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Syfte: Syftet med föreliggande uppsats har varit att söka förstå samt 

beskriva vilka faktorer som har betydelse för den enskilda lärarens 

möjligheter att individanpassa sin undervisning för elever med 

dyslexi. 

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. Den insamlade datan har 

analyserats med en hermeneutisk ansats. 

Data: 6 kvalitativa intervjuer.  

Resultat: Analysen av resultatet tyder på att de berörda lärarna i huvudsak 
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står i fokus. Dock förefaller det finnas en önskan bland vissa 

pedagoger att arbeta mer relationellt med bland annat åtgärder och 

specialpedagogik. Studien visar fortsatt på att de faktorer som har 

störst betydelse för individanpassad undervisning är just lärarens 

perspektiv men även resurser i form av kompetens och tid.  
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1. Introduktion 
Alfabetet har funnits i Europa i drygt 3000 år, men aldrig förr har vi varit så omgivna av ord 

som i dagens samhälle. Detta har lett till att kraven på en god läs- och skrivförmåga har höjts, 

såväl inom privat- som skol- och arbetsliv (Ericson, 2010, s.15). Att kunna läsa en tidning, 

skriva ett e-post meddelande eller skicka ett fax, är en färdighet som nyttjas i princip varje 

dag och som många av oss tar för givet.  

När det för en individ handlar om att inte kunna läsa och skriva tillräckligt väl för att möta 

omgivningens krav talas det om dyslexi, en term som är härledd från grekiskans dys 

(svårigheter) och lexia (ord). Dyslexi är i Sverige klassat som ett funktionsnedsättning sedan 

1991 (Lindell & Lindell, 1997, s.19) och själva begreppet funktionsnedsatt definieras av The 

Wold Health Organisation [WHO] som 

In the context of health experience, a handicap is a disadvantage for a given individual, resulting from an 

impairment or a disability, that limits or prevent the fulfilment of a role as normal (depending on age, sex 

and social and cultural factors) for that individual (WHO, 1980, s.183, citerad i Ericson, 2010, s.15). 

Termen funktionsnedsatt implicerar alltså ett samspel mellan individ och miljö och det är 

denna definition som ligger till grund för Sveriges handikappolitik (Skolverket, 2002, s.5). 

Begreppet dyslexi är idag allmänt vedertaget och har numera även en relativt vedertagen 

definition (Høien & Lundberg, 1999, s.10). Den definition jag har valt att arbeta efter i denna 

uppsats är 2002 års reviderade version från The International Dyslexia Association som lyder 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by difficulties 

with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These 

difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often 

unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. 

Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading 

experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge (Rhea, 2007, s. 434). 

I skolans värld består en stor del av vardagen av att läsa och skriva, något som allt som oftast 

innebär stora svårigheter för elever med dyslexi. Även om en elev med dyslexi i realiteten inte 

kräver mer tid i undervisningstimmar så finns där ofta ett behov av särskilt stöd i form av 

hjälpmedel och speciellt tillrättalagd undervisning (Rygvold, 2001, s.62; Föhrer & 

Magnusson, 2003, s.24-25).  
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1.1 Problemformulering 
Det svenska skolsystemet bygger idag på visionen om en skola för alla, där alla barn och 

ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2000). En vanlig tolkning av denna 

idé är att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar, något som givetvis är 

en fråga för hela skolan och inte bara för elever med dyslexi. Forskning visar emellertid på att 

dessa elever ofta kommer till korta när pedagoger och skolan inte lyckas anpassa 

undervisningen och/eller tillhandahålla särskilt stöd. Denna problematik gällande särskilt stöd 

har under senare år allt oftare belysts i media och kvalitetsgranskningar gjorda av 

Skolinspektionen (2010, s.6) har även visat på att ett av de vanligaste områdena för kritik och 

anmälningar inom skolans verksamheter är just dessa. Skälen bakom har varit varierande, 

men exempel på brister som har belysts vid anmälningar eller vid den regelbundna tillsynen är 

att skolan inte utgår från den enskilda elevens förutsättningar eller att fokus läggs på elevens 

brister istället för undervisningssituationen. Detta har under en tid varit ett genomgående tema 

inom såväl grund- som gymnasieskolan där så många som en tredjedel av de inspekterade 

gymnasieskolorna uppvisade brister i sitt arbete med särskilt stöd. Att särskilt stöd är en 

central del i arbetet med elever som riskerar att inte nå utbildningsmålen är ingen nyhet, men 

detta till trots visar flertalet undersökningar gjorda av bland annat Skolverket på att svenska 

gymnasieskolan har en bristande stödtradition (Skolverket, 2001, Skolverket, 2008, 

Skolverket, 2010a).   

Dyslexi är en så kallad dold funktionsnedsättning som i många fall leder till stora svårigheter i 

princip alla skolans ämnen. I Sverige har skolans arbetssätt reformerats och med detta har 

skolans krav på elevers läs- och skrivförmåga höjts (Föhrer & Magnusson, 2003, s.175). När 

läraren förr tillämpade den traditionella katederundervisningsmetoden fanns möjligheten för 

elever med läs- och skrivsvårigheter att lära genom att lyssna till läraren. Eleven kunde förlita 

sig på pedagogens berättande, exemplifierade och framlyftning av det väsentliga. I dagens 

undervisning fungerar pedagogen ofta som handledare och det är eleven själv som skall 

bedrivas kunskapssökandet, något som de facto gör dyslektiker missgynnade vad det gäller 

förmågan att klara av sitt skolarbete (Föhrer & Magnusson, 2003, s.175). Nationellt fastslagna 

riktlinjer stadgar att skolan, gymnasie- såväl som grund, har en skyldighet att tillhandahålla 

elever med särskilt stöd om det befaras att eleven inte kommer att uppnå kunskapsmålen men 

trots detta visar Skolverkets undersökningar och inspektioner på att särskilt stöd endast 

genomförs i mycket liten utsträckning inom gymnasieskolan. Där verkar således föreligga en 

diskrepans mellan gymnasieskolans skyldighet enligt lagen och verkligheten. 
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Det finns i nuläget även en brist på studier gällande särskilt stöd i gymnasieskolan 

(Skolverket, 2008), men också undersökningar gällande skolsituationen för elever med 

dyslexi, med fokus på rätten till särskilt stöd. Mot bakgrund av detta förefaller det relevant att 

undersöka vilka faktorer som påverkar lärarens möjligheter att individanpassa sin 

undervisning för elever med dyslexi. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att söka förstå samt beskriva vilka faktorer som har betydelse för 

den enskilda lärarens möjligheter att individanpassa sin undervisning för elever med dyslexi. 

• Vilka teoretiska perspektiv gällande elever i behov av särskilt stöd finns 

representerade i pedagogernas syn på elever med dyslexi? 

• Vilka faktorer upplever pedagogerna som hindrande respektive möjliggörande i deras 

arbete med särskilt stöd för elever med dyslexi? 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Dyslexi 

2.1.1 Ett historiskt perspektiv  

De första som intresserade sig för lässvårigheter var läkare och det första fallet, gällande en 

patient som förlorat sin läsförmåga, beskrevs redan 1676 av läkaren John Schmidt. Under 

århundradet som följde rapporterades det om flertalet fall med patienter som ådragit sig 

lässvårigheter som en följd av olika cerebrala trauman (Guardiola, 2001, s.5). Intresset för 

lässvårigheter levde vidare och år 1872 gjordes den första referensen till begreppet dyslexi, då 

för att beskriva lässvårigheter hos vuxna med hjärnskador (Høien & Lundberg, 1999, s.11). 

Några år senare myntades termen ”word blindness” (sv. ordblindhet) av den tyske läkaren A. 

Kassmaul i syfte att beskriva en vuxen patient som förlorat sin läsförmåga (Guardiola, 2001, 

s.6). De tidigaste teorierna gällande dyslexi handlade således om en förvärvad nedsättning1

                                                           
1 Även kallat ”aquired dyslexia” 

 

(Guardiola, 2001, s.3). 
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Vetenskapliga artiklar gällande så kallad ordblindhet publicerades även i Storbritannien under 

slutet av 1800-talet. Bland de publicerade fanns skolläkaren W. Pringle Morgan (1896) som i 

sin artikel beskriver en 14-årig pojke som utan förvärvad hjärnskada eller 

intelligensnedsättning har grava svårigheter att lära sig läsa. Morgan går vidare med att dra 

slutsatsen att då skadan inte är förvärvad måste den vara medfödd och använder då för första 

gången termen ”congenital word blindness” för att beskriva detta fenomen (s. 1378). Artikeln 

som publicerades i The British Journal of Medicine år 1896 anses var en av de första som 

beskriver ordblindhet som något icke-förvärvat och Morgan är av många ansedd som 

utvecklingsdyslexins2

Under 1900-talets första hälft fortgick arbetet med att utveckla teorierna om dyslexi som 

något icke-förvärvat men trots att stora framsteg gjordes inom forskningen kring 

utvecklingsdyslexi, präglades den internationella forskningen länge av tanken att det är en 

hjärnskada som ger upphov till läs- och skrivsvårigheter (Ericson, 2010, s.24).  

 fader (Guardiola, 2001, s.7). 

Det var först under 1930-talet som synen på dyslexins orsaker förändrades då teorierna om 

dyslexi som något icke-förvärvat vann allt mer mark. Bland annat så presenterade Monroe 

(1932, refererad till i Ericsson, 2010, s.25-26) ett flertal faktorer som hon trodde endera 

separat eller kombinerat kunde förorsaka läs- och skrivsvårigheter. I hennes arbete nämns 

bland annat begränsad inlärningsförmåga, konflikt mellan hjärntendenser, dålig syn eller 

hörsel, onormala emotionella reaktioner samt dålig skolundervisning. 

I samband med detta uppstod nu behovet av att göra en åtskillnad mellan de läs- och 

skrivsvårigheter som uppträder tidigt i barndomen utan någon påvisad hjärnskada och de som 

är ett resultat av en förvärvad hjärnskada. Detta behov ledde till att teoretiker redan under 

denna tid införde en distinktion mellan så kallad ”acquired dyslexia” och ”developmental 

dyslexia” (Myrberg, 2007, s.22).  

Under 1970-talet och 1980-talet gjorde forskarna ännu en viktig upptäck, närmare bestämt 

den fonologiska bristen hos dyslektiker. År 1979 konstaterade Vallutino att dyslektikerns 

svårigheter ligger i de verbala associationerna, vilket han härledde till fonologiska 

avkodningsproblem (Guardiola, 2001, s.18).  

Professorerna Stanovich och Perfetti, fortsatte under 1980-talet att forska kring sambandet 

mellan dyslexi och ordavkodning. Forskarna hävdade att dyslektiker har en huvudsaklig 

                                                           
2 Även kallat ”developmental dyslexia” 
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fonologisk brist vilket påverkar deras ordidentifiering och som i sin tur har en påtaglig effekt 

på deras läsförståelse, vokabulär och till och med intelligens (Guardiola, 2001, s.20). 

Nutida teorier gällande dyslexins orsaker är att försvagade språkfärdigheter kan härledas till 

strukturella och utvecklingsproblem som återfinns i hjärnan hos dyslektiker (Rygvold, 2001, 

s.20). En annan biologisk teori gällande dyslexi idag är att kopplingar mellan olika delar av 

hjärnan inte tycks fungerar optimalt. Viktigt att notera är emellertid att ytterligare 

undersökningar krävs för att klarlägga hur dessa genetiska faktorer påverkas av miljöfaktorer 

av kulturell- och undervisningsmässig karaktär (Rygvold, 2001, s.21).  

Teorierna bakom vad som orsakar dyslexi har under åren varierat och den tidiga forskningen 

kan något generaliserat delas upp i medicinsk och psykologisk-pedagogisk (Ericson, 2010, 

s.35). Beroende på den ämnesmässiga förankringen har olika orsaker, kopplade till antingen 

arv eller miljö, betonats. Forskare har dock under senare år i allt högre grad börjat se att 

orsakerna bakom läs- och skrivsvårigheter allt som oftast är en kombination av både arv och 

miljö, något som får stöd i allt fler undersökningar (Rygvold, 2001, s.19-20). Även om dagens 

teorier kring dyslexins orsaker är rikliga finns det dock en konsensus kring vad som idag 

betraktas som dyslektikerns grundläggande problem – den fonologiska medvetenheten.  

 

2.1.2 Dyslektikerns problemområde 

Det var för drygt 30 år sedan som den fonologiska förklaringsmodellen tog ett avgörande steg 

och detta med en rad studier utförda av Liberman och Shankweiler (1974, refererad till i 

Myrberg, 2007, s.30). I sin forskning vid Haskinslaboratorierna i USA lyckades de två 

forskarna påvisa att barn med grava läs- och skrivsvårigheter också hade svårigheter att 

uppfatta språkljud och stavelser i talade ord. Vidare undersökningar visade att upptäckandet 

av den underliggande strukturen i talflödet görs i förskoleåldern samt att barnet efterhand 

upptäcker den rytm, i form av stavelser och morfem, som finns i orden och i samband med 

denna upptäckt börjar barnet ofta med språklekar och rim. Barn med läs- och skrivsvårigheter 

utvecklar inte detta förhållande till språket då deras förmåga att bearbeta den fonologiska 

informationen i talflödet är nedsatt, dyslektikerns fonologiska medvetenhet har med andra ord 

inte utvecklats optimalt. Dessa fonologiska svårigheter upptäcks vanligen inte i normalt 

vardagstal men när formaspekten blir viktig, till exempel i samband med läs- och 

skrivinlärning, blir problematiken i regel uppenbar. Den fonologiska medvetenheten anses 
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idag ha ett högt förklaringsvärde vad det gäller specifika läs- och skrivsvårigheter och 

kopplingen mellan fonologi och skriftspråksinlärningen har fått stöd i flertalet studier 

(Myrberg, 2007, s.30-31; Høien & Lundberg, 1999, s.124).  

