
 

 
 

Lika deltagande eller kompensation 

 

En intervjustudie av hur högstadielärare förhåller sig till elever 

med dyslexi i undervisning och betygssättning 

 

 

 

 

 

 

Erika Granholm 

2014 

Examensarbete Specialpedagogprogrammet, 30hp. 

 

 

 



 

Abstract  

This essay aims to examine how Swedish compulsory school teachers claims to handle 

dyslexia while educating and grading, and to what extent they are influenced by others while 

grading. This was examined through interviews with a phenomenographic approach and the 

participants were eight grade 9 teachers. The categories of description found in the analysis 

was then interpreted through researcher Claes Nilhoms dilemma perspective, focusing on the 

dilemma Equal Participation - Compensation. Regarding education, three main strategies 

occurred: actions directed towards all students, methods of compensation organized by the 

school and individualized methods of compensation. The former is closest to Equal 

Participation, the latter to Compensation and the school organized methods form a middle 

position somewhat closer to Compensation. As to grading, four categories of description 

emerged (here sorted by how they are placed within the dilemma, starting with Equal 

Participation and ending with Compensation): teachers who follows the central grading 

criteria; teachers who tries to adjust their grading to the needs of the society; teachers who 

makes a few general exceptions to the grading criteria and teachers who make whichever 

necessary exception in order for the dyslectic students to pass. Finally the teachers were 

relatively unaffected by others while grading.  

    

Keywords: Assessment, attitudes, inclusive education, special education. 
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1. Inledning  

Rättigheten till särskilt stöd är något som stipuleras tämligen tydligt i den svenska skollagen. 

Under kapitel tre paragraf tre står att ”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”1 I §5a i samma kapitel förtydligas 

att en elev har rätt till extra anpassningar av undervisningen i de fall där eleven riskerar att 

inte nå målen.2 I dessa skrivelser är det uppenbart att skolans ansvar är långtgående och 

omfattande när det gäller stödinsatser och övriga anpassningar. Här är också framskrivet att 

stödinsatserna syftar till att eleven ska nå de mål som ställs upp i läroplaner och kursplaner, 

men vägen dit kan se annorlunda ut beroende på vilka behov eleven har. 

 

Dock finns ett undantag från denna tanke om olika vägar till samma mål i Skollagens §21 – 

den så kallade undantagsbestämmelsen. Där står, med avseende på lärarnas betygssättning att: 

  
Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 § bortses från enstaka delar av de 

kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses 

funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör 

ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.3  

 

I denna paragraf ges lärare möjlighet att undanta elever från delar av kunskapskraven med 

hänvisning till deras funktionshinder. Som komplement till detta har Skolverket framställt ett 

kommentarsmaterial rörande rörande undantagsbestämmelsen, vilket baseras på vanliga 

frågor från lärarkåren. Här slås fast att man med ”direkt hinder” avser följande: 

 
Ett direkt hinder innebär att det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka former och 

i vilken omfattning det särskilda stödet ges. Om elevens svårigheter kan avhjälpas genom särskilt stöd är 

undantagsbestämmelsen alltså inte tillämplig.4 

 

Skolverket poängterar vidare att eventuella avsteg inte ska göras under undervisningens gång, 

utan endast vid själva betygssättningen, för att eleverna ska få tillgång till samma 

undervisning som klasskamraterna. Gällande vad som räknas som ”funktionsnedsättning” är 

Skolverket otydliga och hänvisar till lärarnas egen professionalism. Eftersom 

funktionsnedsättningarna kan vara olikartade ”går det inte att exakt definiera i vilka fall 

bestämmelsen är lämplig”, utan detta ska ”avgöras lokalt”5.  

 

Skolverkets svar är på många sätt problematiskt för lärare och skolor. Å ena sidan har man en 

betydande pedagogisk frihet, vilket för vissa kan vara en lättnad. Å andra sidan är det näst 

intill omöjligt att avgöra när man gjort tillräckligt för att lagen ska träda i kraft, eftersom 

elevens problematik ska kvarstå oavsett omfattning och inriktning på stödinsatsen. I vissa fall 

blir detta mer problematiskt än i andra. Elever med neuropsykiatriska funktionshinder faller 

lätt mellan stolarna i formuleringar av typen ovan, då de har funktionshinder som både är 

livslånga och som går att hantera bättre med rätt träning. Gränsdragningen av om och i sådana 

fall hur undantagsparagrafen ska tillämpas i deras fall blir en komplicerad fråga för den 

enskilda skolan, i många fall den enskilda läraren. 

                                                 
1 Skollagen. Lag (2011:876) 3 kap. §3 
2 Ibid. 3 kap. §5a 
3 Ibid. 10 kap. §21 
4Skolverket, ”Undantagsbestämmelsen”, Regelverk. Frågor och svar om betyg. Hämtad: 2014-11-17. URL: 

http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/undantagsbestammelsen-1.173619  
5 Ibid. 

http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/undantagsbestammelsen-1.173619
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Bland de neuropsykiatriska diagnoserna är dyslexi en av de vanligaste. Andelen dyslektiker är 

omdiskuterad, och bör inte blandas samman med elever med allmänna läs- och 

skrivsvårigheter, men en uppskattning som bland annat görs av intressegruppen svenska 

Dyslexiföreningen gör gällande att det rör sig om mellan 2 och 8 % av eleverna.6 Det är med 

andra ord en relativt stor grupp som har svårigheter, och dessa svårigheter är också sådana att 

de direkt kan länkas till skolans språkämnen. Mot bakgrund av detta är dyslektiker en grupp 

som varje språklärare årligen måste hantera och besluta sig för dels om och i så fall hur deras 

undervisning ska anpassas efter diagnosen, dels om dessa elever kommer ifråga för 

undantagsparagrafen. 

 

Frågan om dyslektikernas rättigheter när det gäller betygssättningen kan också länkas till 

andra problemområden i dagens skola. Ett av dessa är den försämrade läskunnigheten bland 

elever i årskurs nio i allmänhet7, vilket lett till tämligen omfattande kritik av skolans sätt att 

arbeta med frågan liksom av intresset från hemmen för att stödja barn i deras läsutveckling. 

Ett annat problemområde är rapporterna om att rektorer i allt högre utsträckning försöker 

påverka lärare att sätta högre betyg.8 Samma utveckling mot ökade försök till påverkan går att 

skönja även hos elevernas föräldrar.9  

 

I detta minfält av konkurrerande uppfattningar och bristande stöd från ansvarig myndighet ska 

således lärare och skolor hantera dilemman kring undervisning och betygssättning av elever 

med dyslexi. De beslut som fattas kommer att ha stor betydelse för elevernas framtid, såväl i 

skolan som i livet som följer därefter. Vid några tillfällen blir ovanstående dilemman särskilt 

kontroversiella, nämligen då eleven ska söka sig vidare från en utbildningsinstans till en 

annan och då konkurrerar med andra med betygens hjälp. Första gången detta inträder är då 

eleven avslutar årskurs nio och söker sig vidare till gymnasiet, varför just denna period är 

särskilt intressant att studera. 

 

Att belysa dilemman i fråga om undervisning och betygssättning är av specialpedagogisk 

relevans då det i yrkesrollen ingår att anpassa och utforma organisationer så att de tillvaratar 

elevernas intressen. Samtidigt ska utformningen vara rimlig utifrån lärarnas arbetssituation 

samt inte styras av kortsiktiga intressen som riskerar likvärdighet och rättssäkerhet. Med en 

luddig lagstiftning är det praxis som kommer att styra skolverkligheten, varför det är relevant 

att studera denna för att förstå och vid behov förändra det normer som råder. 

Hur lärare hanterar dilemman i skolsituationer är även överlag ett outforskat område i en 

svensk kontext. Nilholm, som introducerat dilemmaperspektivet, som ett teoretiskt ramverk 

för att hantera dylika frågeställningar, menar att det finns en brist på empiriska studier som 

undersöker hur det kommer tilluttryck i praktiken.10 Utöver denna mer generella brist finns 

                                                 
6 Svenska Dyslexiföreningen, Vanliga frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hämtad: 2014-11-

17. URL: http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=158  
7 Se t.ex. Skolverket, ”Kraftig försämring i Pisa”, PISA 2012, Senast ändrad: 2014-04-01. URL: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-

1.167616  
8 En av fem grundskollärare i konkurrensutsatta kommuner uppger att de utsatts för påverkan enligt Lärarnas 

Riksförbunds studie som omfattar 2000 lärare. Lärarnas Riksförbund, Betygssättning under påverkan, 

Stockholm: 2011, s. 4. 
9 Se t.ex. Helte, Stefan ”Var tredje lärare pressad av föräldrar att ändra betyg”, Lärarnas tidning 2011-01-25. 

URL:  http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/01/25/tredje-larare-pressad-av-foraldrar-andra-betyg 

och Jelimni, Maria Sundén ”Föräldrar får allt mer makt i skolan”, Svenska Dagbladet, 2014-04-24. URL: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-av-tio-larare-uppger-att-foraldrar-forsokt-paverka-betygssattning-eller-

undervisning_3493542.svd  
10 Nilholm, Claes Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 2007, s. 61. 

http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=158
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa-1.167616
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/01/25/tredje-larare-pressad-av-foraldrar-andra-betyg
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-av-tio-larare-uppger-att-foraldrar-forsokt-paverka-betygssattning-eller-undervisning_3493542.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-av-tio-larare-uppger-att-foraldrar-forsokt-paverka-betygssattning-eller-undervisning_3493542.svd
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det mycket få studier som undersöker hur svenska lärare hanterar betygssättning i allmänhet 

och betygssättning av elever med särskilda behov i synnerhet. Av den anledningen fyller 

denna studie ett hålrum inom den specialpedagogiska forskningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att analysera och förstå hur några svensklärare säger sig hantera 

dilemman i undervisning och betygssättning av dyslektiska elever, samt hur de i detta 

förhåller sig till hur eventuella påtryckningar från andra aktörer. Detta kommer att göras 

utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur förhåller sig lärarna och deras respektive skola till elever med dyslexi i 

undervisningen? 

 Hur förhåller sig lärarna till elever med dyslexi i sin betygssättning?  

 Vilken eventuell påverkan av andra aktörer upplever lärarna i sin betygssättning?   

 Hur kan lärarnas förhållningssätt till de dilemman som kan uppstå i undervisning och 

betygssättning förstås utifrån Nilhoms dilemmaperspektiv? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Dyslexi 

Under lång tid har en diskussion förts rörande vad som bör och inte bör inbegripas i begreppet 

dyslexi. I äldre definitioner skulle lässvårigheterna uppstå trots utbildning, social bakgrund 

och normal intelligens hos individen, men på senare tid har begreppet modifierats, främst vad 

gäller intelligenskravet.11 

 

I den här uppsatsen kommer Höien och Lundbergs definition att vara utgångspunkten. I sin 

mer kortfattade version lyder den: ”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av 

skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.”12 Enligt dem leder 

störningen primärt till problem med ordavkodning och rättskrivning, men den kan även i 

förlängningen ge sekundära symptom såsom matematik- och lässvårigheter, dålig 

socioemotionell anpassning samt låg självbild.13 

 

I diskussionen med informanterna är det dock svårt att veta vad de lägger in i begreppet 

själva, men utgångspunkten för frågorna kommer att vara elever med en dyslexidiagnos. 

I uppsatsen används, i synnerhet i de inledande delarna, ordet funktionshinder för att benämna 

dyslexi och andra neuropsykiatriska diagnoser. Begreppet används frekvent i litteratur och 

styrdokument och torde därför vara lämpligt som ett samlingsnamn. I litteraturen används 

även ordet störning, vilket inte kommer att nyttjas i denna uppsats eftersom det bedöms kunna 

uppfattas som stigmatiserande. 

 

 

 

                                                 
11 Gustafson, Stefan ”Dyslexi och hur det kan definieras” i Samuelsson, Stefan m.fl (red) Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket Stockholm: Natur och kultur, 2009, s. 9ff. 
12 Höien, Torleiv och Lundberg, Ingvar, Dyslexi från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur, 2013, s. 21. 
13 Ibid. s. 23.  
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1.3.2 PYS 

Inom lärarkretsar är det vanligt att referera till undantagsbestämmelsen som ”pys-paragrafen”. 

När lärarna i texten talar om denna paragraf, att pysa eller pys menar de således att de 

tillämpar undantagsbestämmelsen.   

 

2. Bakgrund 

Nedan presenteras tre områden som är av vikt för att förstå studiens kontext. Det första rör 

dyslexi och hur den enligt samtida forskning bör hanteras i undervisningen, vilket ger en 

bakgrund till lärarnas och skolornas resonemang. Viktigt att notera är att den inte är tänkt som 

ett facit för hur lärarna borde ha gjort, utan som en bakgrund för läsaren. Det andra rör hur 

läs- och skrivsvårigheter hanterats i undervisningen historiskt, vilket ger en bild av hur 

området förändrats samt vilka strukturer som funnits och eventuellt fortfarande lever kvar. 

Det tredje behandlar betygssättning och ger en bakgrund till de resonemang som präglat 

betygsdebatten och kan inverka på lärarnas praktiska betygssättning, trots förändringar som 

skett på området. 

 

2.1 Dyslexi och undervisning 

Avsnittet nedan utgår från två forskningssammanställningar om dyslexi. Den ena är Torleiv 

Höien och Ingvar Lundbergs Dyslexi från teori till praktik, som är ett svenskt standardverk 

inom området och som består av en sammanställning av aktuell forskning. Den andra är 

samlingsvolymen Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, som innehåller arton 

kapitel skrivna av svenska forskare och som vart och ett utgör en forskningssammanfattning 

av olika områden relaterade till funktionshindret. Avslutningsvis kommer kritiska perspektiv 

till ovanstående tämligen individcentrerade synsätt att presenteras. 

 

När det gäller dyslektiska problem finns verkningsfulla åtgärder för motverka dem. Till att 

börja med har tidig upptäckt och tidiga interventioner visat sig ha goda effekter. Att redan i 

förskolan kartlägga barns språkliga medvetenhet samt bokstavs- och ordkunskap, och att 

också träna på dessa färdigheter, är därför önskvärt för att motverka effekterna av dyslexi hos 

individer med funktionshindret.14  

 

Fonologisk träning har i många studier visat sig vara verkningsfullt, framför allt då man 

kopplat samman fonem och grafem. Det viktigaste har inte varit exakt vilket program för 

träning som nyttjats utan att programmet varit systematiskt upplagt och intensivt under en 

kortare tidsperiod. Att den undervisning som bedrivits upplevts som motiverande och att den 

lett till aktivering av eleven har även det gett goda resultat.15  

 

Även läsförståelsen kan förbättras genom olika strategier. Varierad litteratur, lustbetonad 

inlärning, varierade former av läsning, aktiv bearbetning av det lästa samt koppling mellan 

läsning och olika typer av färdighetsträning har nämnts av framgångsrika lärare som positiva 

strategier samtidigt som detta också återkommer i studier genomförda av exempelvis National 

                                                 
14 Arnqvist, Anders ”Dyslexi och förskolebarn” ” i Samuelsson, Stefan m.fl. (red) Dyslexi och andra svårigheter 

med skriftspråket Stockholm: Natur och kultur, 2009, s. 61ff. 
15 Gustafson, Stefan ”Dyslexi och interventioner” i Samuelsson, Stefan m.fl. (red) Dyslexi och andra svårigheter 

med skriftspråket Stockholm: Natur och kultur, 2009, s. 285ff. 
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Reading Panel. Det är även viktigt att elevernas allmänna förståelse och intressen matchas 

med det de läser, och att läraren tar ett aktivt ansvar i detta.16 

 

Vissa typer av kompensatoriska hjälpmedel har också visat goda effekter, kanske framför allt 

olika dataprogram. Elever uppskattar programmen dels för att de känns mer spännande, dels 

för att de inte uppvisar olika känslor som eleven påverkas negativt av såsom medlidande, 

trötthet eller någon annan reaktion som elevens lärare kan uppvisa vid upprepade fel.17  

Gruppens organisering kan även den vara viktig för undervisningen, och att enskild och/eller 

gruppundervisning i intensiv form kan ge goda resultat eftersom sådan ger bättre möjligheter 

till individualiserad undervisning. Samtidigt är det viktigt att betona att dylika åtgärder måste 

sättas in efter att man studerat den specifika eleven eftersom dyslektiker inte är en enhetlig 

grupp som blir hjälpta av exakt samma åtgärder.18 

 

Avslutningsvis visas hur rikhaltig positiv feedback från lärare är viktig för att vända den 

negativa självuppfattning många elever med dyslexi har. Detta kan dels göras genom att 

framhäva och integrera andra positiva drag hos eleven (såsom kreativitet och spatial förmåga) 

i läsningen19 samt att eleven via strukturerad undervisning får uppleva känslan av att lyckas, 

vilken kan bli en framgångsfaktor enligt principen ”nothing succeeds like success.”20 

   * 

Inom specialpedagogisk forskning har kritik riktats mot det kompensatoriska paradigm som 

varit rådande inom dyslexiforskningen. Kritiken har riktats mot utgångspunkten att det finns 

en ”normalfördelningselev”, vilken övriga elever mäts emot då man försöker upptäcka och 

kartlägga olika typer av svårigheter. Då man slår fast ett normvärde kommer människor per 

automatik att ligga under respektive över detta normvärde, varför en sådan mätning alltid 

kommer att visa att några har mer svårigheter än vad andra har. Normaliseringstanken skapar 

enligt företrädarna för kritiken (t.ex Thomas Scrtic, Lennard Davis och Peder Haug) 

funktionshinder.21 När sedan det faktum att en person avviker från normalfördelningen 

kopplas till en diagnos riskerar den att bli essentialistisk, något individen blir i och med 

diagnosen, snarare än något föränderligt och relationellt.  

 

Kritikerna har även menat att svårigheterna, istället för att vara individrelaterade, kan bottna i 

en organisation som misslyckas med att tillvarata elevernas intressen. De hävdar att tanken 

om att skolan ska vara till för alla barn är just en tanke, att den organiseras så att vissa barn 

har lättare att lyckas i den. Socioekonomisk bakgrund och kön har exempelvis spelat in 

väsentligt när det gäller vilka som får diagnoser.22 Hårdraget kan skolan därmed vara ett led i 

skapandet av dyslexi och andra funktionshinder istället för att motverka dem. Det är också 

möjligt att diagnoserna skapas i högre utsträckning som ett led i professionaliseringen av 

lärar- och specialpedagogprofessionen. Att medikalisera och teoretisera kring svårigheter blir 

ett led i att hävda professionens kunskaper23, vilket i förlängningen innebär att det i dessa 

yrkesroller ingår att kunna hitta, diagnosticera och specialundervisa elever med svårigheter. 

Gör man, eller kan man, inte detta är man inte heller en god lärare/specialpedagog. 

