

och jämlikhet. Konventionen syftar till att undanröja hinder för personer med 

funktionshinder så att de får ta del av de mänskliga rättigheterna (Socialdepartementet, 
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2008). Konventioner utgår från att hinder och barriärer går att överbygga samt minimeras 

genom att omgivningen förändras (Ineland, Molin & Sauer, 2013). En av skolans 

uppgifter är att alla elever skall känna delaktighet oavsett funktionshinder (SPSM, 2014). 

För att erbjuda delaktighet måste skolan vara tillgänglig och ge alla förutsättningar för 

delaktighet och inkludering. Detta görs genom att kartlägga organisationen, 

verksamheten, lokalen eller platsen där eleven skall befinna sig. När skolan har 

organiserats, de pedagogiska valen av metod medvetet är gjorda samt när de praktiska 

hindren har överbyggts, då finns det goda förutsättningar att alla elever oavsett svårigheter 

får en god undervisningsmiljö och utveckling i skolan(Skolverket, 2014; SPSM, 2014).  

Elever med dyslexi har enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) rätt att erhålla hjälp med sina 

svårigheter under sin skolgång. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevers 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 (Lgr11, s.8). 

Samtliga styrdokument understryker att skolan skall ge elever de förutsättningar som 

behövs för att nå kunskapskraven och utvecklas enligt sina förutsättningar. I 

Skolförordningen (2011:185) definieras att  

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den 

omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt om möjligt inom ramen för utbildningen. (SFS, 2011:185 

5 kap. 2§) 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) utformas utbildningen så att barn och elever skall 

kunna ledas och stimuleras i det egna lärandet och personliga utveckling för att så långt 

som möjligt utvecklas mot målen. Vidare poängteras att undervisningen skall vila på 

vetenskaplig grund med stöd i forskning. Barn och elever skall ges en likvärdig 

utbildning, det innebär dock inte att utbildningen skall utformas på samma sätt för alla 

elever.  

Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2006) pekar på att människor är olika och 

skillnader finns när det gäller inlärningen samt att undervisningen bör anpassas efter de 

olika individernas behov. Styrdokumenten för skolan talar om att elever som riskerar att 

inte nå grundskolans mål måste ges möjlighet att nå dessa genom att tillföra resurser till 

skolan, klassen eller den enskilda eleven (SFS, 2010:800). Tillförandet av resurser kan 

ske och utföras på olika vis beroende på de behov och stöd som eleven behöver. Vidare 

poängterar skollagen att personal i skolan har skyldighet att uppmärksamma elever som 

är i behov av extra stöd. Lgr11 (Skolverket, 2011) poängterar vikten av elevens rätt att 

kunna utvecklas, känna glädje och uppleva tillfredsställelsen av att göra framsteg och 

klara svårigheter. Regeringen har lagt en promemoria (Utbildningsdepartementet, 

U2013/6278S) där förslag är att revidera Skollagen för förtydligande av fördelning av 

resurser till och på kommunal och fristående skola. Förtydligandet innebär ett försök att 

uppväga barn och elevers förutsättningar och behov samt att resurser fördelas till skolor 

efter dessa. Promemorian (Utbildningsdepartementet, U2013/6278S) är till för att 

förstärka och styra kommunerna till att säkerställa en hög likvärdighet på utbildning, samt 

tydliggöra kommunens huvudansvar för rätten till en likvärdig undervisning. Rektorer får 

även ett förtydligande ansvar att fördela resurser.  
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Kommunen har ansvar dels genom att fördela resurser till verksamheterna inom 

kommunen, dels att utvärdera resultatet från resursfördelningen (Skolverket, 2009). De 

pedagogiska insatserna utvärderas samt resultaten av möjligheterna eleverna fått för att 

nå målen. Skolenheten har liksom kommunen ansvar för att utvärdera och reflektera över 

vad som görs för den enskilda eleven och på vilket sätt tillförande och fördelning av 

resurser sker på den enskilda skolenheten. 

2.3 Problem som elever med dyslexi kan uppleva i skolan 

Enligt Säljö (2000) har den svenska skolan en traditionell syn på inlärningen. Det visar 

sig bl.a. när det gäller hur möbleringen i klassrum ser ut samt hur undervisningen sker 

osv. Vidare hävdar Säljö (2000) att skolan söker hitta problem till inlärningssvårigheterna 

hos eleven, dvs. att det är eleven som är bärare av inlärningssvårigheterna. Hänsyn måste 

tas till elevens situation, eleven kommer till skolan villig att lära, skolan möter barnet i 

en pedagogisk arena och problem med att läsa och skriva uppstår (Solvang, 2007). För 

att elever med nedsatt funktionsförmåga, såsom dyslexi, skall uppfattas vara som andra 

elever utan dyslexi, är de beroende av anpassningar eller hjälpmedel, kategoriseringen 

utgår från vad som anses vara normalt i olika åldrar (Grönvik & Söder, 2008).  

Samtidigt som Solvang (2007) menar att barn upplever diagnosen dyslexi hotfull och att 

de kände en press från föräldrar och lärare att agera utifrån normer för vad som förväntas 

vara normalt i förhållande till diagnosen. Hävdar Skolverket (2014) att tidiga utredningar 

och diagnoser samt pedagogiska insatser ger förutsättningar för högre självkänsla som 

vuxen. En studie gjord på ungdomar med dyslexi visar att elever tenderar att känna sig 

misslyckade i de tidiga skolåren men att känslan av misslyckandet i högre åldrar 

koncentreras mot läsning och skrivning (Ingesson, 2007). Vidare visar studien att en 

dyslexidiagnos inte automatiskt innebär att eleverna får förståelse för sina problem utan 

att det är viktigt att svårigheterna med läsning och skrivning beskrivs och vad det innebär 

för elevens inlärning.  

De insatser som oftast sätts in är individuella eller små grupper om två till fem elever, 

samtidigt saknas tillförlitlig och relevant forskning som stöder detta (Skolverket, 2014). 

Heimdahl Mattsson, Fischbein och Roll-Pettersson (2010) anger att de flesta elever är 

medvetna om att de behöver extra hjälp och för att få denna hjälp behöver de lämna 

ordinarie klass för att gå till mindre grupp. Vidare poängteras att elever tenderar att känna 

sig annorlunda och marginaliserade vid individuella insatser eller små grupper. Studien 

visar att det är viktigt att alla elevers olikheter har möjlighet och tillåtelse att verka samt 

att ett gott klassrumsklimat är väldigt viktig för den enskilda elevens välbefinnande.  

På grund av att läsning och skrivning tar tid försöker elever med läs- och skrivsvårigheter 

att undvika detta, kontentan innebär enbart sämre läs- och skrivförmåga när övning 

minskar (Jacobsson, 2006: Myrberg, 2007). Jacobson pekar på att när denna onda cirkel 

uppstår resulterar det även i dålig självkänsla som ofta lever kvar långt upp i vuxen ålder. 

Myrberg (2007) poängterar att kraven på läsning och skrivning ökar och förändras med 

tiden i skolan, vilket för en elev med dyslexi kan upplevas som belastande och kan leda 

till stora svårigheter. Svårigheter som elever upplever under skolgången påverkar elevens 
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eventuella fortsatta utbildning (Elbro, 2010). Men enligt McKendree och Snowling 

(2011) finns det bevis på att dyslektiker trots svårigheter att lära sig läsa och skriva 

övervinner sina lässvårigheter och skapar sig framgång och högre utbildning. 

2.4 Åtgärder, hjälpmedel, stöd och åtgärdsprogram 

2.4.1 Enskilt stöd 

Lgr11 (Skolverket, 2011) poängterar att rektor har ansvaret för att resurser tillsätts och 

för att arbetsmiljön utformas så att eleven får tillgång till handledning. Vidare skall rektor 

se till att läromedel och annat stöd implementeras på bästa sätt att eleven själv skall kunna 

söka och utveckla sina kunskaper. Det finns olika former av stöd som kan implementeras 

som tillgång till bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Skolans undervisning och 

elevhälsa utformas efter elevens behov. Resursfördelning och stödåtgärder anpassas till 

den enskilda elevens utveckling och efter lärares värdering (Skolverket, 2011).  

2.4.2 Inkludering 

Att forma undervisning, resursfördelning och stödåtgärder efter den enskilda eleven, 

bygger enligt Szonyi (2005) på ett rationellt synsätt. Det innebär att elever är i svårigheter 

och att undervisningen bör utformas för att möta och utveckla eleven utifrån dennes 

förutsättningar och behov. Detta synsätt innebär också att eleven inkluderas i 

klassrummet med andra elever. Begreppet inkludering innebär en strävan att alla elever 

skall var likvärdiga medlemmar och helt och fullt kunna delta i den gemensamma 

utbildningen (SPSM, 2008; Nilholm, 2006). Det handlar om målsättningar och 

utvecklingsprocesser som leder till sammanhållna gemenskaper där alla har sin 

tillhörighet och ett personligt ansvar för att forma helheten (Nilholm, 2006). Vidare ses 

flera faktorer för tydlig inkludering viktiga som att i ett klassrum har alla elever lika 

inflytande, diskussioner och utbyte mellan elever sker, elever har engagemang i arbetet 

och de sociala relationerna utvecklas. Forskning visar att kamrater har stor betydelse för 

elevers resultat i skolarbetet, kamrateffekten innebär att en god social miljö och att känna 

tillhörighet är viktiga förutsättningar för skolarbetet (Skolverket, 2013).  

2.4.3 Extra anpassning 

Elever kan få extra anpassning i mindre utsträckning som kan verka inom ordinarie 

undervisningsform (Skolverket, 2014). Denna anpassning kräver inget formellt beslut och 

kan genomföras av pedagoger på skolan. När eleven upplevs vara i behov av extra 

anpassning skall detta dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen, i 

dokumentationen beskrivs vilka insatser som eleven är i behov av för att nå 

kunskapskraven (SKF, 2010:800). Anpassningar innebär i regel att eleven undervisas 

individuellt eller i grupp, det kan innebära anpassat material och uppgifter, samt att 

alternativa verktyg kan finnas tillgängliga (Skolinspektionen, 2011). Elever arbetar ofta 

enskilt där krav på egen planering inom tidsramar finns, anpassningar kan därmed göras 

med kortare texter, färre uppgifter eller avgränsningar på annat sätt. Dessa anpassningar 

av olika slag kan upplevas som tidskrävande för lärare vilka kan uppleva att de har ex. 

för stora klasser eller tidsbrist. 
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Elever kan få särskilt stöd som normalt inte är möjligt att genomföra inom ordinarie 

undervisningsform (Skolverket, 2014). Vid framtagandet av åtgärder vid särskilt stöd 

krävs alltid en grundlig utredning om vikten av anpassning, behovet samt tiden under 

vilket åtgärderna skall gälla. Denna form av särskilt stöd kan vanligtvis inte genomföras 

av lärare eller övrig skolpersonal, utan kräver beslut av rektor och dokumentation i form 

av ett åtgärdsprogram. Den stora skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd 

är varaktigheten och omfattningen av insatserna.   