Störningarna i det fonologiska systemet som hittas hos individer med dyslexi tar sig, enligt 

Høien och Lundberg (1999, s.124), bland annat uttryck i problem med att kunna upprepa, läsa 

och skriva långa nonsensord, dela upp ord i fonem, snabbt sätta namn på siffror, färger och 

bilder samt svårigheter med att klara ordlekar (t.ex. hemliga språk eller spoonerismer).    

Lindell och Lindell (1997, s.27) menar att denna ljudosäkerhet i sin tur leder till 

lässvårigheter, det vill säga rättstavning, urskiljande av ordens enskilda delar samt 

ordavkodning. När de enskilda språkljuden i ett ord är ohörbara för en individ får personen i 

fråga ingen inre minnesbild av ordet och som ett resultat kan ordet varken läsas eller stavas 

rätt. Då stor möda måste läggas vid avkodning finns mycket lite kraft kvar till att förstå det 

ord som läses. Stavningsproblematiken blir också ett faktum då dyslektikern i vissa fall 

kanske förstår orden med uppfattar delarna av dem på ett ungefärligt vis och därmed får 

svårigheter med att koppla ljuden till rätt bokstäver såväl som rätt antal bokstäver. Høien och 

Lundberg (1999, s.40) fortsätter detta resonemang med tesen att läsning är en färdighet som 

bygger på såväl avkodning som förståelse. De menar att ordavkodningsfärdigheten byggs upp 

över tid och varje gång läsaren möter ett specifikt ord förstärks minnesbilden och så 

småningom känns ordet igen både snabbt och säkert. Ordavkodningen har då blivit 

automatiserad och kognitiva resurser kan frigöras till förståelseprocessen. Läsförståelse 

uppnås genom utnyttjande av kognitiva resurser som gör det möjligt för läsaren att förstå, 

reflektera och dra slutsatser av texten och forskning har påvisat ett klart samband mellan 

avkodning och förståelse. För att uppnå en god läsfärdighet är en precis och automatiserad 

ordavkodning en nödvändighet. De två centrala färdigheterna som läsprocessen bygger på är 

därför avkodning och förståelse och båda är oumbärliga. Formeln Läsning = avkodning x 

förståelse skapades av Gough och Tunmer (1986, refererad i Høien & Lundberg, 1999, s.40-

41) och enligt dem är läsfärdighet en produkt av de två delfärdigheterna. Detta innebär alltså 

att om någon av de två faktorerna är noll blir även produkten, det vill säga läsningen, noll. 

Denna teori får stöd av Myrberg (2001, s.6) som betonar att förståelsen inte är det primära 

problemet då dyslexi avser specifika avkodningssvårigheter. Det är emellertid vanligt 

förekommande att förståelsen utvecklas som ett följdproblem av den primära 

avkodningsproblematiken. Följden av ej kompenserade dyslexiproblem är således ofta 

bestående även gällande läsförståelsen. 
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2.1.3 Definitioner av dyslexi 

Arbetet kring att definiera begreppet dyslexi har fortlöpt under många århundraden och varit 

ett återkommande problem. I takt med att nya upptäckter gjorts rörande dyslexins orsaker och 

svårigheter har begreppsdefinitionen omarbetats. Vilken term som är mest lämplig har också 

varit omdebatterat och beroende på den teoretiska förankringen har olika begrepp fått stå 

synonymt med olika läs- och skrivsvårigheter. 

Under lång tid var det, som tidigare nämnts, termen ”word blindness” som fick definiera läs- 

och skrivsvårigheter men då detta ofta ger associationer till synbetingade lässvårigheter anses 

den numera inte vara lämplig (Høien & Lundberg, 1999, s.10). Dock levde termen kvar under 

många år både inom forskningen såväl som i det allmänna språket (Myrberg, 2007, s.22).  

Idag används även begreppet läs- och skrivsvårigheter för att beteckna svårigheter med 

skriftspråket och titt som tätt används denna term, såväl i vardagliga som pedagogiska 

sammanhang, som en synonym till dyslexi. Dock skiljer de två begreppen sig något från 

varandra. Läs- och skrivsvårigheter avser elever som saknar de färdigheter i skriftspråket som 

man skulle kunna förvänta sig baserat på den ålder eller årskurs individen går i. Faktorerna 

bakom detta kan vara många och eleven har ofta svårigheter även inom andra ämnen. Dyslexi 

däremot har en snävare definition och avser specifika läs- och skrivsvårigheter och den 

klassiska definition av dyslexi handlar om elever som drabbas oväntat och som har problem 

med skriftspråket i första hand. Med andra ord så rör det sig om en allvarlig skriftspråklig 

funktionsnedsättning trots normala möjligheter att lära sig läsa och skriva, normal motorik, 

normal intelligens, normalt fungerande sinnen och inga emotionella störningar (Rygvold, 

2001, s.15-16). En sådan typ av definition, ofta kallad för en diskrepansdefinition, utarbetades 

redan på 1960-talet och kom att dominera forskningen långt in på 1990-talet 

A disorder manifested by difficulty in learning to read, despite conventional instruction, adequate 

intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent upon fundamental cognitive disabilities which 

are frequently of constitutional origin (Høien & Lundberg, 1999, s.12).     

Definitionen, som skapades i ett försök att skilja dyslexi från andra läs- och skrivsvårigheter, 

tillhandahölls av World Federation of Neurology [WFN] 1968. Denna traditionella definition 

har fått mycket kritik då den inte säger så mycket om vad dyslexi är, mer om vad det inte är. 

Dyslexi blir de läs- och skrivsvårigheter som inte kan förklaras. Ytterligare kritik som riktats 

mot WFN:s definition är att dyslexi per definition blir de svårigheter där det finns en 

avvikelse mellan normal funktionsnivå och läs- och skrivkunnighet (Høien & Lundberg, 
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1999, s.12). Myrberg (2007, s.25) menar att ett grundläggande problem med denna definition 

är dess avsaknad av teoriförankring och att definitionen inte leder till några hypoteser 

angående när dyslexi uppträder, vad vi kan göra åt det eller ens varför det uppträder.  

Som ett resultat av vidare forskning samt den kritik som riktats mot WFN:s definition 

utarbetade 1994 The International Dyslexia Association en ny arbetsdefinition på dyslexi 

Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific, language-based disorder of 

constitutional origin characterized by difficulties in single word decoding, usually reflecting insufficient 

phonological abilities. These difficulties in single word decoding are often unexpected in relation to age 

and other cognitive and academic abilities; they are not the result of generalized developmental disability 

or sensory impairment. Dyslexia is manifested by variable difficulty with different forms of language, 

often including, in addition to problems with reading, a conspicuous problem with acquiring proficiency 

in writing and spelling (citerad i Høien & Lundberg, 1999, s.18-19).  

Enligt Høien och Lundberg (1999, s.18) är denna definition mer överrensstämmande med 

internationella teorier och forskning kring dyslexi då den understryker att det fundamentala 

problemet är knutet till ordavkodning, vilket i sin tur har sin orsak i en svaghet i det 

fonologiska systemet. De menar vidare att denna definition även stämmer överens med nyare 

rön som visar en relation mellan dåliga fonologiska färdigheter och dålig ordavkodning 

(s.19). 1994 års dyslexidefinition håller emellertid fast vid diskrepanstänkandet då en 

hänvisning till avvikelsen mellan läsfärdighet och intelligens fortfarande är en del av 

definitionen ”/…/These difficulties in single word decoding are often unexpected in relation 

to age and other cognitive and academic abilities /…/ (Høien & Lundberg, 1999, s.19-20).         

En högst aktuell definition av dyslexi är The International Dyslexia Associations reviderade 

version från 2002 som lyder 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by difficulties 

with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These 

difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often 

unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. 

Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading 

experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge (Rhea, 2007, s. 434). 

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att även med en aktuell och allmänt vedertagen 

definition så är begreppet dyslexi en relativ beteckning som beskriver ett tillstånd som inte är 

klart avgränsat. Dyslexibegreppet är långt ifrån klarlagt och en diskussion kring begreppets 
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innehåll måste således fortlöpa i samma takt som forskningen går framåt (Høien & Lundberg, 

1999, s. 12; Rygvold, 2001, s. 17). 

 

2.1.4 Särskilt stöd i skolans styrdokument 

Ramarna för skolans verksamhet regleras genom politiska och ekonomiska beslut samt 

ställningstaganden i lagar och förordningar. Beroende på vidden av dessa ramar, begränsas 

eller utökas det som Berg (1999, s.13-15) kallar för ”frirummet”, vilket i sin tur möjliggör 

variation och anpassning av undervisning. På en nationell nivå regleras ramarna av riksdag, 

regering och andra myndigheter genom skollag, läroplan, kursplan och andra centrala 

direktiv. Dessa nationella styrdokument preciseras sedan på en kommunal nivå genom 

skolorganisation, skolplan, undervisning, hjälpmedel, resursfördelning etc. och lagarna 

tillämpas utifrån en lokal tolkning. Dessa nationella och kommunala förordningar går sedan 

vidare till den enskilda skolan eller rektorsområdet för vidare tolkning och målen åskådliggörs 

sedan i arbetsplaner och verksamhetsplanering (se figur 2.1) (Jakobsson, 2002, s.11).  

Figur 2.1 Laghierarkin inom skolan. 

 

En historisk tillbakablick på de styrdokument som reglerar skolans verksamhet visar att synen 

på svårigheter i skolan har genomgått avsevärda förändringar. Från att tidigare enbart ha sökt 

orsaker till svårigheter hos individen bör nu, i första hand, orsakerna sökas i det sociala 

sammanhanget, både i hela skolans miljö men även det omgivande samhället (Jakobsson, 
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2002, s.9). Läroplaner har förändrats och tydligare mål har satts upp, vilket har gett effekten 

att många elever som tidigare var osedda nu har blivit uppmärksammade, något som kan ha 

påverkat den allmänna uppfattningen om att antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat 

(Ds 2001:19, s.5).  

Direktiv om elevens rätt till en individualiserad undervisning samt rätten till särskilt stöd 

återfinns i flertalet av skolans aktuella styrdokument. I Skollagen (1985:1100, 1 kap. 2 §) är 

elevens rätt till stöd stadgad där vi finner att ”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i 

behov av särskilt stöd”. Detta förtydligas vidare i den tämligen nya skollag som träder i kraft 

den 1 juli 2011 där det kan läsas att ”särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven 

annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning” 

(SFS 2010:800, 3 kap. 7 §). 

Utöver de styrdokument som har en direkt påverkan på skolans verksamhet finns det även 

andra nationella lagar och förordningar som har en indirekt relevans för skolan även om de i 

första hand berör andra samhällsinstitutioner, exempel på sådana lagar är Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade [LSS-lagen] och Sekretesslagen (Jakobsson, 2002, s.10).  

Internationella förordningar och deklarationer har också en inverkan på svenska skolans 

verksamhet även om deras inflytande är mer politisk än juridiskt. I Salamancadeklarationen 

(1994, s.11) står det att läsa att ”elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och 

som kan tillgodose dessa behov”. De går sedan vidare med uppmaningen att alla regeringar 

ska ”i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen om integrerad undervisning, som innebär 

att alla barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet, om det ej finns tvingande skäl att 

handla på annat sätt” (Salamancadeklarationen, 1994, s.11). Enligt FN-deklarationen ska 

således alla elever i största möjliga mån vara delaktiga i undervisningen på likvärdiga villkor. 

Att arbeta inkluderande ställer emellertid ofta krav på en anpassning av den vanliga miljön 

såsom exempelvis kompetent personal och särskilt stöd av specialister (Skolverket, 1999, 

s.61). 

Även i Gymnasieförordningen (1992:394, 8 kap. 1 §) under rubriken Särskilda stödinsatser 

finner vi att ”en elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att 

nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt 
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stöd”. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna [Lpf94], kap. 1 kan vi dessutom läsa att, 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” samt att ”hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå” och att ”särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen” (1997, s.4). I Gymnasieförordningen (1992:394, 7 kap. 4 §) berörs 

även frågan om betygssättning av elever med särskilda förutsättningar där det står stadgat att 

”Om det finns särskilda skäl, kan läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka 

delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga 

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

uppfylla kraven för ett visst kriterium”. Denna så kallade undantagsbestämmelse förtydligas 

vidare av Skolverket (2006) som poängterar att syftet med bestämmelsen inte är att elever 

med bristande kunskaper ska få godkänt utan att uppmärksamma sambandet mellan ett 

funktionshinder och möjligheterna att nå målen. I aktuella betygssättningssammanhang är det 

således av stor vikt att skilja mellan elevens kunskaper och hans eller hennes möjligheter att 

redovisa dem. 

I flera av styrdokumenten tydliggörs det vidare att det är den enskilda skolans ansvar att möta 

elevens svårigheter genom pedagogiska insatser eller andra åtgärder, samt att se elevens 

utvecklingsmöjligheter (Ds 2001:19, s.6). Under rubriken Riktlinjer i Lpf94 (2 kap.) finner vi 

att alla som arbetar i skolan ska ”hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (1997, s.11) samt att 

rektorn har ett ansvar för att ”undervisnings, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att 

elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta” (1997, s.16).   

 

2.2 Perspektiv 
Den svenska skolan har, enligt Klasson (1998, s.10), fram till 1970-talet präglats av ett 

individinriktat synsätt där individen har setts som bärare av problemen. Följden av detta 

synsätt var åtgärder i form av ett särskiljande av elever genom specialklasser, skolor och 

institutioner. Detta synsätt började dock förändras under 1970-talet då en integrations- och 

normaliseringsvåg framträdde i det svenska samhället. För skolan innebar detta att orsaker till 

elevers svårigheter allt mer skulle sökas i pedagogens arbetssätt och skolans organisation. 