 

                                                 
16 Höien och Lundberg 2013, s. 221,236-249 
17 Ibid. s. 234ff 
18 Ibid. s. 263f. 
19 Ibid. s. 250. 
20 Ibid s. 265. 
21 Nilholm 2007, s. 48f. 
22 Ibid. s. 37-59. 
23 Ibid. s. 53 



6 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv 

1842 införs Folkskolan i Sverige, men trots namnet var skolan i realiteten uppdelad i 

elitskolor och skolor för barnen till hantverkare och bönder. Skolan hade under perioden ett 

betydande fostransfokus, och i övrigt var målet att bibringa vissa grundläggande färdigheter 

till samtliga.24 Trots särskiljningen i skolor fanns en oro för att den bredare utbildningen 

skulle få ”vanliga, normala” elever att blandas med störande element, varför en omfattande 

särskiljning av avvikande elever inleddes. Även lärarna hade att vinna på att avgränsa barn 

från den ordinarie undervisningen, vilken då blev lättare att genomföra.25 

 

Från och med sekelskiftet växte en kultur av testande fram när det gäller skolelever. Parallellt 

med denna var även rasbiologiska tankar i svang, vilket gjorde att viljan att särskilja 

eskalerade,26 men byggde på testande snarare än godtycke. Intelligenstest fick ett uppsving 

och sågs som objektivt riktiga mätinstrument för att hitta avvikare, såväl uppåt som neråt i 

skalan. Utifrån detta skulle man mer objektivt kunna urskilja vilka som hörde hemma i 

hjälpklasser såsom läsklasser.27  

 

Under 1930-talet fick intelligensurskiljningen sällskap av diagnoser från en växande 

psykologi. Detta gjorde också att hjälpklasserna differentierades.28 För läs- och 

skrivsvårigheternas del innebar detta att så kallad ordblindhet uppmärksammades. Den ansågs 

bero på en störning i ”ordblindscentrum” och lösningen blev att skapa särskilda läsklasser, 

som specifikt fokuserade läsning och skrivning. Dock hade eleverna ändå svårt att klara 

undervisningen, varför diskussioner uppkom om huruvida man skulle bedöma dessa områden 

milt och ändå släppa igenom eleverna.29 

 

Under efterkrigstiden höjdes röster för en mer enhetlig undervisning, men specialklasserna 

fortsatte att existera. I Lgr62 nämns exempelvis åtta olika specialklasser, där läsklasser var en 

av dessa. Läsklasserna var till för barn med normalbegåvning som hade problem med läsning 

och skrivning, men gruppen beskrivs även i läroplanen som nervösa och okoncentrerade, och 

det ansågs vara av vikt att såväl testa läs- och skrivförmåga som intelligens hos barnen i 

denna gruppering, för att avgöra vad svårigheterna egentligen berodde på.30  

 

Under slutet av 1900-talet höjdes röster mot segregeringen. Forskning visade att den hade 

negativa effekter på lärandet, liksom att den tycktes slå hårdare mot pojkar och mot barn från 

socialgrupp fyra, vilket tydde på att fördomar påverkade placeringen. Mot bakgrund av detta 

har svenskt skolväsende rört sig mot mer inkluderande lösningar. I Lgr80 är målet att elever i 

möjligaste mån ska samundervisas oavsett kapacitet, vilket är formuleringar som återkommit i 

senare läroplaner.31 Ett betydande steg på vägen mot inkluderande undervisning togs då 

Sverige undertecknade Salamancadeklarationen 1994, vilken förbinder oss att praktisera 

inkluderande undervisning av elever i behov av särskilt stöd.32  

 

                                                 
24 Assarsson, Inger, Talet om en skola för alla. Malmö: Malmö högskola. Lärarutbildningen, 2007, s. 19. 
25 Hjörne, Eva och Säljö, Roger, Att platsa i en skola för alla. Stockholm: Norstedts, 2008, s. 30ff. 
26 Assarsson 2007, s. 19f. 
27 Hjörne och Säljö 2008. s. 33ff. 
28 Ibid. s. 36f. 
29 Skolverket, Handikapp i skolan. Det offentliga skolväsendets möte med funktionshinder från folkskolan till 

nutid, Stockholm: Skolverket, 270: 2005, s. 22. 
30 Hjörne och Säljö 2008, s. 43f. 
31 Ibid. s. 46f. 
32 Assarsson 2007, s. 23. 
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Under 2000-talet har den inkluderande utvecklingen utmanats av den allt starkare 

diagnosticeringen av barn med neuropsykiatriska funktionshinder, där dyslexi, som svårartade 

läs- och skrivsvårigheter nu börjar kallas, ingår. Såväl socialstyrelsen som skrivelser i några 

av statens offentliga utredningar från perioden har talat om att det är viktigt att personalen har 

särskild kompetens när det gäller dessa grupper, att de har särskilda behov och i vissa fall har 

behov av särskild undervisning. Detta har gjort att allt fler elever återigen undervisas i 

särskilda undervisningsgrupper, eller i vissa fall går i särskilda klasser eller skolor, under hela 

eller delar av sin skolgång.33 Denna utveckling kan delvis ses som ett resultat av 

nedskärningar i skolan, där diagnos ofta krävts för att få hjälp.34  

 

2.3 Betygssättning i Sverige i ett historiskt perspektiv 

I Sverige har betyg satts i enlighet med tre olika system under årens lopp. Det första var det 

absoluta bokstavssystemet som gavs ut mellan början av 1800-talet fram till inledningen av 

efterkrigstiden. Det andra var det normrelaterade siffersystemet infördes permanent från och 

med 1962 för svenska grundskoleelever. Det tredje var det mål- och kriterierelaterade 

betygssystemet som började användas i grundskolan 1995.35 Innan dessa system lämnade 

lärarna vitsord om sina elever, men det fanns inga centrala anvisningar om hur detta skulle 

skötas.36 

 

Det absoluta systemet användes i ett samhälle där endast en begränsad del av befolkningen 

fick och hade behov av något mer än rudimentär utbildning. Utantillkunskap dominerade 

skolan, och man såg kunskap som något absolut och tämligen statiskt. Den betygsskala som 

kom att användas i skolan under perioden infördes 1897 i folkskolan och 1905 i läroverken 

och hade stegen A, a, AB, Ba, B, BC och C. Det fanns inga anvisningar från centralt håll, utan 

hela betygssättningen byggde på praxis och låg i lärarnas händer.37 

  

Det normrelaterade systemet skapades parallellt med framväxten av olika humanvetenskaper 

som pedagogik och psykologi. Inom dessa hade man en stor tilltro till mätbarhet, och till 

möjligheten att statistiskt mäta variationer även hos människor. När skolan öppnades upp för 

större grupper blev realskolornas tidigare antagningsprov för klumpiga som redskap, och man 

önskade ett bättre och säkrare sätt att sortera. Lösningen som presenterades i 1957 års 

Skolberedning fastslog ett system som skulle sortera eleverna enligt normalfördelningskurvan 

för intelligens, där det procentuellt i riket skulle fördelas 7% 1:or, 24% 2:or, 38% 3:or, 24% 

4:or och 7% 5:or.38 Skolans sorterande funktion kvarstod således, då intelligens framstod som 

ett rättvist och rimligt verktyg för sortering och som en möjliggörare av en meritinritad elit till 

vilken människor med skolans hjälp skulle kunna göra klassresor om de var intelligenta nog.39 

Systemet fick hård kritik nästan från start och mildrades under senare år så att den exakta 

procentfördelningen försvann. Dock kvarstod den del av kritiken som rört att man inte mätte 

kunskaper utan primärt sorterade. Mot bakgrund av detta önskades en övergång till ett mål- 

och kriterierelaterat system, vilket inte skulle svara mot statistik och som var tänkt att fungera 

                                                 
33 Hjörne och Säljö 2008, s. 50f. 
34 Assarsson 2007, s. 24. 
35 Selghed, Bengt, Betygen i skolan. Stockholm: Liber, 2006, s. 71. 
36 Samuelsson, Johan ”Betygshistorik” i Nordgren K, Odenstad C och Samuelsson, J Betyg i teori och praktik, 

Malmö: Gleerups 2012. (Tryckt Polen 2012) s. 23. 
37 Selghed 2006, s. 73f. 
38 Ibid. s. 77ff. 
39 Korp, Helena, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003, 

s. 36ff. 
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som en motivering och en sporre för elever parallellt med sorteringen.40 Denna stege hade 

stegen Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd samt Mycket Väl Godkänd. 

Även det målrelaterade systemet bedömdes ha brister, vilket ledde till en omstrukturering av 

det 2011. Målstyrningen blev klar men ytterligare steg infördes. Den nya skalan är en 

återgång till bokstavsbetygen med stegen E, D, C, B och A, samt det underkända steget F. 

Tanken är att E och nivån Godkänd ska vara likvärdig när det gäller meritpoäng, vilket 

signalerar att nivån på golvet i systemen ska vara likvärdigt. Ändringen motiverades dels som 

en anpassning till den sjugradiga ECTS-skalan som nyttjas inom EU, dels som en förbättring 

av kommunikationen om resultatuppfyllelsen eftersom stegen är fler. I det nya systemet har 

endast E, C och A centrala betygskriterier, medan de övriga är upp till läraren att bedöma. 

Detta kan ses som en ökning av lärarens makt, men då detta samtidigt kompletterats med fler 

nationella prov kan en sådan tolkning också ifrågasättas.41  

 

2.4 Tidigare forskning 

Generellt kan sägas att skärningspunkten mellan betygssättning och inkluderande 

undervisning av dyslektiker tycks vara ett tämligen outforskat område, i synnerhet i Sverige. 

Efter vad jag uppfattat är det mest närliggande ett examensarbete från 2007 – Bedömning och 

betygssättning av dyslektiker av lärarstudenterna Marja Järvinen och Frida Merilo, vilka med 

hjälp av intervjuer har studerat området i en gymnasiekontext och med det gamla 

betygssystemet. Slutsatserna var bland annat att lärarna drog olika stora växlar av 

undantagsbestämmelsen och att variationerna mellan hur stora undantag de var villiga att göra 

från betygskriterierna. Dessutom fanns tämligen stora kunskapsbrister bland lärarna om hur 

bestämmelsen skulle nyttjas.42 Studien har dock vissa brister metodologiskt,43 varför dess 

resultat kan ifrågasättas.  

 

Studier av närliggande karaktär finns på högre akademisk nivå, främst inom två 

huvudområden: inkludering av studenter i svårigheter mer allmänt, samt lärares eventuella 

problematik med betygssättning i ett mer allmänt perspektiv. Dessa kommer att presenteras 

nedan. Litteratursökningar har genomförts på fyra sätt. För det första har databasen ERIC 

nyttjats där sökord som ”teachers”, ”education”, ”testing”, ”grading”, ”difficulties”, 

”problematic”, ”dyslexia”, ”reading/writing difficulties”, ”inclusive education”, ”assessment”, 

”attitudes”, har använts i olika kombinationer med varandra. För det andra har sökning med 

liknande sökord genomförts i Google Scholar, dock utan större framgång. För det tredje har 

sökning genomförts i Album med ovannämnda sökord. För det fjärde har litteraturlistor i 

relevanta artiklar och avhandlingar genomsökts. 

 

När sökningen kombinerat betygssökord med de sökord som var tänkta att ringa in dyslexin 

framkom tämligen sparsamma mängder träffar, som regel under 10. De texter som valts bort 

har varit sådana som antingen inte berört lärares syn på elever och bedömning, eller sådana 

som utvärderat något konkret bedömningsinstrument som utvecklats för att passa en specifik 

kontext fjärran från det som studeras i denna uppsats. 

 

 

                                                 
40 Selghed 2006, s. 85f. 
41 Samuelsson 2012, s. 35ff. 
42 Järvinen, Marja och Merilo, Frida, Bedömning och betygssättning av dyslektiker, Göteborg: Göteborgs 

universitet, 2007, s. 24ff. 
43 Exempelvis är frågeställningarna delvis ledande, metoden sparsamt beskriven och somliga slutsatser starkt 

normativa 
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2.4.1 Svenska lärare och bedömning 

Helena Korp har sin avhandling Lika chanser i gymnasiet studerat lärares betygssättning i 

gymnasieskolans kärnämnen, samt hur denna varierat beroende av om lärarna undervisat 

studie- respektive yrkesförberedande program. Hon har dels studerat faktisk bedömning av 

nationella prov, dels intervjuat lärare, rektorer och elever på teoretiska respektive praktiska 

program om betygssättning och relaterar sedan resultaten till varandra. 26 lärarintervjuer, 14 

elevintervjuer samt 5 fördjupande intervjuer vid tre skolor ligger till grund för 

resultaten.44Även om särskilda behov och dyslexi inte är fokus är den intressant i 

sammanhanget eftersom lärarna behandlar eleverna på yrkesprogrammen som om de var 

elever i svårigheter (vilket delar av dem också torde vara), och gör anpassningar och undantag 

efter dem. 

  

Relevanta resultat här var att studieinriktade elever på de studieförberedande programmen 

regelmässigt fick en undervisning som förberedde dem för högre betygssteg, medan eleverna 

på yrkesförberedande program fick en mer repetitiv undervisning.45 Lärarnas betygssättning 

av eleverna skilde sig också åt mellan programmen. Dels anpassades kurser och bedömning 

av nationella prov efter elevernas förutsättningar, ibland på ett sätt som inte följde regelverket. 

Dels viktades såväl nationella prov som betygskriterier olika beroende på elevernas 

förutsättningar, och det förekom i synnerhet på yrkesprogrammen att elever fick betyg trots 

att de inte nått kraven. Det förekom också att elevers beteende lyftes in som 

påverkansfaktorer.46 Skötsamhet, ordentlighet och engagemang var viktigt om man vägde 

mellan betyg, enligt såväl lärarna som eleverna som deltog i studien.47 Kurskriterierna var inte 

levande dokument för eleverna, vilket bidrog till att de såg betyg som en essens snarare än 

något man presterade: antingen var man ett ”MVG-barn”, eller så var man det inte.48 

 

En ytterligare studie av betygssättning av intresse är Lena Svennberg, Jane Meckbach och 

Karin Redelius studie ”Exploring PE teachers ’gut feeling’”. Studien är kvalitativ och utgår 

från fyra lärare som var och en fått välja ut åtta elever var som de betraktade som stabila 

betygsmässigt. Av dessa valde intervjuarna sedan ut två elever som låg på samma nivå och en 

som skilde sig från denna, varpå lärarna fick motivera sin betygssättning. Som ett sista steg 

skulle lärarna gradera eleverna utefter en femgradig skala kopplad till deras engagemang i 

skolan. Avslutningsvis analyserades resultaten efter att ha matats in i analysprogrammet 

WebGrid.49 Studien utgår visserligen från idrottsämnet, men den är en av få studier som utgår 

från hur lärare tänker kring betygssättning av svenska elever i årskurs nio. Dess resultat av hur 

lärare bedömer liknar även Korps i det att lärarna använde sig av beteendekriterier för 

betygssättningen, där samarbetsvilja, intresse, ledaregenskaper och att eleven inte gav upp i 

många fall jämställdes med, eller övertrumfade, kunskapskraven.50 

 

Barbro Westlund har i avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse genomfört en fallstudie 

riktad mot bedömning av läsförståelse i grundskolans mellanår (4-9) baserad på svar av tio 

lärare och sex rektorer vid sex skolor i Stockholm respektive Vancouver.51 Westlund ser i sin 

                                                 
44 Korp, Helena Lika chanser i gymnasiet? Malmö: Malmö högskola Lärarutbildningen, 2006, s. 87-106. 
45 Ibid. s. 251. 
46 Ibid. s. 267. 
47 Ibid.s. 219. 
48 Ibid. s. 229f. 
49 Svennberg, Lena et al. ”Exploring PE teachers’ ’gut feeling: An attempt to verbalise and discuss teachers’ 

internalized grading criteria”, EuropeanPhysical Education Rewiew 20 (2014) s. 202ff. 
50 Ibid. s. 209ff. 
51 Westlund, Barbro, Att bedöma elevers läsförståelse. Stockholm: Natur och kultur, 2013, s. 111-117 
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studie att de svenska lärarna saknar relevant terminologi för att diskutera läsförståelse, samt 

att de i högre utsträckning fokuserar bedömning och undervisning på att få eleverna att läsa 

snarare än på hur de ska lyckas läsa. Till skillnad från de kanadensiska lärarna, som upplevde 

sin läroplan som en hjälp i bedömningen, upplevde de att deras styrdokument (här Lpo94) var 

väldigt vaga, varför de behövde gå efter magkänsla när de bedömde detta.52 

  

Bengt Selghed har i sin avhandling Ännu icke godkänt gjort en intervjustudie av hur 30 

grundskollärare i svenska, engelska och matematik tänker när de sätter betyg.53 Intressant här 

är främst vilka principer som var styrande när lärarna satte betyg. I materialet framkom att 

lärarna tog hänsyn till sex olika aspekter i sin betygssättning. Den första, och för 

myndighetsutövandet relevanta, var vilka kunskaper och färdigheter eleverna hade i det 

aktuella ämnet, i relation till betygskriterierna. Utöver detta tog lärarna också hänsyn till hur 

flitigt eleven agerade i sitt skolarbete samt hur sympatisk de upplevde att eleven var. Vidare 

tog de hänsyn till olika skolorganisatoriska aspekter såsom ifall betygen var slutbetyg eller ej 

samt om de upplevde att eleven, trots undermåliga kunskaper, kunde klara sig på ett praktiskt 

program ifall eleven önskade gå vidare till ett sådant. Några av lärarna påverkades även av 

olika externa krav och förväntningar, exempelvis från elevernas föräldrar. Slutligen påverkade 

lärarens personlighet betygssättningen, till exempel om läraren kände sig för bekväm för att 

orka med krånglet vid ett icke-godkänt, eller om det upplevdes som alltför grymt att 

underkänna.54 

 

2.4.2 Inkludering och lärares attityder  

Ruth Berry diskuterar i artikeln ”Novice teachers’ conceptions of fairness in inclusion 

classrooms” hur begreppet rättvisa appliceras av amerikanska lärare som undervisar elever i 

behov av stöd, vilket har intressanta paralleller till denna studie. Artikeln baseras på analyser 

av dagboksanteckningar som 89 lärarstudenter som under en kurs fokuserad på rättvisa och 

inkludering fick skriva dagboksanteckningar om fritt valda, men till kursen länkade, 

områden.55 Många studenter upplevde att de fått en mer positiv syn på möjligheterna till 

inkludering, samt en bredare och mer behovsprövad syn på rättvisa än de tidigare haft. Dock 

lyfte vissa av dem problemområden för ett sådant synsätt. Ett var att eleverna ofta har 

svårigheter att acceptera att elever med särskilda behov får en annorlunda behandling än den 

gängse. Även lärarna själva brottades med rättvisebegreppet, om än på ett mer nyanserat sätt. 