2.4.4 Alternativa hjälpmedel 

Elever som trots träning av sina färdigheter att läsa och skriva inte utvecklas för att nå 

kunskapskrav och mål, bör få möjlighet att välja alternativa hjälpmedel som 

kompensation för sin förmåga (Damsby, 2008). Detta pekar även 

Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2006) på och hävdar att elever i behov av 

stöd och anpassningar bör få möjlighet att utnyttja alternativa verktyg för att på så sätt 

kunna uppnå kommunikation och inlärning. Alternativa verktyg är ett komplement till 

papper och penna (Skolverket, 2011). Det kan vara exempelvis dator med talsyntes, 

rättstavningsprogram, mobiltelefon, Ipad, skannerpenna, Iris scan mouse m.m. De 

alternativa verktygen utformas och bestäms i samarbete med elev, lärare och 

speciallärare/specialpedagog. Dessa verktyg är en hjälp för att eleven skall kunna uppnå 

sin fulla potential och kunna utnyttja sina styrkor och förbigå sina svårigheter.  

En studie gjord i Taiwan av Hsin-Yu Chiang & Chien-Hsiou (2011) visar att alternativa 

hjälpmedel gör elever mer självständiga. Studien visar att elever upplever att de förstod 

mer under sin engelska undervisning och att läsa, skriva, stava och tala underlättades med 

alternativa hjälpmedel. En svensk studie gjord av Damsby (2008) visar att 

specialpedagoger i stor utsträckning var positiva till användandet av alternativa 

hjälpmedel och anger att elever i svårigheter bör få tillgång till dessa. Dessutom visar 

studien att elever och lärare inte var lika positiva. Merparten av respondenterna i studien 

ansåg att anpassningar med alternativa hjälpmedel bör implementeras innan högstadiet. 

När eleverna väl börjat högstadiet upplevdes dessa som svåra att implementera. Damsby 

(2008) menar att studien pekar på att införande av alternativa hjälpmedel kräver kunskap 

och tid vilket deltagande pedagogerna ansåg var bristande.   

2.4.5 Utredning 

För att klargöra elevernas svårigheter, görs pedagogiska kartläggningar 

(Skolinspektionen, 2011). Kartläggningen redovisar den pedagogiska bedömningen av 

stödbehovet, vilket behov eleven har, skolsituationen i individ-, grupp- och skolnivå 

(Skolverket, 2014). I väntan på resultatet från kartläggningen anpassar skolorna 

undervisningen för den enskilde eleven och vid behov tillsätts även särskilt stöd 

(Skolinspektionen, 2011). Samtidigt visar forskning att det finns skolor som väntar på 

dyslexiutredning innan adekvat stöd implementeras, eftersom en diagnos tenderar att vara 

kriterium för stödundervisning (Heimdahl Mattsson, Fischbein & Roll-Pettersson, 2010). 

Denna väntan leder till att eleverna upplever att målen blir oövervinnerliga. Merparten 

skolor tenderar att göra kartläggningar under årskurserna 3-5 (Skolinspektionen, 2011).   
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Rektor är den som har yttersta ansvaret och som skyndsamt skall se till att utredning sker 

(SFS, 2010:800). Dyslexiutredningar görs av skolpsykologer, specialpedagog eller 

speciallärare på uppdrag av skolan eller föräldrar (Myrberg, 2007). Utredningar 

genomförs med en serie individtester där olika material används. Vidare hävdas att vissa 

skolor använder ett flertal material, medan andra skolor endast använder enstaka material.  

2.4.6 Åtgärdsprogram 

När styrdokumenten Lgr11 började gälla innebar det även att bestämmelserna om arbete 

med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden (Skolverket, 2014). De Allmänna råden 

(Skolverket, 2014) förtydligar vikten av upprättandet, uppföljningen samt utvärdering av 

åtgärdsprogram, detta för att stötta elevers möjlighet att uppnå kunskapskraven i Lgr11 

(Skolverket, 2011). Elever med dyslexi har i regel under skolåren arbetat utifrån 

åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram är ett dokument som används för att kvalitetssäkra stödet som elever i 

behov av särskilt stöd behöver (Skolverket, 2014). Åtgärdsprogrammet utgår från en 

pedagogisk utredning av elevens behov, vilket sammanställs i ett dokument som följs upp 

och utvärderas. För att elever och vårdnadshavare skall kunna ta ställning till om åtgärder 

är relevanta krävs att konkreta och utvärderingsbara åtgärder dokumenteras. Dessa 

åtgärder kan innebära att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen, 

specialpedagogiska insatser under längre eller kortare perioder med speciallärare, tillgång 

till elevassistent, placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller 

anpassad studiegång. Den ansvariga personalen genomför ett kontinuerligt arbete med att 

följa upp och utvärdera åtgärderna. Detta sker enligt den plan som upprättas i samband 

med uppförandet av åtgärdsprogrammet.   

2.5 Den specialpedagogiska rollen 

För att elever med dyslexi skall lyckas i sina intentioner att skapa sig en god utbildning 

krävs av läraren och specialläraren att de ser eleven som en helhet dvs. både styrkor och 

svagheter och inte bara en elev med dyslexi (Nielsen, 2011). En speciallärare som kan 

visa möjligheterna som eleven har, kan därmed lyckas uppmuntra elever att överkomma 

sina begränsningar och skapa möjligheter till framtida fortsatta studier. En lärare som 

däremot ger eleven känslan av att vara ointelligent och inte kapabel att klara studier, kan 

ge långtgående konsekvenser och skapa barriärer till vidare studier, oavsett om eleven 

samtycker eller inte samtycker till lärarens uppfattning. Nielsen (2011) menar att genom 

att skapa förståelse för hur eleven själv fungerar och vad som underlättar för dennes 

inhämtande av kunskap bygger upp elevens självförtroende och skapar förtrogenhet av 

den egna förmågan och en känsla av att lyckas. Vidare menar Nielsen (2011) att 

specialläraren behöver tillsätta tid, utrymme och verktyg för att skapa förutsättningar för 

elevens utveckling. Samtidigt behöver specialläraren kompetens och många olika 

undervisningsmetoder för läsning och skrivning i olika åldrar, detta för att kunna förstå 

och skapa undervisningsformer som passar den enskilde eleven. Därtill behöver 

specialläraren träffa eleven för att kunna förstå hur stöd skall sättas in och hur guidning 

skall ske.  

God pedagogik innebär att kunna samarbeta med eleven och kunna hitta och prova på nya 

okonventionella lösningar (Heimdahl Mattsson & Roll-Pettersson, 2007). Samtidigt 

hävdar Elbro (2004) att för en yngre mer oerfaren pedagog som inte följder den 
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traditionella metoden med tillhörande lärarhandledning finns risken för att elevens läs- 

och skrivsvårigheter ökar. Heimdahl Mattsson och Roll-Pettersson (2007) pekar på att det 

är viktigt att inte ignorera problem, att vara intresserad, positiv, juste, rättvis och 

målinriktad samt att inte ge upp om någon elev. Detta är några av de egenskaper som 

kännetecknar en bra pedagog. Slutligen uppmanas att tydliga mål och stimulerande 

aktiviteter är viktiga för att eleven skall uppleva undervisningen positiv och inspirerande. 

Specialpedagoger och speciallärare är de som i stor utsträckning har god överblick av 

resultaten för elever som inte uppnår målen (Skolverket, 2013). Dessa pedagoger är därför 

en viktig del i organisationen kring eleven. De kan med sin erfarenhet och kunskap bidra 

med relevanta pedagogiska kunskaper samt ge råd och stöd i organisatoriska förändringar 

på skolan, vilket utmynnar i att kunna ge bättre pedagogiskt stöd utifrån elevens behov 

(Skolverket, 2013).   

2.6 Teoretisk ansats 

Denna studie har ett systemteoretiskt synsätt (Öqvist, 2010) på hur resursfördelning sker. 

Rektorer, lärare, speciallärare, specialpedagoger och elever lever i en helhet, med 

relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Tänkandet är cirkulärt som rör sig 

tillsammans i ett sammanhållet kretslopp där ingen del är viktigare än någon annan. 

Öqvist (2010) menar att individer, organisation och omvärld är ömsesidigt beroende av 

varandra. Det handlar om förhållningssätt samt förståelse av världen utifrån termer. 

Helhet - Världen består av många delar där varje handling ger en effekt på övriga delar i 

systemet. Individens handlande måste betraktas som en del i en större helhet vilket utgör 

en länk i ett större kretslopp. Relationer - Människornas relationer med andra i form av 

kommunikation och beteende behövs för att finna lämpliga lösningar och förändringar. 

Detta innebär att det inte är meningsfullt att enbart se till endast en person. Funktioner - 

För att göra förändringar behöver systemet förnyas och det sker i samspel med 

omgivningen. Sammanhang - Vi lever i ett sammanhang där vi påverkar och påverkas av 

varandra och detta skapas genom samtal och överenskommelser. Mönster - Fokus som 

läggs på tankesätt där letandet efter mening, mönster, möjligheter, lösningar och beteende 

resulterar i att syndabockstänkandet försvinner.  

 

      Helhet 

 Mönster       Relationer 

 

 F  

 Funktioner  

 

Figur 1: Det systemteoretiska synsättet. 

Sammanhang 
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Vidare ses undervisningen enligt den sociokulturella teorin (Säljö, 2000) som pekar på 

att elever i sociala sammanhang inte kan undgå att utvecklas. Denna teori har ursprung 

från den ryska psykologen Lev S. Vygoskij (2001) där lärandet utgår från elevens 

proximala utvecklingszon. Vilket är den gräns i lärandet när eleven håller på att utvecklas 

från sin nuvarande utvecklingsnivå för att nå nästa kunskapsnivå i samverkan och 

assistans från ex lärare, kamrater eller förälder. Eleven utvecklas med assistans för att 

därefter klara av att självständigt arbeta på denna nivå.  

Lärare, speciallärare, specialpedagoger tenderar att möta barn på olika sätt beroende på 

vilket synsätt och uppfattning denne har om problem (Nilholm, 2007). Enligt Nilholm 

(2007) delas förhållningsätt in tre olika perspektiv: det kompensatoriska, det kritiska samt 

dilemma perspektivet. Skillnaderna perspektiven emellan är var de placerar problem, hos 

barnet, i omgivningen eller genom att inkludera komplexiteten i problem. Det 

kompensatoriska tar sig i uttryck att anpassa barnet till omgivningen och kompensera de 

bister eller egenskaper som finns hos barnet. Det kritiska perspektivet riktar kritik mot 

synsätt som sätter problemet hos barnet och pekar ut barn som normala eller onormala. 

Problem bör sökas utanför barnet eftersom det uppstår i mötet med omgivningen samt att 

specialpedagogik bör upphöra och skolan bör möta vare barn utifrån deras förutsättningar. 