Åtgärderna fokuserades därför på att förbättra och förändra diverse miljöfaktorer inom skolan.  
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Olika synsätt på elever i svårigheter är fortfarande högst aktuella i samhällsdebatten och 

Persson (2008, s.166) skiljer mellan två sådana perspektiv, det relationella och det 

kategoriska. Författaren, som förespråkar det relationella perspektivet, menar att elevens 

förutsättningar måste ses relationellt, vilket innebär att elevens förutsättningar att uppfylla på 

förhand uppställda mål kan påverkas av förändringar i elevens omgivning. Det viktiga inom 

denna teori är vad som sker i interaktionen mellan olika aktörer och således inte den enskilde 

individens handlande eller beteende. Förespråkare för det relationella perspektivet menar 

därför att elevens svårigheter, till exempel dyslexi, måste ses i ett helhetsperspektiv. Mot detta 

perspektiv ställer Persson (2008, s.167) det kategoriska perspektivet där elevers svårigheter 

härleds till individuella faktorer så som till exempel svåra hemförhållanden eller låg 

intelligens. Svårigheterna är inom detta perspektiv individbundna och fokus läggs på att söka 

kompensera elevens svårigheter. Detta perspektiv är liknande vad Nilholm (2003, s.15-16) 

benämner som det kompensatoriska perspektivet där fokus ligger på sökandet efter främst 

neurologiska och psykologiska förklaringsmodeller, skapandet av distinkta problemgrupper 

samt tillskrivandet av problemen till eleven. I en situation med läs- och skrivproblematik 

skulle man inom det kategoriska/kompensatoriska perspektivet således ställa frågor som ”Hur 

bearbetar individen det skrivna språket? Vilka förmågor krävs för att tillgodogöra sig detta? 

/…/ Var brister det hos individer som har stora problem med detta?” (Nilholm, 2003, s.15).  

Nilholm (2003, s.16) benämner i sin publikation även ett tredje perspektiv, det kritiska. Denna 

teori är ideologikritiskt inriktad och fokus läggs inte på att barn har olika förutsättningar utan 

på vad samhället gör med dessa olikheter. Inom det kritiska perspektivet menar man att 

specialpedagogik är förtryckande och icke önskvärd då den pekar ut barn som mer eller 

mindre avvikande från normen. Den kritiska teorin är nära knuten till den 

vetenskapsteoretiska inriktningen socialkonstruktionism då kunskap ses som något relativt 

som är bundet till sociokulturella och historiska omständigheter såväl som olika gruppers 

intressen. Författaren menar att det som är mest karakteristiskt för detta perspektiv är att man 

vänder sig mot normalitetsbegreppet och med detta olika sociala kategoriseringar.   

För att klargöra skillnaderna mellan dessa tre teorier redogörs dem nedan i tabellform efter 

Perssons (2008, s.167) modell, 
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Tabell 2.2 Konsekvenser för skolans verksamhet beroende på val av perspektiv 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv Kritiskt perspektiv 

Läraren Läraren har kompetens att 

anpassa undervisning och stoff 

till elevens individuella 

förutsättningar för lärande. 

Kompetens att undervisa 

elever med behov av 

särskilt stöd finns hos 

specialpedagoger och 

speciallärare. 

Skolans verksamhet 

ska vara kapabel att 

möta varje elev utifrån 

dennes förutsättningar. 

Specialpedagogik Specialpedagogen ska fungera 

som en kvalificerad hjälp för 

pedagogen när det gäller att till 

exempel anpassa undervisningen 

efter varje elev. 

Specialpedagogen ska vara 

en kvalificerad hjälp som är 

direkt relaterad till elevens 

uppvisade svårigheter. 

Specialpedagogiken är 

marginaliserande och 

icke önskvärd.  

Svårigheter ”Elev i svårigheter”. Elevens 

svårigheter uppstår i mötet med 

lärandemiljön och olika 

företeelser i uppväxten. 

”Elev med svårigheter”. 

Elevens svårigheter är 

individbundna.   

Elevens svårigheter är 

ett resultat av diverse  

institutionaliseringar. 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt Långsiktigt 

Åtgärder Fokus för åtgärder är elev, lärare 

och undervisningsmiljön. 

Fokus för åtgärder är 

eleven. 

Fokus för åtgärder är 

skolan och det 

omgivande samhället. 

 

Persson (2008, s.167) menar dock att även om det relationella och det kategoriska 

perspektivet utgör diametrala sätt att se på elever i behov av stöd så är de inte nödvändigtvis 

varandra uteslutande och att det är viktigt att se perspektiven som ”idealtyper”, dvs. renodlade 

verktyg som används för att förstå fenomenet särskilt stöd och specialpedagogik.    

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s.129) menar att nationella styrdokument, 

propositioner och offentliga utredningsförslag konsekvent framhäver stöd och 

specialpedagogik som tillhörande det relationella perspektivet, men att utvecklingen inom de 

praktiska verksamheterna bara går långsamt framåt. Detta får stöd av Tinglev (2005, s.38) 

som menar att synen på elever i svårigheter i verksamheten i hög grad fortfarande styrs av det 

kategoriska perspektivet. Emanuelsson, Bengtsson och Rosenqvist (2001, s.131) riktar skarp 

kritik mot den kategoriska teorin som de menar bygger på en organisatoriskt differentierad 
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skola som enligt läroplanerna övergavs på 1960-talet. Författarna menar dock att det 

kategoriska perspektivet har en viss relevans då det gäller att söka förstå funktionshinder 

utifrån medicinska eller psykologiska perspektiv men att det inom pedagogiken har en 

begränsad användbarhet, i synnerhet då det gäller att arbeta mot en långsiktig utveckling 

(Emanuelsson, Bengtsson och Rosenqvist 2001, s.131).     

 

2.3 Möjligheter 

2.3.1 Undervisning 

Vad det gäller undervisningen av elever med läs- och skrivproblematik menar Rygvold (2001, 

s.60) att man inom klassens ram kan genomföra en speciellt tillrättalagd undervisning för 

dessa elever genom att eleven får enskild- eller specialundervisning i grupp. Hon poängterar 

dock att det är av stor vikt att denna undervisning är föremål för diskussion då upplägget 

påverkar hur eleverna reagerar på undervisningen. Författaren påvisar även vikten av 

samordning och samarbete lärare emellan vad det gäller planering och vilka krav som ska 

ställas på elevens skriftspråk (Rygvold, 2001, s.61). Därutöver bör pedagogerna även vara 

medvetna om ovanstående elevers starka och svaga sidor. Diskussioner, lärarna emellan, bör 

också ha förts angående hur mycket eleverna klarar av gällande självständig läsning. Rygvold 

(2001, s.61) rekommenderar även att ett gemensamt förhållningssätt utarbetas gällande 

omfattningen av elevens självständiga arbete, när och hur skriftliga arbeten kan kompletteras 

med muntliga framställningar och samtal samt rättningen av skrivfel.  

När undervisningen av elever med specifika läs- och skrivsvårigheter planeras måste 

utgångspunkten vara elevernas specifika problem. Dessa elever kräver många gånger inte mer 

undervisning än andra elever i samma ålder dock måste undervisningen i stor utsträckning 

vara inriktad på basfärdigheter såsom t.ex. språkkunskap (Rygvold, 2001, s.62). Rygvold 

(2001, s.63-64) menar att i pedagogens planering samt undervisning av aktuella elever bör en 

rad faktorer tas i beaktande, till exempel bör pedagogen utgå från elevernas motivation och 

inte ålägga dem skriftspråkiga uppgifter utan vidare. Läs- och skrivuppgifter bör vara 

funktionella och ständigt utgå ifrån aktuellt syfte och mål. Pedagogen bör även besitta ett 

medvetet förhållningssätt när det gäller rättning. Vid läsning eller skrivning bör inte alla fel 

rättas utan enbart de fel som rör aktuella syften och mål. 
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När det gäller kunskapsredovisning menar Andersson, Belfrage och Sjölund (2006, s.65-66) 

att förlängd tid många gånger är att rekommendera för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Dock handlar det då inte om 5-10 minuter extra utan snarare så 

mycket som 50 % eller mer. Om eleven emellertid läser 3-4 gånger långsammare än sina 

klasskamrater bör pedagogen istället för förlängd tid överväga att eleven får redovisa sina 

kunskaper, helt eller delvis, muntligt. Då många elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter, som tidigare nämnts, strävar med koncentrationssvårigheter, menar 

författarna dessutom att enskilt rum kan vara att föredra i kunskapsredovisningssituationer. 

För att försäkra sig om att de aktuella eleverna får de bästa möjligheterna kan det även vara en 

idé att låta dem lyssna på uppgifterna genom att en talsyntes läser upp frågorna eller texten. 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006, s.67) hävdar dessutom att många med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi presterar bättre muntligt och rekommenderar därför att eleverna bör, i 

den mån det går, få den möjligheten. Enligt författarnas erfarenhet är muntlig komplettering 

även en metod som fungerar bra. Eleven får då först redogöra för sina kunskaper skriftligt, 

men får möjlighet att sedan muntligt utveckla sina svar.   

När det gäller speciella undervisningsmetoder för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

är de till antalet få och en stor del av dem utgår ifrån samma principer som används vid den 

första skriftspråksundervisningen. Utmaningen här ligger därmed i att kunna anpassa metoden 

till de äldre eleverna utan att de, på grund av metodens eller materialets barnslighet, tar 

avstånd från undervisningen. Viktigt att notera är dock att metoder är pedagogiska hjälpmedel 

och dess principer kan tillämpas oavsett om det är elementära läseböcker eller tekniska 

broschyrer som används. Ett undervisningsmål är ändå att skapa effektiva och kritiska 

språkanvändare (Rygvold, 2001, s.64).   

 

2.3.2 Specialpedagogik 

Ett sätt att åtgärda och motverka elevers svårigheter har under lång tid varit 

specialpedagogiska insatser av skilda slag och Persson (1998, s.23) menar att 

”specialpedagogisk verksamhet i hög grad motiveras och berättigas av den vanliga 

undervisningens oförmåga att nå alla barn”. Enligt Perssons resonemang har 

specialpedagogiken således varit ett sätt för den vanliga pedagogiken att slippa ge tillräckligt 

stöd inom den ordinarie undervisningens ram och specialundervisningen i sig har varit ett 

verktyg för att lösa den pedagogiska differentieringsfrågan (Jakobsson, 2002, s.9). 
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Skolverkets expertgrupp (Ds 2001:19, s.22) menar dock ”att specialpedagogisk verksamhet 

skall bedrivas i interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten”, ”att rektors 

delaktighet i och kunskap om det specialpedagogiska området bör förstärkas”, ”den 

förstärkning av den specialpedagogiska kompetensen, som den nya lärarutbildningen innebär, 

måste förverkligas och att effekterna måste följas upp”, ”att skolhuvudmännen bör anordna 

kompetensutveckling i specialpedagogik för redan verksamma lärare” samt ”att det behövs 

tydliga strategier vid övergångar inom utbildningssystemet”. 

Den specialpedagogiska kompetensen ska följaktligen hjälpa till att höja kvaliteten i 

lärandemiljöerna men också fungera som en grundläggande del i skolornas lokala 

förändrings- och utvecklingsarbete (Ds 2001:19, s.23). Expertgruppen (Ds 2001:19, s.22) 

menar vidare att ”Specialpedagogisk kompetens skulle kunna beskrivas som den kompetens 

som behövs i skolan för att se till att varje elev utifrån sina förutsättningar får det utbyte av 

skolan som han eller hon har rätt till”. Specialpedagogiken ska således fungera som ett 

komplement där den allmänpedagogiska kompetensen är otillräcklig (Ds 2001:19, s.22). 

 

2.3.3 Åtgärdsprogram 

Ett annat medel för att bistå elever i behov av särskilt stöd är åtgärdsprogram, vars syfte är att 

planera elevens utbildning så att förutsättningarna för lärandet optimeras. Åtgärdsprogram 

finns idag på i stort sett alla skolor men kvaliteten på programmen varierar. I allmänhet 

beskrivs svårigheterna i programmen som individbundna och de åtgärder som föreslås är ofta 

fokuserade på just svårigheterna (Ds 2001:19, s. 31). Skolverkets kvalitetsgranskning (1999, 

s.87) visade dessutom att åtgärdsprogrammen ofta är ytliga och fokuserade på en isolerad 

färdighetsträning, till exempel 

Kalle läser dåligt. Kalle behöver träna läsning och skall få göra det tillsammans 

med speciallärare under vårterminen 1997/98 (Skolverket, 1999, s.87). 

Att få ett åtgärdsprogram är en lagstiftad rättighet för elever i behov av särskilt stöd, och 

skälet till detta är att dessa elevers skolgång ofta ställer särskilda krav på lärandemiljön samt 

att det i regel är flera aktörer inblandade (Ds 2001:19, s.30). I Gymnasieförordningen (SFS 

1992:394, 8 kap. 1 a §) står det stadgat att 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. 
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Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall 

följas upp och utvärderas.  

Detta har vidare förtydligats i den nya Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 9 §) som även gör 

gällande att ”Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas”. Aspekten gällande vårdnadshavarens inkludering i upprättandet 

och det fortlöpande arbetet med åtgärdsprogrammet berördes redan 1998 i Skolverkets 

kvalitetsgranskning (1999, s.89). Där betonades det att kontakten med föräldrar är svårare i 

vissa upptagningsområden och att föräldrar ofta är ovana att ha synpunkter på skolans arbete, 

men att vinna föräldrarnas förtroende är en ömsesidig process som ofta tar tid. I sådana 

förtroendeskapande processer är det skrivna dokumentet underordnat men värdet av att ha 

nedskrivna överenskommelse gällande åtgärder är stort. 