Några uppmärksammade att anpassningen rimmade illa med årskurskraven samt att den 

kunde gå ut över andra elever som både kunde få dra ett tyngre lass och som inte fick den 

läraruppmärksamhet de förtjänade eftersom anpassningarna tog upp så mycket tid. Några 

lärare menade även att det var orättvist mot eleverna med särskilda behov att de fick lättare 

och färre uppgifter, eftersom detta hämmade deras utveckling. Två deltagare menade också att 

lärarna inte hade rimliga förutsättningar för anpassningarna, vilket gjorde att de bästa idéerna 

inte gick att genomföra pga exempelvis personalbrist. Artikelförfattaren önskar därför bättre 

utbildning av lärare för att de ska kunna möta detta, och för att de ska bli mer positivt inställda 

till inkluderande undervisning. 56 

 

                                                 
52 Westlund 2013. s. 303-307. 
53 Selghed, Bengt, Ännu icke godkänt, Malmö: Malmö Högskola Lärarutbildningen, 2004, s. 104f. 
54 Ibid. s. 161-176.. 
55 Berry, Ruth A. Wiebe, ”Novice teachers’ conceptions of fairness in inclusion classrooms”. Teaching and 

teacher education, 24 (2008) s. 1152ff. 
56 Ibid. s. 1153-1158. 
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En annan studie som länkar till hur lärare betraktar elever i behov av inkludering presenteras i 

Mary Khems artikel ”The Effects of Teacher Beliefs on Teaching Practices and Achievement 

of Students with Disabilities”. Khem har studerat hur lärares förväntningar kan inverka på 

elevernas studieprestationer när det kommer till elever i svårigheter (inte endast dyslektiker). 

Studien är kvantitativ och utgår från 52 ”middle schools” och 218 deltagande lärare, dock 

med ett bortfall på 48%.57 Studien visar att lärarna generellt tror att dessa elever har möjlighet 

att nå högre nivåer av analys och dylikt, men att de missgynnas av tester och uppgifter. 

Språklärare var mer positiva till studentgruppen än matte- och naturkunskapslärare, och lärare 

med speciallärarutbildning var mer positiva än de lärare som saknade sådan.58 

 

Inkludering och lärares attityder i en något annan kontext analyseras i Mary Ashworth, Sue 

Bloxham och Leonie Pearce har i artikeln ”Examining the tension between academic 

standards and inclusion for disabled students: the impact on marking of individual academics’ 

frameworks for assessment”. Till grund för artikeln ligger en fallstudie av hur 

universitetslärare förhåller sig till studenter med olika funktionshinder när de gör 

bedömningar. Utgångspunkten för studien var att följa sex studenter som arbetade i enlighet 

med ett nytt koncept som utarbetats i samarbete med specialpedagog.59 I studien framkommer 

att universitetslärarna ser svårigheter med att dra gränsen mellan var deras anpassningar ska 

sluta, och vad som är en bristande insats från studenten – i synnerhet eftersom vissa 

funktionshinder kan göra att studentens motivation och uthållighet brister. En positiv aspekt 

av detta, som lyftes fram i studien, var dock att det skapade intressanta diskussioner i 

kollegiet, samt att denna studentgrupp ofta tillförde någonting av ”streetsmartness” och 

”freshness” som var givande för undervisningen som helhet.60 

 

I artikeln Are they just lazy diskuterar Ruth Gwernan Jones och Robert L. Burden hur 

nyutexaminerade lärarstudenter betraktar elever med dyslexi. Grunden för studien är en 

enkätstudie med 500 deltagare som läst vid lärosäten över hela Storbritannien. Samtliga 

deltog i en utbildning om Livslångt Lärande i sydvästra England då de deltog.61 Resultatet 

blev att de nyutbildade lärarna var generellt sett positivt inställda till elever med dyslexi och 

till sina möjligheter att hjälpa dem. Dock uttryckte många av dem att fortbildning inom 

området skulle vara till hjälp, och när det gäller exakt hur de skulle hjälpa eleverna hade få av 

dem någon klar uppfattning. Några av dem hade också en uppfattning om att föräldrarna till 

de dyslektiska eleverna kunde använda dyslexin som ett sätt att bortförklara svaga kunskaper i 

största allmänhet.62 

 

Hugo Kart har i sin studie Learned Helpnessness studerat materialet från en djupstudie i 

enkätform från 1999 riktad till tolv erfarna lärare inom Adult Basic Education studerat hur de 

ser på dyslexi samt hur detta inverkar på undervisningen.63 Lärarna uttrycker i den en mycket 

bred variation av attityder till vad dyslexi är, hur det uttrycks och om det överhuvudtaget 

existerar (vilket 50% av respondenterna tvivlade på). Endast en av lärarna kunde ge en 

                                                 
57 Khem, Mary “The Effects of Teacher Beliefs on Teaching Practices and Achievement of Students With 

Disabilities”, Teacher Education and Special Education, 37 (2014), s. 224ff. 
58 Ibid. s. 234ff. 
59 Ashwood, Mary et al. “Examining the tension between academic standards and inclusion for disabled 

students: the impact on marking of individual academics' frameworks for assessment”, Studies in Higher 

Education, 35:2 (2010), s. 213f. 
60 Ibid. s. 215-221. 
61

Gwernan- Jones, Ruth och Burden, Robert L. “Are They Just Lazy? Student Teachers’ Attitudes About 

Dyslexia”, Dyslexia, 16 (2009), s. 68ff.  
62 Ibid. s. 71-81. 
63 Kart, Hugo, ”Learned Helpnessness and dyslexia: a carts and horses issue”, Reading, 2(2001), s. 82. 



12 

vederhäftig definition av dyslexi, och en majoritet av respondenterna ansåg att elever med 

dyslektiska svårigheter med största sannolikhet skulle misslyckas med att uppnå god läs- och 

skrivförmåga. Kart varnar för att sådana attityder kan leda till att eleverna faller offer för så 

kallad inlärd hjälplöshet, det vill säga uppfyller den negativa stereotyp som lärarna klistrar på 

dem via sina attityder.64 

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de båda teoretiska utgångspunkter som bildar ram för metod och tolkning: 

fenomenografi respektive dilemmaperspektiv. Operationaliseringen av dem presenteras 

närmare under metod. 

 

2.5.1 Fenomenografi 

Studien är till sin utformning inspirerad av fenomenografin, vilken är såväl ett teoretiskt 

ramverk som en metodologisk utgångspunkt. Inom fenomenografin görs en åtskillnad mellan 

”vad något är”, vilket benämns perspektiv av första ordningen, och ”vad något uppfattas 

vara”, vilket kallas perspektiv av andra ordningen.65 Uppfattningarna är inte detsamma som 

fenomenet som sådant, även om man inte går så långt som att hävda att ingen relation finns 

mellan världen i sig och människors uppfattning av den.66 Utifrån ovanstående kommer 

föreliggande studie att studera lärarnas beskrivningar av hur de bedömer och undervisar 

eleverna, det vill säga perspektiv av andra ordningen. Huruvida detta stämmer överens med 

hur lärarna de facto agerar, det vill säga perspektiv av första ordningen, ligger utanför denna 

studies ramar. 

  

Stensmo karaktäriserar vidare fenomenografin som ”en metod att bestämma variationen av de 

uppfattningar om objekt och händelser i omvärlden som kan återfinnas hos en definierad 

grupp människor, tex. skolbarn, studenter.”67 Målet är således att frilägga de kvalitativt olika 

uppfattningar som kan föreligga inom en viss grupp när det gäller ett visst fenomen. Dessa 

olika uppfattningar, eller med Martons ord beskrivningskategorier, bildar tillsammans de 

kollektiva uppfattningar som finns i ett samhälle rörande någonting. Fenomenografin syftar 

därför till att försöka visa på de möjliga uppfattningar som kan finnas hos en viss grupp 

rörande det fenomen man intresserar sig för.68 I denna studie kan objektet/fenomenet 

översättas till undervisningen respektive betygssättningen av elever med dyslexi.  

 

2.5.2 Dilemmaperspektivet  

I detta stycke presenteras Nilholms dilemmaperspektiv, tillsammans med en kortare 

introduktion av de övriga specialpedagogiska perspektiv som han identifierat och som 

dilemmaperspektivet reagerar mot. Dilemmaperspektivet kommer i föreliggande studie att 

användas som referensram för de beskrivningskategorier som framkommer efter dataanalysen 

– ett förfaringssätt som presenteras närmare under metod. 

 

                                                 
64 Kart 2001. s. 82ff. 
65 Stensmo, Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, 2002, s. 116. 

66 Marton, Ference och Booth, Shirley, Om lärande. Lund: Studentlitteratur, 2000 s. 159f., 162f. 
67 Stensmo 2002, s. 115. Denna definition ligger i linje med grundaren Ference Martons egen definition, men är 

smidigare uttryckt, varför den används i denna uppsats. 
68 Marton och Booth 2000, s. 176f. 
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Nilholm identifierar tre olika perspektiv som lärare och organisationer kan utgå ifrån i sitt 

tänkande kring elever i behov av särskilt stöd. Det första är det kompensatoriska perspektivet, 

vilket innebär att elevens eventuella svårigheter ses som grundade i eleven själv och att de har 

biologisk grund. Syftet med specialpedagogiska insatser blir då att identifiera problematiken 

(ofta diagnosticera) och därefter sätta in individinriktade åtgärder utifrån diagnosen. I arbetet 

med diagnosticeringen utgår man från normalelever, och de elever som avviker får stöd för att 

om möjligt nå upp till normalelevernas nivå.69 

 

Det andra perspektivet kallar Nilholm det kritiska perspektivet. Här riktas skarp kritik mot 

individualiseringen av funktionshinder, vilka, enligt företrädarna, snarast bör ses som en del 

av ett större sammanhang. Till att börja med bygger diagnosticeringen på att man utgår från 

normalelever, och därefter testar elever i relation till detta ideal. De som avviker alltför 

kraftigt anses ha funktionshinder och diagnosticeras, även om, vilket kritikerna poängterar, 

variation alltid kommer att förekomma i en population. Via tanken om normalfördelning 

skapas således funktionshinder av samhället. Detta kan sedan förstärkas ytterligare om skolan 

som organisation inte lägger ner tillräckliga resurser för att undervisningen ska fungera för 

alla elever, utan nöjer sig med att konstatera att de diagnosticerade eleverna har svårigheter 

som man sedan löser genom att undanta dem från krav eller aktiviteter. Det kritiska 

perspektivet förlägger således problematiken utanför eleven och istället i skolan som 

organisation. Dessutom menar perspektivets företrädare att ett kompensatoriskt perspektiv 

skambelägger naturlig olikhet och att det, i en skola för alla, är felaktigt att betrakta elever 

som onormala och/eller funktionshindrade bara för att de är olika.70 

 

Nilholms tredje perspektiv71 – dilemmaperspektivet – är både en kritik mot och en 

sammanvägning av ovanstående perspektiv. Han menar att båda perspektiven brister i att de 

alltför kategoriskt ser svagheter hos det andra perspektivet, och i sin diskussion utgår från 

ideal snarare än skolverkligheten sådan som den yttrar sig. Att, som i det kompensatoriska 

perspektivet, endast förlägga problematiken hos eleven är att göra sig blind för andra aspekter. 

Samtidigt har det kritiska perspektivet blundat för att varje utbildningssystem med 

nödvändighet kommer att göra vissa kategoriseringar om det syftar till att erbjuda någon form 

av innehåll. Det innebär att det ofta finns en realitet bakom kategoriseringarna, oavsett vad 

man kan tycka om benämningen.72 Elever med lässvårigheter har till exempel i realiteten svårt 

med en färdighet utbildningssystemet bedömt som viktig, oavsett vad detta beror på. 

 

 Istället för ett antingen eller, kan båda perspektivens lösningar äga giltighet samtidigt. 

Nilholm menar att det i undervisningen ofta uppstår dilemmasituationer mellan olikartade 

principer.73 Dessa dilemman har inga enkla lösningar, utan är föremål för avvägningar. Ett 

exempel på ett sådant centralt dilemma, som han kallar brist kontra olikhet, är: 

 
…att alla elever i någon mening ska ges liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som 

utbildningssystemet ska anpassa sig till att elever är olika, dvs. har olika intressen, fallenhet, erfarenhet osv. 

Således blir det en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till elevers olikhet.74 

 

                                                 
69 Nilholm 2007, s. 25-36. 
70 Ibid. s. 37-59 
71 Nilholm är inte ensam om tankarna, men, som han själv skriver, gör han en ”personlig tolkning” av det, varför 

det i denna tappning får sägas emanera från honom. 
72 Nilhom 2007 s. 61-67. 
73 Nilholm, Claes “Specialpedagogik – vilka är de grundläggande perspektiven”. Pedagogisk forskning i Sverige. 

10(2) (2005) s. 131. 
74 Nilholm 2007. s. 62. 
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Nilholm pekar även på andra dilemman som är svåra och specialpedagogiskt intressanta, 

såsom individ kontra kategori samt kompensation kontra deltagande. Den första av dessa rör 

frågan om i vilken mån individens egenart bör bejakas och i vilken mån en diagnos kan 

underlätta och skapa förståelse och gemenskap med andra. Den andra rör i stort frågan om 

individen ska få särskilt stöd och särskiljande pedagogik utifrån sin egen problematik eller om 

denne ska få delta på likadana villkor som alla andra i den ordinarie undervisningen.75 

 

Nilholm menar att fördelarna med dilemmaperspektivet är att det visar förståelse för de svåra 

praktiska avvägningar lärare och rektorer ställs inför när det gäller inkluderingstanken, vilket 

gör att det öppnar upp för diskussion om hur inkludering ska ske praktiskt på ett helt annat 

sätt än till exempel det kritiska perspektivet. Det öppnar för viss flexibilitet hos aktörerna 

samtidigt som det också synliggör vilka hänsyn som går först när man i skolverkligheten 

placerar sina åtgärder någonstans inom dilemmats ram.76 

 

Då dilemmaperspektivet handlar om avvägningar mellan olika ytterligheter finns en risk att 

det blir alltför relativistiskt, att alla lösningar kan ses som goda. Nilholm menar dock att så 

inte behöver vara fallet, utan att man i studiet av dilemmat både kan granska vilka aktörer som 

styr besluten samt vilka principer som ligger bakom deras agerande. Även om det kanske inte 

är forskarens uppgift är det, utifrån resultaten, möjligt att dra normativa slutsatser. Nilholm 

menar själv att det är önskvärt om aktörer och principer utgår primärt från barnets bästa.77  

 

Då Nilholms tanke med dilemmaperspektivet är att skapa förståelse för de olika uppfattningar 

lärare kan ha i vissa centrala undervisningsfrågor passar det väl som analysredskap när det 

gäller att strukturera och förstå de beskrivningskategorier som blir utfallet efter dataanalysen. 

Hur detta kommer att gå till konkret förklaras närmare under metod. 

 

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Den metod som använts för datainsamling i studien är kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer. Sådana utgår från ett antal temaområden, men de har inte fasta frågeställningar 

som följs till punkt och pricka. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de är mer 

flexibla, vilket gör dem bättre lämpade för att förstå och följa respondentens resonemang.78 

Bryman nämner även ostrukturerade intervjuer, där forskaren har ännu större frihet och i stort 

bara har ett PM med översiktliga tankar inför intervjun.79 Valet föll dock på semistrukturerade 

intervjuer av tre anledningar. För det första möjliggör dessa jämförelser, eftersom de tack vare 

temaområdena kommer att röra sig runt liknande områden. För det andra var avsikten med 

intervjuerna klar på förhand, varför det var rimligt att använda teman länkade till studiens 

syfte.80 För det tredje är betygsfrågan komplicerad och kan kräva eftertanke av 

respondenterna, varför min bedömning var att de skulle vara betjänta av att få temaområdena 

tillhanda innan intervjuerna ägde rum. 

  

                                                 
75 Nilholm 2007. s. 68ff. 
76 Ibid. s. 77-86. 
77 Nilholm 2005, s.134. 
78 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, 2002 s. 301. 
79 Ibid. s. 301. 
80 Ibid. s. 304. 
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Intervjuguiden till denna studie utgår från följande fyra temaområden som på olika sätt är 

relaterade till det fenomen studien syftar till att undersöka: 

  

1. Lärarens erfarenhet av elever med dyslexi. Temaområdet valdes för att sondera hur 

erfaren läraren är när det gäller elever med dyslexi. Erfarenheterna kan gälla egen utbildning 

och kompetens, men även hur frekvent läraren mött dessa elever i undervisningen. Området är 

främst tänkt som bakgrundsinformation vid analysen, men kommer av anonymitetsskäl inte 

att redovisas närmare.  

 

Inom fenomenografin är det av vikt att variationen när det gäller ett visst fenomen 

framkommer i en studie. För att detta ska ske krävs en variation inom gruppen – den ska i 

möjligaste mån spegla den variation som förekommer i en population.81 För att kunna bedöma 

i vilken mån detta gällde i denna studie krävdes ett tema som sonderade detta. 

 

2. Lärarens förhållningssätt till elever med dyslexi, i den egna undervisningen och i 

skolan generellt. Det här temaområdet är kopplad till uppsatsens första forskningsfråga, och 

syftar till att utröna hur läraren hanterar dyslektiska elever. Det kan handla om hur läraren 

säger sig använda hjälpmedel och olika anpassningar, men också hur lärarens betraktar frågor 

om kravställning, rättigheter och övriga hänsynstaganden. Inom temaområdet kan även frågor 

om hur läraren upplever att den egna skolan som helhet förhåller sig till dyslektiska elever. 

 

Fenomenografins idé är, som nämnts, att studera variationen inom olika fenomen.82 Detta, 

liksom de två följande temaområdena, är kopplade till de fenomen som uppsatsen är tänkt att 

undersöka: lärarnas uppfattningar om undervisning och betygssättning. De följdfrågor som 

ställs inom området syftar alla till att på olika sätt ringa in sagda fenomen. 

 

3. Lärarens eventuella hänsyn som tas i betygssättningen av elever med dyslexi. Det här 

temaområdet syftar till att sondera hur lärarna resonerar när de betygssätter eleverna, och är 

länkat till uppsatsens andra forskningsfråga. Här rör diskussionen såväl vilka eventuella 

styrdokument lärarna stödjer sig på i sina överväganden. Temaområdet inbegriper även vilka 

eventuella hänsyn som tas till dyslexin samt vilka eventuella andra principer som styr lärarna i 

deras bedömningar. Temat är medvetet vagt formulerat eftersom lärarna får ut det i förväg, 

och eftersom en alltför stark styrning mot särskilda paragrafer och styrdokument hade kunnat 

styra lärarnas svar.   