Genom att ta sig an problemen på rätt sätt uppstår inga problem. Dilemmaperspektivet 

riktar kritik mot det kritiska perspektivet och ser lösningen och svaret som dilemmat samt 

att det inte finns något givet eller enkelt svar på ett problem. Detta perspektiv tar sitt 

uttryck i att medvetandegöra motsägelsefullheter som t.ex. gäller förhållandet mellan 

styrdokument och verklighet. 

  



 

15 

 

3 Metod och genomförande 

3.1  Design  

Den valda metoden för studien är kvalitativ intervju. Att kunna få ta del av respondentens 

livssituation och uppfattningar om hur stöd och anpassningar sätts in och hur det uppfattas 

av elever är något som verkligen är av intresse och viktigt som speciallärare och därmed 

mitt framtida yrke, med grund i detta motiveras mitt val av metod. En intervju kan skapa 

en världsbild av hur undersökningspersonerna upplever och uppfattar situationen i skolan, 

vilket enligt Kvale (1997) är styrkan med denna metod. Samt kan en intervju ge möjlighet 

att försöka förstå människors sätt att tänka och resonerar kring ett ämne (Trost, 2012). 

För att få svar på forskningsfrågorna utgick intervjuerna från bestämda ramar. Frågorna 

var öppna och utgick från att informanterna så lite som möjligt skulle kunna svara endast 

”ja” eller ”nej”. Frågor följdes även upp för att få ytterligare information och fylligare 

svar, detta i enlighet med Bryman (2011), som menar att styrkan med kvalitativa 

intervjuer ligger i att intervjuaren kan följa upp och skapa djupare förståelse för 

informantens åsikter och upplevelser.  

Syftet med intervjuerna är att belysa frågeställningarna ur olika aspekter. För att kunna få 

svar på studiens frågor valdes därför intervju framför enkätstudie. Specialläraren och 

specialpedagogen har ansvar att förverkliga skolans uppdrag och ge elever förutsättningar 

till att nå kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket, 2011). Eleven kan utifrån elevperspektivet 

belysa hur de upplever resurser och anpassningar/stöd. Intervjuerna är inte till för att 

bevisa något, utan är istället fokuserade på att undersöka om informanterna har en samsyn 

i fördelandet av resurser och stöd. Förhoppningen är att denna information skall skapa en 

bredare förståelse för området genom att belysa dels elevens perspektiv och dels 

specialläraren/specialpedagogens perspektiv. 

Nackdelen med intervju som metod är risken för intervjueffekt (Bryman, 2011).  

3.2  Urval  

Eleverna är tillfrågade efter kriterier dyslexidiagnos, kännedom samt villiga att delta och 

besvara på frågor om och utifrån sin situation i skolan. De är båda fjorton år. Under 

höstterminen årskurs sju ingår byte av skolenhet och eleverna har gått tre terminen på 

nuvarande skolenhet. Val av informanter har gjorts genom ett målinriktat urval, där 

informanter bedömts vara relevanta för forskningsfrågorna och syfte (Bryman, 2011). 

Valet av informanter riktades till två elever i grundskolan under de senare åren, eftersom 

de har längre erfarenhet av skolarbete. Förhoppningen var att dessa två elever har 

möjlighet att kunna uttrycka sina upplevelser utförligare dvs. är mer verbala än yngre 

elever. Förhoppningen var även att eleverna ägde medvetenhet om sina svagheter och 

styrkor med sin dyslexi samt att de har viss kunskap om stöd och anpassningar som de 

får i sin skolvardag och vetskap om möjligheter till ytterligare stöd och anpassningar som 

finns tillgängliga. Eftersom eleverna var kända för mig kan detta ses som en fördel för 

studien genom att det förmodligen underlättade deras villighet att delta i studien samt att 

intervjuerna kan flyta lättare. Samtidigt kan kännedomen ge negativa effekter där eleven 

inte vågar eller vill ge svar som för mig kan uppfattas negativ. Jag försöker dock vara 

medveten om att det kan påverka studien enligt Bryman (2011). 
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Kontroll har gjort genom samtal med föräldrar och pedagoger för att säkerhetsställa att 

eleverna i studien diagnostiserats dyslektiker. Jag har valt att kalla eleverna för Elev A 

och Elev B. Vid elevernas skolenhet tillfrågades en speciallärare samt en 

specialpedagog/speciallärare som har och arbetar för närvarande med eleverna. Dessa 

ingår i min yrkeskrets. Jag har valt att definiera informanterna till Pedagog A och Pedagog 

B. Lärarna i undersökningen har stora erfarenheter av yrket.   

Pedagog A har arbetat som mellanstadielärare sedan 1975, specialpedagogutbildning 

avslutades 2000 och har arbetat som speciallärare/specialpedagog sedan avslutad 

utbildning. Pedagog A har gått diverse kurser i läs- och skriv, Grava läs- och skriv, 

Stavelse kurs, Wittingutbildning, Grava skriv, Lexia m.m.  Pedagog A hävdar att 

kompetensutveckling har skett på Pedagog A:s initiativ. Pedagog A har undervisat på 

universitet i läs- och skrivundervisning samt pedagogik.  

Pedagog B har arbetat i 9-10 år. Som speciallärare har Pedagog B arbetat under 4,5 år, är 

utbildad inom Barn och utbildningspedagogik samt Lärarutbildning 1-7. Pedagog B går 

idag matematiklyftet och önskar mer utbildning inom matematik, engelska samt 

Speciallärarutbildningen. 

3.3  Genomförande 

Tid och plats bestämdes för respektive intervju. Det personliga mötet och platserna som 

valdes medförde att det gick lätt att skapa en god grund för en avslappnad och trygg 

intervjusituation. Innan intervjun pratade vi om vardagliga saker för att skapa en bekväm 

situation.  

Först intervjuades speciallärare och specialpedagog. Intervjuer med speciallärare och 

specialpedagog/speciallärare har genomförts enskilt, utan paus i respondenternas hem, 

mellan 60-90 minuter. Intervjuerna har genomförts utifrån en frågeguide (bilaga 1). Om 

frågetecken uppstått har kompletterande frågor ställts vid behov. 

Kontakt togs därefter med elever för att bestämma tid och plats. Dessa intervjuer skedde 

enskilt under samma dag vid en skolenhet och varade mellan 60-90 minuter utan paus. 

Intervjuerna har genomförts utifrån en frågeguide (bilaga 1) 

Inspelning skedde med mobiltelefon samt användes dator som backupp. När intervjuerna 

var gjorda transkriberades dessa så snart som möjligt, detta för att skapa överblick av 

svaren. Transkriptionerna lästes igenom vid ett flertal tillfällen för att urskilja olika 

uppfattningar och förhållningssätt samt för att uppmärksamma åsikter. Därefter skrev jag 

ut dem för att göra genomgång av svaren och ge en tydlig översikt över 

sammanställningsprocessen. Jag upplevde detta som ett tydligt och överskådligt sätt att 

arbeta och bearbeta data. När detta var gjort kunde jag med hjälp av dator flytta och 

kopiera texter under respektive rubrik. Urval av citat genomfördes noggrant för att belysa 

och stärka studien. 

De fyra etiska forskningsreglerna har beaktats under denna studie enligt Vetenskaprådets 

forskningsregler (2002). Informationskravet har uppfyllts genom att samtliga 

respondenter samt föräldrarna har erhållit information om studien muntlig information, 

därefter skickades informationsbrev med studiens syfte och innehåll hem (bilaga 2). 

Samtyckeskravet fastställdes genom att föräldrarna har haft möjlighet att ta ställning till 
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deras barns deltagande eller icke deltagande, samt möjlighet till att ställa frågor, samtycke 

gjordes skriftligt (bilaga 3). Deltagarna har även upplysts om att de under intervjuns gång 

har möjlighet och rätt att avbryta intervjun. Föräldrar, deltagande elever samt deltagande 

pedagoger har informerats om konfidentialitetskravet att samtliga deltagare är 

avidentifierade samt nyttjandekravet att uppgifterna inte sprids till obehöriga. 

Informationen från studien kommer endast att användas för denna studie och kommer inte 

att utlånas eller överlåtas till andra rapporter. Personlig data eller annat känsligt material 

som kan identifiera respondenterna kommer inte att redovisas (Stukát, 2005). 

Respondenterna har även fått möjlighet att ta ställning till om de är intresserade av att ta 

del av rapporten innan inlämnandet.  

Medvetenheten om vikten av att vara hederlig samt mitt moraliska ansvar har jag 

anammat i min forskarroll (Kvale & Brinkmann, 2009). Källor, skrifter och 

forskningslitteratur är refererade på ett vedertaget sätt samt är information från 

respondenterna redovisade på ärligt sätt (Stukát, 2005). 

Validiteten dvs. om studien undersöker det den är tänkt att mäta anser jag var uppfyllt. 

Studien är liten och ses som djupgående mer än generaliserande. Studien försöker inte ge 

en bild av alla elevers stöd och anpassningar. Intervjuerna fokuserar på hur 

respondenterna uppfattar resursfördelning på en skolenhet, dock inte generellt för alla 

skolor, för att kunna generalisera skulle fler respondenter och intervjuer krävas. Resultatet 

anser jag vara av vikt för hur några respondenter uppfattar situationen de befinner sig i 

och dessa kan ses som en representativ urvalsgrupp för denna skolenhet. Eftersom 

medvetenheten finns om intervjuarefftekten anstränger jag mig för att inte låta mina 

åsikter och uppfattningar färga intervjuerna. Jag har dock försökt lägga till frågor och 

följdfrågor för att skapa förtydligande när jag har behövt mer information. Vid 

genomgång av materialet har jag försökt att använda öppna ögon och inte luta mig på 

mina tidigare kunskaper i ämnet. 

Min uppfattning är att reliabiliteten är hög och studien grundar sig på material som 

samlats in, behandlats och utvärderats på liknande sätt. Reliabilitetsbrister i 

undersökningen bör dock finnas i åtanke eftersom feltolkningar av frågor i form av 

respondentens uppfattande av frågorna eller feltolkningar av respondentens svar kan 

föreslå. Dagsformen kan också spela in hur frågorna ställs, hur frågorna mottas och 

gissningseffekten där respondenten gissar till hur mottagaren skulle vilja att svaret skulle 

vara kan inte uteslutas. För att öka reliabiliteten i undersökningen skulle det vara av vikt 

att öka antalet intervjuer (Stukát, 2005). Resultatet kunde sett annorlunda ut om det varit 

fler oberoende parter som tolkat och bearbetat materialet från intervjuerna. 
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4 Resultat 

Resultatet kommer att redovisas tema för tema där elevernas intervjuer redovisas först 

följt av lärarnas. 

4.1 Uppfattningen om skolan  

4.1.1 Eleverna 

Elevernas uppfattning av hur de upplever skolsituationen baseras på sociala relationer 

samt undervisningssituationen med dess organisation.  