Skolverkets kvalitetsgranskning (1999, s.89) menar att i syfte att skapa verksamma 

åtgärdsprogram bör de innehålla annat än bara rena färdighetsmål samt att dessa bör beskrivas 

på både lång och kort sikt. Utöver dessa mål bör även en kartläggning av verksamheten, 

åtgärder, analys samt uppföljning och utvärdering inkluderas i programmet. Resultatet av 

detta blir att inte bara eleven utan även skolans organisation utvärderas och 

åtgärdsprogrammet möjliggör således för en utveckling av skolans verksamhet. Denna viktiga 

utgångspunkt får även stöd i Skolans ansvar – elevens framgång (Ds 2001:19, s.31) där 

expertgruppen menar att i upprättandet av och arbetandet med ett åtgärdsprogram måste 

problematiken ses i relation till den miljö eleven befinner sig i. Hela lärandemiljön måste 

således analyseras och arbetet får inte stanna vid den enskilda eleven. Detta innebär därmed 

att verksamheten måste beskrivas samt analyseras på individ-, grupp- och skolnivå.  

Undersökningar gjorda av bland annat Skolverket visar att i åtskilliga fall lyckas skolan att 

reducera elevens problematik, men att den dock sällan lyckas komma tillrätta med de faktorer 

i lärandemiljön som kan ha bidragit till elevens svårigheter (Ds 2001:19, s.31). Expertgruppen 

menar bland annat att i arbetet med elever i behov av särskilt stöd måste ”skolorna i ökad 

utsträckning /…/ fokusera på lärandemiljön för att förstå den enskilde elevens situation och 

sätta in adekvata åtgärder” (Ds 2001:19, s.17). 

Upprättande av åtgärdsprogram på skolor, är som tidigare nämnts, vanligt förekommande. 

Dock verkar det enligt Skolverkets kvalitetsgranskning (1999, s.87) finnas bristande rutiner 

för dess användning samt skiljer sig upprättandet av dem markant åt beroende på skola. 
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Skolverkets bedömning är att åtgärdsprogrammen sällan används som ett kvalificerat 

pedagogiskt instrument vilket gör att syftet med programmen ofta går förlorat.  

 

2.3.4 Hjälpmedel 

När det upptäcks att ett barn har svårigheter att läsa eller skriva på ett åldersadekvat sätt är det 

praxis att skolan sätter in stöd vars syfte är att träna upp de moment eleven har särskilda 

svårigheter med. Detta är emellertid inte det enda alternativ för stöd som är tillgängligt idag, 

en annan variant är att, genom hjälpmedel, söka kompensera de moment som orsakar problem 

för eleven och i kombination, eller var för sig, kan båda dessa metoder leda till att eleven gör 

framsteg i skolarbetet (Jacobson, 2009, s.295).  

Föhrer och Magnusson (2003, s.176) gör gällande att elever med dyslexi/läs- och 

skrivsvårigheter är, i undervisningen, i behov av ett stöd, gärna datorbaserat, för att läsa, 

skriva och lära. Vägledande i valet av hjälpmedel bör dock vara elevens enskilda 

förutsättningar och behov vilket i sin tur skall ha utretts grundligt.  

Ett kompensatoriskt hjälpmedel är datorer och datorbaserad teknologi och i undervisningen av 

elever med dyslexi har detta hjälpmedel börjat användas allt mer. Från början nyttjades denna 

teknologi endast som ett pedagogiskt hjälpmedel vars syfte var att hjälpa eleverna träna upp 

bristfälliga färdigheter såsom ordavkodning, fonologisk medvetenhet och stavning. 

Användningen av datorer gav snart utdelning hos eleverna i form av motivation och större 

självförtroende och för läraren innebar det att eleven kunde arbeta med övningar anpassade 

till sin nivå i sin takt samt ta större ansvar för sin egen inlärning (Föhrer & Magnusson, 2003, 

s.24).  

Idag går utvecklingen mot att datorn och medhörande teknologi inte bara används som 

färdighetsträning utan också som ett kompensatoriskt hjälpmedel där eleven kan kringgå sina 

svårigheter och därigenom utnyttja sin fulla intellektuella förmåga och visa sina kunskaper 

(Föhrer & Magnusson, 2003, s.24-25). Datortekniken i form av till exempel cd-rom böcker 

med multimediepresentationer, datorbaserade träningsprogram och interaktiva läs- och 

skrivprogram är hjälpmedel som ger värdefullt stöd i läs- och skrivträningen (Myrberg, 2001, 

s.54). För elever med specifika läs och skrivsvårigheter innebär kompensatoriska hjälpmedel 

en möjlighet att klara av skolgången, utbilda sig och med tiden fungera i arbetslivet (Föhrer & 

Magnusson, 2003, s.25).  



19 
 

2.4 Hinder 

2.4.1 Implementering 

Utbildningssektorn är en del av svensk förvaltning och som sådan har den till uppgift att 

bereda samt implementera de beslut som fattas av politiker på en nationell nivå. Detta innebär 

att förvaltningens och tjänstemännens uppgift inte är att fatta besluten ifråga utan att 

förverkliga beslut fattade av någon annan (Lundquist, 1992, s.14). I syfte att få förvaltningen 

att fungera på ett visst sätt använder sig politiker av förvaltningsstyrning. Dessa 

styrningsförsök utgörs av medvetna ansatser från politikernas sida i syfte att få förvaltningen 

att verka på önskvärt sätt och beroende på utslagen i förvaltningens åtgärder kan dessa försök 

vara mer eller mindre framgångsrika (Lundquist, 1992, s.69).   

En faktor som har stor inverkan på huruvida styrningsförsöken lyckas eller misslyckas är, 

enligt Lundquist (1992, s.75), relationen mellan den styrandes förmåga och prioriteter och tre 

egenskaper hos den styrde. Dessa tre egenskaper identifieras av författaren som förstår, kan 

och vill (se figur 2.4.1). Enligt Lundquists (1992, s.76) resonemang påverkas aktören3

 

 genom 

styrning, han tar ställning och därefter fattar han ett beslut samt vidtar åtgärder. Grunden för 

ställningstagandet ligger i den styrdes tre egenskaper, styrningen i sig samt övrig information. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Jag kommer härefter att benämna aktören som lärarna eller pedagogerna då detta är aktörerna det är frågan om 
i denna kontext. 
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Figur 2.4.1 Den styrdes egenskaper 

(Lundquist, 1992, s.75) 

2.4.1.1 Kan 

Här handlar det om lärarnas förmåga att verkställa styrningen. Har de tillräcklig kompetens, 

d.v.s. kunskap, handlingskraft, inflytande och resurser för att verkställa det som krävs av 

dem? Om pedagogerna på grund av olika variabler inte kan förverkliga styrningen har den 

styrande möjligheten att vidta åtgärder såsom exempelvis tillförande av resurser. Dessa 

resurser kan vara i form av information, materiella- eller legitimerande resurser. I ett 

kollektiv, så som exempelvis skolan, handlar det ofta om tillförsel av personal och 

organisation (Lundquist, 1992, s.76).  

 

2.4.1.2 Vill 

När det gäller egenskapen vill handlar det om huruvida lärarna önskar verkställa styrningen. 

Om de finner styrningen icke önskvärd kommer de med största sannolikhet inte heller att 

verkställa den. Detta fall är särskilt problematiskt då det ofta innebär att den styrande måste 

utöva sitt inflytande över lärarkåren i syfte att komma tillrätta med 

implementeringsproblematiken. Bekymret med detta är att pedagogerna allt som ofta har olika 

motiv för sin ovilja att genomföra styrningen (Lundquist, 1992, s.76). 

 

 

 

Vill 

Kan 

För- 

står 
Beslut Åtgärder Styrning 
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2.4.1.3 Förstår  

När det gäller egenskapen förstår handlar det om huruvida lärarna, begriper vad den styrande 

önskar av honom. Finns där en kapabilitet att förstå de olika och aktuella lagtexterna? Om 

fallet är som sådant att läraren inte förstår styrningen måste den styrande, genom exempelvis 

utbildning och upplysning, klargöra styrningens innebörd (Lundquist, 1992, s.76). 

 

2.4.1.4 Tjänstemannatyper 

Lundquist (1992, s.76-77) menar att alla tjänstemän är i besittning av egenskaperna förstår, 

kan och vill i någon kombination och har utifrån detta resonemang utarbetat åtta 

tjänstemannatyper (se figur 2.4.4).  

Figur 2.4.1.4 Tjänstemannatyper 

 Vill 

Den styrde 

Vill inte 

Kan Kan 
inte 

Kan Kan 
inte 

 

Förstår 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Förstår inte 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 (Lundquist, 1992, s.77) 

Lundquist (1992, s.77) menar att varje tjänstemannatyp kräver en speciell typ av styrning och 

att figuren med stor tydlighet demonstrerar de hinder och svårigheter som finns i 

implementeringen av politiska beslut. När Lundquists teori ställs i relation till min uppsats 

skulle detta således innebära att beroende på vilken tjänstemannatyp lärarna placeras i, kan 

potentiella hinder för deras arbete med särskilt stöd för elever med dyslexi utläsas.  
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2.4.2 Kompetens och resurser 

Som tidigare nämnts uppvisar många inspekterade gymnasieskolor brister i sitt arbete med 

särskilt stöd. Skolinspektionens rapport Varannan i mål (2009, s.7) har emellertid konstaterat 

att omfattade kartläggningar faktiskt görs för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd men 

problematiken ligger i gymnasieskolornas oförmåga att omvandla detta till ändamålsenliga 

insatser som sedan utvärderas. Denna problematik får stöd av pedagogerna själva i 

Skolverkets attitydundersökning (2010c, s.43) där drygt 70 % av de tillfrågade lärarna anser 

att de har tillräcklig kunskap för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd, men bara 50 % 

anser att de har kompetensen för att stödja dessa elever. Detta får vidare stöd i en 

enkätundersökning gällande sfi-studerande i behov av särskilt stöd där endast hälften av de 

tillfrågade kommunerna svarade att pedagogerna involverade i sfi-undervisningen har 

kompetens gällande undervisningen av elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. De 

ansvariga upplevde vidare att de största hindren för att tillgodose sfi-studerandes behov av 

stöd var (i) ekonomiska resurser, (ii) tillgång till hjälpmedel och (iii) tillgång till läromedel 

(Nationellt centrum för sfi och svenska som andra språk, 2007, s.4, 9). I Häger-Nylunds 

(1995) undersökning av elever med särskilda undervisningsbehov vid svenskspråkiga 

yrkesläroanstalter i Finland framkom det emellertid att det som lärarna upplevde som problem 

var främst kunskapsbrist gällande särskilda behov, svårigheter att individualisera 

undervisningen samt en osäkerhet i bedömningen av dessa elever. 

Flera av Skolverkets redovisningar visar även att allt fler elever överförs till mer segregerade 

undervisningsformer utanför den ordinarie undervisningens ram, trots att styrdokumentens 

intentioner förespråkar integrerade stödåtgärder (Jakobsson, 2002, s.10). Detta kan enligt 

Tideman (2000, refererad till i Jakobsson, 2002, s.10) förklaras genom individuella 

förklaringsmodeller men också av nedskärningar av resurser. Skolverket menar emellertid i 

sin kvalitetsgranskning från 1998 att resurser och insatser är tämligen omfattande men att 

skolorna detta till trots ofta tillgriper segregerande lösningar för elever i behov av särskilt stöd 

(hänvisad till i Ds 2001:19, s.7). Expertgruppen från Skolverket menar istället att problemen 

ligger i brister när det gäller medveten styrning, genomtänkta pedagogiska strategier, ledning 

samt uppföljning och utvärdering (Ds 2001:19, s.7).  
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3. Metod 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och beskriva vilka faktorer som påverkar den 

enskilda lärarens möjligheter att individanpassa sin undervisning till elever med dyslexi. Det 

jag söker att förstå är således vilka processer som ligger bakom lärares individanpassning av 

sin undervisning för elever med dyslexi och inte hur eller i vilken omfattning denna 

anpassning görs. Jag har därför valt att bedriva denna studie i form av en fallstudie då denna 

metod möjliggör för att gå ner på djupet och därigenom upptäcka hur olika faktorer påverkar 

varandra (Denscombe, 2009, s.60).  

 

3.1 Val av metod 
Min fallstudie har en kvalitativ ansats då den generella regeln är att om forskningens syfte är 

att få djupare förståelse för ett fenomen så är kvalitativa undersökningar att föredra (Gillham, 

2008, s.19). Kvalitativ forskning handlar om att förstå någon annans värld (Gillham, 2008, 

s.73) och då syftet med min uppsats är att söka förstå samt beskriva ett specifikt fenomen 

utifrån de intervjuades livsvärld menar jag att detta är bäst lämpat. Kvale (1997, s.36) skriver 

att ”Den kvalitativa forskningen har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld: den arbetar med ord, inte med siffror”. Jag 

har därför utifrån uppsatsens syfte och forskningsansats valt att använda mig av kvalitativa 

forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod, i vilken den muntliga diskursen omvandlas 

till text som tolkas.  

I min uppsats har halvstrukturerade intervjuer genomförts. Detta på grund av att den 

halvstrukturerade intervjun innefattar både flexibilitet och struktur vilket, enligt Gillham 

(2008, s.103) ger data av god kvalitet. Den gemensamma strukturen för en halvstrukturerad 

intervju innebär att alla inblandande ställs samma frågor, frågornas form och typ utvecklas till 

viss del under intervjun för att säkerställa ämnesfokus, intervjupersonerna leds vidare med 

hjälp av följdfrågor för att se till att likvärdiga saker täcks in samt att alla respondenter har 

ungefär lika lång intervjutid. De punkter som är mindre styrande i den halvstrukturerade 

intervjun utmärks av att intervjuaren använder sig av öppna såväl som sonderande frågor 

(Gillham, 2008, s.103). Gillham (2008, s.105) menar att en av de stora styrkorna med denna 

typ av intervju är att den öppnar upp för upptäckt samtidigt som den, på grund av sitt 

strukturerade fokus, möjliggör för analys med hänsyn till likheter. De negativa aspekterna av 



24 
 

att använda sig av halvstrukturerade intervjuer är, enligt Gillham (2008, s.114), att det är 

tidskrävande samt att det kräver ett visst mått av skicklighet för att uppnå ett gott resultat.   