 

4. Lärarens upplevelse av eventuella försök till påverkan av betygen av andra 

intressenter (t.ex. vårdnadshavare eller skolledare). Temaområdet är länkat till uppsatsens 

tredje frågeställning, och syftar till att avgöra hur lärarna resonerar kring den eventuella 

påverkan som de upplevt av andra aktörer vid betygssättningen. I vissa intervjuer har den 

delvis flutit samman med temaområde 3, men för att den lätt kan falla i glömska när läraren 

fokuserar på den egna betygssättningen har den brutits ut. Faran med detta är att frågan 

därmed kan styra lärarna att prata om, och tänka mer på, påverkan, än vad de hade gjort om 

detta jämställts med andra påverkansfaktorer. Samtidigt är betygssättningen en fråga om 

yrkesstolthet då det är en hörnsten i lärares myndighetsutövning, och att utsättas för, och 

kanske också falla till föga för, påverkan blir lätt skamfyllt. Därför finns en möjlighet att 

lärarna aktivt skulle välja att undvika området i intervjuerna. Att då öppna för, och på så vis 

delvis normalisera, möjligheten till påverkan i frågeställningarna, och att låta lärarna 

reflektera över det i lugn och ro inför intervjun, var ett försök att göra området mindre laddat. 

                                                 
81 Marton och Booth 2000, s. 162. 
82 Ibid. s. 162ff. 
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Såväl i skapandet av temaområden som för att få en uppfattning om relevanta följdfrågor och 

för att kunna nå en metanivå av reflektion parallellt med intervjuprocessen, betonar Marton 

vikten av att forskaren på förhand gör sig bekant med fenomenet. Ett sätt att göra detta är att 

utgå från hur det beskrivits inom forskningen och hur det setts under historiens lopp.83 Detta 

har skett under inläsningsperioden, men det har varit svårt då det tagit tid att hitta relevanta 

studier till följd av dåligt forskningsläge samtidigt som tiden för denna studie varit knapp. 

Följden av detta blev att de första intervjuernas inriktning påverkats mer av min egen 

förförståelse och mindre av forskningsbaserad inläsning inom området än vad som är 

önskvärt. 

 

3.2 Urval 

Respondenterna i studien presenteras här översiktligt och gruppvis för att undvika 

identifikation. Därpå följer en beskrivning av de principer och överväganden som legat till 

grund för urvalet. 

 

Studien utgår från intervjuer av sju kvinnor och en man. De arbetar på skolor med olika 

huvudmän, såväl kommunala som fristående, i samma medelstora stad, sånär som på ett fall 

där en person arbetar i en av stadens kranskommuner. Ett par av dem har nyligen inlett sina 

lärarkarriärer, det stora flertalet har arbetat mellan tio och tjugo år i yrket, och en av dem har 

arbetat längre än så. Samtliga är behöriga att undervisa i svenska på högstadiet. De flesta av 

dem har arbetat på flera olika skolor innan den de tjänstgör på just nu. 

 

När det gäller dyslektiska elever har de flesta, sånär som på en lärare som är nyutexaminerad, 

gedigen erfarenhet av att möta dessa i undervisningen. Sånär som på den nyutexaminerade har 

de dock saknat förberedelser för detta från universitetet, vilket har lett till att många av dem 

vidareutbildat sig inom området efteråt, antingen genom fristående kurser eller genom 

läsecirklar på arbetsplatsen och/eller genom individuell fortbildning. 

  

Urvalet har skett utifrån Trosts princip om att inledningsvis göra en översikt över variabler 

som är lämpliga för att besvara frågeställningarna och att därefter isolerar några av dessa som 

fasta kriterier för urvalet.84 De variabler som valdes här var tre till antalet. Till att börja med 

skulle informanterna alla vara utbildade lärare i svenska, eftersom detta torde vara en garant 

för att de skulle ha förståelse för betygssättning och kunskap om relevanta styrdokument. För 

det andra skulle de ha arbetat minst ett år, eftersom de då skulle ha praktiserat betygssättning 

vid något tillfälle. För det tredje skulle de ha undervisat årskurs 9 vid något tillfälle, för att på 

så vis ha erfarenheter av det som studien syftar till att undersöka. På grund av tid och resurser 

tillkom även ett fjärde urvalskriterium, nämligen att de skulle bo i samma geografiska område 

– en medelstor svensk stad med kringliggande mindre samhällen. 

 

Trost menar vidare att man inom sitt urval bör eftersträva heterogenitet för att bäst kunna 

belysa sin problemställning, så att alla respondenter inte är alltför likartade.85 Detta är även 

viktigt utifrån fenomenografin; då man eftersträvar att frilägga det totala antal sätt som något 

kan uppfattas på inom en avgränsad grupp bör denna grupp inte vara alltför homogen om 

variationer ska framträda.86 För att uppnå detta valdes respondenter från olika skolor, med 

                                                 
83 Marton och Booth 2000, s. 168. 
84 Ryen, Anne, Kvalitativ intervju. Stockholm: Liber, 2004 s, 78. 
85 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 105ff. 
86 Marton och Booth 2000, s. 159. 
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olika upptagningsområde inom den medelstora staden samt med olika rykte samt ägarstruktur. 

Här uppnåddes relativt stor heterogenitet trots det bortfall som diskuteras vidare nedan. 

Respondenterna uppvisar också en viss spännvidd vad gäller ålder. 

 

På några områden har emellertid heterogenitet varit svår att uppnå. Till att börja med är 

könsfördelningen inom svensklärarskrået sned till kvinnornas fördel, och de män som 

kontaktats för deltagande har, sånär som på i ett fall, nekat. Det är dessutom ovanligt med 

lärare som har annan bakgrund än svensk, varför respondenterna är etniskt homogena även i 

denna studie. Att få lärare att ställa upp har inte varit helt självklart, varför de lärare som 

deltar troligen är ovanligt engagerade. Detta kan ha inverkan på studiens resultat. Exempelvis 

är det rimligt att anta att även om beskrivningskategorier som innebär underlåtenhet gentemot 

dyslektiker saknas i materialet, kan sådana eventuellt förekomma bland lärare generellt. 

 

Respondenterna har kontaktats på två olika sätt. Det första sättet innebar att de kontaktats via 

mail (se bilaga1) som skickats till dem personligen. I några fall har kontakten gått via 

skoladministrationen eller personalrumstelefonen i första ledet, eftersom det inte framgått 

vilka personer som undervisat i aktuella ämnen och årskurser. De respondenter som 

kontaktades på detta första sätt har emellertid uppvisat ett mycket stort bortfall. Endast tre 

respondenter har svarat jakande på förfrågningen, att jämföra med att tjugofem mail gått ut till 

enskilda lärare som antingen nekat eller underlåtit att svara, samt att administrationen vid två 

tillfällen ställde frågan till hela ämneslaget som vid båda dessa tillfällen nekade. Skälet som 

angetts för att avstå, i de fall då lärarna alls svarat på förfrågningen, är tidsbrist, vilket var 

förväntat med tanke på de larmrapporter som kommit på senare år om lärares 

arbetssituation.87 I en pressad situation är det för många inte prioriterat att delta i en 

undersökning ovanpå alla uppgifter man har. De försök som gjorts för att minska denna 

faktor, såsom flexibilitet med tider och att vara ute i god tid har inte lett till många jakande 

svar. 

   

Den andra kontaktvägen har gått att via olika egna kontakter. Detta sätt att kontakta 

respondenter har fallit betydligt bättre ut, och bortfallet har där varit relativt litet, och har 

minskat ju närmare kontakten med personerna varit. Fem informanter har nåtts och tackat ja 

på detta sätt. Dock finns ett problem med att intervjua vänner, vilket Ryen nämner: 

vänskapsrelationen kan leda till att forskaren undviker kritiska frågor eller analyser som kan 

falla ut negativt för respondenten/vännen.88 Det finns även en möjlighet att respondenten vet 

vad forskaren anser, varför intervjun får slagsida. Av den anledningen har kontakter med 

alltför närstående kollegor och samtliga kurskamrater undvikits i studien. I de flesta fall är 

respondenten inte heller kontaktpersonen, utan en person i kontaktpersonens nätverk. Noteras 

bör att även respondenterna som nåtts via kontakter har fått samma information från brevet 

som finns i bilaga 1, om än med vissa modifieringar utifrån kontaktytan. 

 

3.3 Etiska överväganden 

När det gäller studiens forskningsetiska dimension har utgångspunkten varit Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är fyra 

till antalet: informationskravet (att deltagarna ska vara inbegripna med vad studien syftar till 

samt om hur forskaren möter de andra principerna), samtyckeskravet (att deltagarna frivilligt 

                                                 
87 Se t.ex. Olsson, Emma, ”Lärare mest stressade”, Skolvärlden 2012- 03-02 URL: 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/l%C3%A4rare-mest-stressade 
88 Ryen 2004, s. 82. 
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får bestämma om de vill medverka, och även att de får avbryta sin medverkan när de vill), 

konfidentialitetskravet (att forskaren skyddar deltagarnas identitet och handskas varsamt med 

eventuell känslig information som framkommer) samt nyttjandekravet (att materialet från 

studien inte får användas till annat).89 

 

För att möta dessa krav skickades dels ett brev ut vid förfrågan om deltagande där information 

om studiens syfte framkom, liksom användningsområdet för studien och att respondenterna 

skulle vara anonyma i sitt deltagande (bilaga1). De personer som valde att bli respondenter 

fick även ut temaområden som riktlinjer så att de skulle känna sig förberedda på vad intervjun 

sedan berörde. Även vid inledningen av intervjun informerades deltagarna muntligen om 

syftet med studien samt om övriga hänsynstaganden utifrån principerna. Vid en intervju 

glömdes möjligheten att få ta del av resultaten nämnas, varför informanten fick ett 

kompletterande mail angående detta. 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet praktiskt i resultatrapporteringen har respondenterna 

givits fingerade namn, och den information som ges om dem därutöver är endast om de 

arbetat länge (mer än fem år) eller en kortare tid (mindre än fem år) som lärare. Det hade varit 

intressant att redovisa exempelvis ämneskombination, utbildningsort eller liknande, men då 

de är så få blir det lätt att identifiera dem (i synnerhet om de själva läser rapporten). 

Kommunens namn anges inte, och skolenheterna skiljs endast åt i fristående skolor respektive 

kommunalt drivna skolor. Upptagningsområde samt om skolan är vinstdrivande eller ej är 

även det intressant information som dock inte kommer att nämnas på grund av 

konfidentialitetskravet. Alla mer detaljerade elevberättelser har också strukits ur själva 

rapporten, och kollegor, rektorer och elever benämns ”hen”. 

 

När det gäller nyttjandekravet kommer materialet (transkriberingar och bandinspelningar) 

endast att användas i föreliggande studie. Det kommer inte att lämnas ut till andra forskare 

annat än för granskning. 

 

3.4 Procedur 

Intervjuerna har genomförts på två sätt: öga mot öga respektive via telefon. Den första formen 

eftersträvades, men telefonintervjuer fanns med som alternativ för att möjliggöra så flexibla 

tider för intervju som möjligt i syfte att underlätta för respondenterna. Sex av intervjuerna 

kom att genomföras öga mot öga och två (Hannes och Lena) via telefon. När intervjuerna 

skett öga mot öga har respondenten valt plats, vilket i samtliga fall varit dennes arbetsplats, 

utom i ett fall då vi träffades i en kafeteria. 

  

Vid telefonintervjuer är det svårare att vinna respondentens förtroende, vilket kan påverka 

svaren. Då kroppsspråk saknas är det också svårare att ställa relevanta följdfrågor och att 

svara mot respondentens reaktioner. Detta bör tas med i beräkningen vid läsningen av studien. 

För att kunna lyssna aktivt och samtidigt kunna spara materialet från intervjun bandas sådana 

vanligen efter samtycke från respondenten,90 något som även skett i denna studie. Några dagar 

innan intervjun har respondenten fått temaområdena tillsända sig för att kunna tänka igenom 

sina svar, om denne så önskat. 

 

                                                 
89 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2009. URL: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
90 Ryen 2004. s. 56f. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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I en fenomenografisk studie sker analysen parallellt med intervjuprocessen. Tanken är att 

intervjuaren både ska lyfta fram något i konkret form, exempelvis genom intervjufrågor, och 

om möjligt även låta respondenterna själva urskilja fenomenet och dra slutsatser om det, 

genom att till exempel analysera sitt eget tänkande efter genomförd uppgift. Dock framhåller 

Marton att olika typer av studier har olika stora möjligheter att kunna erbjuda den senare 

typen av analyser.91 I denna studie har ingen efterföljande analys genomförts, främst då de 

möjligheter till meta-analys som bedömdes vara intressanta för syftet (exempelvis att låta 

respondenterna avgöra om olika typfall skulle pysas eller ej, och därefter analysera sina 

beslut) torde vara alltför tidskrävande att genomföra. Respondenterna har dock fått 

temaområden tillskickade inledningsvis, för att på så vis kunna reflektera inför intervjun, men 

med större resurser hade meta-analysen kunnat utvecklas. 

  

3.5 Databearbetning och dataanalys 

Intervjuerna har transkriberats innan analys. Kvale betonar vikten av att fastställa principer för 

transkriberingen, och även ange hur den gått till, då den proceduren innehåller ett flertal 

avvägningar från forskarens sida. Några områden som nämns är graden av talspråk, pauser, 

skratt eller annat liknande samt betoningar.92 

  

Transkriberingarna har här renskrivits så att de låter relativt lika skriftspråk, vilket innebär att 

punkter infogats på relevanta ställen, att stamningar reducerats bort samt eventuella taltics 

såsom överanvändning av vissa småord strukits. Kvale skriver att det vid transkribering är 

viktigt att inte enbart ta hänsyn till äkthet utan även hur personen framställs, och exemplifierar 

med en dansklärare som blivit kränkt av att läsa hur en talspråklig transkribering framställde 

henom.93 Då intervjuerna även här genomförts med språklärare anser jag att det är lämpligt att 

göra dem mer skriftspråkligt orienterade för att undvika att de tolkas som okunniga inom 

ämnet. Ickeverbala uttryck som skratt eller suckar har angivits inom parentes liksom längre 

pauser. Betoningar har att fetmarkerats. 

 

Ovanstående avvägningar inverkar på reliabiliteten då min uppfattning om en pausering kan 

skilja sig från någon annans, och de skriftspråkliga ändringarna blir naturligtvis mina 

avvägningar. Dock är det min bedömning att fördelarna med ovanstående hänsynstaganden 

överväger nackdelarna. 

 

När det gäller analysen av data nämner Marton och Booth några olika fenomenografiskt 

inriktade vägar att göra detta. Den som bedömdes vara tillämpbar här är att någon/några 

särskilda aspekt/er väljs ut och studeras närmare hos samtliga respondenter.94 De aspekter 

som valts ut är beskrivningarna av undervisning respektive betygssättning, eftersom dessa är 

av relevans för frågeställningarna. 

 

Dataanalysen genomfördes i fyra steg. Det första steget innebar en översiktsläsning av 

materialet (de transkriberade intervjuerna) och en sortering av det så att utsagor som berörde 

samma områden bröts ut och sammanställdes.  

 

Det andra steget innebar en mer grundlig genomläsning i syfte att finna skillnader och 

gemensamma nämnare i lärarnas uppfattningar.  

                                                 
91 Marton och Booth 2000, s. 168ff. 
92 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 155f. 
93 Ibid. s. 158. 
94 Marton och Booth 2000, s. 173. 
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Det tredje steget innebar en sammanställning av lärarnas utsagor i beskrivningskategorier. I 

fråga om undervisningen inriktades beskrivningskategorierna mot vem som anordnade stödet 

samt vad dess primära målsättning sades vara – två faktorer som gick att samordna väl till de 

tre beskrivningskategorier som presenteras under resultat. När det gäller betygssättningen 

skapades beskrivningskategorierna utifrån de principer som lärarna uttryckte när det gäller 

undantagsbestämmelsen, då detta befanns vara den huvudsakliga skiljelinjen. De 

generaliserade förhållningssätt som lärarna antar och som presenteras under rubrikerna 

Undervisningen respektive Betygssättningen är således de beskrivningskategorier som 

framkom i denna process. I fråga om påverkan av andra aktörer var det svårt att skapa 

bekrivningskategorier då de flesta av lärarna påverkades föga av dessa, varför lärarnas svar i 

den tredje delen av uppsatsen presenteras något annorlunda.  

 

Det fjärde steget innebar en jämförelse mellan beskrivningskategorierna och Nilholms 

dilemmaperspektiv, för att på så sätt få en teoretisk ram att förstå dem utifrån. Inledningsvis 

var samtliga dilemman aktuella för denna jämförelse, men då beskrivningskategorierna främst 

gick att tolka utifrån dilemmat deltagande – kompensation föll övriga bort. Detta dilemma 

utgör i uppsatsen en axel som beskrivningskategorierna sorteras efter och förstås utifrån. 

 

Framöver kommer deltagande att benämnas Lika deltagande, för att tydliggöra att det handlar 

om att delta på samma villkor som övriga. Även elever som kompenseras för sitt 

funktionshinder deltar ju rimligen i undervisningen, varför Nilholms ursprungsterm är illa 

vald. Inom dilemmat studeras om lärarna anser att eleverna ska kompenseras av skolan för 

sina svårigheter i undervisningen och har rätt till detta å ena sidan, eller om de menar att 

skolan och eleven själv har skyldighet att försöka få eleven att kunna delta på samma villkor 

och med samma krav som övriga. Dilemmats ena ytterlighet blir då att eleven ska 

kompenseras för sina specifika svårigheter. Dess mål är att finna verkningsfulla verktyg för 

denna kompensation så att dessa verktyg kan följa eleven genom skolan och livet därefter. 

Dilemmats andra ytterlighet är att eleven ska delta på samma villkor som övriga elever i 

undervisningen och livet därefter. Dess mål är att skolan ska arbeta för att göra dyslexin till en 

faktor som inte märks när eleven undervisas, utför uppgifter eller bedöms. 

 

3.6 Trovärdighet 

Som nämnts under metod har studien inte utgått från ett färdigt frågebatteri utan från en mer 

löst formulerad intervjuguide, utifrån vilken intervjuerna tillåtits variera beroende på vad 

respondenterna sagt. Detta får vissa konsekvenser för trovärdigheten, då även små skillnader i 

frågornas utformning kan styra respondentens tankar i olika riktningar. Även ledande frågor 

och de åsikter intervjuaren har, eller antas ha, kan styra svaren.95 Då intervjuerna kommit att 

utformas som samtal finns det naturligtvis en möjlighet att en annan intervjuare, som lärarna 

fått en annan relation med, hade fått andra svar. Strategin för att inte leda respondenterna var 

att spegla deras åsikter snarare än att ge uttryck för egna. I den konkreta intervjusituationen 

kunde detta tidvis vara svårt att undvika. Exempelvis har jag under intervjuerna markerat att 

jag upplever att Skolverkets formuleringar är otydliga då jag efterfrågat respondenternas 

åsikter. Denna ståndpunkt kan delvis ha lett respondenterna till att bli mer kritiska mot 

myndigheten i sina svar. I ett fall efterfrågade en respondent uttryckligen min åsikt om 

undantagsbestämmelsen, och då bad jag att få återkomma med den efter intervjun för att inte 

påverka resultatet. 

