
1

ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Huvudområde: pedagogik
__________________________________________________________________________________

Ibland måste jag själv påminna lärarna att jag har dyslexi

En fenomenologisk studie om hur gymnasieelever med

dyslexi upplever sin undervisning

Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

Pedagogik på avancerad nivå/Specialpedagogik som forskningsområde
Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng

Vårterminen 2019



Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

Sammanfattning

Utbildning är både en demokratisk och ekonomisk rättighet som påverkar hela livet, även

efter avslutad skolgång. En stor andel elever med funktionsnedsättning väljer att studera på

gymnasiet men långt färre utbildar sig på eftergymnasial nivå. Alla barn har rätt till en

likvärdig utbildning och skolan ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser i

undervisningsprocessen och i alla lärmiljöer. Syftet med studien är att klargöra hur

gymnasieelever med dyslexi upplever hela undervisningsprocessen. Metoden är en

fenomenologisk intervjustudie där åtta gymnasieelever på två stora gymnasieskolor i två

olika kommuner intervjuats. Resultatet visar att informanterna upplever att

undervisningsprocessen inte tar hänsyn till deras behov och förutsättningar förutom gällande

anpassningar av digitala hjälpmedel, längre provtid och hänsyn till stavning. Utöver det visar

resultatet att informanterna upplever att de är en i mängden, får ta eget ansvar och ta hjälp av

andra (kompisar, mamma, specialpedagog) i undervisningsprocessen. Slutsatser vi kan dra

utifrån resultatet är att hela undervisningsprocessen inte anpassas utifrån informanternas

behov och förutsättningar. Informanterna får inte en likvärdig utbildning och skolan behöver

bli bättre på att möta och anpassa för elever med dyslexi i undervisningsprocessen.

Nyckelord: dyslexi, fenomenologi, upplevelse, undervisning, tillgänglig lärmiljö.
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1 Inledning

Detta är en fenomenologisk studie som klargör hur gymnasieelever med dyslexi upplever sin

undervisning. Bengt Persson (2013) beskriver i Elevers olikheter och specialpedagogisk

kunskap forskning kring specialpedagogiskt stöd och utbildningskarriär. Vi fastnade för en

formulering där det står att ”resultaten av den här studien får ses som utmanande för en

fortsatt reformering av skolan och inte minst för gymnasieskolan” (s. 95). Där står att

”resultaten från studien pekar ut risken för att elever i olika slag av svårigheter får en fortsatt

alternativ utbildningskarriär som leder till mycket begränsad kvalificering i ännu längre

tidsperspektiv än de tolv åren i en skola för alla” och att skolan “har alltmer blivit en arena

där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad” (s. 94–95). Utbildning är

viktigt och är både en demokratisk och ekonomisk rättighet som påverkar hela livet, även

efter avslutad skolgång. I höstas pågick en debatt om att elever med dyslexi diskrimineras vid

nationella prov, bedömningar och betygssättning (Cervin, 2018) och att det lett till

stämningar mot Skolverket, något som både visar aktualiteten och sätter fingret på frågan om

hur viktigt det är att skolan är en skola för alla och allas rätt till utbildning och rätt till

likvärdig utbildning. Det är enligt Myndigheten för delaktighet (2018) fler funktionsnedsatta

som utbildar sig på gymnasial nivå, men långt färre på eftergymnasial nivå, vilket innebär

ekonomisk och demokratisk eftersläpning för den gruppen senare i livet. Vikten av att skolan

möter alla elevers olikheter kan därför inte nog understrykas.