Båda eleverna tycker om att gå i skolan där de känner gruppgemenskap med flera elever. 

De upplever båda att klassen är bra, dock uttrycker Elev B att lärarna säger att klassen är 

något stökig.  

Undervisningen upplever eleverna att de gör som alla andra, de läser samma texter, 

skriver svar på frågor, skriver av tavlan, de använder skrivböcker, papper, penna, de gör 

redovisning som alla andra osv. De uppfattar inte att de möjlighet att använda någon 

annans anteckningar och har aldrig fotat av med telefon eller iPad. Vid något tillfälle har 

de erhållit extra tid vid prov. Detta har däremot aldrig varit aktuellt vid redovisningar. De 

upplever svårigheter att hinna läsa och svara på frågor vid prov. Muntliga läxförhör har 

aldrig genomförts, samt har aldrig användande av alternativa verktyg vid läxförhör, 

redovisningar eller prov förekommit. 

De uppfattar idrott och slöjd som favoritämne eftersom de inte är teoretiska ämnen. I de 

roliga ämnena ingår inte läsning och skrivning på samma sätt, vilket innebär att ämnena 

upplevs mer positivt. Elev A uttrycker det genom att säga 

”Idrott då får man röra på med kroppen och det är roligt, slöjd det är roligt för att man, mhm, alltså 

det gör att man håller på med kroppen man måste tänka också på vad man skall göra, bild det är 

ungefär samma som slöjd.”  

Elev A uttrycker även matematiken positivt eftersom den innehåller ”kluringar” dvs. 

uppgifter som innehåller texter med logiska och vardagliga handlingar som skall lösas. 

4.1.2 Speciallärare/pedagog 

Pedagog A och B upplever att det finns goda möjligheter för elever med dyslexi att klara 

sig i skolvardagen och att det fungerar bra för elever med dyslexi. Båda pedagogerna 

upplever att det finns olika skolmaterial som kan anpassas för elever med dyslexi. 

Material som finns att tillgå är olika varianter av texter, uppgifter, annat material, samt 

inspelade texter via inläsningstjänst. Elever med dyslexi har även tillgång till egna datorer 

eller iPad. Vissa läromedel finns även att tillgå via nätet vilket elever med datorer eller 

iPad kan utnyttja. Texter som har mindre textmassa med färre fackord och svåra ord finns 

även att tillgå. Det förekommer även muntliga genomgångar och diskussioner.  

Båda pedagogerna tycker att relativt många pedagoger använder undervisningsmaterial 

med inspelat material där lärare ser till att elever med dyslexi har möjlighet att förbereda 

sig hemma genom att lyssna på texter och avsnitt i hemmet samt möjlighet att lyssna på 

läxor, denna möjlighet finns framförallt i so-ämnen och engelska-ämnet. Hur mycket som 

används och anpassas vid lektionstillfället är beroende av den undervisande läraren. 
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4.2 Svårigheter i skolan 

4.2.1 Eleverna 

Båda eleverna uttrycker att svenska- och engelska ämnet är jobbiga eftersom det gäller 

att läsa, skriva och förstå texter. Elev B upplever även So-ämnen negativt. Eleverna 

upplever läsning, skrivning och textförståelse som problematiskt och negativt. 

Framförallt Elev A beskriver svårigheterna med läsning, skrivning och förståelsen genom 

att uttrycka 

”Ja, läsa, skriva och förstå, för jag kan ju läsa jättefort fast jag förstår inte texten ju, jag kan bara 

rabbla igenom den där, eller om jag läser sakta så förstår jag ju.” 

Båda eleverna försöker att läsa fort vilket innebär att de inte förstår vad de läser. När de 

läser kortare texter läser Elev A för att skapa läsförståelse, vilket enligt eleven tar längre 

tid. De upplever läsning och skrivning som tidskrävande. När de skall skriva av från 

tavlan använder de strategier som innebär att de skriver slarvigt eller hoppa över slutet av 

meningar, vilket leder till svårigheter att läsa anteckningarna. De positiva tillfällen vid 

läsning och skrivning är när eleverna får göra egen forskning, där eleverna själva får välja 

ämne och område som är intressanta för dem.  

Samtidigt som eleverna upplever engelska ämnet negativt upplever båda engelska 

undervisningen positiv när de läser texter och går igenom uppgifter. De ingår i en mindre 

grupp om sju elever där specialläraren är den undervisande läraren. Specialläraren är den 

som framförallt ger dem tips och idéer. När det gäller det engelska ämnet uttrycker även 

Elev A frustration över att inte uppfatta och förstå språket, det visar eleven genom att 

uttrycka ”Man blir trött om man, när man hör på ett annat ljud hela tiden, ett annat språk”. 

Eleverna upplever det negativt med betyg som tilldelas efter förmågan att kunna läsa, och 

skriva svar på prov, att kunna och hinna läsa böcker, samt att de betygssätts utifrån 

redovisningar som innebär att de kan innehållet utan att titta i sina anteckningar. Detta 

system att betygsätta beskriver Elev A genom att uttrycka ”Man hinner inte läsa och 

skriva, det är lite dumt”. De har vid provtillfällen ingen hjälp att läsa eller skriva. Vid ett 

fåtal tillfällen är speciallärare med under provtillfället. De upplever att de har möjligheten 

att räcka upp handen och ställa frågor, men Elev A beskriver ”Man kan inte räcka upp 

handen för varje fråga direkt”.  

4.2.2 Speciallärare/specialpedagog 

Problematiken eleverna har enligt pedagogerna är framförallt läsa och läsförståelse av 

texter. Gemensamt för pedagogerna är att de träffar elever och tränar dem i läsning, 

läsförståelse och skrivning. 

Pedagogerna beskriver att elevers problem visar sig genom elevernas vilja att vara som 

alla andra samt förmågan att förstå sitt egna lärande. Det visar sig bland annat genom 

elevernas ovilja att använda kompensatoriska hjälpmedel såsom dator eller iPad samt den 

egna drivkraften.  

De poängterar även att de inte är helt införstådda i hur undervisningen bedrivs av övriga 

lärare men ser att det ser olika ut vid olika lektioner beroende av vilken lärare som 

undervisar. 
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4.3 Resurser, anpassningar och stöd 

4.3.1 Elever 

Eleverna upplever inte att mycket anpassningar och stöd i undervisningen sker under 

grundskolans senare år. Elev A är osäker på om lärarna är medveten om att eleven är i 

dyslexi medan Elev B uttrycker att alla fått denna information vid skolstart på 

skolenheten. Eleverna upplever att de inte deltagit vid någon utformning av 

åtgärdsprogram vid denna skolenhet.  

Engelska undervisningen bedrivs i mindre grupp om sju elever vilket enligt eleverna är 

det stöd och den anpassning som är gjord. Det är även vid dessa tillfällen de upplever att 

kompensatoriska hjälpmedel används och uppmuntras. Elev A beskriver sig vara positiv 

till mer användande av kompensatoriska hjälpmedel medan Elev B är negativ. De har 

möjlighet att delta i mindre grupp vid matematiklektioner vilket ingen av eleverna 

upplever nödvändigt. 

I årskurs sju fick båda eleverna hjälp att hitta svar på frågor genom att läraren skrivit 

sidhänvisningar, detta upplevdes som mycket positivt. Lärare har även skrivit frågor till 

Elev A, för att underlätta och stödja sökande vid egen forskning, vilket upplevdes positivt. 

Båda eleverna har datorer på skolan som följt med från grundskolans tidigare år, dessa 

datorer använder eleverna vid informationssökning på nätet. Elev A använder dator även 

vid skrivning av uppsatser samt skrivning av längre texter. Elev A har blivit tilldelad en 

iPad under höstterminen vilket eleven upplever positivt, pga. att iPaden upplevs lättare 

att använda och smidigare att ta med. Elev B är negativ till användandet av 

kompensatoriska hjälpmedel och uttalar vid ett flertal tillfällen ”Jag vill ju vara som alla 

andra”. Samtidigt önskar eleven en iPad. Båda eleverna har iPad och dator hemma och 

använder dessa för att spela spel och söka information på nätet. 

4.3.2 Speciallärare/specialpedagog 

Gemensamt för pedagogerna är att de träffar elever och tränar dem i läsning och 

skrivning. Dessutom skall de se till att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver i 

undervisningen genom att informera, utbilda och ge förslag till berörda lärare. 

Pedagogerna upplever olika när det gäller råd och stöd som de ger till berörda lärare. 

Pedagog B upplever att lärare anammar råden och stöden. Pedagog A upplever att de råd 

och stöd som de ger till berörda lärare tas emot väldigt olika. Detta visar pedagogen 

genom att uttrycka 

”Ibland blir de så bra och ibland blir det ingenting, skratt, ibland kan man säga saker tio gånger och 

det blir, händer ingenting, det är väldigt svårt, alltså” 

Pedagog A poängterar att det har sin grund i olika orsaker bl.a. lärarens personlighet, 

erfarenhet av yrket, storleken på elevgruppen, lärarens uppfattning och kunskap om 

dyslexi samt lärarens uppfattning om tidsbrist.  

För att anpassningar och stöd skall tillfalla eleven, upplever pedagogerna att det största 

kriteriet är måluppfyllelse där lärare kan relatera till elevers resultat i förhållande till mål 

och kunskapskrav. Överlämnandesamtal från föregående stadium påverkar även hur stöd 

och anpassningar sker samt till viss del utredningar. Klasslärarens och ämneslärares 

önskemål har stort inflytande på hur stöd och anpassningar genomförs, om det skall ske i 
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klassrum, enskilt eller i mindre grupp. Utformandet av anpassningen kan innebära att 

under en kortare period ex. under ett visst tema kan eleven få extra stöd och därefter återgå 

till klassen, enligt Pedagog B. 

Undervisningen som pedagogerna bedriver anpassas för elever med dyslexi. Pedagog B 

har undervisning i liten grupp och använder regelbundet alternativa verktyg som dator 

vid undervisningen. Vid undervisningstillfällen används inläst material som skickas hem, 

upprepade tillfällen för att lyssna på texter, samt möjlighet till att skriva på dator eller 

iPad, mycket muntliga genomgångar samt högläsning av texter som sedan diskuteras. 

Samtidigt säger Pedagog B att elever undviker att använda kompensatoriska 

hjälpmedel ”…man vill ju inte vara annorlunda, så många väljer ju bort, tyvärr, än så 

länge, men det är ju sånt man får jobba på”. 

Pedagog A träffar elever enskilt eller mindre grupp under en till fyra gånger i veckan. Där 

undervisningen koncentreras mot träning av avkodning, läsning och läsflyt. Pedagogen A 

har anpassade texter och material. Användande av alternativa verktyg är begränsad under 

dessa träffar. 

Vid upprättade av åtgärdsprogram deltar Pedagog A vid behov och Pedagog B deltar inte. 