                                                 
95 Kvale 1997, s. 145. 
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Vid transkriberingen av intervjuerna har dessa korrigerats något, för att undvika upprepningar 

och för att påminna om skriftspråket. Inga nya ord har infogats, men vissa har strukits och 

punkter har inlemmats i texten. I detta förfarande påverkas betydelsen och möjligheten att min 

tolkning inverkar negativt på reliabiliteten är något att ha i åtanke som läsare. Samtidigt är det 

av vikt att ha i åtanke att all transkribering är en förändring av det talade ordet, oavsett hur 

den formuleras.96 Då lärare i svenska har krav på sig att uttrycka sig korrekt, och även gör det, 

om än i talspråklig form, finns en risk att ordagranna intervjuutskrifter inte gör dem rättvisa, 

att det får dem att upplevas som mindre verbala och genomtänkta än vad de framstod som 

under intervjuerna. 

 

När det gäller den kvalitativa validiteten utgår diskussionen nedan från två aspekter av Kvales 

diskussion om hur makt och profession kan inverka på detta, aspekter vilka bedöms vara av 

särskilt intresse för denna studie. Den första är maktaspekten i fråga om olika professioner 

och den eventuella kampen om vem som har rätt kunskap om ett visst område.97 I det här 

fallet är jag blivande specialpedagog och respondenterna lärare, vilket är två professioner som 

berör ett liknande kunskapsområde, men där den förra gruppen både har högre lön än och viss 

makt över lärarna. Av den anledningen finns det en möjlighet att lärarna påverkats av min 

framtida yrkesroll då de svarat, och att resultaten därmed blivit mer av en försvarsstrategi än 

verkliga åsikter. För att minska denna faktor och därmed förbättra validiteten försökte jag 

betona min lärarroll snarare än min roll som specialpedagog under intervjuerna. 

 

Bortsett från skillnaden i yrkesroll är också betygssättning ett omfattande och prestigefullt led 

i lärares profession och maktanspråk. Av den anledningen finns en möjlighet att lärarna lagt 

sina svar tillrätta för att komma i bättre dager. Dock försvåras eventuella sådana försök av 

otydligheten från Skolverket, vilket gör det svårt att veta hur en god lärare borde agera. Det 

gör att svaren därmed i så fall läggs tillrätta utifrån vad läraren tror att myndigheten önskar, 

snarare än utifrån faktiska direktiv. 

 

4. Resultat 

Resultatet kommer att redovisas under tre olika rubriker: Undervisningen, Betygssättningen 

samt Påverkan. Den första, Undervisningen, rör lärarnas undervisning av elever med dyslexi 

och är kopplad till uppsatsens första och fjärde frågeställning. Den kommer att struktureras 

utifrån Nilholms dilemma Lika deltagande - Kompensation och delas in i tre olika 

övergripande förhållningssätt till detta dilemma. 

  

Den andra, Betygssättningen, rör lärarnas betygssättning av elever med dyslexi. Den är 

kopplat till uppsatsens andra och fjärde frågeställning. Även här delas texten in i efter de olika 

övergripande förhållningssätt till Nilholms dilemma Lika deltagande – Kompensation som 

lärarna gav uttryck för under intervjuerna. 

 

Den tredje, Påverkan, berör om lärarna utsatts för påverkan av någon annan aktör vid 

betygssättningen. Den är kopplat till uppsatsens tredje och fjärde frågeställning. Initialt var 

tanken att även detta temaområde skulle struktureras utifrån Nilholms dilemmaperspektiv, 

men så har inte blivit fallet, av skäl som redovisas nedan. Rubriken är istället uppdelad i två 

                                                 
96 Kvale 1997. s. 152ff 
97 Ibid. s. 221ff. 
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underrubriker, där den första berör eventuell påverkan från elever och föräldrar, och den andra 

berör eventuell påverkan från rektorer och kollegor. 

 

Uppsatsens fjärde frågeställning kommer inte att behandlas separat med egen rubrik, utan går 

in i övriga frågeställningar. 

 

I resultatdelen har lärarna getts fiktiva namn för att de lättare ska gå att identifiera i olika 

delar. De kommer framöver att kallas Maja, Jenny, Johanna, Hannes, Bitte, Lena, Lotta och 

Frida. 

 

4.1. Undervisningen 

När det gäller hur stödundervisningen till elever med dyslexi fördelas finns huvudsakligen tre 

olika former av stödundervisning som eleverna erbjuds. I vissa fall förefinns endast ett av 

synsätten i lärarens berättelser om det stöd som erbjuds, men de flesta organisationer tycks 

erbjuda blandvarianter där något av synsätten ändå överväger 

 

I modellen nedan visas de tre översiktliga synsätten utifrån dilemmat Lika deltagande - 

Kompensation. Längst till vänster finns de åtgärder som ligger närmast Lika deltagande, 

längst till höger de som ligger närmast Kompensation. Under modellen presenteras sedan 

åtgärderna närmare under egna underrubriker. 

 

Figur 1. De synsätt respondenterna uppgav gällande undervisning av dyslektiker 

 

  
 

4.1.1 Åtgärder som riktas mot elevgruppen som helhet  

Den första typen av åtgärder är sådana som riktas till hela gruppen primärt, och inte renodlat 

till dyslektikerna. Tanken här är att alla elever är behjälpta av sådant som hjälper elever med 

särskilda behov, vilket gör att de särskilda behoven blir grunden för undervisningen som 

helhet. Det innebär att dyslektikerna deltar i undervisningen på samma villkor som övriga 

elever, och att inga särskilda anpassningar blir nödvändiga. 

 

I materialet manifesteras detta främst av Frida och Jenny, som, då de ska förklara hur de 

anpassar undervisningen för eleverna med dyslexi pratar om satsningar de gör i helklass. 
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I Fridas skola är satsningarna en del av en kollegial enighet där alla gör likadant. På skolan 

pågår ett stort läsprojekt, vilket samtliga svensklärare är involverade i och där en kollega har 

fått tjänstenedsättning för att leda arbetet i att öka läsförståelsen och utveckla 

undervisningsmetoder för detta. Det här innebär att Frida och hennes kollegor provar ut 

forskningsbaserade lässtrategier i helklass, vilket lett till mätbara förbättringar när de testat 

elevernas staninevärden98 före och efter projektet. Projektet går ut på att samtliga elever läser 

vid ett par tillfällen i veckan utifrån den lässtrategi man för tillfället arbetar med, och då är det 

fråga om faktisk text för att träna färdigheten. Vissa dyslektiska elever kan få mindre lättnader 

i lästiden, men tanken är att alla ska läsa snarare än lyssna. 

Utöver detta finns det på Fridas skola möjlighet till längre tid vid uppgifter, inläsning av 

lektionsmaterial samt tillgång till dator med särskilda program. Detta gäller dock alla elever 

på skolan, och inte dyslektikerna specifikt. Dock finns möjlighet till särskilt stöd med 

speciallärare, men huvudspåret och det Frida främst uppehåller sig vid är den gemensamma 

satsningen.  

 

Även på Lenas skola finns liknande tendenser av gemensamt stöd till alla elever, från 

kollegiet som helhet. Här är det studieteknik man främst fokuserar på, men det är också så att 

alla svensklärare satsat på lässtrategier för alla elever inför detta läsår. Dock går Lenas egna 

satsningar långt utöver denna gemensamma linje, vilket behandlas mer nedan. 

 

I Jennys fall saknas den kollegiala enheten, vilket hon ser som djupt beklagligt och det största 

organisatoriska problemet i verksamheten. Det gör att hennes satsning är en enskild lärares 

satsning på sina egna elever, snarare än skolans. Jenny ger även hon stöd i helgrupp när det 

gäller lässtrategier, liksom utbildning i studieteknik. Hon arbetar mycket med modelltexter, 

vilka alltid gås igenom och ibland även skrivs i helklass, så att skrivsvaga elever ska ges goda 

mönster att följa. Hon säger att ”därför är det lite svårt att svara på vad jag gör med 

dyslektikern, för jättemycket gör jag med alla som också gynnar dyslektikern”. 

 

4.1.2 Skolorganiserade kompensationsåtgärder  

Den andra typen av åtgärder riktade till dyslektiker är skolorganisatoriska kompensations-

åtgärder. En del av dessa kan vara tekniska hjälpmedel som dyslektiker tilldelas, inte utifrån 

individuella behov utan som en naturlig del av att de fått diagnos. En annan del av åtgärderna 

är att skolan erbjuder och/eller kräver av eleverna att de deltar i vissa särskilda undervisnings-

tillfällen då de ska få stöd för att komma ikapp sina klasskamrater. Målet med dessa 

stödåtgärder är att den övriga undervisningen ska kunna skötas utan extra hänsyn till 

elevernas svårigheter, och förhoppningen är att elevernas svårigheter så småningom ska 

minska så mycket att de kan delta på samma villkor som övriga. 

 

Skolorganisatoriska kompensationsåtgärder finns på samtliga skolor. De skolor som inte 

erbjuder datorer till samtliga elever gör det till sina dyslektiska sådana, liksom särskilda 

program att använda i dessa. Att erbjuda någon typ av stödverksamhet med specialpedagog 

förekommer, liksom extratimmar i svenska och engelska under de pass som övriga elever har 

språkval är också legio, och många av lärarna väljer här att ta sådan undervisning när de får 

önska hur de schemaläggs. Johanna, som dock inte undervisar just dessa grupper detta läsår, 

motiverar detta på ett sätt som går igen hos övriga: 

 
Johanna: Jag brukar tycka om att ha de grupperna själv, men här är det inte så. För det kan ju vara ett jättebra 

komplement, för då slipper jag resonera med någon annan om vad de ska göra. För det tar ju också tid. Då är 

                                                 
98 Värde som används i en typ av läsförståelsetest kallade DLS-test.  
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det bättre att de vet att det här är våran läxa, till exempel, eller nu kan vi jobba med det som vi inte gjorde 

färdigt sist 

 

Att ta språkvalstiden blir mot bakgrund av detta strategiskt för lärarna, eftersom de både får 

extratid att få igenom sina elever och slipper lägga extratid på att informera någon annan om 

vad just deras elever behöver. Konkurrensen om dessa timmar brukar inte heller vara hård på 

skolorna, varför detta önskemål ofta går igenom. 

 

I vissa fall kan den skolorganisatoriska stödundervisningen vara svår att lita på för lärarna. 

Jenny anser att dyslektiska elever kan behöva särskild stöttning utöver den allmänt 

språkstödjande undervisning hon bedriver i helgrupp. Av den anledningen försöker hon, 

precis som Johanna, få leda språkvalsgrupper där hennes mål är att specialträna eleverna 

utifrån de behov de har som individer. Där kan hon ge dem den färdighetsträning de kan 

behöva, och hon ger dem individuella planeringar som syftar till att fylla de luckor som inte 

hinns med på lektionstid. Dock upplever Jenny att organisationen ibland skjuter dessa 

ambitioner i sank genom att mot hennes vilja flytta över elev efter elev till hennes grupp, då 

de misslyckas med ordinarie språkundervisning. När hennes lilla grupp blir alltför stor går den 

undervisning hon vill genomföra inte att bedriva. Dessutom är den kollegiala samsynen enligt 

Jenny dålig, och hon upplever att detta leder till att eleverna blir förvirrade av att olika bud 

råder, att vissa kollegor inte undervisar på ett sätt som hjälper eleverna, att det är väldigt 

känsligt att kritisera varandra inom arbetslaget samt att hon själv till följd av detta får delta i 

många möten med missnöjda och frågande föräldrar. Den här situationen anser hon inte att 

hennes ledning försöker lösa på allvar, då de varken poängterar vikten av samsyn eller följer 

upp hur lärarna arbetar i verksamheten. Jenny känner visserligen att hon blir lyssnad på av sin 

rektor, men då detta lyssnande inte omsätts i handling blir resultatet att Jenny inte kan lita på 

att organisationen tar sitt ansvar för stödundervisningen. Detta i sin tur innebär att hon känner 

att ansvaret faller tillbaka på henne själv. 

 

En skola sticker dock ut i materialet då den erbjuder långt mer omfattande stödprogram än 

övriga. Bitte, som jobbar där, förklarar att skolan satsar hårt på stöd från det att eleverna 

börjar. Stödet är inte frivilligt, som på många andra skolor, utan eleverna anvisas tidigt 

schemalagda positioner utöver den vanliga undervisningen i de fall då de har diagnos 

och/eller befaras få problem i skolarbetet. Dessa positioner ligger utöver den läxläsning, det 

omprovstillfälle samt det svensk-engelska språkvalsalternativ som skolan också erbjuder. 

  

På stödtillfällena undervisas eleverna i små grupper enligt en bestämd arbetsmetod,99 med 

tydligt fokus på läsning. Bitte ansvarar för stödundervisningen i svenska och engelska och 

betonar vikten av att bygga en god relation med eleverna eftersom de ”jobbar på relation”, 

dvs. är beroende av att de gillar och litar på läraren, och att läraren kan fungera som deras 

motor. Under passen är textläsning och diskussion eller annan bearbetning av texten central. 

Tempot är högt och elevernas svårigheter blir tydliga och kan konfronteras i den lilla gruppen: 

 
Bitte: jag upplever det mer att de behöver vakna till och inte gömma sig i en stor klass. De kan inte gömma 

sig hos mig, utan det tvingar dem att ha åsikter, fundera på vad som står mellan raderna. Och det är inte så 

himla lätt för dem, utan de blir ganska trött på mig (skratt). 

 

Den del av Bittes berättelse som handlar om vikten av relationer och av att läraren fungerar 

som motor känns igen i många av lärarnas berättelser. Dock har hon, till skillnad från de 

                                                 
99 Metoden bygger på korta, intensiva arbetspass, att arbete ska ske i skolan, att man fokuserar på läsning, att 

framsteg ska vara tydliga för eleven, samt att läraren är drivande.  
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övriga, en organisation som ger omfattande stödstrukturer för läraren att hinna skapa detta. 

Med omprovstid, läxläsningspass, språkvalstider samt tre ytterligare tillfällen per vecka när 

eleverna får stöd har skolan avsatt omfattande resurser för stöd. Här är det således inte läraren 

ensam som äger frågan, och inte heller kollegiet enbart, utan skolan som helhet. Inom ramen 

för stödet har lärarna som Bitte möjlighet att anpassa sin undervisning efter dagsaktuella 

frågor eller sådant som sker i undervisningen eller annat de upplever som viktigt, men den 

övergripande pedagogiska tanken är gemensam. Bitte är också en av de lärare som är minst 

stressad över vad skolan erbjuder eleverna. Hon säger, när vi diskuterar betygssättningen, att 

hon känner sig trygg i den eftersom ”[j]ag tycker att vi hinner så pass mycket i och med att vi 

har små klasser och bra möjligheter eftersom vi ger så mycket stöd”. 

 

4.1.3 Individualiserade kompensationsåtgärder  

Den tredje typen av åtgärder riktade mot dyslektiker är de individualiserade kompensations-

åtgärderna. Här ses dyslektikerna både som en grupp med särskilda rättigheter, och samtidigt 

som en heterogen grupp som inte kan klumpas samman. Målet blir här att hitta just de 

åtgärder som gör att eleven lär sig allra bäst, och sedan individanpassa skolverkligheten efter 

eleven. Kompensationen kommer således att följa eleven genom hela skolvardagen, vilket gör 

att eleven får ett särskilt spår inom gruppen med de lösningar som är anpassade efter dennes 

individuella behov. Det är inte fråga om att fasa ut dessa åtgärder, eftersom målet inte är att 

eleverna ska delta med samma krav som övriga, utan kompensationen är det som ska ge dem 

möjlighet att nå sin fulla potential. 

 

I materialet företräds den här ståndpunkten främst av Maja, Lotta och Lena. De är alla inne på 

att dyslektiker har väldigt individualiserade behov och för resonemang liknande detta: 
 

Lotta: Även om man sätter en diagnos på en elev så är dyslexin individuell (…) Och jag vet knappt hur länge 

jag jobbat nu, X år kanske, så har jag inte träffat på en elev som… man kan hitta likheter och skillnader, men 

ändå måste man som anpassa för varje elevs specifika situation. 

 

Anpassningen som lärarna ger är långtgående. De för alla dialog med eleverna där de försöker 

utröna på vilket sätt de lär sig bäst. Lotta och Lena tycks främst ha gjort det i enskilda samtal, 

medan Maja utöver sådana har haft en slags stödtid i studieteknik med sin mentorsklass, där 

hon och de elever som haft behov av det har provat olika lärstrategier för att eleverna ska få 

en uppfattning om vad som passar just dem. 

 

De anpassningar som tas upp av lärarna är många och olikartade. Gemensamt för dem är att 

de alla använder ett flertal av strategierna som tas upp nedan, och som inte specificeras utifrån 

individ av anonymitetsskäl. Anpassningarna kan vara generella för hela elevens studietid, 

eller variera beroende på svårigheterna vid ett visst moment.  

 

I undervisningen kan det röra sig om specialanpassat material: dyslexianpassade läromedel, 

tillgång till dator, tillgång till särskilda datorprogram, inläst material, åhörarkopior vid 

föreläsningar, speciellt utformade textmaterial (gultonat papper, breda marginaler, bokstäver 

med seriffer, brett radavstånd), användning av bilder som komplement till texten.  

 

Det kan också röra sig om elevutprovade lärstrategier: möjlighet att välja sätt att anteckna på 

(tankekarta, för hand, med överstrykningspenna, på dator) och möjlighet att få materialet 

uppläst av lärare under eller efter lektionstid.  

 



26 

Det kan vidare handla om extratid med läraren: regelrätt stöd enskilt eller i mindre grupp, 

påminnelser om läxor, peptalk, strategisamtal inför prov samt diskussioner om hur kommande 

undervisning bör läggas upp.  

 

Det kan även handla om specialanpassade examinationer: längre tid, prov i enrum, muntligt 

prov, prov utifrån särskilt anpassat innehåll, möjlighet till muntlig komplettering, möjlighet 

att diktera för läraren.  

 

Lärarna betonar vikten av att ha dialog med eleverna, och målet med stödet tycks både vara 

att eleverna ska klara skolan och att de ska hitta sin egen lärstil. Här upplever Lena att 

eleverna generellt har relativt bra koll på vad som fungerar för dem då de kommer, medan 

Maja och Lotta tycker att skolan behöver göra eleverna uppmärksamma på vad de själva 

behöver. 

 

I samtliga fall är det uppenbart att lärarna upplever att ansvaret för dessa anpassningar vilar på 

dem snarare än på någon annan i skolan, och att detta tar mycket tid i anspråk. Lotta sitter 

med enskilda elever under stora delar av sin planeringstid, vilket är en betydande stressfaktor 

för henne. Även Maja har liknande erfarenheter. ”Förra året så spårade det ut totalt”, säger 

hon, och berättar hur hon i flera månader innan betygssättning dagligen och stundligen hade 

elever intill sig samtidigt som hon försökte planera morgondagens lektioner. Även Lena har 

svårt att begränsa sin arbetstid, och menar att varken tidlogg eller familjens krav kan få henne 

att prioritera bort eleverna: 
 

Lena: Jag testade ju någon gång att föra sådan här arbetslogg osv. Och det gick ju inte något bra. För tiden tar 

ju aldrig slut, eller tiden tar slut på så vis att man har sin egen familj och så, men man gör det ju ändå. Så är 

det ju. Inte så att jag skulle säga till en elev att jag har inte hunnit med dig.  
 