 

3.2 Fallstudien  
Syftet med en fallstudie är att tillhandahålla en djupgående redogörelse för processer, 

relationer, händelser eller erfarenheter som förekommer i särskilda fall. I en fallstudie 

fokuserar därför forskaren endast på en eller ett fåtal förekomster av ett särskilt fenomen och 

metoden är idag vanligt förekommande (Denscombe, 2009, s.59). Utmärkande för fallstudien 

är, enligt Denscombe (2009, s.59), dess ”inriktning på bara en enda undersökningsenhet”. 

Även om det händer att forskare använder två eller flera undersökningsenheter så är principen 

för fallstudier ändock att koncentrationen riktas mot enskilda fall och inte mot ett bredare 

spektrum. Detta får stöd av Patel och Davidsson (2003, s.54) som dock vidare klargör att ett 

fall kan vara en situation, en organisation eller en grupp med individer.  

En fallstudie är en studie på djupet där man genom att studera det enskilda fallet kan få 

insikter som vid andra undersökningsmetoder hade gått oupptäckta och som får vidare 

konsekvenser. Målsättningen är således att titta på det enskilda för att klarlägga det generella 

(Denscombe, 2009, s.59-60).  

Denscombe (2009, s.61) menar att värdet med en fallstudie är att den för med sig möjligheten 

att förklara varför vissa resultat kan uppstå och inte bara vilka resultaten är. Vanligtvis är 

fallstudiens utgångspunkt något som redan existerar. Fallet är ett ”naturligt förekommande” 

fenomen som finns till såväl före som efter undersökningen (Denscombe, 2009, s.61).  

I en fallstudie måste forskaren göra flera aktiva val utifrån en rad med händelser, människor 

och organisation och ett eller ett fåtal exempel måste väljas ut från den bredare grupp som 

undersöks (Denscombe, 2009, s.63). Denscombe (2009, s.63-64) menar att i urvalet av fall är 

två faktorer viktiga att ta i beaktande, i) fallen väljs ut med utgångspunkt i kända attribut och 

alltså inte slumpmässigt och ii) variablerna som används när forskaren väljer ut fallen måste 

vara befogade och tydliga.         
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3.3 Undersökningsenheter 
Inför min undersökning skickades missivbrev (se Bilaga 1) till hela populationen lärare på en 

normalstor gymnasieskola i Halland, Sverige. Totalt skickades brevet till 119 lärare, varav 36 

gav svar. Av dessa 36 var det 16 stycken som visade intresse av att deltaga i undersökningen 

(se figur 3.3). De främsta skälen som fördes fram av de som avböjde sitt deltagande var 

tidsbrist eller att de upplevde att de saknade kunskap och/eller erfarenhet i frågan.    

Utifrån lärarnas intresseanmälningar skapades två undersökningsenheter, där ambitionen var 

att inom enheterna skapa en så enhetlig grupp som möjligt. Detta i syfte att kunna göra en 

jämförande analys efter intervjuernas genomförande. I mina val av fall för respektive enhet 

var utgångspunkten att hitta typiska undersökningsenheter, vilket enligt Denscombe (2009, 

s.65) är en vanlig motivering. Tanken bakom detta är i en fallstudie att kunna generalisera 

resultatet till hela gruppen då fallstudien liknar de flesta andra fall, detta har dock inte varit 

ambitionen i min undersökning. Fallen till enheterna valdes vidare ut på grundval av deras 

relevans för mitt syfte och mina frågeställningar. Detta får stöd av Denscombe (2009, s.64) 

som menar att utgångspunkten i val av fall måste vara fallets relevans för de teoretiska frågor 

som undersöks.  

Under hela urvalsprocessen begrundades även vilka potentiella attribut och kännetecken som 

kan vara av betydelse för min studie. Efter noggrant övervägande konstaterades att de 

variabler som har tydlig relevans är vilket ämne läraren undervisar i, lärarens ålder, huruvida 

läraren innehar en lärarexamen samt om pedagogen i fråga har någon specialpedagogisk 

kompetens. Utifrån dessa attribut skapades två undersökningsenheter med tre respondenter i 

varje (se tabell 3.3a och 3.3b). 
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Tabell 3.3a Undersökningsenhet 1 

 

Attribut 

 

Kriterier 

1. Undervisar i 

samhällsorienterade 

ämnen. 

Läraren i fråga undervisar för närvarande i ett minimum av ett 

samhällsorienterat ämne på gymnasienivå, dvs. samhällskunskap, 

geografi, historia eller religion. 

2. Är mellan 40-60 

år. 

Läraren i fråga är inte under 40 år, men inte heller äldre än 60 år. 

3. Lärarexamen Läraren i fråga har avlagt lärarexamen på antingen grund- eller 

avancerad nivå.  

4. Specialpedagogisk 

kompetens 

Läraren i fråga arbetar inte, för närvarande eller tidigare, som 

specialpedagog och innehar inte heller en specialpedagogisk 

examen.  

 

Tabell 3.3b Undersökningsenhet 2 

 

Attribut 

 

Kriterier 

1.Undervisar i språk Läraren i fråga undervisar för närvarande i ett minimum av ett språk 

på gymnasienivå, dvs. svenska, engelska, spanska, franska eller 

tyska. 

2. Är mellan 20-40 

år. 

Läraren i fråga är inte under 20 år, men inte heller äldre än 40 år. 

3. Lärarexamen Läraren i fråga har avlagt lärarexamen på antingen grund- eller 

avancerad nivå.  

4. Specialpedagogisk 

kompetens 

Läraren i fråga arbetar inte, för närvarande eller tidigare, som 

specialpedagog och innehar inte heller en specialpedagogisk 

examen.  

 

Attribut 1för den första undersökningsenheten valdes ut baserat på att samhällsorienterade 

ämnen många gånger kräver att eleven ska ha förmågan att själv bedriva kunskapssökandet. 
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Eleven förväntas ta sig igenom stora mängder text och därefter sovra, strukturera, granska och 

sammanställa densamma.  

Attribut 1 för den andra undersökningsenheten valdes på grundval av att det inom språk ligger 

stort fokus på det som dyslektikern har som sitt problemområde, nämligen grammatiska 

aspekter såsom till exempel stavning, meningsbyggnad och struktur men också på 

läsförståelse och redovisning av sina kunskaper.  

Attribut 2 i båda enheterna valdes på grundval av att dyslexi som funktionsnedsättning är ett 

relativt nytt fenomen och genom att använda mig av äldre såväl som yngre lärare hoppas jag 

kunna se om deras perspektiv skiljer sig åt.  

Attribut 3 och 4 är enhetliga i båda enheterna och utvalda på basis av att respondenterna ska 

ligga så nära varandra som möjligt kompetensmässigt. Genom att försäkra mig om att alla 

respondenter har avlagt lärarexamen kan jag försäkra mig om att de har en något så när 

likvärdig grundläggande pedagogisk kompetens. Attribut 4 grundar sig på att jag undersöker 

vilka faktorer som påverkar pedagogers individanpassning, och alltså inte specialpedagogers. 

Detta då de ofta har andra förutsättningar för att göra denna anpassning.   

Nedan följer enhetsvis, i tabellform, en presentation av mina respondenter. Namnen är 

fingerade för att upprätthålla lärarnas anonymitet.  

Tabell 3.3c Respondenter undersökningsenhet 1 

Respondent Ämnes-

kompetens 

Ålder Yrkes- 

verksamma år 

Lärar- 

examen 

Special-

pedagogisk 

kompetens 

Lars Samhällskunskap, 
Internationella 

relationer 

61 år 38 år Ja Nej 

Jonas Matematik, 
Geografi 

42 år 5 år Ja Nej 

Kerstin Svenska, Tyska, 
Historia 

53 år 23 år Ja Nej 
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Tabell 3.3d Respondenter undersökningsenhet 2 

 

3.4 Intervjuguide 
Den främsta utgångspunkten i utformningen av min intervjuguide (se Bilaga 2) har varit i) 

Nilholms (2003) och Perssons (2008) teorier om synen på elever i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogik samt ii) Lundquists (1992) teorier om den styrdes egenskaper. Viss vikt har 

även lagts på att undersöka hur möjligheterna att stödja dyslektiska elever, det vill säga 

undervisning, specialpedagogik, åtgärdsprogram och hjälpmedel, uppfattas och används. 

Intervjuguiden har utformats under två teman, nämligen perspektiv och faktorer.  

 

3.5 Intervjugenomförande 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes alla enskilt i en lugn och avskiljd miljö på 

respondenternas skola. För att undvika stressfaktorer fick respondenterna själva välja vilken 

tid och dag som passade bäst. Varje samtal, som dokumenterades med hjälp av en 

bandspelare, tog ca 40 minuter. Innan intervjun påbörjades informerades deltagaren om rätten 

att avbryta, konfidentialitet och anonymitet. Läraren ombads även att i sina tankar och utsagor 

främst utgå från endera sin undervisning i språk eller det samhällsorienterade ämnet, beroende 

på vilken enhet deltagaren tillhörde. Detta för att kunna säkerställa att en jämförelse skulle 

kunna göras under analysstadiet.   

 

Respondent Ämnes-
kompetens 

Ålder Yrkes- 

verksamma år 

Lärar- 

examen 

Special-
pedagogisk  

kompetens 

Karin Religion, Svenska 36 år 11 år Ja Nej 

Lisa Historia, Svenska 26 år 3 år Ja Nej 

Fredrik Engelska, Historia 26 år 2,5 år Ja Nej 
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3.6 Generaliserbarhet 
Denscombe (2009, s.68) menar att resultaten från en fallstudie ofta misstros på grund av 

tvivel som har sitt ursprung i huruvida generaliseringar verkligen kan göras på grundval av 

bara en eller ett par fall. Detta till trots har jag, som tidigare nämnts, i mina val av fall utgått 

från typiska undersökningsenheter i syfte att kunna generalisera mina resultat till hela gruppen 

lärare med likadana attribut. Min målsättning har ändå varit att få en allmän idé gällande vilka 

faktorer som kan tänkas påverka den enskilda lärarens möjligheter att individanpassa sin 

undervisning för dyslexi.  

Vad det gäller generaliserbarheten hos en fallstudie menar Denscombe vidare (2009, s.68-69) 

att även om det enskilda exemplet är unikt i något avseende så är det även ett fall som ingår i 

en bredare kategori. Om detta ställs i relation till min uppsats så skulle det innebära att även 

om min undersökning grundar sig på få lärare så är de lärare bland andra lärare, de är av en 

viss typ. Denscombe (2009, s.69) resonerar vidare att fallstudiens generaliserbarhet hör 

samman med i hur hög grad fallen liknar andra av samma typ. Med andra ord, är mina lärares 

attribut typiska för lärare på andra ställen?  

Utifrån Denscombes (2009) resonemang skulle jag våga påstå att mina resultat till viss del är 

generaliserbara, dock finns där alltid en risk att de svar som tillhandahållits av respondenterna 

inte är representativa för hela kategorin lärare med likvärdiga attribut.  

 

3.7 Validitet  
Patel och Davidsson (2003, s.102-104) skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder att 

beroende på om man talar om kvalitativa eller kvantitativa studier så finns det en viss skillnad 

i begreppet validitet. Inom kvantitativa studier kan validitet kort sägas vara ett mått på hur väl 

man mäter det man avser att mäta och det är särskiljt från begreppet reliabilitet. Inom 

kvalitativa studier däremot är validitetsbegreppet och reliabilitetsbegreppet nära sammanflätat 

och validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen. Detta innebär således att 

validiteten i en kvalitativ studie inte bara är relaterad till själva datainsamlingen. Författarna 

menar vidare att det är viktigt att komma ihåg att varje kvalitativ forskningsprocess är unik 

och det därför inte går att bestämma några regler eller procedurer som försäkrar en god 

validitet.   
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Det har i uppsatsen strävats efter en god validitet genom att tydligt redogöra för hela 

forskningsprocessen. De undersökningsenheter som valdes ut gjordes så omsorgsfullt samt på 

grundval av fastlagda attribut. För att säkerställa en hög autenticitet spelades intervjuerna in. 

Intervjufrågorna har grundats i tidigare forskning och litteratur något som ytterligare stärker 

studiens validitet. Studiens resultat har vidare grundats i hela sex fall, vilket i denna fallstudie 

innebär ett tillräckligt stort urval för att trovärdiga tolkningar skall kunna göras. De tolkningar 

som görs under resultatavsnittet görs även med god argumentation och i syfte att tillföra 

kunskap om det studerade. För att stärka studiens validitet ytterligare genomfördes inga 

intervjuer innan en god förförståelse för särskilt stöd och dyslexi hade uppnåtts. Denna 

förförståelse har sedan använts under hela forskningsprocessen.  

 

3.8 Forskningsetik 
För att säkerställa att uppsatsens förankring i en god forskningsetik har Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer hållits i åtanke under hela studiens gång. Vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav på forskning har samtliga tagits i beaktande och eller tillämpats inför, vid och 

efter intervjuernas genomförande. Dessa krav formulerar Vetenskapsrådet som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes i min studie genom ett missivbrev (se Bilaga 1) som skickades 

till samtliga respondenter 4 veckor innan intervjugenomförandet. Samtyckeskravet uppfylldes 

via mitt brev till respondenterna, något som sedan vid intervjugenomförandet konkretiserades 

ytterligare då jag informerade dem om deras rätt att när som helst avbryta intervjun om så 

önskades. I enlighet med konfidentialitetskravet har allt intervjumaterial märkts med 

fingerade namn samt förvarats så att obehöriga inte kan ta del av dem. Inspelade ljudfiler har 

överförts från mp3-spelare till ett USB som förvarats med övrigt intervjumaterial. Ljudfilen 

har sedan raderats från den använda mp3-spelaren. Det sista huvudkravet är enligt 

Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet endast får 

användas för forskningsändamål, vilket så också endast har gjorts.  