Åtgärdsprogram upprättas en gång per termin, vid utvecklingssamtalen tillsammans med 

klasslärare, elev och förälder. Vid önskemål från lärare, elev eller förälder kan samtal 

upprättas ett flertal gånger per termin eller år. Utvärdering av åtgärdsprogram sker enligt 

Pedagog B vid betygssättning medan Pedagog A gör tester för att se om adekvata insatser 

ger eleven en utveckling. 

Klasskonferenser där all personal deltar, samt skolkurator, ev. skolpsykolog sker en till 

två gånger per termin. Vid dessa träffar går varje elevs enskilda skolsituation igenom. 

4.4 Förbättringsmöjligheter  

4.4.1 Eleverna  

Båda eleverna föredrar muntliga genomgångar, diskussioner om det egna arbetet, 

gruppdiskussioner samt redovisningar utifrån egna valda intressen. Dessa arbetssätt 

genomförs inte av alla lärare eller i alla ämnen. De önskar även mer tid för att hinna läsa 

texter och svara på frågor istället för att de endast hinner med uppgifter som genererar 

betyg E-C. 

Elev A önskar komprimerade texter för att underlätta läsningen. Eleven anser att skolan 

borde inrikta utbildningen på vad eleven vill arbeta med i yrkeslivet och därför anpassa 

utbildningen till det som är nödvändigt för eleven att lära. 

Elev B önskar inlästa frågor och möjlighet till muntliga svar, med hjälp av iPad eller dator 

vid prov, detta för att provresultaten skulle förbättras enligt eleven. Eleven upplever att 

skolan tar för mycket tid och skulle kunna komprimeras med kortare dagar och färre antal 

dagar i skolan. 



 

22 

 

4.4.2 Speciallärare/specialpedagog 

Pedagogerna upplever att det inte finns tydliga direktiv från ledningen när det gäller 

insatser för elever med dyslexi och att pedagogerna använder väldigt lite tid till annat än 

läsning, skrivning och läsförståelse. 

Pedagogerna beskriver att lärares kunskap om dyslexi spelar in på hur undervisning sker. 

Vid avsaknad av kunskap eller liten kunskap ger detta svårigheter för eleven att hinna 

göra bl.a. prov och redovisningar. Pedagog A upplever att det finns många lärare som inte 

tänker på att det finns elever med dyslexi när de för bl.a. genomgång och läxor och därför 

inte anpassar undervisningen samt material för dessa elever. Diskussioner förekommer i 

begränsade fall inför och under arbetets gång vid producering av egna texter. Vidare 

poängterar pedagog A vikten av att lära elever att använda alternativa verktyg 

”… man skulle kunna ta mycket större hänsyn till dyslektikerna och förstå det här bättre och använda 

alternativa verktyg, fullt ut från början nästan, så att det blir en, så att det blir en, deras förlängda 

arm, helt naturligt och att det ingenting att prata … så man inte behöver hålla på och motivera och 

komma ihåg utan det skall finnas där, självklart.” 

Pedagog A upplever att anpassningar minskar för elever i grundskolan de senare åren och 

att texter och material anpassas i mycket mindre utsträckning. Hur mycket som anpassas 

för eleverna är väldigt beroende av vilken lärare som undervisar. Båda pedagogerna pekar 

på att alternativa verktyg såsom telefon, iPad och datorer bör implementeras och användas 

på ett tydligare och mer aktivt sätt än vad som sker idag. Genom att ge eleverna möjlighet 

till alternativa verktyg underlättas elevens skolvardag betydligt.  

Båda pedagogerna pekar på en tydlig brist i lärares fortbildning. Pedagog B önskar 

fortbildning för den egna kompetensen för att kunna ge elever god utbildning och 

relevanta insatser. Pedagog A önskar utbilda lärare inom kommunen för att skapa 

förståelse för elevers situation. 

4.5 Likheter och skillnader 

4.5.1 Jämförelse mellan Speciallärare/specialpedagog och Eleverna 

Studien tenderar att visa att de stora likheterna mellan elever och speciallärare och 

speciallärare/specialpedagog är att de uttrycker läsning, skrivning samt läsförståelse som 

problematiska och ser problem i ämnen som svenska och engelska.  Undervisningen som 

specialläraren och speciallärare/specialpedagogen bedriver anpassas efter elever med 

dyslexi, bl.a. genom att engelska undervisning sker i mindre grupp och Pedagog A tränar 

läsning med anpassat material. Gemensamt för eleverna, specialläraren och 

speciallärare/specialpedagogen var att de upplever att klassundervisningen sker väldigt 

olika samt är beroende av den enskilt undervisande lärarens kompetens.  

En stor skillnad dem emellan var att eleverna är väl medvetna om sina svårigheter men 

ser inga direkta åtgärder som gjorts för att anpassa och stödja klassrumssituationen. De 

uppfattar att de använder samma undervisningsmaterial samt papper och penna. 

Specialläraren och specialläraren/specialpedagogen räknade upp många olika alternativ 

på vad som finns för att anpassa undervisningen för elever med dyslexi. Vidare uttrycker 

de även att elevens egen drivkraft inverkar på elevens utveckling. Önskan från eleven att 

få vara som alla andra ses som ett hinder i den personliga utvecklingen. De anser att lärare 

måste hjälpa eleven att förstå sitt eget lärande och när eleven har uppnått detta kan även 
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alternativa hjälpmedel användas effektivare. De direktiv som kommer från ledningen 

uppfattas av specialläraren och speciallärare/specialpedagogen som vaga vilket enligt 

dem innebär att undervisningen kan variera mycket och är beroende på undervisande 

lärares kompetens. 

Tidspress och tidsbrist upplevs av båda grupperna men på olika sätt. Eleverna upplever 

att de inte hinner göra uppgifter klart och att de saknar utrymme att visa vad de kan. 

Medan specialläraren och speciallärare/specialpedagogen ser tidsbrist att genomföra 

lektioner som anpassas för elever med dyslexi. 

Eleverna kunde ge förslag på vad skolan skulle kunna förbättra eller göra annorlunda för 

deras situation i skolan, genom att rikta in utbildningen efter kommande yrke och 

komprimera skoltiden. Specialläraren och speciallärare/specialpedagogen pekade på 

kompetensutbildning för alla lärare samt ökad användning av kompensatoriska 

hjälpmedel såsom dator och iPad. 
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5  Analys 

5.1 Uppfattningen om skolan 

Skolan upplevs positiv både från elever och pedagoger i studien. Skolan har resurser och 

möjlighet att utforma undervisning för elever med dyslexi enligt speciallärare och 

specialpedagog. Frågan är om resurser används på ett sådant sätt att de ger eleverna det 

som leder till att eleven utvecklas på bästa sätt. Eleverna upplevelser att de har samma 

undervisningsmaterial, få anpassningar och stödåtgärder är gjorda för att underlätta för 

elevens strävan att nå kunskapskrav och mål, detta står i kontrast till Skollagen (SFS, 

2010:800) som pekar på att utbildningen skall utformas och stimuleras efter den enskilda 

eleven. Vidare tar även Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2006) fasta på att 

inlärningen hos individer inte sker lika och därför även bör anpassas, att därpå använda 

samma material och papper och penna visar på en brist i anpassningen för dessa elever. 

5.2 Svårigheter i skolan 

Samtliga respondenter tar upp svårigheter med att läsa, skriva och textförståelse. De pekar 

även på vikten av den undervisande lärarens kompetens och dennes förmåga att förstå 

eleven i dyslexi och vad det kan innebär för eleven.  

Eleverna pekat på tidspress och tidskrav som stora problem, dessa problem innebär att de 

inte hinner eller har möjlighet att visa sina kunskaper. Problemen uppkommer även vid 

prov, vilket leder till begränsning av elevernas möjlighet att visa sina kunskaper. Vilket 

enligt Nielsen (2011) kan ge långt gående konsekvenser att eleverna inte kan känna sig 

sämre än andra elever för att de inte kan visa sina kunskaper. Skolan och ledningen bör 

se över hur undervisning sker och organisationen runt eleverna i dyslexi. Genom att 

begränsa möjligheterna för dessa elever att inte tillsätta tid och resurser leder till att 

eleverna inte har möjlighet att visa kunskaper strider mot samtliga styrdokument för 

skolan.  

Pedagogerna upplever att stora svårigheter uppkommer genom att elever undviker 

kompensatoriska hjälpmedel, vilket bottnar i önskan att vara som alla andra och 

avsaknaden av förståelsen över hur det egna lärandet. FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) poängterar vikten av att 

undanröja hinder. Elever upplever sig vara annorlunda genom att endast erbjuda datorer 

eller iPad till elever med dyslexi, vilket i sin tur leder till att eleverna skapar motvilja till 

att använda kompensatoriska hjälpmedel. Detta går i kontrast till studien gjord av Hsin-

Yu Chiang och Chien-Hsiou (2011) som visar att alternativa verktyg kan förbättra elevers 

möjligheter till att arbeta självständigt och att klara undervisningen på ett bättre sätt. 

5.3 Resurser, anpassningar och stöd 

Pedagog B och eleverna upplever att anpassningar, stöd och resurser som tilldelats är liten 

grupp i Engelska om sju elever, detta upplevs positivt av både av Pedagog B och elever.  

Detta står till kontrast till Heimdahl Mattssson, Fischbein och Roll-Pettersson (2010) 

vilka hävdar att liten grupp eller individuella insatser kan leda till att elever kan känna sig 

annorlunda eller marginaliserad. Pedagog A tränar och träffar elever enskilt för att 

förbättra avkodning, läsflyt och skrivning.   
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Kompensatoriska hjälpmedel anammas olika av både lärare och elever vilket innebär att 

kompensatoriska hjälpmedel används olika. De kompensatoriska hjälpmedlen kräver 

kunskap från användarna. Lärare behöver utbildning för att skapa kunskap om 

kompensatoriska hjälpmedel för att sedan kunna implementera dessa i sin undervisning. 

Detta kan leda till att lärare känner sig bekväma i användandet av kompensatoriska 

hjälpmedel och kan därmed även hjälpa eleven att se nyttan av användandet.  För att detta 

skall uppnås krävs tidsutrymme samt intresse från användarna såväl från lärare som 

elever, vilket poängteras av Skolinspektionen (2011). Vidare anges faktorer som inverkar 

på användandet av kompensatoriska hjälpmedel, att lärare kan känna att de inte hinner 

eller upplever arbetsbördan som stor och därför väljer att inte använda dessa hjälpmedel. 

Studien gjord av Damsy (2008) pekar på att elever och lärare är mindre positiva än 

speciallärare till användandet av alternativa hjälpmedel och att tidsbrist är en påtaglig 

orsak.   

För att insatser skall ske är de största kriterierna måluppfyllelse samt lärares uppfattning 

i klassrumssituation, den enskilt undervisande lärarens kompetens över eleven med 

dyslexi och dess situation i skolvardagen. Lgr11 (Skolverket, 2011) poängterar att 

ledningen och rektor skall ansvara för att resurser fördelas på bästa sätt, detta innebär 

även att fortbildning regelbundet bör ske, för att undanröja hinder som innebär att lärare 

saknar kunskap om situationen för elever med dyslexi och därmed inte anpassar material 

eller hjälper elever att använda dessa.  