Forskning visar att det i första hand är skolans sätt att undervisa som ska prövas om eleven

har svårigheter och att påverka lärmiljön som ger resultat (Nilholm & Persson, 2011). Ann

Ahlberg (2013) menar att specialpedagogiken har som uppdrag att främja alla elevers lärande

och i boken Psykologi för klassrummet skriver Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin

(2016) att specialpedagogiken och elevhälsan ska rikta sina stödinsatser mot undervisningen,

då det är där elevhälsan och specialpedagogiken kan påverka mest. Det blir därför intressant

att forska kring hur gymnasieelever med dyslexi upplever sin undervisning. Syftet med vår

studie utgår från skollagen där det står att för elever med olika funktionsnedsättningar ska

skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar och motverka

funktionsnedsättningens konsekvenser i undervisningen (Skollagen 2010:800, 3 kap. 3

paragrafen). Skolverket (2014b) skriver att:
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...motverka funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att läraren tar hänsyn till elevers olika behov
i alla lärmiljöer och i hela undervisningsprocessen, det vill säga vid planering, genomförande,
kunskapsbedömning och betygsättning, uppföljning och dokumentation. Alla elever ska ges möjlighet
att nå så långt som möjligt, vilket innebär att även kunna nå de högre betygsstegen (s. 12).

Resultatet från vår studie kan ge värdefull kunskap om hur specialpedagoger kan jobba med

undervisning för elever med dyslexi, kunskaper till elevhälsan, till lärare och rektorer. I

Forskning för klassrummet skriver Skolverket (2013) att lärare behöver få fler verktyg för att

möta den variation av behov de möter i ett klassrum. Skolverket skriver vidare och hänvisar

till en studie av Joanna Giotta och Ingemar Emanuelsson, att det är vanligt att förlägga

problemet hos eleven och att få rektorer ser stödbehov som relaterade till undervisningen

eller förhållningssätt. Vår studie kan ge verktyg till rektorer för skolutvecklande arbete kring

undervisning och funktionsnedsättning/dyslexi samt även ge verktyg till lärare och

specialpedagoger, som utgångspunkt i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Vår studie fokuserar essensen i hur gymnasieelever med dyslexi upplever sin

undervisningssituation i dagens gymnasieskola. Vi har valt fenomenologi som metodansats

och kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som metod för att öka förståelsen för fenomenet

undervisning såsom den upplevs av gymnasieelever med dyslexi. Det finns gott om forskning

om dyslexi i sig, hur man övar läsning och skrivande, men även om lärares kunskaper kring

dyslexi och digitala verktyg. Viss fenomenologisk forskning om upplevelsen av fenomenet

undervisningen har de senaste åren börjat komma, men inget renodlat kring hur elever på

gymnasiet upplever sin undervisning. Vår studie fyller ett tomrum som verkar finnas.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande studie är att klargöra hur gymnasieelever med dyslexi upplever hela

undervisningsprocessen. Våra frågeställningar är:

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen planeras utifrån deras

behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen genomförs utifrån deras

behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att det vid kunskapsbedömning och

betygsättning tas hänsyn till deras behov och förutsättningar?



Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

3

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen följs upp och

dokumenteras utifrån deras behov och förutsättningar?
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2 Bakgrund

I detta kapitel presenteras normerande texter och andra texter med bärighet för elever med

funktionsnedsättning, skola och undervisning, i vårt fall, elever med dyslexi. Kapitlet

innehåller beskrivning av dyslexi, likvärdig utbildning, tillgänglig- och pedagogisk lärmiljö.

2.1 Om dyslexi

Dyslexi, även kallat specifik läs- och skrivsvårighet, handlar om problem att hantera språkets

ljudsystem, dvs. fonologiska svårigheter och är kronisk (Lundberg, 2010). Svenska

dyslexistiftelsen (u.å) använder International Dyslexia Associations definition1 av dyslexi och

har översatt den Internationella dyslexistiftelsens definition av dyslexi på följande sätt:

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av
svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till
effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och
begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. (Svenska
dyslexistiftelsen, u.å).