 

3.9 Hermeneutiken 
Jag har i mitt examensarbete varit mycket inspirerad av hermeneutiken, vilket innebär att jag 

har använt tolkningen som ett analysredskap i syfte att få en förståelse för vilka faktorer som 

påverkar den enskilde lärarens möjligheter att individanpassa sin undervisning till elever med 
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dyslexi. Hermeneutiken har sitt idéhistoriska ursprung i renässansens bibelanalyser och 

humanvetenskapens studier av antikens klassiker. Ursprungligen tolkades därför endast 

litterära och religiösa texter, det vill säga fullbordade verk, men detta har under århundradena 

som följt utvecklats till att även omfatta diskurser och handlingar (Kvale, 1997, s.49).  

 

3.9.1 Tolkning och förförståelse 

Inom hermeneutiken är tolkning det centrala begreppet och huvudtemat har ända sedan 

begynnelsen varit att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193). Denna princip för tolkning av sitt insamlade 

material, där forskaren pendlar mellan helhet och del brukar kallas för den hermeneutiska 

cirkeln och är i realiteten en oändlig process som först upphör då en rimlig mening, fri från 

inre motsägelser, har nåtts (Kvale, 1997, s.50).  

Inom hermeneutiken menas det generellt att tolkning och objektivitet är oförenligt och att vi 

går in i alla undersökningar med en så kallad förförståelse, förutfattade meningar om man så 

vill. Denna förförståelse bildar sedan tillsammans med den hermeneutiska cirkeln en 

”grundcirkel” som för tolkningen och förståelsen framåt (se figur 3.9.1) (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s.211-212).  

Figur 3.9.1 Den hermeneutiska grundcirkeln 

 (Alvesson & Sköldberg, 2009, s.212).  

Dialog  

med texten 

För- 

förståelse 
Förståelse 

Del 

Helhet 
Tolkningsmönster Deltolkningar 

Dialog Text 
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3.10 Bearbetning och analys av material 
Vid bearbetningen och analysen av mitt insamlade material utgick jag från Kvales (1997, 

s.51-52) principer för hermeneutisk tolkning. Detta innebär att jag började med att först läsa 

igenom alla transkriberade intervjuer i syfte att bilda mig en allmän uppfattning. 

Textinnehållet kategoriserades sedan utifrån olika teman och uttryck och rent praktiskt 

gjordes detta genom att varje tema markerades med en överstrykningspenna, en färg för 

respektive kategori av svar. Dessa teman prövades sedan mot min helhetliga tolkning av 

texten. Utifrån uttryckens fördjupade innebörd tolkades sedan texten i ett helhetligt ljus (se 

den hermeneutiska grundcirkeln, figur 3.5.1). Detta analyserande fortgick sedan tills dess att 

de olika uttrycken i texten bildade ett rimligt mönster och ett sammanhang kunde urskiljas. 

Jag sökte i enlighet med Kvales (1197, s.51) fjärde princip att hålla mig till uttalanden i 

texten, det vill säga att tolkningen skedde utifrån textens egen referensram.  

Respondenternas svar analyserades utifrån Persson (2008) och Nilholms (2003) perspektiv på 

specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd (se tabell 2.2) i syfte att avläsa vilket 

eller vilka perspektiv som finns representerat i pedagogernas syn på elever med dyslexi. 

Intervjuerna analyserades även utifrån Lundquists (1992) teorier om den styrdes egenskaper 

och tjänstemannatyper (se figur 2.4.4) för att se hur dessa faktorer påverkar den enskilda 

pedagogens arbete med att individanpassa sin undervisning. 

 

4. Resultat 
I detta kapitel finner ni resultat samt analys av mitt insamlade material. Resultatet, som är en 

sammanställning och tolkning av samtliga intervjuer, har konkretiserats med hjälp av citat och 

exempel givna av mina respondenter. Resultaten är upplagda efter två huvudteman som alla är 

förankrade i tidigare redan redogjorda för teorier. 
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4.1 Perspektiv 

4.1.1 Läraren 

En stor del av samtalen med utvalda respondenter kom att handla om kompetens och kunskap 

i olika avseenden. Kompetens att anpassa sin undervisning, hjälpmedelskompetens och 

kunskap om dyslexi var ämnen som var ständigt återkommande i pedagogernas skildringar. I 

detta avseende visade samtliga respondenters utsagor på att de själva inte ansåg sig ha 

kunskap nog att individanpassa sin undervisning i den mån som krävs för en elev med dyslexi 

och att de därför behövde kompletteras med hjälp av specialpedagoger som var experter på 

elevens funktionsnedsättning. 

Jag känner mig begränsad av min egen kunskap i ämnet (Lisa). 

Eller så som jag tänker att jag använder dom det är det här, den individuella tiden, du 

får en lärare för dig själv och det är en kunnig, kompetent person. Eller som kan mycket 

om det och därför kan utveckla uppgifter som gör att även du kan ta dig framåt […] 

(Fredrik) 

Samtliga lärares skildringar visar på en brist på kunskap om dyslexi, då såväl orsakerna 

bakom problematiken som metoder för att handskas med det är verkar vara outforskade. 

Något som uttrycktes explicit av en av respondenterna, 

Jag har ju väldigt dåliga kunskaper om dyslexi (Lars). 

I resterande utsagor var detta faktum emellertid mera implicit och samtliga respondenter 

visade stor osäkerhet när ämnet kom på tal. 

Kan inte det jättebra men *tystnad* det kan ju säkert vara många olika saker som gör 

att man inte har utvecklat alla olika kompetenser inom läsningen eller skrivningen 
(Karin). 

Ehhh, jag tror att dyslexi är, eller det lilla jag har läst så är det alltså. En del säger att 

det är ett handikapp och andra säger att det är bara så det är för vissa. Och sen är det 

ju svårt att uppskatta exakt hur grovt och hur snurrigt det kan bli men… det blir, det är 

någonting i hjärnan som inte riktigt kopplar eller som kopplar för mycket. Som är för 

snabbt eller som är för långsamt. Och som gör då att man inte riktigt kan då läsa på det 
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sättet som alla andra gör eller förstå på det sättet som andra gör eller skriva på det 

sättet som andra gör (Fredrik). 

Ett par av pedagogerna utsagor visade vidare på en förskjutning av ansvarsfrågan då det 

hävdades att det fanns flera andra lärare som var i besittning av denna kompetens och att de 

sökte stöd hos varandra. 

Nä, men hade jag kunnat jättemycket om dyslexi så hade jag säkert hittat på hur mycket 

som helst, men vi använder varandra, pratar med varandra (Jonas). 

Pedagogernas utsagor tyder på ett i huvudsak kategoriskt perspektiv där ens egen kompetens 

inte anses räcka till för att till fullo anpassa stoff och lärsituationer till elever i behov av 

särskilt stöd. Huruvida detta är ett resultat av en faktisk brist på kompetens eller att man anser 

det vara någon annans uppgift och ansvar är svårt att säga med säkerhet, dock tyder utsagorna 

på att där finns en bristfällig kunskap, i synnerhet gällande dyslexi som funktionsnedsättning.  

   

4.1.2 Specialpedagogik 

Återkommande i samtalen var även synen på specialpedagogens roll inom skolan och flera av 

intervjupersonernas berättelser tyder på ett kategorisk synsätt där specialpedagogens främsta 

uppgift är att stödja eleven i fråga  utifrån dennes svårigheter. 

Jag tycker det måste vara i så fall mer ett stöd för eleven än för mig som lärare därför 

att jag anpassar min undervisning till hela gruppen (Kerstin). 

Detta kunde enligt pedagogerna själva göras genom antingen en till en stöd för eleven eller 

genom att gå in i klassrummet. 

Att man har ett nära samarbete med speciallärare. Och då pratar man om möjligheten 

att de kan gå in och stötta både i klassrummet och vid sidan om (Lars). 

Respondenternas utsagor tyder vidare även på att lärarna upplever att där finns en brist vad 

det gäller tillgången till specialpedagogers expertis och hjälp, något som av flera lärare förs 

fram som en svårighet. 

Vi får ta hjälp av dom [specialpedagogerna] där, men det är inte mycket dom hinner 

(Jonas).  
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Under samtalen belyste dock två av lärarna en önskan om ett annorlunda specialpedagogiskt 

arbetssätt där fokus istället låg på att vara ett allmänt stöd, föreläsare och informatör för 

läraren. Det vill säga ett perspektiv mer likt det relationella. 

Det som är deras främsta arbete är ju att sitta med elever som har väldigt stora 

problem och att sitta i mindre grupper och ge hjälp. Det man hade önskat där är ju att 

de kunde jobba på nåt helt annat sätt. Alltså, hjälpa oss. Det är ju egentligen det som är 

specialpedagogens jobb, att vi liksom kan konsultera och prata när som helst (Karin). 

Alltså som jag ser det ska dom ge mig tips och råd på hur jag ska kunna nå den här 

eleven […] Jag behöver utbildas av dom (Jonas). 

Dock visar sammantaget deras utsagor på att i den mån de nyttjar specialpedagogen så görs 

det utifrån den gemensamma föreställningen om att specialpedagogen finns till för att söka 

kompensera elevens svårigheter. Detta skulle mycket väl kunna vara ett resultat av lärarnas 

syn på sin egen kompetens vad det gäller att anpassa sin undervisning för dessa elever.  

 

4.1.3 Svårigheter 

Under intervjuerna berördes även den dyslektiska elevens svårigheter utifrån orsaker och 

symptom och utsagorna visar tecken på att en majoritet av respondenterna ser de dyslektiska 

svårigheterna som individbundna genom en tillskrivning av problematiken till eleven, något 

som främst görs genom orsaksförklaringar. 

Jag tror att det finns någon biologisk grund för det. Det tror jag. Men vad den består i 

det vet jag inte (Lars). 

Har man en väldigt störd uppväxt där man får flytta mycket, byta skola väldigt ofta och 

så har man dessutom lite svårt för den här grejen då får man inte in det ordentligt 

(Kerstin). 

Denna tillskrivning förtydligas vidare genom den fastställning av problemets art som görs 

genom en testning av prestationer vid skolstart.  

Det vi alltid gör när elever kommer hit är att man gör en diagnos och då tittar man på 

läsförståelse, ordkunskap och stavning. Och det är liksom en sån kartläggning vars 

främsta syfte är att se om det är någon som har väldigt stora problem. Det är utifrån 
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dom grunderna där, alltså resultatet, som man erbjuds mer hjälp om man vill ha det 

(Karin). 

En av lärarna berörde dock även till viss del problematiken ur ett situationsrelaterat 

perspektiv. 

I sociala situationer så tror jag att den kan förvärras, eller individens förmåga att 

hantera det blir värre i stressade situationer. Det tror jag absolut. Så visst, gruppen 

måste vara bra (Jonas). 

Ingen av utsagorna visade dock på någon fundering över huruvida svårigheterna kunde tänkas 

uppkomma i lärsituationen, utan svårigheterna har istället en tydlig koppling till elevens 

diagnos. Sammantaget visar därmed pedagogernas utsagor på ett i huvudsak kategoriskt 

synsätt där elevens svårigheter är bundna till individen och inte skolmiljön. 

 

4.1.4 Åtgärder 

Det fanns i intervjupersonernas redogörelser en enighet gällande att åtgärdande insatser bör 

vara fokuserade på såväl elev som lärare och undervisningssituation. 

Det är ju att för det första hitta dom metoderna som fungerar för den eleven och se hur 

ska undervisningen vara generellt för att han eller hon ska ta del av det så bra som 

möjligt (Lars).  

Nä alltså det måste ju vara läraren och eleven (Kerstin). 

Detta till trots visade vissa av respondenternas utsagor i realiteten att mycket lite fokus låg på 

undervisningssituationen och att mittpunkten för åtgärderna faktiskt var eleven.   

Just det, det som jag skulle göra gör är ju att se till att den eleven får allt material 

skriftligt och sen att jag skriver på tavlan så mycket som möjligt. Sen är det ju så, det 

finns ju möjlighet att få läroböcker inlästa så att vi, vi har gjort så när det har vart 

elever som har haft stora problem så har dom ju fått använda sig utav det. Ja om det 

sen inte om jag märker att det inte fungerar ändå brukar jag ta hjälp utav en 

speciallärare (Lars). 

Flera av respondenterna menade även att fokus för åtgärdande insatser dessutom borde ligga 

på en organisatorisk nivå, främst i form av tillhandahållande av nödvändiga resurser. 
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Fokus måste ju för det första ligga på att eleven själv vet, att man vet sina styrkor och 

svagheter. […] Sen måste läraren som är med mest eller som ska hjälpa till, den måste 

också vara med i den processen och ta del av den här informationen och bygga någon 

slags mall eller matris. Sen när detta är gjort så ska skolledningen läsa igenom detta 

och backa upp med dom resurserna som behövs (Fredrik). 

Vad det gäller åtgärdsprogram, tas det inte på eget bevåg upp av respondenterna utan det är 

först vid den explicita frågan rörande hur de jobbar med programmen som det tas med i 

samtalet.   

Vi kan väl säga så här, vi har vidtagit åtgärder vid dom som har vart då på olika sätt, vi 

har inte skrivit nåt program. Nu, nu är det ju nödvändigt att man ska skriva ett 

åtgärdsprogram och vad som har skrivits då är om den här eleven är att hon ska 

utredas. Sen vad som händer sen det vet inte jag (Kerstin). 