När det gäller hur denna situation förhåller sig till övriga kollegors och rektorers inställning 

till arbete menar Lotta att övriga kollegor jobbar hårt, men att rektor kanske inte har samma 

syn på saken. Maja och Lena ser båda en skillnad mellan sin egen inställning och rektors samt 

vissa kollegors dito. Lena ser anpassningarna som en självklar del av sin roll som lärare, och 

uttrycker förvåning över de kollegor som hävdar att tiden är slut. ”Jag har nog aldrig tänkt så, 

faktiskt”, säger hon om det. Maja ser också att vissa kollegor resonerar på det sättet, men 

säger sig ha svårt att motivera för sig själv och för föräldrar att elever faller igenom om de 

inte får stöd: 
 

Maja: Det gör ju att då tar jag det ansvaret istället och bara, vad fan, då sitter jag här i två timmar istället och 

försöker jobba litegrann samtidigt som du jobbar, men egentligen kan jag ju inte jobba alls.  
 

Övriga lärare i materialet har också på olika sätt genomfört åtgärder som gynnar enskilda 

individer, och betonar vikten att se sina elever. Ett exempel är Hannes, som erbjuder muntliga 

prov, anpassade läromedel, anpassat omfång samt bilder som ersättning för omfattande 

instruktioner. Det som skiljer honom och övriga från Lotta, Maja och Lena är dels 

omfattningen av åtgärder är mindre, dels att de ofta gör sina anpassningar inom ramen för 

schemalagd undervisning eller schemalagda stödtider.  

 

I vissa fall kan läraren dock känna ett tryck från organisationen att börja agera mer 

individualiserande, trots att de upplever att tiden inte räcker till. Ett exempel är Johanna, som i 

den mån hon hinner försöker individualisera, men menar att det blir mycket ad hoc. När hon 

märker att något fungerar för en viss elev, så låter hon eleven göra det, men det finns inte tid 
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för alla de anpassningar och hemkontakter hon egentligen vill genomföra. Då krav kommer på 

ytterligare individualisering, samtidigt som tid saknas, kan detta leda till stor frustration: 
 

Johanna: [Om när specialpedagogiska teamet kommer för handledning] Då minns jag att jag kände mig lite 

provocerad när de kom in och (gör till rösten): Nu har jag kommit och förberett för den här lektionen, så här 

skulle jag göra då, sa hon. (vanlig röst). Hon som hade suttit kanske en timme och hållit på bara med den 

lektionen. Du vet, lagt upp bilder som skulle passa ihop på elevens dator. Skannat och hållit på så att det 

skulle passa med genomgången, och gjort så här jättefint och pedagogiskt och snyggt. Förstår du vad jag 

menar? 

 

Intervjuaren: Ja, jag förstår precis vad du menar. 

 

Johanna: Och man blir nästan arg, därför att nog förstår jag ju att det där skulle vara underbart. Men visa mig 

när i helskotta jag ska ha tid med det. 

 

4.2 Betygssättningen 

När det gäller betygssättningen av elever med dyslexi har fyra olika synsätt kunnat skönjas i 

lärarnas berättelser. En och samma lärare kan delvis omfatta olika synsätt, om personen fört 

olika typer av resonemang under intervjun. 

 

I figuren nedan visas en översiktlig bild av de fyra synsätten. Längst till vänster ligger det som 

är närmast ytterligheten Lika deltagande och längst till höger det som ligger närmast 

ytterligheten Kompensation. Under modellen presenteras varje synsätt närmare under egna 

underrubriker. 

 

Figur 2. De synsätt respondenterna uppgav gällande betygssättning av dyslektiker 

 

  
 

4.2.1. Läraren använder inte undantagsbestämmelsen alls 

Ett förhållningssätt inom dilemmat är att kunskapskraven ses som styrande i undervisningen, 

och målet blir att eleverna ska uppnå dem på samma villkor som övriga elever då skolgången 

är över. Dyslexin blir då en brist som förhoppningsvis kan avhjälpas med stödundervisning, 

men den ses inte som en konstant som läraren måste kompensera för ytterligare vid 

betygssättningen. Förhållningssättet ligger närmast Lika deltagande.  

 

Bland respondenterna i denna studie ligger Bittes åsikter närmast förhållningssättet. På hennes 

skola är nationella proven normerande för betygen, för att de ska vara hållbara även utanför 
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skolan. Hon säger att de ”inte sockrat betygen, utan här har de ofta betyg som de kan behålla 

när de går på gymnasiet”. Hon menar att då skolan erbjuder ett omfattande stödprogram har 

dyslektiska elever, även högpresterande sådana, möjlighet att nå målen, och då hon ansvarar 

för undervisningen i mindre grupp upplever hon att hon i regel har en så stor resultatkader att 

hon har underlag för betyg i enlighet med kunskapskraven. Eftersom betygssättning är en 

subjektiv verksamhet, säger hon att hon ju inte kan garantera att avsteg aldrig förekommit, 

men samtidigt försöker hon vara på sin vakt mot sådant och att hennes princip är att betygen 

ska ligga på rätt nivå nationellt. Att hon menar sig vara på vakt mot saken gör det tydligt att 

idealet för henne är att undvika att använda undantagsbestämmelsen. 

  

Liknande resonemang förs även av Hannes som säger att han är ”ganska hård och konsekvent 

efter de här kunskapskraven och hur de är skrivna”. Hannes har visserligen använt 

undantagsbestämmelsen vid något tillfälle, men under intervjun säger han att det är viktigt att 

eleverna visar sig klara av allt från ”stavning, ordkunskap, meningsbyggnad och den typen av 

grammatiska grejer” till faktisk läsförståelse av skriven text. Han säger också att ”det 

skriftliga håller jag högt”, och när han beskriver vad det är han undantar säger han att det 

snarare handlar om när elever ligger strax under de gränser han satt upp för E, men där han 

ändå ser att de kan området i fråga. Han säger att han visserligen som människa och lärare är 

en person som hellre friar än fäller, men i samma andetag säger han att ”jag vill egentligen 

vara hård”. Således tycks Hannes i likhet med Bitte ha uppfyllande av kunskapskraven som 

ideal i sin betygssättning, och även om han, liksom hon, inte kan garantera att avsteg aldrig 

förekommer så tycks målet vara att följa kraven konsekvent. 

 

4.2.2. Läraren utgår från samhällets krav 

Det andra förhållningssättet medger att man använder undantagsparagrafen vid tillfällen då 

elevens dyslexi sätter käppar i hjulet för måluppfyllelsen. Dock gäller det inte samtliga fall då 

eleven har svårigheter relaterade till diagnosen, utan enbart när dessa svårigheter uttrycks 

inom områden som är mindre viktiga för att klara sig i samhället efter högstadiet. Det är 

således fortfarande delaktighet på samma villkor som övriga som är det primära, men läraren 

kan utifrån sin egen bedömning av vad som är nödvändigt för framtiden göra undantag eller 

hålla fast vid kraven. Av den anledningen utgör förhållningssättet ett slags mittposition inom 

dilemmat, men ligger närmare Lika deltagande än Kompensation. I materialet företräds denna 

ståndpunkt främst av Lotta och Maja, även om Hannes också delvis är inne på det spåret, 

vilket redovisas nedan. 

  

Lotta för ett resonemang kring att betygssättningen å ena sidan måste anpassas efter elevens 

individuella svårigheter, å andra sidan beror av vilka färdigheter som är essentiella för att 

eleven ska klara sig framöver. På frågan om hon utgår från kunskaper som krävs på gymnasiet 

och sedan rensar bort saker som är mindre viktiga för att klara sig där svarar hon ja. 

 

Maja å sin sida pratar om att betygen ska vara något eleverna kan leva upp till även framöver, 

och säger att det är viktigt att betygen håller i världen utanför skolan. Hon resonerar 

exempelvis om en högpresterande elev som borde klara sig på universitetet sedan, om hen 

fortfarande får kompenserande åtgärder, vilket tycks motivera undantaget. Andra elever som 

har större kunskapsluckor och inte kommer att klara framtida studier ser hon inte som lika 

motiverade att göra undantag för. 

 

Dock skiljer sig Maja och Lotta åt betänkligt när det gäller vilka delar av svenskämnet som de 

ser som oundgängliga för ett liv efter högstadiet. Det Lotta nämner som särskilt viktigt är 



29 

färdighetsinriktade delar av kunskapskraven, såsom läsförståelse, genremedvetenhet, kunskap 

om språkregler exklusive stavning samt muntliga framföranden. Mindre viktiga är mer 

bildningsrelaterade färdigheter. Lotta säger att ”om de inte har fullt ut vissa språkhistoriska 

kunskaper och kan redogöra för hur svenskan har utvecklats från indoeuropeiska till... Det är 

inte lika viktigt tycker jag”. Hon nämner här även realia inom engelska som ett område som 

känns mer rimligt att använda undantagsbestämmelsen för. 

 

Maja däremot tänker sig att undanta vissa färdigheter som det numera finns tekniska 

hjälpmedel som täcker upp brister inom. Detta gäller stavning och i viss mån skrivandet rent 

praktiskt, vilket exemplifieras med en högpresterande elev med stora skrivsvårigheter som får 

diktera sina texter medan Maja skriver ner dem och sedan bedömer dem. Maja ser vidare 

läsning som något som inte behöver ske genom att man läser faktisk text, utan menar att det 

viktiga är att eleven via något medium kan ta del av och förstå en text. Om detta säger hon, i 

ett resonemang där hon kritiserar hur man i de nationella proven kräver att elever ska kunna 

läsa faktisk text: 
 

Maja: Jag tänker så här: idag behöver du ju inte ha en hög läshastighet på samma sätt som man behövde förr. 

Jag menar, det finns appar på mobilen som fotar av och så spelar de upp vad som står trots att det är en bild. 

Och sedan finns det ingen garanti för att saker alltid funkar, men det finns så otroligt många hjälpmedel att ta 

till. Så jag tycker inte att det är avgörande. 

 

Gemensamt för Maja och Lotta, trots att de skiljer sig åt när det gäller innehållet de undantar 

eller betonar som viktigt, är att de har en delvis annan uppfattning än Skolverket när det gäller 

vad som är väsentligt och mindre väsentligt. I Lottas fall riktas kritiken mot kunskapskraven 

som sådana, medan Majas kritik riktas mot hur man via nationella proven signalerar hur 

läsförståelse ska tolkas. Samtidigt är det inte fråga om någon anarki från lärarnas håll, utan de 

har båda gjort försök att harmoniera sina uppfattningar med kraven. I Lottas fall har man fört 

kollegiala diskussioner inom lärargruppen, medan Maja har resonerat mycket med skolans 

speciallärare om saken. En anledning till de egna tolkningarna kan också vara att Skolverket 

upplevs som otydligt. Maja efterfrågar exempelvis tydlig fortbildning eller någon form av 

case där det är möjligt att se hur myndigheten tänker. 

 

Avslutningsvis finns även i Hannes argumentation spår av att han utgår från vad som är 

väsentligt för ett framtida samhällsliv när han tänker kring undantagsbestämmelsen. Han talar 

bland annat om att han inte vill undanta läsförståelse eftersom den är central för att ”ha det 

ganska lätt för sig, inte bara i grundskolan utan i hela det övriga demokratiska samhället”. 

Dock väljer han samtidigt inte bort några kunskapskrav av denna motivering, utan tycks 

relativt enig med Skolverket om vad som är centrala färdigheter för att lyckas framöver.  

 

4.2.3. Läraren gör ett fåtal generella dyslexianpassningar 

Det tredje förhållningssättet innebär att läraren i fråga gör vissa avsteg, dock tämligen 

restriktivt, från kunskapskraven. Detta motiveras utifrån specifika dyslektiska svårigheter 

snarare än nytta i samhället och dylikt. Dock finns som sagt en gräns för hur många avsteg 

som kan göras, vilken motiveras utifrån att betygen ska betyda något snarare än elevens 

specifika svårigheter. Förhållningssättet utgör således även det en mittposition inom 

dilemmat, men ligger närmare Kompensation än Lika deltagande. 

 

Ståndpunkten företräds i materialet av Jenny och Frida som båda två för resonemang som går 

ut på att vissa begränsade undantag är acceptabla att göra: 
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Frida: Alltså, jag tänker ju så här utifrån PYS-paragrafen [undantagsbestämmelsen, min anm.], att jag har rätt 

att pysa det som berör dyslexin. Och det är inte alltid så lätt att veta. Men jag kan ju inte pysa alla paragrafer, 

eller alla kunskapskrav, utan jag kan bara pysa det som jag ser att eleven har svårighet med. 

 

Som vi ser i citatet har Frida en medvetenhet om att alla delar av kunskapskraven inte kan 

undantas. Vad som undantas måste vara direkt relaterat till elevens svårigheter, men det finns 

också en gräns för hur mycket som kan undantas dyslexin till trots. Hur mycket det är och var 

exakt gränsen går är dock oklart, enligt lärarna.  

 

För att få klarhet i hur mycket av kunskapskraven som kan undantas har lärarna försökt sig på 

olika strategier. På Fridas skola pågår en ständig dialog inom arbetslaget och med 

specialläraren. Jenny har, då det råder brist på samarbete och kollegial diskussion på hennes 

skola, främst önskat kompletterande stöd av Skolverket i frågan. När hon ringt myndigheten 

har hon fått svaret att de menar två eller högst tre mindre delar av olika mål. Dock säger hon 

samtidigt att hon hört att andra personer fått andra svar när de talat med någon annan 

handläggare. Gemensamt för dem båda är att de fortfarande, trots strategierna, inte har nått 

fullständig klarhet, vilket är en källa till varierande grad av frustration. 

 

Vad som faktiskt undantas av lärarna är lite varierande.  Jenny säger sig ha tre standard-

undantag som hon tillämpar på dyslektiska elever vid behov. Det första är stavningen, delvis 

även då eleven använder kompensatoriska hjälpmedel. Dock vill Jenny att de samtidigt visar 

kompetens inom övriga skrivregler såsom meningsbyggnad och styckeindelning. Det andra är 

tydlighet i skriftlig formulering av svar på frågor av mer analytisk karaktär, där hon har mer 

överseende med att dyslektikerna kan ha svårigheter att tydliggöra resonemang. Det tredje är 

att hon gör tidsmässiga anpassningar när det gäller rimlig tidsåtgång för att läsa eller skriva en 

text. Hon skalar också bort innehåll, så att eleven kvalitativt visar kunskaper, men kan komma 

undan den kvantitativa bördan av exempelvis många frågor. Alla dessa undantag gäller elever 

på samtliga nivåer eftersom Jenny menar att ”på något sätt så lägger de sig på den nivå där de 

ska ligga” när undantagen kombineras med övriga kunskapskrav. 

 

Frida undantar även hon stavning, men inkluderar även andra skrivregler såsom interpunktion. 

När det gäller innehållet tycker hon att frågan är komplex och säger: 
 

Frida: Då kan jag ju titta på innehållet: Vad är det han får fram? Vad är det han vill få fram? Men då måste 

man ju också tänka att: hur mycket kan han få fram, eller är det skrivningen som gör… Men då måste man ju, 

det vill man ju egentligen att han ska skriva på datorn. Och då kanske man inte kan pysa på samma sätt som 

när man skriver för hand. Så det är jättesvårt att verkligen peka på vad det är. 

 

Frida ser således två olika svårigheter när det gäller att undanta mer komplicerade färdigheter. 

För det första är det för läraren svårt att avgöra i vilken mån exempelvis otydliga resonemang 

har med dyslexin eller med elevens kapacitet i övrigt att göra. För det andra är det svårt att dra 

gränsen för hur mycket man ska tillåta i de fall då eleven använder kompensatoriska 

hjälpmedel som egentligen bör kunna kompensera svårigheten. Hon har ingen mall som hon 

alltid följer här, utan löser det genom att bolla med sina kollegor då situationen uppkommer. 

När det gäller läsningen har Frida och hennes skola i övrigt, som nämnts ovan, gått från att 

inte kräva faktisk läsning till att göra det. När hon betygssätter eleverna i detta gör hon främst 

tidsmässiga avsteg, men kräver viss läsning av faktisk text av eleverna. Om detta säger hon: 
 

Frida: Vi kan ju inte släppa igenom analfabeter heller, som bara har lyssnat på sina texter genom hela livet. 

Då hjälper vi dem ju inte heller. Så det är tyvärr så, det är ungefär som jag brukar säga: ’Det finns rullstolar i 

Sverige, men bara för att det finns rullstolar så kan ju inte alla sitta i rullstol’. Utan man måste ju jobba, man 

måste ju ta sig ifrån sitt handikapp eller sitt besvär. 
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4.2.4 Läraren underkänner inte dyslektiker överhuvudtaget 

Det fjärde förhållningssättet innebär att läraren aldrig underkänner dyslektiker. Diagnosen blir 

här ett tecken på att eleven har särskilda rättigheter, vilka kan slå mot en mångfald av 

områden inom svenskämnet, och av den anledningen är det mycket svårt att underkänna dem 

alls i språkämnen som svenska. Detta förhållningssätt ligger närmast ytterligheten 

Kompensation inom dilemmat. 

 

Ståndpunkten företräds i materialet av Johanna och Lena. När det gäller Johannas åsikt är 

följande dialog i slutet av intervjun belysande:  
 

Johanna: Nej, jag skulle nog säga att de brukar klara sig. Just mycket därför att de har dyslexi. Man är… jag är mer 

försiktig med att inte godkänna. Därför att, på något sätt, så är det lite öronmärkt. Förstår du? 

 

Intervjuaren: Jo, jag förstår precis vad du menar 

 

Johanna: Det är väldigt känsligt att inte ge betyg till en som har dyslexi. Det är som att slå någon som redan har ont. 

 

Att inte ge betyg till elever med dyslexi är således i stort en omöjlighet för Johanna. Hon är 

dock inte helt nöjd med situationen där hon släpper igenom eleverna, och säger att hon undrar 

”om det egentligen alla gånger är så att man hjälper dem”.  

 

Lena å sin sida menar att betyg i svenskämnet borde vara en självklarhet för de flesta elever: 
 

Lena: Alltså, att inte få ett betyg i svenska och vara svensk medborgare och 15 år, det tror jag, det ska vara 

svårt att inte få ett betyg där. Alltså förstår du? Det låter så dumt när jag säger det, men jag tror att jag satt 

[det] en gång i mitt liv. I SO är det lättare att sätta ett F till exempel, för att man inte har något underlag att 

bedöma. Men att inte ha något underlag att bedöma med en elev som man har undervisat fyra år i svenska. 

Det existerar ju inte. Då har eleven inte varit där. 