Svenska dyslexistiftelsen (u.å) förklarar vidare att runt 5-6 % har dyslexi, men att siffran kan

variera beroende på hur man räknar, hur man definierar och vilken årskull man mäter. Ingvar

Lundberg (2010) konstaterar att man kan ha läs- och skrivsvårigheter av en mängd olika

anledningar, där dyslexi är en av dem och enligt Mats Myrberg (2007) försvinner inte dyslexi

genom mognad. Lundberg lyfter också fram att dagens samhälle ställer stora krav på

skriftspråklig förmåga och att problem med läsning och skrivande därför ofta leder till knäckt

självbild. Den med dyslexi som upplevt misslyckanden under sin skolgång, kan framöver i

livet uppleva svårigheter i situationer som kräver uppmärksamhet, uthållighet och

koncentration. Lundberg skriver vidare att dyslexi är genetiskt betingat, men att en person

med dyslexi, som ges rätt skyddsfaktorer, hamnar i rätt miljö, kanske aldrig kommer märka

1 International Dyslexia Associations definition i original:
Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological 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. (International dyslexia association, u.å.)
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av sin dyslexi eller uppleva de svårigheter den medför. Tvärtom kan även en hög

miljöbelastning, som Lundberg (2010) kallar det, framtvinga svårigheter. Lundberg betonar

att det är svårare att påverka genetiska faktorer och att även om det med framtida teknik (ex.

genmanipulation) skulle gå att göra, så är det de miljöbelastande faktorerna vi ska fokusera

på. Vi bör alltså minimera riskfaktorerna, till exempel otrygga uppväxtvillkor, otrygga

relationer och dålig undervisning, och öka skyddsfaktorerna. ”I detta sammanhang är god

undervisning i tidiga faser av inlärningen en särskilt verksam skyddsfaktor” (s. 151).

Jim Cummins (2015) för i en artikel fram att det finns en akademisk debatt om två olika

synsätt gällande dyslexi. Cummins väljer att kalla dem individualistic- eller social orientation

to literacy research. Det individualistiska synsättet kallas även det fonologiska synsättet.

Lundberg (2010) företräder det fonologiska synsättet och förespråkar repetitiva övningar i

fonologisk medvetenhet för att bygga upp läsförmågan. Caroline Liberg (2006) företräder, till

skillnad från Lundbergs fonologiska synsätt, en mer sociokulturell eller socialinteraktionistisk

syn på hur läsning tränas och vad som kan hjälpa kämpande läsare. Liberg skriver vidare att

det fonologiska synsättet lägger problemet hos individen. Om problem med läsandet uppstår,

menar Liberg att man med ett fonologiskt individperspektiv, riskerar att missa andra aspekter,

exempelvis “interaktion lärare-elev och elev-elev och val av textmaterial”, som också

påverkar lärandet och att det därför “inte [är] säkert att en elev som har problem med att lära

sig läsa och skriva får adekvat hjälp.” (s. 139).

Myrberg (2007) nämner konsensusprojektet som lyfter fram ett antal punkter som kan

förebygga svårigheterna som uppstår på grund av dyslexi. De punkter som berör vår studie av

undervisning på högre nivå/gymnasiet är bland annat att eleverna behöver tränas att ta risker i

undervisningen, för att få med sig känslan att jag kan. Undervisningen bör ta hjälp av och

aktivt använda kompensatoriska hjälpmedel. Läraren måste se, identifiera och stötta eleven

på dennes individuella nivå. Vikten av flexibel och varierad undervisning lyfts fram. “Det

finns inte en metod som hjälper alla barn.” (s. 86). Det är även av stor vikt att välja texter som

är anpassade för enskilda elevers läsnivå, något som kan öka läslusten. All god pedagogik

utvärderar och följer upp. Att ta hjälp av specialpedagog för att välja texter är ett exempel på

ökat samarbete mellan klass-/ämnesläraren och speciallärare/specialpedagog, vilket

konsensusprojektet också hävdar är avgörande för utveckling av läsning/skrivning (Myrberg,

2007).
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2.2 Likvärdig utbildning

Rätten till utbildning uttrycks först och främst i FN:s Deklaration om de mänskliga

rättigheterna. Alla barn har rätt till utbildning, men också rätt till en likvärdig utbildning.

Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt och Nina Thelander (2013) gör gällande att denna rätt

till utbildning av god kvalitet även gäller barn med funktionsnedsättning. Alla oavsett behov

ska ha samma möjligheter att nå utbildningsmålen. Barnens rätt till utbildning skiljer sig i ett

globalt perspektiv mellan olika länder, men det skiljer även inom länder, inom samma

kommun, inom samma skola och till och med inom samma klass. Orsaken kan vara både

olika socioekonomiska förutsättningar och elevers olikheter. Likvärdig utbildning är inte

“samma sak som att utbildningen skall vara lika” (Skolverket, 2012). Enligt FN:s konvention

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23), artikel 24, ska personer

med funktionsnedsättning få tillgång till utbildning och livslångt lärande “utan diskriminering

och på lika villkor som andra” och att “skälig anpassning erbjuds personer med

funktionsnedsättning” samt att de ges “skäligt stöd /.../ för att underlätta deras ändamålsenliga

utbildning” (s. 75). I kapitel ett i skollagen, i de inledande bestämmelserna, stadgas att ingen

ska diskrimineras och att alla har rätt till likvärdig utbildning oavsett bland annat

funktionsnedsättning, att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt, samt att elever som på

grund av “en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller

kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka

funktionsnedsättningens konsekvenser.” (SFS 2010:800, 3 kap. 2§). Även vid betygssättning

kan lärare enligt skollagen, ta särskild hänsyn till funktionsnedsättning, genom den så kallade

undantagsbestämmelsen (SFS 2010:800, 15, kap. 26§). Paragrafen innebär att lärare vid

betygssättningen kan bortse från enstaka delar av kunskapskrav, om funktionsnedsättningen

utgör ett direkt hinder för eleven att visa dessa kunskaper.

2.2.1 Konsekvenser av sämre tillgång till utbildning

Myndigheten för delaktighet (MFD, 2019) skriver i en rapport att tillgång till och att kunna

tillgodogöra sig utbildning är nödvändigt i ett livslångt perspektiv, både för politisk och

ekonomisk delaktighet samt för god hälsa. Sämre tillgång till utbildning innebär lägre tillgång

till arbetsmarknaden, vilket ger sämre ekonomi och sämre hälsa. “Ett

funktionshindersperspektiv på utbildningsområdet handlar om att skapa både fysiska och

praktiska förutsättningar att ta del av utbildning på olika nivåer.“ (s.14). I åldersspannet 30–
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64 år har gruppen funktionsnedsatta en lägre utbildningsnivå. Fler funktionsnedsatta avbryter

också sina gymnasiestudier i förtid. En förklaring som ges av MFD är att fler i gruppen

funktionsnedsatta (48 %) upplever en högre stress på grund av sina studier än övriga

befolkningen (38 %), detta trots att funktionsnedsatta inte upplever undervisning eller

uppgifter som svårare än övriga befolkningen. Utmaningarna i lärmiljön uttrycks av gruppen

funktionsnedsatta både i grundskolan och i högre utbildning, men inget specifikt sägs om

gymnasieskolan, även om en del (ovan nämnda) faktorer tyder på att lärmiljöerna även på

gymnasiet upplevs mer ogynnsamma av gruppen funktionsnedsatta. Bristen på trivsel, sämre

bemötande och större stress kan, enligt MFD indikera att den stora kunskapen kring gruppen

funktionsnedsattas behov som ändå finns, i praktiken inte tillämpas. En systematisk

användning av kunskapen är nödvändig på alla skolnivåer, enligt MFD.