Ja då är det ju först. Om det är, om jag är mentor då åt eller kontaktlärare för en elev 

så är det ju första steget när man märker att den eleven har svårigheter i många ämnen 

att vi har en elevvårdskonferens om den eleven då brukar vi, då skriver vi ju ett 

åtgärdsprogram (Lars). 

Respondenternas utlåtanden tyder på att de ser åtgärdsprogrammet som särskiljt från det som 

de gör för att stödja eleven. Sammantaget visar intervjuerna på att pedagogerna inte betraktar 

åtgärdsprogram som en möjlighet för dem att bistå elever i behov av särskilt stöd.  

Respondenternas skildringar gällande organiseringen av åtgärder för elever med dyslexi tyder 

på ett främst relationellt perspektiv där fokus ligger på såväl elev som lärare och skola. Dock 

tyder utsagorna på att de i verksamheten arbetar efter ett mer kategoriskt perspektiv där det 

enligt praxis är eleven som är i centrum för åtgärderna. 

 

4.2 Tjänstemannatyper 

4.2.1 Kan 

Samtliga respondenters utsagor tyder på att de i ett eller flera avseenden känner sig 

begränsade i sitt arbete med dyslektiska elever. Den främsta orsaken till detta är enligt 

pedagogerna själva ett resultat av tidsbristen.  
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Det stora problemet är ju att man har så stora klasser och så lite tid. För man har 

aldrig tid att anpassa efter en elev med dyslexi så som man skulle vilja göra det (Lisa). 

Denna tidsbrist framställs av pedagogerna som främst vara ett resultat av, bland annat, stora 

grupper.   

Alltså, det enda man kan säga är väl att med större grupper så krymper ju tiden per 

elev och då kommer du ju att hamna i den situationen att du känner att du inte hinner 

göra det här som du ville göra (Kerstin).  

Den upplevda tidsbristen, som berörs i alla respondenters skildringar framstår av det tolkade 

materialet även kunna vara en fråga om kompetens. Detta då en avsaknad av kompetens inom 

ett område ofta leder till ett mindre effektivt arbetssätt, i synnerhet gällande tillämpningen av 

hjälpmedel.  

Nja, det är lite svårt. Varje gång jag ska sätta igång det så får jag gå in och lära mig 

det en gång till. Dom som har lärt mig mest om det, det är dom eleverna. Så om man 

har tur har dom använt det innan (Jonas). 

Tidsbristen är enligt lärarnas utsagor, en fråga om besparingar då flera små grupper ofta slås 

ihop till större i syfte att spara pengar. 

Jag menar att man kan se att dom ska spara pengar genom att slå ihop till stora 

grupper. Alltså, på de här små praktiska programmen så är de ofta mindre grupper på 

15 elever men slås ihop till 30 grupper (Kerstin).  

Sammanfattningsvis visar respondenternas utsagor på en upplevd brist i resurser. Denna brist 

verkar dock även vara en kompetensfråga, då flera av pedagogerna uppvisar otillräckliga 

kunskaper om dyslexi och hjälpmedel, en kunskap som skulle kunna effektivisera deras 

arbete. Viktigt att notera är dock att även kompetensfrågan till stor del är en ekonomisk fråga 

då fortbildning ofta är kostsamt.  

 

4.2.2 Vill  

Under samtalen berördes även frågan om möjligheter och respondenterna ombads berätta om 

vilka möjligheter de såg när det gällde att anpassa sin undervisning för elever med dyslexi. 

Samtliga lärare pekade då på kontakten och kommunikationen med eleverna som den största 
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möjligheten. Lärarna berättade om hur de genom samtal och genom att lära känna eleverna får 

motivation och en vilja att hjälpa.   

Alltså det är ju lite, man har ju fantastiska möjligheter också. Om man kan hitta den där 

kontakten med eleverna. […] Och det är ju fantastiskt när dom känner att jag provar 

ändå och gör allt, kanske med lite hjälpmedel, men att det faktiskt går bättre (Karin).   

Men möjligheter också är väl att vinsten blir så mycket större av att dom får en aha-

upplevelse än när en vanlig, en normalt fungerade elev får en aha-upplevelse (Fredrik). 

Respondenternas berättelser visar även på en strävan efter att elevens utveckling ska stå i 

fokus, inte dess hinder. Något som görs genom att, bland annat, finna positiva aspekter i deras 

skolarbete att bygga vidare på. 

Jag kan ibland bli så trött på att man hela tiden fokuserar på att eleven har dyslexi. Ja 

hon har problem, problem, problem och problem. För det blir inte bättre av det, man 

blir ju bara olycklig av det. Det är liksom, ja okej du stavar som en kratta men strunt i 

det nu skriver vi. Gå vidare, se vad som är bra. Att man liksom på nåt vis försöker hitta 

det som är positivt och bra (Kerstin). 

Dock visar respondenternas utsagor generellt på att många hinder ses vad det gäller elevens 

svårigheter och möjligheten att anpassa sin undervisning.  

Under samtalen om möjligheter nämndes varken hjälpmedel eller anpassning av till exempel 

kunskapsredovisning, något som samtliga lärare berört tidigare under intervjuerna när det 

handlade om vad som faktiskt görs för elever med dyslexi. Detta skulle kunna tyda på att 

lärarna inte ser det som de redan gör som möjligheter, utan istället är fast i tanken om att 

möjligheter gällande elever med behov av särskilt stöd är väldigt begränsat inom skolan. Det 

skulle vidare också kunna tolkas som att hjälpmedel och särskilt anpassad undervisning är 

särskiljt från deras möjligheter inom yrket och istället kopplat till specialpedagogens 

möjligheter. 

Samtliga lärare betonade vikten av att ha ett positivt förhållningssätt och flera av dem lyfte 

även fram tålamod och förståelse som måsten i undervisningen av elever i behov av särskilt 

stöd. 
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 […] Det handlar mycket om tålamod och att faktiskt försöka. Man måste lita på eleven 

när den säger att den inte kan och även om det inte ligger någon diagnos bakom så 

måste man förstå att för eleven så är svårigheten verklig (Fredrik).  

Dom flesta lärare har ju inte någon kunskap om dyslexi eller bokstavshandikapp. Att 

man då läser på genom att dels fråga eleven – Hur funkar det här? Hur upplever du 

det? Och sen att man faktiskt intresserar sig för det. Så att man kan hjälpa dom 

(Fredrik).  

Utlåtandena visar att det bland lärarna finns en vilja och ett intresse för att hjälpa eleverna, 

men att bristen på kunskap även bland lärarna upplevs som stor. Sammantaget visar 

respondenternas berättelser på en förståelse för elevens problematik och en vilja att verkställa 

styrningen, dock inte nödvändigtvis genom de verktyg som den styrande tänkt.   

 

4.2.3 Förstår 

Sammantaget visar respondenternas utsagor på en något begränsad kunskap om de lagar och 

regler som gäller elever i behov av särskilt stöd. Den enda hänvisning som görs är till den så 

kallade PYS paragrafen4

Jag vet ju att det går att PYS:a och liknande. Alltså man kan bortse från vissa moment 

för att eleven ändå ska klara målen (Fredrik).  

, en paragraf som är återkommande i flera av pedagogernas 

beskrivningar av dyslektikers rättigheter enligt lagen. 

Alltså, lagar och regler. Jag har ju den här PYS paragrafen, den går jag efter (Kerstin). 

En av lärarna går emellertid också in och berör kommunens ansvar i lagen vad det gäller 

tillhandahållande av hjälpmedel för elever med diagnostiserad dyslexi. 

Jag vet ju att om en diagnos är ställd så ska de få hjälpmedel, då ska ju kommunen eller 

vem det nu är… landstinget, någon ansvarig ställa upp med de hjälpmedel som krävs 

för att de ska klara målen (Fredrik).  

En annan lärare framhåller dock att även om kunskapen om lagar och regler per se är fattig så 

vet de var de hittar informationen när de behöver den. 

                                                           
4 Även kallad undantagsbestämmelsen. 
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Det har jag ju inte tillräckligt, men samtidigt så har ju skolledare det så att jag saknar 

det inte. Hon vet ju var de har för rättigheter och så (Lars). 

Respondentens utlåtande visar på en brist på kunskap om aktuella bestämmelser men också en 

förskjutning av ansvarsfrågan. 

Återkommande i flera av respondenternas beskrivningar är känslan av att de av politiker 

förväntas uppnå toppresultat men utan några kostnader.  

Ja, vi förväntas lösa nästan allt (Jonas). 

Förväntningarna är många och resurserna att uppfylla många utav dom är inte alltid 

tillräckliga (Fredrik). 

Respondenternas skildringar visar på att de uppfattar politikers förväntningar som inte bara 

höga utan även orealistiska. 

Samtalen med lärarna belyste även arbetsbördan där respondenternas utsagor visar på att 

pedagogerna upplever att förväntningarna som läggs på lärarna inte motsvarar det man jobbar 

med. 

Ett exempel är ju att alla elever får en egen dator. Alltså, det är ju en vision och det 

låter jättebra men verkligheten ser inte riktigt så god ut. […] Det känns ju lite som om 

politiker inte alltid har full insikt i vad som egentligen skulle behövas. För då skulle jag 

ju tycka att vi skulle behöva fler resurser. Alltså, specialpedagogiska resurser hade ju 

kunnat prioriteras före (Karin). 

Respondentens utsaga visar tydligt på en uppfattning om att politiker har en idealiserad bild 

av verkligheten där förväntningar och resursallokering saknar verklighetsförankring. 

Några av lärarna pekade dock på ett något tvekande stöd från skolans ledning och menar att 

det där finns en medvetenhet kring vad som är möjligt att uträtta med befintliga medel. 

Förväntningarna på oss från rektor och ledningens håll, alltså man har nog ändå dom 

med sig. Dom vet ju vad vi har för resurser (Karin).  

Sammantaget vittnade respondenternas beskrivningar om en förståelse för vad den styrande 

önskar, men även en upplevelse av att resurserna är otillräckliga för att genomföra det. Vidare 
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visar även utsagorna på att förståelsen till stor del är grundad i en empatisk förståelse för 

elevernas svårigheter, inte för att detta är en fordran från de styrande. 

 

4.3 Jämförelse 
Utifrån det insamlade materialet och berörda teman uppvisar intervjupersonerna en i stort sett 

enhetlig bild. Det enda område där någon form av skillnad, härledd ur respondenternas 

attribut, kunnat utläsas är synen på specialpedagogens uppgift. Två av lärarna i 

undersökningsenhet 1 menar att specialpedagogens uppgift är att stötta eleven i och utanför 

klassrummet. Den tredje pedagogen i samma enhet hade dock en annan åsikt och menade 

istället att specialpedagogens främsta uppgift var att stödja honom som pedagog. Detta skulle 

kunna vara ett resultat av att han utbildat sig till lärare under senare år, jämförelsevis med de 

två andra respondenterna i samma grupp. I enhet två menade alla lärare att specialpedagogens 

uppgift i ett eller annat avseende bör vara att stödja läraren.  

 

5. Diskussion och slutsatser 
Forskning gällande dyslexins orsaker har bedrivits under hundratals år och skolans 

verksamhet har i takt med denna forskning genomgått avsevärda förändringar. Idag betonas 

det i skolans styrdokument att fokus bör ligga på det sociala sammanhanget och direktiv om 

elevens rätt till en individualiserad undervisning finns stadgat i flera av de dokument som 

reglerar skolans verksamhet. I denna studie har utgångspunkten varit att undersöka vilka 

faktorer som kan tänkas ha betydelse för denna individanpassning för elever med dyslexi och 

undersökningen har bedrivits utifrån följande frågeställningar:  

• Vilka teoretiska perspektiv gällande elever i behov av särskilt stöd finns 

representerade i pedagogernas syn på elever med dyslexi? 

• Vilka faktorer upplever lärarna som hindrande respektive möjliggörande i deras arbete 

med särskilt stöd för elever med dyslexi? 

 

5.1 Perspektiv 
För att få svar på ovanstående frågeställning valde jag att använda mig av Nilholm (2003) och 

Perssons (2008) teorier gällande perspektiv på specialpedagogik och elever i behov av särskilt 
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stöd. Perspektiven som består av helt olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter har i olika 

grad belysts och lyfts fram som det rätta inom såväl forskning som skolans verksamhet.  

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s.129) som är förespråkare för det relationella 

perspektivet menar bland annat att detta perspektiv är det som genomsyrar skolans 

styrdokument men att det trots det är det kategoriska perspektivet som dominerar skolans 

praktiska verksamhet. Detta resonemang får stöd även i denna studie där det kategoriska 

perspektivet utan tvekan är det som är mest framträdande (se tabell 5.1). Det kategoriska 

perspektivet var särskilt tydligt inom den specialpedagogiska verksamheten där samtliga 

pedagoger nyttjade pedagogen utifrån föreställningen att specialpedagogen ska kompensera 

såväl elevens svårigheter som lärarens kompetensbrist. Två lärare uttryckte dock en önskan 

att använda specialpedagogen som en lärarresurs, något som går mer i linje med ett 

relationellt perspektiv. Flera av lärarna uttryckte också att de arbetade relationellt med bland 

annat åtgärder, dock visade utsagorna på att dessa åtgärder i praktiken tillämpades utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. 

Intressant att notera är att inga av pedagogernas utsagor tydde på någon koppling till det 

kritiska perspektivet, något som kan ha sin grund i att detta är ett mer extremt perspektiv där 

specialpedagogiken förkastas och svårigheter ses som ett resultat av diverse 

institutionaliseringar.  

Att lärarna arbetar utifrån ett främst kategoriskt perspektiv kan ha sin grund i tids- och 

resursaspekten som belystes av flera lärare. Det uppfattas helt enkelt att det bli för kostsamt 

samt ta för långt tid att arbeta mot ett relationellt perspektiv där elevens svårigheter ses som 

ett socialt fenomen som måste arbetas med på lång sikt.  