5.4 Förbättringsmöjligheter  

Samtliga informanter pekar på muntliga genomgångar, diskussioner i olika forum och 

former samt anpassat material som stora förbättringsmöjligheter för elever med dyslexi. 

Szonyi (2005) poängterar vikten av att möta och utveckla eleven efter dennes behov, att 

utforma undervisningen, genomföra resursfördelning samt införa stödåtgärder för att 

elever inkluderas i klassrummet. Detta för att eleven skall kunna vara fullvärdiga och 

likvärdiga medlemmar i en gemensam utbildningsmiljö (SPSM, 2008). Vikten av att 

känna tillhörighet och att känna sig delaktig öppnar upp möjligheterna för eleverna.  

Eleverna upplever tiden som hämmande och till viss del avsaknaden av möjlighet att 

utnyttja kompensatoriska hjälpmedel även vid prov. Lgr11 (Skolverket, 2011) poängterar 

rätten till att erhålla hjälp för att uppnå sin fulla potential samt möjlighet att utvecklas så 

långt som möjligt inom ramen för sin utbildning. Genom att förhindra eleverna tid och 

medel för att uppväga elevens funktionshinder strider detta mot Lgr11 (Skolverket, 2011).   

Pedagogerna upplever att kunskapsutveckling för lärare, speciallärare samt 

specialpedagog är en stor utvecklingsmöjlighet för elevernas skolsituation samt att detta 

skapar kunskap för fördelandet av resurser, anpassningar och stöd. Implementeringen av 

alternativa verktyg dels för lärare samt för elever kan ökas genom utbildning för samtliga 

lärare. Kompetensutveckling för den egna professionen önskas. 

5.5 Likheter och skillnader 

Det är framförallt vid läsning, skrivning samt läsförståelsen som svårigheter i skolan 

uppfattas. Detta problem har inneburit att insatser för eleverna i dyslexi koncentreras för 

att kompensera dessa svårigheter. Insatser sker framförallt vid engelska undervisning 
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samt för att träna avkodning, läsning och skrivning, vilket också Skolverket (2014) 

poängterar vikten av att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen. 
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6  Diskussion 

Denna studie har undersökt hur två elever, en speciallärare samt en 

speciallärare/specialpedagog upplever resursfördelning på en skolenhet för elever i 

grundskolans senare år. Deltagande elever har diagnostiserats dyslektiker, speciallärare 

samt speciallärare/specialpedagog arbetar mot dessa elever. Samtliga respondenter har 

intervjuats för att skapa en bild av skolsituationen.  

Vid intervjuerna framkom att respondenterna upplever att problemen är kopplade till 

aktiviteten, eleverna talar även om att problemen ligger i den sociala biten att vara 

delaktig på lika villkor och att inte utmärkas. Åtgärder som gjorts är framförallt enbart 

kopplade till aktiviteter, få åtgärder tenderar att vara kopplade till delaktighet. I detta 

avsnitt behandlas studiens vinster och begränsningar.    

6.1 Metoddiskussion 

Den metod som används vid denna studie har utgjorts av kvalitativa intervjuer. Totalt fyra 

informanter har intervjuats genom personliga träffar som har skett enskilt med respektive 

respondent. Bekvämlighetsurval där respondenter finns lätt tillgängliga har används i 

denna studie. Genom att använda bekvämligheturvalet kan detta enligt Bryman (2011) ge 

data av intresse men möjlighet att göra generaliseringar utifrån detta är ytterst begränsat. 

Intervjuer är värdefulla och bidrar på olika sätt till resultatet i studien. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av på förhand bestämda frågor. Vid tillfället för intervjuerna fick 

respondenterna tala efter önskad förmåga, följdfrågor ställdes för att följa upp eventuella 

missförstånd eller för att klargöra ståndpunkter. Generaliserbarheten skulle ökat med fler 

informanter genom att urvalet gjorts med större geografisk och socialkulturell spridning, 

vilket medfört ett mer representativt urval för dessa grupper (Stukát, 2005). Studien hade 

gynnats av flera elever vid ett flertal skolenheter för att skapa bredd och grund för att 

kunna dra generaliserande slutsatser. Det skulle ökat värdet av studien om även 

observationer genomförts för att se om respondenternas upplevelser kan ses i det dagliga 

skolarbetet. I ett mer allomfattande sammanhang finns det anledning att tro att studien 

skulle gynnats av fler informanter såväl elever som speciallärare/specialpedagoger. För 

att ytterligare bredda studien har det varit bra om andra aktörer i skolan varit delaktiga 

såsom ledning, rektorer och lärare. Detta för att se hur arbetet i resursfördelning ser ut 

och vilka föreställningar och samarbeten som finns mellan dessa grupper. 

Det går inte enbart att med dessa intervjuer avgöra vad elever och 

speciallärare/specialpedagoger generellt i landet tycker om resursfördelning och vad som 

skulle kunna förbättras för att ytterligare hjälpa elever med dyslexi. Däremot visar studien 

vad dessa respondenter uppfattar på en enskild skolenhet. Studien ger även en bild av hur 

tänkandet inför åtgärder och arbete med elever med dyslexi ser ut samt vad som kan 

förbättras i framtida resursfördelnings diskussioner. Informanterna är få i denna studie 

trots det ger studien en bild av hur fördelning av resurser kan uppfattas av elever med 

dyslexi och speciallärare och specialpedagog. Studien kan visa upplevelser i 

respondenternas problematik både negativt och positivt. Detta ger en god inblick och 

kunskap inför kommande yrkesutövning och kan ses som värdefull information vid 

diskussioner om hur resurser kan eller bör fördelas på skolenheter.  

Intervjuerna har skett enligt bestämd planering och utan problem i fråga om teknikstrul. 

Intervjuerna har gynnat min studie genom förmågan att kunna läsa in frågor och svar för 
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att analysera data som framkommit. Reliabilitetsbrister såsom feltolkningar av frågor, 

svar eller dagsform är alltid en risk med kvalitativ forsknings metod (Stukát, 2005). Pga. 

att antalet informanter är begränsat innebär även det att reliabiliteten är begränsad.  

6.2 Resultatdiskussion 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Min teoribild över faktorer som påverkar resursfördelningen för elever med 

dyslexi, alla faktorerna inverkar på varandra och är således beroende av varandra. 

Teoribilden ovan sammanfattar delvis denna studie. Alla steg påverkar varandra och har 

ingen direkt ordningsföljd. Detta kan ses utifrån ett systemteoretiskt synsätt där alla 

aktörers kretslopp påverkar och interagerar med varandra. 

Speciallärare, specialpedagog och elever ser att de primära svårigheterna i skolan för 

elever med dyslexi kretsar kring förmågan att kunna läsa, skriva samt textförståelse. Detta 

leder till en gemensam bas och kan ge goda grunder för hur undervisning kan 

genomdrivas. De åtgärder som här satts in är liten grupp i engelska samt minimal del extra 

stöttning i klassundervisning i form av enstaka fall av annat material eller stöd i 

materialet, egen dator eller iPad som alternativa hjälpmedel. Det rationella synsättet 

(Szonyi, 2005) som innebär att eleven inkluderas med undervisningen i klassrummet kan 

ses som ett medvetet arbetssätt på enheten, ett försök att forma undervisning, 

resursfördelning utifrån elevens behov. Dock tenderar detta att fallera eftersom eleverna 

inte är medvetna samt saknar kunskap om vad som implementeras samt skulle kunna 

implementeras i undervisningen för dem individuellt.   

 

Eftersom klasslärare är de som till största del genomför och driver undervisning för elever 

med dyslexi, har dessa stor inverkan på hur elever klarar sig i skolan. Genom att anpassa 

och stödja elever med dyslexi, kan de på bästa sätt forma en undervisning som främjar 
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elevers lärande och skapar en god grund för att eleven skall känna glädje och uppleva 

framgång i sina studier, allt enligt Lgr11 (Skolverket, 2011). Genom att utöva god 

pedagogik med tydliga mål och stimulerande aktiviteter kan eleven och pedagogen 

tillsammans skapa en undervisning som gynnar eleven samt ger eleven strategier för att 

klara utbildningen, enligt Heimdahl Mattsson och Roll-Pettersson (2007). Saknar den 

undervisande läraren kompetens och kunskap om dyslexi innebär det att den enskilda 

eleven inte ges möjlighet att utveckla kunskaper på bästa sätt samt hämmar det 

möjligheten för eleven att visa sina kunskaper. Nielsen (2011) hävdar att elever kan känna 

sig sämre än andra när de inte har möjlighet att visa både sina svagheter och styrkor. 

Vidare ses även farhågor med att klassläraren inte uppmärksammar elevens behov av 

stöd, vilket innebär att läraren med sitt veto samt delaktighet i resursfördelningsfrågan 

inte ser till att eleven i dyslexi får det stöd som ytterligare skulle kunna stödja den enskilda 

eleven. Detta i sin tur kan leda till att eleven inte får tillräckligt stöd eller får vänta på att 

adekvat stöd sätts in. Dock borde påpekas att vid de klasskonferenser som sker skall en 

genomgång på alla enskilda elevers situation genomföras samt är det rektor är den som 

är ytterst ansvarig i resursfördelningsfråga (Utbildningsdepartementet, U2013/6278S). 

Vid denna genomgång framgår om eleven förväntas nå målen eller inte. Genom att ge 

eleven tid för att klara uppgifter samt redskap för att utföra uppgifter ges eleven största 

möjliga funktionsförmåga, vilket leder till att eleven kan känna tillfredsställelse inför 

skolarbetet.  Skolan kan på detta sätt följa Skollagen (SFS, 2010:800).  

Elever kan förstå sitt eget lärande genom att samtliga lärare, speciallärare samt 

specialpedagoger guidar eleven genom undervisning, läxor och studier. Jacobsson (2006) 

pekar på vikten av att eleven får eleven redskap i att klara av undervisningen och 

förmågan att själv påverka sin kunskapsutveckling. Enligt Myrberg (2007) förväntas 

elever öka sina förmågor i läsning och skrivning och när dessa förmågor uteblir eller inte 

följer den förväntade utvecklingen tenderar eleverna att undvika läsning och skrivning 

vilket leder till att elevens träning uteblir (Jacobsson, 2006: Myrberg, 2007). Detta i sin 

tur leder till ökade klyftor mellan dyslektiker och elever utan dyslexidiagnos. Utan 

förmåga att förstå det egna lärandet, uppmärksammar inte eleverna möjligheter att 

utvecklas på bästa sätt, enligt Nielsen (2011). Eleverna förstår inte vilka resurser som blir 

tilldelade dem, eftersom de redan vid förlag om ex. alternativa hjälpmedel väljer bort 

dessa, med önskan om att vara som alla andra. En organisation som erbjuder alla elever 

möjlighet till dator eller iPad undanröjer hinder av att ses som annorlunda. Möjligheten 

att kunna erbjuda samtliga elever en eller ett flertal tillfällen per dag med tillgång till 

alternativa hjälpmedel skulle underlätta för eleven till att se dessa som sin förlängda arm 

och inte som ett nödvändigt ont. Studien gjord av Hsin-Yu och Chien-Hsiou (2011) visar 

att alternativa verktyg kan hjälpa elever att klara av och förstå uppgifter på ett bättre sätt 

samt skapa bättre självkänsla och förståelse för andra språk.  Att i framtiden skapa en 

skola med en dator eller iPad för alla, vore en dröm som underlättar användandet av 

alternativa hjälpmedel både för elever, lärare, speciallärare samt specialpedagoger.  