2.3 Tillgänglig lärmiljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2018) talar om tillgängliga lärmiljöer. Detta

handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och
gemenskap i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation,
verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Om lärmiljön inte
är tillgänglig är det svårt för barnet eller eleven att vara delaktig fullt ut. (s.13)

SPSM utgår i detta från fyra aspekter - förutsättningarna för lärandet, den sociala lärmiljön,

den pedagogiska lärmiljön och den fysiska lärmiljön. Förutsättningarna för lärandet utgår

från de grundläggande värden som skolan vilar på, till exempel FN:s deklaration om de

mänskliga rättigheterna, grundläggande demokratiska värden som, allas lika värde och

jämlikhet. Den sociala lärmiljön handlar om samspel och lika värde mellan elever, vuxna och

hemmet, vikten av ett positivt klassrumsklimat, gemenskap, normkritik och attityder.

Pedagogisk lärmiljö fokuserar på pedagogiska strategier och hur undervisningen utformas så

att alla blir delaktiga och tillgängligheten ökar. Den fysiska lärmiljön tar fasta på hur ljud,

ljus, luft, utemiljö m.m. skapar förutsättningar för alla att delta. Överlag skriver SPSM om de

tillgängliga lärmiljöerna att “[m]ålet är att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i alla

lärsituationer och aktiviteter.” (s.15). Vår studie fokuserar på den pedagogiska lärmiljön, då

vårt syfte utgår från att klargöra upplevelsen av undervisningsprocessen. Dock är det ju som

SPSM själva säger, att förutsättningarna för lärande och de olika lärmiljöerna samverkar och

samspelar med varandra.
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2.3.1 Elevhälsans roll att skapa en tillgänglig lärmiljö

I elevhälsan ingår olika professioner; skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, personal

med specialpedagogisk kompetens som oftast är specialpedagoger men det kan också vara

speciallärare. Elevhälsan är med andra ord samlade insatser (medicinska, psykologiska,

psykosociala och specialpedagogiska) vars syfte är att samverka och arbeta främjande och

förebyggande för en tillgänglig lärmiljö utifrån alla elevers förutsättningar. Samverkan

mellan elevhälsan och lärare är en nödvändighet eftersom elevhälsoarbetet ska bedrivas på

hela skolan och där klassrummet och undervisningen är central (Socialstyrelsen &

Skolverket, 2016). I Vägledning för elevhälsan skriver Socialstyrelsen & Skolverket (2016)

att elevhälsan kan ”ge handledning till lärarna samt skapa förståelse för elever med

funktionsnedsättning och på så sätt underlätta skolans arbete med att anpassa undervisning

och stöd.” (s. 118).

2.4 Lärarens roll i den pedagogiska lärmiljön

Den pedagogiska lärmiljön fokuserar på pedagogiska strategier och hur undervisningen

utformas så att alla elever blir delaktiga och tillgängligheten ökar. Claes Nilholm och Kerstin

Göransson (2013) skriver att det är framför allt lärares och rektorers arbetssätt som kan göra

lärmiljön mer inkluderande. Nilholm och Bengt Persson (2011) menar att forskning visar att

det i första hand är skolans sätt att undervisa som ska prövas om eleven har svårigheter och

att påverka lärmiljön som ger resultat. En elev kan ha problem i en viss lärmiljö men inte i en

annan, det kan alltså skilja från klassrum till klassrum (Nilholm & Persson, 2011). Om en

elev har svårigheter beror det ofta på lärarens undervisningsmetoder eller förhållningssätt

(Persson, 2013). Lärarens roll är med andra ord viktig för att generera en tillgänglig lärmiljö.

2.4.1 Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014a) visar att skolan ska ge alla elever den ledning

och stimulans de behöver för att nå målen. Om någon elev riskerar att inte nå målen ska

lärare, inom ramen för ordinarie undervisning, ge extra anpassningar som är riktade till

enskilda elever. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär. Om

eleven trots extra anpassningar inte utvecklas mot målen, ska anpassningarna i första läget

intensifieras och därefter behöver rektor besluta om en utredning om ifall eleven har behov av

särskilt stöd. Om behov av särskilt stöd finns, så beslutar rektor om åtgärderna. Det särskilda

stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram. ”Det är insatsernas omfattning eller varaktighet,
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eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i

form av extra anpassningar.” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 117). Elever med

diagnos har inte automatiskt ett åtgärdsprogram utan det är alltid elevens behov, med eller

utan diagnos, som styr om åtgärdsprogram ska utarbetas (Asp-Onsjö, 2017).