 

För Lena kan en dyslektisk elev ha svårigheter inom flera områden inom skrivandet och ändå 

bli godkänd, och på frågan om hon skulle göra undantag för eleven även om den ovanpå detta 

fallerade i sin läsförståelse säger hon att hon aldrig varit i den situationen, men ”jag skulle 

säkert göra det om jag behövde.” 

 

Även Lena är dock missnöjd med otydligheten när det gäller undantagsbestämmelsen. Som 

avslutning på såväl ovanstående som andra resonemang säger hon ”fast det är säkert fel, jag 

vet inte” eller liknande tveksamhetsformuleringar. Hon har kontaktat Skolverket för klarhet 

när det gäller bedömningen, men inte fått tydliga svar och avslutar intervjun med att säga att: 
 

Lena: [Undantagsbestämmelsen är] den svåraste biten. Och jag hoppas… jag tror inte att jag har någon tydlig 

linje. Jag önskar att jag hade det. En solklar, alltså, så här gör jag. 

 

Avslutningsvis kan tilläggas att varken Lena eller Johanna enligt egen utsaga använder 

undantagsbestämmelsen frekvent, dessa uttalanden till trots. De sätter båda in stora 

stödinsatser och tror på dialog för att få eleven att arbeta med sina svårigheter. Lena uppger 

även att hon har mätt sitt betygsutfall mot resultat på nationella provet och konstaterar då att 

betygen överensstämmer med de resultaten i den överväldigande majoriteten av fallen. 
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4.3 Påverkan 

4.3.1 Elever och föräldrar 

När det gäller betygssättningen uppger de flesta av lärarna att de står relativt obundna av 

påverkan. De flesta av dem nämner någon erfarenhet av någon elev eller förälder som haft 

åsikter, men för de flesta har detta varit marginella företeelser i det stora hela, även om det för 

stunden kan vara pressande. 

 

För två av lärarna är kritiken ett större och mer pressande problem än för övriga, vilket kan 

bero på att problematiska konflikter för övriga lärare tycks ligga längre tillbaka i tiden 

eftersom de inte refererar till nutida fall när de diskuterar frågan. Hannes har en 

problemsituation med föräldrar och barn, som han inte får bukt med och som dyker upp vid 

varje examinationstillfälle. Maja har ett flertal elever och föräldrar som tycker och tänker om 

betygen, och som blir ”sjukt upprörda” i de fall då deras barn inte når målen, vilket Maja 

upplever blir reaktionen oavsett hur mycket information de fått om läget sedan innan. 

Några av lärarna uppger att de aktivt använder olika strategier för att minska klagomål och 

påstötningar. Lena talar om vikten av dialog och att kommunicera med hjälp av matriser, 

Lotta om att det är viktigt att signalera problem tidigt och Johanna om att det är viktigt att 

”eleverna hela tiden är ganska medvetna om hur man ligger till”. Maja ger uttryck för det 

mest utvecklade systemet av dokumentation, hemkontakter och dialog med föräldrarna i 

allmänhet, men i synnerhet i den klass där klagomål ofta dyker upp.  

 

För Jenny är samtal med elever och föräldrar som blivit upprörda över ett underkänt betyg en 

naturlig och oproblematisk del av livet som lärare. Jenny uppger att hon använder sig av 

samma typ av strategier som lärarna ovan för att undvika kritik, men hon uttrycker förståelse 

för att upprördhet ändå kommer: 
 

Jenny: Det måste vi förstå, och det måste vi också kunna ta hand om(…) Det är svårt med de här samtalen, 

men det är också som jag sa att ibland måste man våga vara obekväm. Det här är en jättesvår del och då 

måste man vara tydlig och väldigt kärleksfull, och också inge någon sorts hopp.  

 

Som synes har Jenny internaliserat att handskas med kritik och ser det som en naturlig del av 

sin professionella roll att konfronteras med denna föräldra- och elevreaktion i de fall då hon 

underkänner, snarare än att beteendet skulle vara ett problembeteende hos enstaka individer. 

 

Även Bitte möter ibland en del kritik från elevhåll om att skolans lärare är för stränga med 

betygen. Hennes svar då brukar vara att det uppenbarligen inte är fallet eftersom skolan har ett 

högt betygssnitt jämförelsevis. I hennes berättelse om detta skrattade hon och markerade i 

övrigt att den här dialogen tycks ligga på en relativt skämtsam nivå, medan mer allvarlig 

kritik från elev och föräldrar verkar vara tämligen ovanlig. Den här formen av kritik tycks hon 

ta relativt lätt på, och den räknas inte in då hon talar om elevers påverkan på betygen. 

 

När det gäller hur man förhåller sig till klagomålen menar sig samtliga lärare inte påverkas av 

dem så att de sätter andra betyg än de som de tänkt sätta. 

 

4.3.2 Rektor och kollegor 

De flesta av lärarna upplever att rektor och övrig skolpersonal i liten utsträckning har försökt 

påverka dem att sätta andra betyg än de velat. I Fridas fall har rektor haft synpunkter på om 
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lärarna inte borde använda tekniska hjälpmedel i högre utsträckning, och Lotta menar att det 

hänt att rektor kommenterat något betyg, men i liten utsträckning.  

 

Undantaget i detta är Maja, vars rektor beskrivs som en varm anhängare av att använda 

undantagsbestämmelsen. På frågan om hur skolan hanterar elever som riskerar att få 

underkända betyg svarar hon: ”Jag kan ju säga att rektors svar just nu är: Åh! Det går att pysa! 

Det pyser vi!”. Denna attityd upplever Maja som djupt problematisk, då hon själv inte är av 

samma uppfattning. Hon ser en stor risk för att komma i klinch med rektorn när det drar ihop 

sig till betygssättning och säger att det som kommer att hända är att de upprörda föräldrarna 

ringer och att hon då skulle ha ”en rektor som har panik och som kommer att kasta all skit på 

mig även om vi har flaggat att hej hej, det här funkar inte”. Den strategi Maja säger sig ha för 

att möta detta är att ge besked om att i så fall får någon annan betygssätta eleverna, för hon 

vill inte ändra sina betyg. 

 

Samtidigt som få av lärarna har upplevt regelrätta påverkansförsök av sina rektorer, är det 

också få av dem som upplever att rektorn, är något att luta sig mot i bedömningen. Lena och 

Johanna upplever sina rektorer som mycket stressade människor, som inte har tid eller 

möjlighet att vara pedagogiska ledare. Frida menar att förståelse för hjälpmedel och hantering 

av elever med dyslexi är en process där lärarna har kommit längre än rektorn. Hon upplever 

att hon får gehör hos rektor för synpunkter, men det är tydligt att det inte är så att rektorn är 

ett stöd vid svåra fall inom undervisning eller bedömning. I Lottas fall har skolan bytt rektor 

och hon ser en stor skillnad i engagemang. I en jämförelse säger hon att med den förre rektorn 

”behövde man bara flagga en sekund, och då släppte han allting” och om den nya uppger hon 

att ”Det engagemanget finns inte. Verkligen inte.” 

 

Undantagen i detta är Hannes och Bitte. Hannes tycks vara ensam i sin bedömning, men 

upplever att han får stöd när det blåser snålt, som i fallet med eleverna och föräldrarna ovan, 

vilket gör att han ger uttryck för förtroende och stöd. I Bittes fall är samarbetet med rektor 

mer uttalat. Hon säger: 
 

Bitte: Vi har fullt förtroende från skolledningen att sätta de betygen. Jag ska säga att det är som jag tycker att 

det ska vara. Det förekommer diskussion bakom kulisserna, men utåt sett är vi alltid helt eniga och har 

skolledningen bakom oss. Alltid. 

 

Exakt vilka åsikter skolledningen har framgår inte i intervjun, men senare uppger Bitte att de 

suttit med i de fall då kritik framkommit och då har de uppenbarligen gått in aktivt och stöttat 

lärarna.  

 

När det gäller kollegor har lärarna på vissa skolor ett större utbyte. Lotta säger att lärarna 

samarbetar över ämnesgränserna för att hitta positiva aspekter hos enskilda elever. Hannes 

menar att man på hans skola är fria med att bolla problem och lösningar med varandra inom 

ämneslagen om elever som dippar inom det gemensamma ämnet. I dessa fall tycks det dock 

inte vara fråga om mer organiserade samarbeten mellan lärarna om betygssättningen. Så är 

inte heller fallet på Johannas och Jennys respektive skolor, vilket de båda ser som en brist i 

organisationen. 

  

Mer organiserade samarbeten förekommer på Lenas skola där lärarna samrättar och 

sambedömer samtliga nationella prov inför betygssättning, vilket tycks vara ett sätt att nå 

samsyn ämnesmässigt. På Fridas skola har man ett relativt omfattande samarbete 

ämneslärarna emellan för att förnya svenskundervisningen, vilket också har lett till att man 

gemensamt höjt kravnivåerna. På Bittes skola har man en betygskonferens alla lärare som 
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undervisar klasserna tillsammans går igenom och diskuterar alla betyg för att kunna få råd i 

svåra fall och för att kunna se om någon elev blivit förfördelad eller gynnad i orimligt hög 

omfattning. Om en elev exempelvis står och väger i många ämnen fattar de beslut om att 

ibland höja, ibland sänka, för att få balans. 

 

4.3.3. Avsaknaden av dilemma 

Som synes har denna rubrik har inte strukturerats i enlighet med Nilholms dilemmaperspektiv, 

likt de tidigare. Anledningen till detta var att merparten av lärarna uppfattade sig själva som 

relativt fria från påverkan, varför de svårligen kan sägas hantera detta dilemma i någon större 

omfattning. Visserligen redovisar de olika strategier för att undvika sådana situationer, men i 

alltför liten grad för att dilemmat ska kunna sägas äga någon större giltighet som stort och 

svårlöst problem i deras vardag. Även de lärare som upplevt påverkan, såväl negativ som 

positiv, konkluderade också att de, trots påverkan, kunde agera efter eget huvud när betygen 

sattes. Således kan andra aktörers påverkan inte sägas utgöra ett dilemma när det gäller elever 

med dyslexi, på det sätt som var fallet med undervisningsupplägget och betygssättningen. 

 

 

5. Diskussion och analys 

Diskussionen och analys har i denna studie integrerats och kommer, likt resultat, att delas in i 

tre inledande underrubriker som är kopplade till de tre första frågeställningarna. Den fjärde 

frågeställningen som rör Nilholms dilemmaperspektiv behandlas integrerat i dessa 

underrubriker. Därefter följer underrubriken ”Konsekvenser för eleverna”, vilken utgör ett 

mer samlat grepp på området, där resultatet som helhet relateras till tanken om en likvärdig 

utbildning. Avslutningsvis diskuteras studiens metodologiska begränsningar samt möjligheter 

till fortsatta studier för att dels kompensera för dessa begränsningar, dels vidga förståelsen 

inom fältet ytterligare. 

 

5.1 Diskussion avseende Undervisningen 

När det gäller hur dyslektiker ska bemötas och hanteras i undervisningen har studien kunnat 

visa på tre generella förhållningssätt som läraren och ibland även organisation utgår från. Det 

första är individualiserade kompensationsåtgärder, det andra skolorganisatoriska 

kompensationsåtgärder och det tredje åtgärder som riktas mot gruppen som helhet. 

  

När det gäller hur dessa förhållningssätt placerar sig inom spannet mellan Lika deltagande 

och Kompensation måste vi studera de målsättningar som lärarna uttrycker med 

stödåtgärderna. I skolor där man främst inrättar individualiserade kompensationsåtgärder 

uttrycker lärarna en förhoppning om att de ska kunna hjälpa eleverna att hitta sätt att förhålla 

sig till sin problematik. Denna problematik ska inte lösas genom att eleverna lär sig att 

fungera som alla andra, utan genom att eleverna och läraren gemensamt hittar rätt 

kompensationsåtgärder för att livet ska fungera väl i framtiden och för att de ska nå goda 

betygsresultat i nuläget. Kompensationsåtgärderna blir således en rättighet på dessa skolor, 

och de kommer med stor sannolikhet att permanenteras när eleven vänjer sig vid dem. Eleven 

lär sig således att denne har vissa rättigheter i en skolsituation på dessa skolor. Mot bakgrund 

av detta kan åtgärderna sägas ligga närmast Kompensation inom dilemmat. 

 

I skolor där man främst ordnar skolorganisatoriska skolåtgärder får eleven fortfarande 

kompensationsåtgärder, vilket skiljer ut dem från övriga elever. Det görs dock mer utifrån att 
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de tillhör ett kollektiv som har svårigheter än utifrån att man ska hitta individuella lösningar. I 

de olika mindre grupperna kan man dock, som Bitte visar, hjälpa eleverna med individuella 

svårigheter, men målet är inte primärt att dessa anpassningar ska följa eleverna genom 

skolgången, utan att eleverna där ska få så mycket stöd att de kommer ikapp klasskamraterna 

och kan fungera som dem. Här skiljer man ut eleverna från gruppen, men målet är att de ska 

bli ett med gruppen igen och de strategier de lär sig är snarare på individnivå än ständiga 

anpassningar från lärare och omvärld. Av denna anledning kan dessa åtgärder sägas utgöra ett 

mellanting mellan Lika deltagande och Kompensation. Målet är det förra, men vägen dit går 

genom det senare och skolorna/lärarna tycks också acceptera att vissa elever förmodligen 

aldrig når till den punkt där de kan delta fullt ut på lika villkor. 

 

I skolor där man främst ordnar anpassningar riktade mot hela gruppen särskiljs eleven inte 

från kollektivet, utan svårigheter normaliseras och blir något som alla har i olika grad. Detta 

torde leda till att eleven inte stigmatiseras och istället kan känna sig som en i gruppen, men å 

andra sidan blir det lättare att försvinna i en stor grupp och att, i de fall då åtgärderna är 

otillräckliga, känna det som ett personligt misslyckande och ett individuellt ansvar som elev. 

Skolor och lärare som följer den här strategin ligger närmast Lika deltagande inom dilemmat. 

 

Vilken av dessa lösningar som är den som gynnar eleven bäst går inte att avgöra med hjälp av 

denna studie. Såväl kompensation som lika deltagande kan såväl passivisera som emancipera, 

stigmatisera eller ge självkänsla, beroende på utformning, elevens situation, omgivningens 

reaktioner och en rad andra faktorer. Med andra ord inbegriper det, för att återknyta till 

Nilholm, värden som i sig själva kan vara goda, men som kan stå i konflikt med varandra, och 

också värden som är komplexa i sig själva. Just denna komplexitet gör att 

dilemmaperspektivet blir en rimlig analysmodell.100  

 

Trots svårigheten att avgöra vad som är rätt har lärarna varit tvungna att ta ställning inom 

dilemmat, vilket ju krävs av dem för att de ska kunna hantera sin verklighet. I 

ställningstagandet de gjort är det, mot bakgrund av de resonemang lärarna fört under 

intervjuerna, rimligt att anta att de agerar på ett sätt som de själva tror gynnar eleverna. I så 

fall tangerar den här studien såväl Berrys101 som Jones och Burdens102 i det att lärarna 

generellt uppvisar positiva attityder till att undervisa och stödja elever i svårigheter. 

Emellertid blir det samtidigt uppenbart att eleverna möts av olika verkligheter beroende på 

vilken skola de går i, och vilket synsätt som råder där. Detta är, enligt min uppfattning, ett 

problem i ett land som föresätter sig att ha en likvärdig skola. I många fall är elever och 

föräldrar, liksom samhället i stort, troligen inte heller medvetna om hur stora skillnaderna är 

när de väljer och granskar skolor.  

 

Utöver skillnaden i målsättning är en annan skillnad mellan skolorna är att lärarna i olika hög 

grad lämnas ensamma med bördan av att anpassa undervisningen. Lärarna i skolorna med 

primärt individualiserade kompensationsåtgärder tycks helt och hållet ansvara för detta arbete, 

och i intervjuerna uppger också Maja, Lotta och Lena att de helt både säger sig jobba mycket 

mer än vad som torde vara hållbart långsiktigt och att de känner ett väldigt stort personligt 

ansvar för undervisningen. Lärarna som arbetar i enheter där organisationen ansvarar för 

användandet av tiden och fördelar den, som exempelvis Bitte, upplever en mindre stress och 

känner sig mer tillfreds med situationen. I enheter med en mer passiv skolledning och sämre 

struktur kring stödundervisningen kommer lärarna dessutom att få välja förhållningssätt till 

                                                 
100 Nilholm 2005, s. 132. 
101 Berry 2008, s 1153ff. 
102 Jones och Burden 2009, 71ff. 
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situationen. På vissa skolor, som Lottas, kan kulturen på skolan vara sådan att alla arbetar hårt 

för att det ska fungera för eleverna, på bekostnad av sig själva. På andra skolor som är mer 

heterogena när det gäller lärarkårens inställning, kommer vissa att välja att inte göra det som 

krävs på bekostnad av sig själva, medan andra, som inte har samvete att göra så, kommer att 

dra ett tyngre lass. Detta riskerar att leda till spänningar på arbetsplatserna, och det leder 

också till att eleverna även i samma enhet kommer att behandlas olika. Dessa resultat liknar 

de svar som några av Berrys respondenter gav, där de också varnade för att de inte hade 

rimliga förutsättningar för att göra anpassningar i undervisningen, även om det där inte 

framgår om lärarna i den studien lät bli att göra anpassningarna eller om de gjorde dem på 

bekostnad av sin egen arbetssituation.103  

 

Sammantaget kan sägas att de skillnader som råder i organisation, i målsättning och i lärarnas 

personliga ansvar i de fall då en frånvarande skolledning lämnar ett ansvarsvakuum efter sig, 

med all sannolikhet leder till att elevernas rätt till likvärdig utbildning påverkas negativt. 

 

Avslutningsvis kan lärarnas utsagor vara intressanta att jämföra med Westlunds studie där hon 

såg att svenska lärare saknade ett gemensamt språk för att se på och diskutera 

lässvårigheter.104 Detta är inte denna studies fokus, varför det är svårt att bedöma lärarnas 

terminologi som relevant eller ej. Många av dem efterlyser fortbildning, och de har också 

relativt olika sätt att betrakta vad som faller inom ramen för dyslexi och vad som inte gör det. 

Det tyder på att lärarna inom detta område skulle ha behov av en gemensam hållning. 

Samtidigt baserar många av lärarna i denna studie sin undervisning på olika teorier om 

läsundervisning, och när de motiverar sina val av undervisningsmetoder anknyter de ofta till 

teorier och metoder baserade på forskning, exempelvis Westlunds egen. De har också i viss 

mån fortbildat sig inom området dyslexi. Svårigheten tycks därmed inte primärt vara en 

bristande förståelse för diagnosen utan otydliga direktiv från uppdragsgivaren Skolverket när 

det gäller hur dyslexin ska hanteras i förhållande till kunskapskraven. Den bristen kan 

knappast förläggas hos lärarna själva, utan i otydlighet i lagstiftningen, en otydlighet som 

många av dem också poängterar i intervjuerna.  