Pedagoger inom skolan är medvetna om vad som finns att tillgå för att förbättra 

undervisningen för elever med dyslexi. Men för att genomföra många förändringar krävs 

tid samt planering. Detta måste på ett tydligare sätt bearbetas och samarbetas på 

arbetsplatsen för att förbättra situationen för eleverna. Gemensamt för eleverna i 

undersökningen var att de inte uppfattade några större åtgärder som satts in för att 

underlätta för dem. Detta tyder på en undermålig kommunikation mellan elever och 

lärare. Det vore av vikt att eleverna är medvetna om de material och möjligheter de har 
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för att underlätta i elevens skolvardag. Detta för att inte eleverna skall uppleva att målen 

är oövervinneliga vilket Heimdahl Mattsson, Fischbein och Roll-Pettersson (2010) 

poängterar att väntan eller uteblivande av adekvata stödinsatser kan leda till. Eleverna 

saknade även vetskap om åtgärdsprogram genomförts, vilket visar på en tydlig brist i 

kommunikationen där eleverna inte görs medvetna om vilka insatser som görs eller kan 

genomföras för att förbättra för skolsituationen. Detta innebär att eleverna inte har 

möjligheten att diskutera vilka insatser som skulle kunna sättas in samt avsaknaden att 

göra elevens egen röst hörs. Detta strider mot De allmänna råden (Skolverket, 2014), där 

poängteras vikten av att kvalitetssäkra stödet för den enskilda eleven, eleven får vid 

åtgärdsprogrammets upprättande ta del samt tillfälle att själv utvärdera sina kunskap i 

förhållande till mål och krav. Ges inte eleven den möjligheten och förståelsen för hur de 

själva ligger till i förhållande till mål och krav, får de ingen förståelse för vad som krävs 

för att uppnå målen i Lgr11(Skolverket, 2011) samt förståelse för vilka insatser som 

hjälper dem mot målen.  

Ledningen måste ta ett tydligare ansvar och inte överlåta ansvaret till den enskilt 

undervisande läraren. Planering för elever med dyslexi borde ske gemensamt, genom att 

titta på resurser, material och elevens behov. Rektorer har det yttersta ansvaret för 

eleverna och måste se till att resurser fördelas på sådant sätt så att elever kan uppnå 

kunskapskraven och målen som finns (Utbildningsdepartementet, U2013/6278S). 

Pedagogiska samtal där samtliga berörda lärare, speciallärare samt specialpedagoger 

deltar, diskussioner som sker i forum med eleven i focus, gemensamma mål samt 

kompetenshöjande utbildning, handledning och direkta förslag för de berörda 

undervisande lärarna kan leda till en bättre undervisningssituation för eleverna. De 

pedagogiska genomförda samtalen leder till en gemensam plan som även gynnar de 

undervisande läraren som i sin tur inte behöver uppfinna undervisningsstrategier utan kan 

delge varandra bra undervisningsförslag. Dessa samtal kan även vara till hjälp för de 

speciallärare och specialpedagoger som har i uppdrag att ge råd och stöd till undervisande 

lärare och kan leda till kompetenshöjning i lärarlaget. 

Lgr 11(Skolverket, 2011) belyser vikten av att anpassa undervisningen för varje elevs 

förutsättningar och behov. Resultatet från denna studie visar att detta till viss del görs och 

att det finns en målsättning att arbeta utifrån detta perspektiv. För att anpassa 

undervisning och material, krävs det kompetensutveckling på lärare, ledningen måste ta 

ett större ansvar i att tillsätta tid och pengar. Detta leder till den enskilda elevens lärmiljö 

utvecklas. Genom att utveckla dessa områden ökar även kompetensen hos den enskilda 

eleven och en framtida vidareutbildning blir inte ett mål i fjärran utan mer ett krav och en 

självklarhet från eleven. Vilket även Mckendree och Snowling (2011) pekar på att 

forskning visar.   

Denna studie belyser problemområden som resursfördelning kan innebära vilket kan 

härröras till Nilholms (2007) dilemmaperspektiv, där lösning på problem leder till nya 

problem som skall lösas och där det inte finns några enkla svar på problem. Den framtida 

yrkesrollen som speciallärare innebär framförallt att ge eleven adekvata lärmiljöer med 

stimulerarande aktiviteter och skapa lust och glädje inför utbildningen enligt den 

sociokulturella teorin (Säljö, 2000). Studien visar på vikten av ett samarbete mellan olika 

faktorer samt vikten av att eleven har möjlighet att skapa förståelse för det egna lärandet 

samt förståelse för hur detta kan uppnås genom olika alternativa åtgärder, detta i enlighet 

med den proximala utvecklingszonen. Saknas elevens röst i anpassningar och 
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stödåtgärder är frågan om adekvata insatser sker eller om rektorer, speciallärare, 

specialpedagoger och lärare ”talar över huvudet på eleven”. Hur skall då eleven uppfatta 

insatserna som sker?   

6.3  Vidare forskning 

För att skapa en bredare bild av hur elever och speciallärare/specialpedagoger uppfattar 

resursfördelningen för elever med dyslexi skulle det vara intressant att göra en större 

studie. Genom att intervjua fler elever med dyslexi samt andra aktörer såsom lärare, 

ledning och rektorer skulle studien breddas upp. Att öka antalet informanter samt att göra 

urvalet med större geografisk och socialkulturell spridning skulle en framtida studie bidra 

till mycket intressant information för resursfördelning på skolor. Observationer för att se 

om upplevelserna samstämmer med verkligheten vore intressant. En longitudinell 

undersökning för att se om resursfördelning ändras över tid kunde bidra med mycket 

intressant information. 

7  Avslutande reflektioner 

Denna studie visar att eleverna inte är fullt medvetna om vilka åtgärder som är gjorda 

samt vad eleven skulle kunna begära för att ytterligare hjälpas i deras strävan att nå mål 

och kunskapskrav. Speciallärare och specialpedagoger arbetar själva med denna strävan 

men ett tydligt samarbete mellan dessa och undervisande lärare är svåra att se. Det är 

också så att ledningen tenderar att låta allt fortgå och ger inga tydliga direktiv för att 

samarbetet i lärarlaget ökas. Avsaknad av kompetenshöjande åtgärder för undervisande 

lärare, speciallärare och specialpedagoger tenderar att sticka ut. Gemensamma planer från 

ledningen med en tydlig utbildningsplan, gemensamt för hela kommunen i stället för 

enskilda lärares strävan att hitta kompetenshöjande utbildningar vore av vikt. 

 

Det skulle vara intressant att försöka hjälpa skolan att utarbeta en bättre 

kommunikationsgrund mellan lärare, speciallärare, specialpedagoger samt att utforma en 

arbetsgång som även inkluderar eleven i detta arbete, för att se om eleven upplever 

åtgärder på annorlunda sätt samt om upplevelsen kan härröras till elevens delaktighet i 

beslutsprocessen. 

 



 

32 

 

Litteraturlista 
Bjar, L & Liberg, C. (2010). Barn utvecklar sitt språk. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 

 

 

Carrion-Castillo, A., Franke, B. & Fisher, S.E. (2013). Molecular Genetics of Dyslexia: An Overview. 

Dyslexia. An international Journal of Research and Practice, 19(4), 214–240.  

 

Damsby, G. (2008). Implementering av kompensatoriska dataprogram i undervisningen – belyst ur 

specialpedagogers perspektiv. Lund: Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & 

Hjälpmedel. 

 

Dyslexiförbundet FML (2014). Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Nedladdat från 

http://www.dyslexi.org/skrivknuten/las-och-skrivsvarigheterdyslexi 

 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.  

 

Elbro, C. (2010). Dyslexia as Disability or Handicap: When Does Vocabulary Matter? Journal of 

Learning Disabilities, 43:5, 469-478.  

 

Grönvik, L. & Söder, M. (red). (2008). Bara funktionshindrad?: Funktionshinder och intersektionalitet. 

Malmö: Gleerups. 

 

Heimdahl Mattsson, E. & Roll-Pettersson, L. (2007). Segregated Groups or Inclusive Education? An 

Interview Study with Students Experiencing Failure in Reading and Writing. Scandinavian Journal of 

Educational Research, 51:3, 239-252.  

 

Heimdahl Mattsson, E., Fischbein, S. & Roll-Pettersson, L. (2010). Students with reading 

difficulties/dyslexia: a longitudinal Swedish example. International Journal of Inclusive Education, 

14:8, 813-827.  

 

Hsin-Yu, C. & Chien-Hsiou, L. (2011). Evaluation of benefits of assistive reading software: perceptions 

of high school students with learning disabilities. Assistive Technology 23 (4), 199–204.  

 

Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur. 

  

Ineland, J., Molin, M & Sauer, L (2013). Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. (2:a uppl.). Malmö: 

Gleerups. 

 

Ingesson, S.G (2007). Growing up with Dyslexia: Interviews with Teenagers and Young Adults . School 

Psychology International, 28(5), 574-591.  

 

Jacobsson, C. (2006). Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Dyslexi – aktuellt om läs- och 

skrivsvårigheter, 4. Nedladdat från 

http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/jacobson_hemsidan.pdf 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun (S-E Torhell övers.). Lund: Studentlitteratur. 

http://www.dyslexi.org/skrivknuten/las-och-skrivsvarigheterdyslexi
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_ericEJ780049&indx=2&recIds=TN_ericEJ780049&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=7&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28++UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1427621005389&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=ingesson%202007&vid=UmUB
http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/jacobson_hemsidan.pdf


 

33 

 

  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (S-E Torhell övers.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Liberg, C. (2010). Hur barn lär sig läsa och skriva. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Mckendree, J. & Snowling, MJ. (2011). Examination results of medical students with dyslexia. Medical 

education, 45(2), 176-82.  

 

Myrberg, M. (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt (Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2007). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

 

Nielsen, C. (2011). The Most Importan Thing: Students with reading and Writing Difficulties Talk About 

their Expeiance of Teachers´Treatment and Guidance. Scandinavian Journal of Educational 

Reserch, 55(5), 551-565.  