2.4.2 Undervisningsprocessen

Undervisningsprocessen innehåller som sagt både planering, genomförande,

bedömning/betyg samt utvärdering och dokumentation. Börjar vi med planeringen så visar

Anders Jönsson (2013) vikten av att lärare i planeringen utgår från vad eleverna ska kunna i

slutet av ett undervisningsmoment. Enligt Skolverket (2014b) ska lärare i planering av

undervisningen väga in hur den ska anpassas i förhållande till elevernas behov,

förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans som i

arbetet med extra anpassningar, för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig

undervisningen. Det ska alltså planeras för alla elever utifrån deras behov och förutsättningar.

Gällande genomförande har Skolinspektionen (2010) i en översikt lyft fram några aspekter

som är av vikt för undervisningsprocessen och elevers utveckling. Tydligheten gällande

undervisningens mål, men även tydlighet gällande innehållet och strukturen är centralt.

Likaså lyfts en trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö med individanpassningar och

variation i genomförandet. Skolverket (2014b) lyfter också fram vikten av att

bedömningssituationerna anpassas, att prov och examinationer ska anpassas, för den enskilda

elevens behov och förutsättningar.

Bedömningar ska vara allsidiga, rättssäkra och likvärdiga (Jönsson, 2013). Skolverket

(2014b) lyfter fram att bedömningen startar i planeringen och pågår i hela

undervisningsprocessen. Skolverket fortsätter med att om bedömningen ska bli en del av

undervisningen, ska läraren konkretisera kunskapskraven i förhållande till det

kunskapsinnehåll som har valts, en process som ska starta redan i planeringen. På så sätt

förtydligas kunskapskraven för elev och lärare. Dessutom hjälper det läraren att utforma

uppgifter som kan hjälpa till att avgöra med vilken kvalitet eleven till exempel för

resonemang. Skolverket skriver vidare att när det gäller en för läraren ny elev behöver läraren

få information från de lärare som tidigare har arbetat med eleven. Många talar om vikten av

lärande bedömning, inte minst för elever med funktionsnedsättning. En av dem är Jönsson
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som lyfter tre viktiga frågor som elev och lärare tillsammans bör ställa sig - vart är jag på

väg, var är jag nu och hur går jag vidare härifrån för att nå mitt mål? Jönsson lyfter också

vikten av att eleverna tillsammans med läraren får bedöma sina prestationer, så kallat

cooperative assessment, alltså att eleverna involveras i bedömningsprocessen. Eleven ska

dessutom ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.

Elevens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till elevens ålder och mognad

(Skolverket, 2014b).

Lärarens samverkan med eleven och vårdnadshavare har betydelse för skolgången. Lärarens

fortlöpande återkoppling i undervisningen och elevens egna reflektioner över sitt lärande har

också betydelse. Enligt skollagen ska läraren fortlöpande informera elev och vårdnadshavare

om elevens utveckling, men Åsa Hirsch (2018) skriver att det dock inte finns några “krav på

att man ska kunna visa fram en viss typ av dokumentation som underlag.” (s. 7). Gällande

extra anpassningar så måste grundskolan informera vårdnadshavare och dokumentera

anpassningarna i en individuell utvecklingsplan. Gymnasieskolan har inte samma krav på

dokumentation (Skolverket, 2014b). Skolverket rekommenderar ändå dokumentation av

anpassningar även på gymnasiet och skriver vidare att det är rektor som lokalt beslutar kring

hur dokumentationen ska gå till.