 

5.2 Diskussion avseende Betygssättningen 

Vad gäller betygssättningen framkom fyra större principiella utgångspunkter när lärarna 

hanterar dilemmat Lika deltagande - Kompensation: Läraren använder inte 

undantagsbestämmelsen (Bitte och Hannes), Läraren utgår från samhällets krav (Maja och 

Lotta), Läraren gör ett fåtal generella dyslexianpassningar (Frida och Jenny) eller Läraren 

underkänner inte dyslektiker överhuvudtaget (Lena och Johanna). 

 

Att inte använda undantagsbestämmelsen ligger närmast Lika deltagande när det gäller 

betygssättning. Lärarna som placerar sig här kan i undervisningen tillåta kompensation i form 

av extrastöd och längre tid vid prov, men när det gäller att värdera en uppgift mot 

kunskapskraven bedömer de dyslektiker på samma vis som andra. I en mellanposition inom 

dilemmat befinner sig såväl förhållningssättet att utgå från samhällets krav som att göra ett 

fåtal generella dyslexianpassningar. Det förstnämnda förhållningssättet ligger något närmare 

lika deltagande, då lärarna vill att eleverna ska uppnå samma kunskaper som övriga, och 

därmed kunna delta på samma villkor, inom de färdigheter de ser som nödvändiga för att 

klara sig i samhället. Det senare förhållningssättet ligger närmare kompensation då eleverna 

undantas från kunskapskraven utifrån de svårigheter som hänger samman med diagnosen. 

                                                 
103 Berry 2008, s. 1153ff. 
104 Westlund 2013, s. 303ff. 
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Man utgår här inte från vad kunskapskraven eller samhället kräver, utan snarare från vad 

eleven har rätt att slippa utifrån sina svårigheter. Dock finns en gräns för detta, då lärarna 

ändå vill att betygen ska ha en tydlig koppling till kunskapskraven och därmed inte vill 

exkludera alltför mycket. Slutligen ligger ståndpunkten att inte underkänna dyslektiker 

närmast kompensation, då lärarna som delar detta förhållningssätt inte sätter några gränser för 

de undantag som kan göras. Så länge undantagen behövs utifrån svårigheterna ska de göras, är 

resonemanget. 

 

Mellan var och en av ståndpunkterna är skillnaderna stora, främst mellan extrempunkterna att 

inte använda undantagsbestämmelsen respektive att aldrig underkänna dyslektiker. Samtidigt 

är lärarna som i uppsatsen sorterats in i samma kategori ingalunda överens när det gäller det 

faktiska resultatet, trots att de drivs av samma princip. Exempelvis betonar Lotta kraven 

samhället ställer medan Maja ser mer till vilka hjälpmedel det kan erbjuda när de resonerar 

kring hur eleven ska göras redo för omgivningen. För deras elever kommer resultatet av hur 

stöd och krav balanseras mot varandra förmodligen att bli relativt olika.  

 

Samma sak gäller även de lärare som kan tänka sig att undanta delar av kunskapskraven för 

dyslektiker. Lärarna är uppenbarligen inte överens om vilka områden som är omöjliga för 

dyslektikerna att klara av. Detta syns exempelvis i synen på läsning, där vissa lärare är noga 

med att eleverna ska kunna läsa faktisk text för ett godkänt betyg medan andra anser att 

läsförståelse även kan innebära förståelse för text som medieras genom exempelvis en talbok. 

Det syns också i synen på vad inom skrivandet som kan undantas. Vissa lärare, som Hannes, 

undantar endast textmängd, men ställer liknande krav på innehåll och form, även stavning. 

Andra undantar stavning, men ställer krav på struktur, som Maja. Åter andra menar att 

strukturen kan påverkas negativt av dyslexin, varför de inte ställer samma krav på att 

dyslektikernas texter ska vara väl upplagda, som Jenny. Överlag tycks lärarna i många fall 

brottas med frågan om vad som är dyslexin och vad som är eleven som individ, med de fel 

och brister en sådan kan ha i fråga om motivation, analysförmåga och övriga för skolarbetet 

viktiga färdigheter. Samtidigt är det, som Frida ställer sig frågande till när hon ska bedöma 

sina dyslektiker, svårt att särskilja motivation och analysförmåga från dyslexin. I vilken mån 

har den skapat motivationsbrister? I vilken mån framgår inte tankeskärpa eftersom 

medieringen i text fallerar? Och, den viktigaste frågan, hur långt sträcker sig skolans 

kompensationsuppdrag när det gäller detta? Vilket ansvar har eleven själv?  

 

Att den här typen av frågor uppstår i bedömningssituationer är i sig inget märkligt. Det är 

förmodligen så att de med nödvändighet dyker upp i en undervisningskontext. Exempelvis 

visade den studie Ashworth m.fl genomförde att frågan om gränserna för lärares 

kompensationsuppdrag även är något som universitetslärare brottas med105. Frågorna är inte 

heller sådana som går att svara entydigt på. Det finnas rimligen en varians mellan vad som 

passar olika individer med dyslexi, och också vad som är lämpligt för olika åldrar och 

ämnesområden. Samtidigt är skillnaderna som visats här inte primärt en varians hos eleverna 

utan hos lärarna, i deras synsätt och tillämpning. Att det förhåller sig på det viset är inte alls 

underligt, då Skolverket i sina skrivelser uttrycker sig mångtydigt och låter skolorna sköta 

tillämpningen. Denna mångtydighet visas även i Westlunds studie och får där följden att 

lärarna i mindre utsträckning än deras kanadensiska motsvarigheter kan använda 

styrdokumenten som stöd utan istället behöver gå på magkänsla106. När skolor och lärare får 

tolka utifrån magkänsla och egna principer snarare än Skolverkets uppstår en uppsjö av 

tolkningar. Dessa tolkningar, tillsammans med det faktum att synen på vad som är berättigat 

                                                 
105 Ashworth mfl 2010, s. 215ff. 
106 Westlund 2013, s. 303ff. 
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stöd i undervisning också skiljer sig åt, gör att dyslektiska elever knappast kan sägas få en 

likvärdig utbildning eller bedömning. Noterbart är också att många av de studerade skolorna 

drivs av samma huvudman: den mellanstora kommunen. Trots detta finns uppenbarligen inte 

någon övergripande samsyn mellan dess högstadieskolor gällande de undersökta frågorna. 

 

Intressant i sammanhanget är också påverkansfaktorer som saknas i lärarnas utsagor. Ett 

tydligt exempel på detta, i alla fall explicit, är elevens egen motivation. Till skillnad från 

lärarna i Korps107, Svennberg et al108 samt Selgheds109 studier säger ingen av lärarna att de 

kräver av sina dyslektiska elever att de ska vara välmotiverade i studierna. Tvärtom är detta 

något som vissa av dem på direkta frågor tar avstånd ifrån, dels eftersom detta inte har med 

kunskapskraven att göra, dels eftersom motivationen kan hänga samman med diagnosen. 

Antingen saknar dessa lärare denna typ av synsätt, eller så är det förbehållet elever utan behov 

av särskilt stöd. 

 

Selgheds övriga påverkansfaktorer, utöver kunskapskraven, – lärarens läggning, 

skolorganisatoriska faktorer, extern påverkan110 syns inte heller nämnvärt i materialet. 

Visserligen är det möjligt att de lärare som gör undantag påverkas av externt tryck, som i 

exemplet Maja, eller att det har med lärarens läggning att Bitte aldrig gör undantag eller att 

Lena gör det. Detta är dock inget lärarna själva uppger i någon högre utsträckning. Hannes 

säger visserligen att han hellre friar än fäller, men jämför man hans syn på vad dyslektiker 

behöver kunna med många av de övrigas kan den inställningen bara sägas vara en del av hans 

självbild och inte något som får honom att sticka ut som mer friande än någon annan.  

 

 

5.3 Diskussion avseende Påverkan 

När det gäller påverkan finns det en såväl negativ som positiv aspekt av eventuell sådan. Den 

negativa är de fall då lärarens auktoritet undermineras och påstötningar görs för att betyg ska 

ändras mot lärarens vilja. Den positiva är om påverkan sker i syfte att utveckla, och sker i 

dialog. Denna typ av påverkan kan lämna läraren mindre ensam i betygssättningen, som är en 

viktig och svår del av yrkesrollen, i synnerhet när uppdraget är otydligt. 

 

Den negativa formen av påverkan är inte särskilt vanligt förekommande i lärarnas berättelser, 

vilket skiljer resultaten i denna studie från de som framkom i Selgheds dito111. Enstaka elever 

har vid något tillfälle vållat svårigheter, vid enstaka tillfällen har någon skolledare ifrågasatt 

ett beslut, men på det hela taget har lärarna inte upplevt detta som ett omfattande problem. I 

detta utgör dock Maja ett undantag. På hennes skola är det vanligt förekommande att såväl 

rektor som elever och föräldrar ifrågasätter/kräver av henne att hon ska ställa lägre krav än 

vad hon själv önskar. Att detta sker trots de omfattande anpassningar hon försöker göra för 

eleverna torde vara en stor källa till frustration, och till det kan läggas den stressfaktor som det 

förmodligen innebär att veta att konflikter förmodligen är oundvikliga på flera fronter. 

 

När det gäller den positiva formen är påverkan är även den relativt frånvarande i materialet. 

På Bittes skola, liksom på Fridas och delvis på Lenas finns uppenbarligen en kultur av 

kollegialt samarbete kring betygen, och på Bittes skola tycks även skolledningen delta i detta 

                                                 
107 Korp 2006, s. 267. 
108 Svennberg et al 2014, s. 209ff. 
109 Selghed 2004, s. 163ff 
110 Ibid. S. 167ff. 
111 Ibid. s 172f. 
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till viss del. Samtliga av lärarna tycks finna trygghet i detta, förmodligen både som stöd för 

den egna auktoriteten och som ett led i en mer rättvis betygssättning. På andra håll tycks 

lärarna vara mer ensamma i sin bedömning; även om de anger att de kan diskutera med 

kollegor är det inte alltid så att skolan har formerat en organisation som stödjer 

sambedömning. Om detta ska göras i eventuella luckor i planeringstiden och helt på eget 

initiativ är risken stor att sådant inte hinns med. 

 

5.4 Konsekvenser för eleverna 

Studien visar således på betydande skillnader i lärarnas undervisningssätt och betygssättning 

av elever med dyslexi. Detta får rimligen stora konsekvenser för de elever som undervisas av 

dem. En konsekvens som redan berörts är likvärdigheten i utbildningen som går förlorad. Då 

det troligtvis är mycket svårt för elever och föräldrar att både få information om hur den skola 

de väljer skiljer sig från andra i detta avseende, och att värdera eventuell information i relation 

till vad som är bäst för eleven kan det fria skolvalet inte i detta avseende sålla ut undermåliga 

skolor från bättre. 

 

Bortsett från detta är det naturligtvis också svårt att veta hur skolornas olika strategier 

påverkar eleverna, eftersom detta inte studerats och eftersom de inte jämförts med varandra. 

Somliga av skolorna har elever med höga meritvärden, men om detta beror på deras 

socioekonomiska bakgrund eller på undervisningen de får, ligger utanför min möjlighet att 

göra en bedömning av. 

 

Inom forskningen rörande inkludering har aspekter som rättvisa i förhållande till andra elever 

och orättvis fördelning när det gäller resurser tagits upp av Berry112. Khem113 och Kart visar 

vidare att lärarnas förväntningar på eleverna inverkar på deras prestationer114. Att så är fallet 

även när det gäller de elever som möter lärarna i denna studie är naturligt. Frågan är då vilka 

förväntningar som bör ställas och vilket stöd som bör ges. Dessa frågor är svåra för lärarna 

själva att utvärdera, liksom de är omöjliga att avgöra i en begränsad studie som denna, men 

det är av stor vikt att de ställs av den myndighet och de huvudmän som ansvarar för 

utbildningen i landet, så att de kan ge tydliga instruktioner till sina lärare framöver. 

  

5.5 Metodologiska begränsningar 

Alla studier har sina svagheter, i synnerhet studier av den här ringa omfattningen. En viktig 

sådan rör huruvida det varit möjligt att uppnå målsättningen inom fenomenografin: att genom 

att beskriva variationen inom ett urval av människor inom en population också kunna vara 

relevant för populationen i bredare bemärkelse.115 Har då denna studie möjliggjort detta? 

Sannolikt är så inte fallet. Det beror dels på omfattningen som sådan; åtta lärare är 

förmodligen för få för att få syn på den variation som finns. När samtliga lärare i denna studie, 

även de som tillhör samma beskrivningskategori, resonerar tämligen olika är det en stark 

indikation på att så är fallet. Det beror också på urvalet av lärare. Lärarna som deltar i denna 

studie deltar frivilligt. Troligtvis är de därmed inte helt representativa. Att ta sig tid för 

intervju i en pressad arbetssituation kräver ett engagemang som saknas hos merparten, att 

döma av alla avslag som mötte den mailförfrågan som gick ut till stadens lärare. Än mindre 

attraktivt blir det förmodligen om man betygssätter efter mindre nobla principer, har en 

                                                 
112 Berry 2008, s. 1153ff. 
113 Khem 2014, s. 234ff. 
114 Kart 2001, s. 82ff. 
115 Marton och Booth 2000, s. 162ff. 
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ogenomtänkt syn på dyslektiker, faller offer för extern påverkan på ett sätt man skäms över 

eller om man på annat sätt har en undervisning man helst undviker att sätta under lupp. Det är 

inte orimligt att sådana lärare finns, men de deltar inte i en studie som denna. Istället deltar 

ovanligt kunniga och engagerade lärare, vilket man bör ha i åtanke vid läsningen av studien. 

  

Viktigt att komma ihåg är också att det som studeras här är principer, snarare än faktiska 

resultat. Exempelvis kan det vara så att de lärare som säger sig undvika att underkänna har en 

stödundervisning och/eller ett elevklientel som gör att de sällan behöver ställas inför ett sådant 

faktum. I realiteten kan det därför vara en icke-fråga för dem om de ska underkänna eller inte. 

Det är också viktigt att minnas att detta är lärarnas utsagor och inte det faktiska utfallet av 

betygssättningen, eller, för att tala med fenomenografin fenomen av andra ordningen snarare 

än av första, som studeras.116 Det finns alltid en möjlighet att man agerar annorlunda i teorin 

än i praktiken, antingen eftersom verkligheten är långt mer komplex eller eftersom man har ett 

agerande man inte vill stå för. För att bibehålla en relation mellan de båda perspektiven är det 

inom fenomenografin vanligt att konfrontera respondenterna med de egna svaren eller med 

eget agerande i syfte att frammana metareflektion hos dem istället för enbart hos forskaren.117 

En sådan metareflektion hade kunnat nyansera beskrivningskategorierna och vara till gagn för 

studien som helhet. 

 

5.6 Områden för framtida forskning  

Den betygsforskning som bedrivits i Sverige är tämligen allmänt inriktad, medan den 

specialpedagogiska forskningen främst tycks ha fokuserat på undervisning och bemötande 

istället för bedömning och betygssättning. Att därtill fokusera på de svårlösta dilemman lärare 

ställs inför inom dessa delar av sin myndighetsutövning är än mer sällsynt inom svensk 

specialpedagogisk forskning. Av den anledningen ser jag ett flertal möjliga områden där 

framtida studier skulle kunna bringa ytterligare klarhet. 

 

Ett första är en kvantitativ approach på det som studerats i detta arbete. Det vore klargörande 

att få en uppfattning om hur svenska lärare mer allmänt tillämpar undantagsbestämmelsen, för 

dyslektiker. Då detta inte anges i betygen finns knappast någon uppfattning om hur 

bestämmelsen faktiskt tillämpas, vilket borde vara av stort intresse. En kvalitativ studie 

liknande denna rörande exempelvis ADHD eller Aspergers syndrom vore intressant som 

jämförelse, för att på så sätt kunna avgöra om lärare resonerar mer eller mindre likartat 

gällande dessa funktionshinder än gällande dyslexi. 

 

Vidare vore det intressant med en uppföljande studie av hur personer på högre positioner i 

skolhierarkin, såsom rektorer och tjänstemän på Skolverket uppfattar undantagsbestäm-

melsen. På så vis kan framtida studier visa om det finns en samsyn inom dessa grupper, eller 

om diskrepansen är lika stor där. 

 

Ett ytterligare intressant område för vidare studier vore en komparativ kvalitativ studie mellan 

hur svenska lärare respektive lärare i något annat land hanterar elever i behov av särskilt stöd i 

sin betygssättning. Finland, som ofta nämns i kontrast till Sverige i den svenska skoldebatten, 

hade exempelvis kunnat tjäna som ett intressant jämförelseobjekt. 

 

                                                 
116 Marton och Booth 2000 s. 156f. 
117 Ibid. s. 168. 
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Ett stort och viktigt forskningsfält avslutningsvis är att försöka klargöra vilket utfall olika 

sorters undervisning och bedömningsprinciper får för eleverna. Utifrån sådana studier, i 

synnerhet om de är mer omfattande, kan man sedan dra politiska konsekvenser av frågan. 
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Bilaga 1 Grundmall för kontaktförfrågan via epost 

Hej X! 

 

Jag heter Erika Granholm och läser till specialpedagog vid Umeå universitet. För närvarande 

går jag sista terminen och ska skriva examensarbete. Det kommer att beröra hur svensklärare 

på grundskolan navigerar mellan olika krav och riktlinjer när det gäller betygssättning av 

elever med dyslexi - ett område jag, som själv är svensklärare, tycker är både intressant och 

ibland svårhanterligt. 

 

Till detta söker jag lärare som kan ställa upp i arbetet för en intervju på ungefär 45 minuter. 

Personen ska vara svensklärare, ha arbetat i minst ett år och undervisa, eller ha undervisat, 

elever i åk9.  

 

Då jag är föräldraledig är jag mycket flexibel när det gäller tider, så om du vill delta styr vi 

det till någon dag och tid som inte stör din planering alltför mycket. Dock skulle det vara 

önskvärt om den gick att genomföra någon gång under oktober eller november. Det går lika 

bra via telefon, om det funkar bättre för dig.  

 

Du kommer självklart att vara anonym i studien, och skolan och kommunen där du arbetar 

kommer inte att namnges. Intervjun kommer att utgå från ett antal teman, som jag kommer att 

skicka ut till dig i förväg. 

 

Jag hoppas som sagt att du har möjlighet att delta. Om inte hoppas jag att du har möjlighet att 

meddela detta så att jag vet om jag ska leta vidare efter andra informanter. 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Granholm 
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Bilaga 2  Intervjuguide 

Tema 1: Lärares erfarenhet av elever med dyslexi 

 

Tema 2: Lärares förhållningssätt till elever med dyslexi i den egna undervisningen 

 

Tema 3: Lärarens eventuella hänsyn som tas i betygssättningen till elever med dyslexi 

 

Tema 4: Lärarens upplevelse av eventuella försök till påverkan av betygen av andra aktörer 

(t.ex. vårdnadshavare eller skolledare) 