Under arbetets gång och i min kontakt med tidigare forskning har det blivit tydligt att fördelar 

finns med att, utifrån eleven, arbeta med utgångspunkt i båda dessa perspektiv. Liksom 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s.131) menar jag att det kategoriska 

perspektivet är en bra utgångspunkt när man söker förstå en funktionsnedsättning utifrån 

medicinska eller psykologiska modeller men att användbarheten inom pedagogiken är väldigt 

begränsad. Detta beror främst på att det kategoriska perspektivet per definition innebär klara 

gränser för vad pedagogen inte kan göra. Genom att förlägga svårigheterna till enbart eleven 

blir lärarens händer bakbundna och skolans stöttande arbete blir tydligt begränsat. Något som 
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är klart problematiskt och som får stora didaktiska implikationer för elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter.  

Tabell 5.1 Respondenternas perspektiv  

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv Kritiskt perspektiv 

Läraren X  Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa  

Fredrik 

X 

Specialpedagogik Karin 

Jonas 

Fredrik 

Lisa 

Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa  

Fredrik 

X 

Svårigheter Jonas 

 

Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa  

Fredrik 

X 

Tidsperspektiv X Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa  

Fredrik 

X 

Åtgärder Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa  

Fredrik 

Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa  

Fredrik 

X 
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5.2 Faktorer 
För att få svar på forskningsfrågan gällande vilka faktorer som pedagogerna upplever som 

hindrande respektive möjliggörande i sitt arbete med särskilt stöd valde jag att använda mig 

av Lundquists (1992) teori om tjänstemannatyper. Inom skolans verksamhet fattar politikerna 

besluten och lärarna förväntas implementera dem, något som, de facto, ofta leder till en viss 

problematik. Lundquist (1992)  menar att det är det är den styrdes egenskaper i relation till 

den styrandes förmåga som i hög grad avgör huruvida styrningsförsöken lyckas eller ej. Även 

om jag utifrån min undersökning inte kan uttala mig om den styrandes del visar 

undersökningen med stor tydlighet att lärarna upplever att där finns en diskrepans mellan 

politikernas förväntningar och de resurser som finns att tillgå. Ett faktum som absolut kan ha 

en inverkan på lärarnas implementering, effektivitet och resultat. Att som styrande ha höga 

förväntningar är inget som i sig begränsar lärarens effektivitet och resultat, men utan en 

likvärdig tillströmning av resurser kan de bli svåra att uppfylla. 

Undersökningen visade att den faktor som upplevdes som hindrande av pedagogerna var just 

resurser och samtliga lärare uttryckte att de i ett eller annat avseende ansåg sig vara 

begränsade i sitt arbete med elever med dyslexi. Den främsta faktorn gällande resurser 

upplevdes vara bristen på tid och flera pedagoger uttryckte att detta var ett stort problem när 

det gällde att individanpassa sin undervisning. Studien visade dock på att där generellt även 

fanns en bristfällig kompetens gällande dyslexi, något som i allra högsta grad kan påverka hur 

undervisningen individanpassas, inte minst gällande lärarens effektivitet. Även detta är dock 

en resursfråga då kompetens kräver fortlöpande utbildningar, något som det i dagens skola 

inte alltid finns utrymme för rent ekonomiskt eller tidsmässigt. 

Undersökningen tyder på att lärarna på grund av olika variabler inte har möjlighet att 

verkställa styrningen fullt ut, något som skulle kunna åtgärdas genom en tillförsel av resurser 

i form av personal och vidare kompetensutvecklingar.  

Vad det gäller de faktorer som lärarna upplevde som möjliggörande i sitt arbete rörde det sig 

främst om kontakt och kommunikation med eleverna. Flera av lärarnas utsagor tydde dock 

även på andra möjligheter såsom till exempel förlängd provtid, muntlig examination och 

diverse hjälpmedel även om dessa, av pedagogerna själva, inte lyftes fram som möjligheter. 

Intressant att notera är även att ingen av lärarna på eget bevåg tog upp åtgärdsprogram som en 

möjlighet, något som man från den styrandes sida framhåller som ett medel för att bistå elever 

i behov av särskilt stöd. Detta fynd stämmer väl överrens med Skolverkets 
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kvalitetsgranskning (1999, s.87) som visade på att åtgärdsprogram sällan används som ett 

användbart pedagogiskt instrument.   

Respondenternas utsagor vittnade också om en begränsad kunskap gällande de lagar och 

regler som finns gällande elever i behov av särskilt stöd. Detta fördes dock inte fram som en 

hindrande faktor av lärarna själva. Denna bristande kunskap om lagar och regler är dock inte 

nödvändigtvis en hindrande faktor i det avseende att lärarna inte förstår vad den styrande 

önskar, utan snarare att en bristande kunskap kan leda till att undervisningen inte anpassas i 

den mån eleven har rätt till. 

Sammantaget vittnade samtliga pedagogers utsagor om en förståelse och vilja för såväl 

elevens svårigheter som de styrandes önskningar. Förståelsen verkar dock inte ha sitt 

ursprung i kunskap om lagar och regler utan snarare i en insikt gällande vad som förväntas av 

dem. Trots vilja och förståelse förefaller dock pedagogerna vara oförmögna att verkställa 

styrningen fullt ut på grund av diverse resursbegränsningar. Dessa begränsningar tar sig 

främst uttryck i en bristande kompetens gällande elever med dyslexi, men också i tid. Enligt 

ovanstående resonemang placeras således samtliga pedagoger i tjänstemannatyp 2 där man 

förstår och vill, men inte kan (se figur 5.2).  

Figur 5.2 Respondenternas tjänstemannatyp 
 Vill 

Den styrde 

Vill inte 

Kan Kan 
inte 

Kan Kan 
inte 

 

Förstår 

 

1 

Lars 

Jonas 

Kerstin 

Karin 

Lisa 

Fredrik 

 

3 

 

4 

 

Förstår inte 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Sammanfattningsvis visar studien på att de två faktorer som har störst betydelse för hur 

pedagoger anpassar sin undervisning är resurser samt pedagogiskt perspektiv. Lärarna 

uppvisar begränsningar som har anknytning både till synen på eleverna i behov av särskilt 

stöd och resurser. Båda dessa får didaktiska implikationer för elever i allmänhet, men i 

synnerhet för de som är i behov av särskilt stöd. För att kunna uppnå visionen om en skola för 

alla där undervisningen anpassas efter var och ens förutsättningar bör resurser i form av 

personal och ökad kompetens tillföras.  

 

5.3 Metoddiskussion 
I denna uppsatts föll sig valet naturligt på en kvalitativ forskningsdesign då syftet har varit att 

lyfta fram och förstå vilka faktorer som har betydelse för den enskilda lärarens möjligheter att 

individanpassa sin undervisning för elever med dyslexi. Även om det i kvalitativa studier 

finns en generaliseringsproblematik då urvalet ofta är litet har syftet med denna undersökning 

inte varit att generalisera mina fynd till hela gruppen. Syftet har istället varit att belysa och 

förstå ovanstående problematik.  

Materialet har samlats in via halvstrukturerade intervjuer vilket har en klar påverkan på 

studiens tillförlitlighet då såväl forskare som kontext har en inverkan på studiens objektivitet. 

Dock har inte heller objektivitet varit eftersträvat då studien har bedrivits med en 

hermeneutisk ansats. Intervjutranskripten har därför genomgått en subjektiv tolkning där 

förförståelsen för fenomenet är en väsentlig del av analyserandet.  

Då intervjuer är den enda datainsamlingsmetod som använts riskerar studien att till viss del 

vara färgad av en intervjuareffekt där det respondenterna säger inte nödvändigtvis återspeglar 

sanningen (Denscombe, 2000, s.163). Detta hade delvis kunnat undvikas genom att materialet 

hade samlats in via flera olika datainsamlingsmetoder, att en så kallad triangulering hade 

gjorts (Patel & Davidsson, 2003, s.104). Detta hade också kunnat resultera i en fylligare bild 

av de betydande faktorerna gällande möjligheterna för enskilda pedagoger att individanpassar 

sin undervisning.  
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6. Förslag till fortsatt forskning 
Som avslutning följer nedan förslag till fortsatta studier. 

• Komplettera studien med ytterligare datainsamlingsmetoder, såsom exempelvis 

observationer, för att få en fylligare bild gällande de faktorer som lärarna själva 

upplever som hindrande.  

• Undersöka hur gymnasieelever med diagnostiserad dyslexi upplever att 

undervisningen individanpassas. 

• Göra en historisk undersökning gällande hur synen på elever i behov av särskilt stöd 

har förändrats i skolans styrdokument. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Hej,             Varberg 2010-03-16 

Mitt namn är Linda Jensen och jag läser för närvarande min sista termin på Lärarprogrammet 
vid Högskolan i Halmstad. Jag ska under denna termin skriva ett examensarbete (15 hp) och 
jag har valt att skriva om dyslexi. Jag kontaktar dig i hopp om att, genom en kvalitativ 
forskningsintervju, få ta del av dina erfarenheter och kunskaper som pedagog.  

I vårt moderna samhälle har kraven på en god läs- och skrivförmåga höjts, något som märks 
tydligt inom såväl privat- som skol- och arbetsliv. Jag har under min tid som lärarstudent 
blivit allt mer medveten om de krav som ställs på verksamma lärare när det gäller att 
individanpassa sin undervisning och möjliggöra för elever i behov av särskilt stöd. Jag hoppas 
på att genom att belysa lärares upplevelser av detta arbete kunna öka förståelsen och 
kunskapen kring funktionsnedsättningen och därigenom bidra till skolans fortsatta utveckling. 
Syftet med min studie är därför att undersöka vilka faktorer som påverkar lärarens möjligheter 
att individanpassa sin undervisning för elever med dyslexi.  

Mitt empiriska material ska, som tidigare nämnts, samlas in genom kvalitativa intervjuer och 
jag skulle därför vilja komma till din skola och intervjua dig. Deltagandet är frivilligt och du 
kan när som helst välja av att avbryta ditt deltagande. Intervjun tar ca 30-45 minuter och du 
som respondent kommer att vara fullständigt anonym i uppsatsen. Jag vill gärna använda mig 
av en bandspelare under intervjun, men försäkrar att all information kommer att behandlas 
konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte.  

Efter avslutat arbete kommer min uppsats att arkiveras på Halmstad Högskola, där den går att 
låna på biblioteket, om du är intresserad av att läsa om vad jag kommit fram till med hjälp av 
din intervju. 

Jag vore tacksam för svar innan den 3 april så vi kan bestämma ett datum för intervjun. Jag 
nås både på telefon och på e-post. Om du har några funderingar så tveka inte att höra av dig. 

Stort tack för din tid och ditt engagemang och jag hoppas höra av dig.  

Vänligen 
Linda Jensen 
  
 
    Handledare vid Högskolan i Halmstad 
Linda Jensen   Bo Nurmi 
Tel. XXXX-XXX XX   Tel: XXX-XX XX XX 
   
    Ulf Petäjä 
    Tel: XXX-XX XX XX 



 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning 
Presentation 

Intervjuns upplägg 

- Frivilligt, anonymitet, konfidentiellt etc. 

- Svara utifrån hur du gör i språk/samhällsorienterade ämnet 

- Några frågor innan vi börjar? 

Generell information 
- Namn?  

- Ålder? 

- Yrkeserfarenhet inom skolan? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Har du en lärarexamen? 

- Har du någon specialpedagogisk kompetens? 

Tema 1: Perspektiv 
Om du tänker dig att du har en elev med dyslexi, hur skulle du anpassa din undervisning? 

• … 

Enligt din erfarenhet, hur menar du att man bäst arbetar med att stödja elever med dyslexi i 

skolan? 

• … 

Vad menar du att dyslexi har sin orsak i? Vad tror du svårigheterna beror på? 

• Biologiskt? 

• Socialt? 

Har ni någon specialpedagog? 

• Samarbetar ni? 

• Hur? 



 
 

Vad är enligt din åsikt specialpedagogens uppgift? 

• … 

Hur arbetar ni rent konkret med åtgärder för elever med dyslexi? 

• Åtgärdsprogram? Utvärderas det? Hur ofta? 

• Resurstid? 

• Hjälpmedel? 

Vad tycker du ska det ska vara fokus på när man upprättar åtgärder för en elev med dyslexi? 

• Elev 

• Lärare 

• Organisation 

 

Tema 2: Faktorer 
Har du själv någon elev med dyslexi? 

• Hur jobbar du med det? 

• Är det något du känner att du skulle vilja göra men inte gör? Vad? Varför? 

Känner du dig på något sätt begränsad i ditt arbete med elever med dyslexi? 

• På vilket sätt? 

Känner du att du har tillräcklig kompetens för att anpassa din undervisning så att elever med 

dyslexi får en bra lärandesituation? 

• Lagar och regler 

• Resurser 

• Hjälpmedel 

Har du fått någon form av kompetensutveckling för att kunna stödja elever i behov av särskilt 

stöd?  

• Inriktad mot dyslexi? 



 
 

Tänk dig att du har en elev med dyslexi som erbjuds resurstid men inte går dit. Vad händer? 

• Ansvar? 

Tänk dig att du ska bedöma/betygssätta en elev med dyslexi. Hur går du till väga? 

• Kursplan 

• Undantagsbestämmelsen 

Vad upplever du som särskilt svårt när du ska stödja elever med dyslexi? 

• … 

Vad upplever du att du har för möjligheter för att stödja elever med dyslexi? 

• … 

Hur ser du på de förväntningar som ställs på dig vad det gäller att stödja elever i behov av 

särskilt stöd? 

• Politiker 

• Rektor 

• Kollegor 

Upplever du det som att dyslektiska elever får det stöd de behöver? 

• Av dig 

• Skolan 

Har du något som du vill tillägga? 
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