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd”-Vad betyder det och vad vet vi? 
(Forskning i Fokus nr 28). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Nedladdat från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpub

ext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1824.pdf%3Fk%3D1824  

 

Rädda barnen. FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Nedladdat från 

http://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/ 

 

SBU (2014). Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt 

(SBU 2014:225). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 

SFS (1991:900). Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet. 

 

SFS (2010:800). Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

SFS (2011:185). Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolinspektionen (2011). Läs- och skrivsvårigheter-dyslexi i grundskolan. Kvalitetsgranskningsrapport 

2011:8. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Skolverket (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2009).  Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? (Rapport 2009:330). Stockholm: 

Skolverket. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1824.pdf%3Fk%3D1824
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1824.pdf%3Fk%3D1824
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1824.pdf%3Fk%3D1824
http://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/


 

34 

 

 

Socialdepartementet (2008). FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Departement serie, 2008:23). Stockholm: Fritzes. Nedladdat från 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf 

 

Solvang, P. (2007). Developing an ambivalence perspective on medical labelling in education: case 

dyslexia. International Studies in Sociology of Education, 17, 79-94.  

 

SPSM (2014). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (2:a uppl.). Härnösand: Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. 

 

SPSM (2013). Där man söker får man svar. Delaktighet i teori och praktik för elever med 

funktionsnedsättning (Forsknings- och utvecklingsrapport om delaktighet, 2). Härnösand: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

SPSM (2008). Därför inkludering, Umeå: Specialpedagogiska skolmyndigheter. 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Svenska Dyslexiföreningen (2012). Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter. Nedladdat från 

http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/utredningsmodell_2012.pdf den 12092014 

 

Svenska Dyslexiföreningen (2012). Om Dyslexi – vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Nedladdat 

från http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=36 den 17122014 

 

Svenska unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska 

Unescorådets skriftserie.  2/2006. Nedladdat från 

http://web.archive.org/web/20070715041848/http://www.unesco-

sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf 

 

Szonyi, K. (2005). Särskolan som möjlighet och begränsning-elevperspektiv på delaktighet och 

utanförskap. Stockholm: Pedagogiska institutionen. 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Unicef (1989). Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter. Nedladdat från 

  http://www.raddabarnen.se/Documents/om-oss/barnkonventionen/Barnkonventionenfullversion.pdf 

 

Utbildningsdepartementet (2013). Vissa skolfrågor (2013/14:148). Stockholm: Regeringskansliet. 

Nedladdat från http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/60/87/023ca6b5.pdf 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Nedladdat från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken – konsten att lösa problem och nå resultat, (3:e uppl.). 

Stockholm: Gothia förlag.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf
http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/utredningsmodell_2012.pdf
http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=36
http://web.archive.org/web/20070715041848/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://web.archive.org/web/20070715041848/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://web.archive.org/web/20070715041848/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/60/87/023ca6b5.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/60/87/023ca6b5.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

5 





 

 

Bilagor 

1 Frågor till elev     1(4) 

 Vad tycker du om att gå i skola? 

 Kan du beskriva hur det är att gå i din klass? 

 Vilka ämnen tycker du är roligast? 

 Vad gör att dessa ämnen är roligast? 

 Vilka ämnen tycker du är jobbigast? 

 Vad gör att dessa ämnen är jobbigast? 

Undervisningen generellt 

 Kan du beskriva hur ni arbetar i din klass? 

 Hur arbetar ni med böcker? 

 Hur arbetar ni med uppgifter? 

 Hur är det i de ämnen du tycker är roliga? 

 Hur är det i de ämnen du tycker är jobbiga? 

 

 Brukar dina lärare göra muntliga genomgångar? 

 Vad tycker du om dessa muntliga genomgångar? 

 

 Har ni diskussioner om det ni arbetar med? 

 Hur ser dessa diskussioner ut? 

  

 När ni redovisar i klassen hur är upplagt? 

 Får ni göra redovisningar som ni vill eller bestämmer läraren? 

 

Undervisningen specifikt för deltagaren 

 I undervisningen hur gör du för att hinna skriva av från tavlan? 

 I undervisningen hur gör du för att kunna läsa en text, en bok eller uppgift? 

 Hur är det att behöva läsa och skriva när du gör egen forskning? 

 Hur gör du för att kunna skriva svar på uppgifter, skriva en text eller skriva 

dina egna arbeten? 

 

 Görs något i klassen så att du lättare kan läsa och skriva? 

 Kan du få anteckningar av någon? 

 Får du någon hjälp för att klara olika uppgifter t.ex. tips, förslag från lärare, 

speciallärare/pedagoger, kamrater? 

 Får du någon hjälp att klara dina läxor och hemuppgifter? 

 

 Vet lärarna om att du har dyslexi? 

 Tror du att lärarnas vetskap om din dyslexi har inneburit att de har ändrat 

din undervisning? 

 Kan du beskriva hur? 

 



 

 

Anpassningar/Stöd                                                                                                 2(4) 

 Har du någon tid när du gör annorlunda än dina klasskamrater? 

 Vad du gör då? 

 Får du hjälp av speciallärare/specialpedagog? 

 Var är ni då enskilt/mindre grupp eller klassrummet? 

 

 Om du har svårigheter med att klara ett ämne får du extra stöd då? 

 Vad får du för stöd? 

 Hur arbetar ni då? 

 

 Har du dator, Ipad, talsyntes, talböcker på skolan och hemma? 

 Vilka tycker du är bäst? 

 Kan din lärare/speciallärare/specialpedagog använda verktyget? 

 Använder du dem i klassrummet/enskilt/hemma? 

 Varför är det så? 

 Hur tycker du att det fungerar i klassrummet/enskilt/hemma? 

 

 Har du varit med och gjort åtgärdsprogram? 

 Tycker du att du har stöd av åtgärdsprogrammet? 

 Jobbar du och pedagogerna efter åtgärdsprogrammet? 

 Skulle du behöva annat eller mer stöd? 

Läxa/Hemuppgifter/Prov 

 Har du möjlighet att få extra tid, göra på annat sätt när du har läxförhör, 

redovisar hemuppgifter eller prov? 

 Hur vanlig är det att du får det? 

 

 Kan du göra muntliga läxförhör, redovisningar eller prov? 

 Hur vanligt är det att du kan gör så? 

 

 Kan du använda dator, Ipad, talsyntes eller talbok vid prov? 

 Hur vanligt är det att du kan använda det? 

 

 Föreslår lärare/specialpedagogen det till dig? 

 Hur vanligt är det att de föreslår det?   

 Finns det något som du skulle vilja ändra på skolan för att få en bra 

utbildning? 

 Finns det något som du skulle vilja tillägga, något jag missat att fråga? 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Frågor till speciallärare och specialpedagog   3(4) 

 Hur uppfattar du att det fungerar på den här skolan för elever med dyslexi? 

 Vad har du för uppdrag, ansvar och roll i detta arbete? 

 Hur tycker du att dina råd och förlag uppfattas av andra pedagoger? 

Anpassning 

 Hur anpassas undervisningen för dyslektiker? 

 Vilka är kriterierna för vad som bestämmer att en elev behöver 

anpassningar/stöd? 

 Vem bestämmer vad eleven arbetar med i klassrummet, enskilt och mindre 

grupp? 

 

 Hur anpassar du undervisningen som du har tillsammans med dyslektiker? 

 Hur anpassas undervisningen i de övriga ämnen svensk, Engelska, 

matematik, So/No-ämnen m.fl. 

 

 Vilka möjligheter har eleven att bearbeta texter i, inför, under och efter 

läsande som i diskussioner m.m.? 

 Vilka möjligheter har eleven att läsa andra texter, uppgifter och böcker? 

 Vilka möjligheter har elever att skriva t.ex. svar på uppgifter, texter, egna 

arbeten (såsom egen forskning)? 

 Vilka är möjligheterna att bearbeta de egna texterna i diskussioner m.m., 

inför, under och efter läsandet? 

 Finns möjligheter att de kan redovisa uppgifter och kunskaper på annat 

sätt? 

 

 Vilka är kriterierna för att eleven skall få alternativa verktyg? 

 Vad använder eleverna för alternativa verktyg på skolan och hemmet? 

 Finns det något alternativt verktyg eller stöd som skulle behövas till 

skolan/hemmet? 

 Finns det något samarbete med Skoldatatek eller annan verksamhet? 

 Vilken utbildning finns på alternativa verktyg på skolan? 

 Vad har du för kunskap om alternativa verktyg? 

 I vilken utsträckning använder du alternativa verktyg tillsammans med 

eleverna? 

 

Stöd 

 I vilka ämnen ges stöd? 

 Vad får eleverna för stöd? 

 Vart ges stödet i klassrummet/enskilt/mindre grupp? 

 Vad/Vem bestämmer hur stödet skall se ut? 

 Hur redovisas/ser du resultatet av det särskilda stödet? 

 

 



 

 

      4(4) 

Uppföljning, analys   

 Hur följs resultat av kunskapsutvecklingen upp för elever med dyslexi? 

 Vad har ni för samarbete kring eleverna, pedagoger mm? 

 Vad finns det för samarbete mellan skolan, eleven och förälder? 

 Finns det externa samarbeten med specialkompetens dyslexi? 

Utbildning/kompetens 

 Hur många år har du arbetat? 

 Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

 Vad har du för utbildning/kompetens? 

 Har du fått möjlighet till kompetensutveckling? 

 

 Finns det något som skulle kunna förbättras för dyslektikers 

kunskapsutveckling på den här skolan? 

 Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Information och samtycke om intervju 

”Resursfördelning vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi – Några elever 

och pedagogers uppfattningar” 

Hej! 

Jag heter Louice Forsgren och läser speciallärarutbildningen. Jag går sista året och skriver 

nu på mitt examensarbete.  

 
Syftet med den här studien är att undersöka vilket stöd och anpassningar elever med 

diagnosen dyslexi upplever att de får, jämfört med vad specialläraren och 

specialpedagogen upplever att stöd och anpassningar ges. 

För att kunna undersöka detta kommer jag att genomföra intervjuer dels med elever och 

dels med speciallärare/specialpedagoger. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan väljas att inte delta eller avbryta medverkan när som 

helst. Allt material som samlats in förstörs när studien är slutförd. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och data kommer att presenteras så att ingen enskild person kan 

identifieras. Resultaten kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umeå universitet 

inom speciallärarprogrammet. 

  

 

Du får gärna kontakta mig, 

Louice Forsgren 070-XXX XX XX  

 

 

Tack på förhand! 

 Louice Forsgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Blankett för samtycke 
 

 

Jag har tagit del av information om ”Resursfördelning vid läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi - Några elever och pedagogers uppfattningar” 

Jag har även fått tillfälle att ställa frågor och få svar. 

 

 

 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studien. 

 

 

 NEJ, jag/vi samtycker inte till att vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

 

Ort och datum:_______________________________________________ 

 

              

 

Underskrift:__________________________________________________ 

Endast en målsmans underskrift krävs 

 

 

 

Namnförtydligande:____________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