Utöver planering, genomförande och bedömning ska läraren också, enligt Skolverket

(2014b), utvärdera sin egen undervisning, dels för att se elevens utveckling men även som ett

led i planeringen av nya moment. Jönsson (2013) påpekar att målet med undervisning är att

eleverna når målen och att den viktigaste utvärderande frågan därför är om eleverna lär det de

ska ha lärt sig. Jönsson skriver vidare om forskning som visar att elevers motivation också

påverkar prestationen och att det därför är viktigt att låta eleverna utvärdera hur de upplever

undervisningen.
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3 Tidigare forskning

I det här kapitlet redogör vi för resultat från tidigare forskning gällande elever med dyslexi

och deras upplevelse av sin skolgång och undervisning. Kapitlet innehåller hur sökning av

tidigare forskning har gått till, resultat från forskningsläget om elevers upplevelse av

skolgång och undervisning samt en sammanfattning av forskningsläget.

3.1 Sökning

Då vi sökt svenska avhandlingar använde vi oss av både Diva-portal och av Avhandlingar.se.

En sökning där visar att det finns många studier om dyslexi i olika varianter, men relativt få

gällande upplevelsen hos elever med dyslexi. De avhandlingar vi hittat är

doktorsavhandlingar av Ann Foughantine (2012) och Nadja Carlsson (2011) samt en

licentiatsavhandling av Elisabeth Ekegren Johansson (2016). Via Ekegren Johanssons studie

hittade vi också Cecilia Nielsens (2011) artikel som enligt henne själv är den första

fenomenologiska studie med fokus på elevernas egen upplevelse gällande dyslexi. Sökord

som hjälpt oss är dyslexi, gymnasiet, upplevelse, fenomenologi, undervisning.

Vi har även sökt både internationella vetenskapliga artiklar i ERIC, databasen för utbildning,

pedagogik och lärande. Eftersom dyslexi är en klinisk diagnos och eftersom vi är intresserade

av hur enskilda individer upplever sin egen situation (med sin dyslexi) så har vi även sökt i

databasen PsycINFO. De sökord som lett fram till de artiklar vi läst var dyslexia, experience,

teaching, education, phenomenology, secondary school. Vi började med att sålla på titel och

abstract för att se om artikeln kunde tänkas passa vårt syfte och hittade på det sättet några av

de artiklar vi läst. Av vår handledare fick vi tips på en artikel av Moa Yngve, Helene

Lindström, Elin Ekbladh och Helena Hemmingsson (2018). Utifrån den och våra andra

artiklar hittade vi fler artiklar som verkade intressanta, bland annat Neil Humphreys (2003)

och Marco Pino och Luigina Motaris (2014) artiklar.

3.2 Upplevelse av skolgång och undervisning

Resultat från forskningsläget handlar som sagt var i huvudsak om elever med dyslexi och

deras upplevelse av undervisning och sin egen skolgång och till viss del om framgångsrik



Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

12

undervisning. Vi har delat in den tidigare forskningen i två teman – Brist på kunskap och

anpassningar samt Omgivningens roll för självkänslan.

3.2.1 Brist på kunskap och anpassningar

Elever med dyslexi upplever under sin skolgång upp till årskurs 1 på gymnasiet frustration av

att inte kunna läsa och skriva, av att de upplever att det saknas kunskap hos lärarna gällande

dyslexi, av att de upplever sig inte få rätt anpassningar och att de behöver hävda sin rätt och

ständigt be om hjälp. Ekegren Johansson (2016), som kommer fram till resultaten i sin

licentiatavhandling, har en narrativ livsberättelse som metodologisk ansats. Intervjustudien

fokuserar på åtta elever med dyslexi och deras upplevelse av sin egen studietid, vilket stöd de

fått, hur lärare, kamrater och deras egen lärprocess påverkat dem samt huruvida stödet de

upplever sig ha fått motsvarar de krav som skolan ställer. Ekegren Johansson vill visa hur

eleverna skapar sin identitet i det sociala sammanhang som skolan utgör. Studien identifierar

tre kategorier - elevens tal om läsning/skrivande, elevens tal om positiva/negativa kontakter

och för det tredje, “elevens tal om styrka sorg, oro och ilska” (s. 45). Eleverna med dyslexi

har i den här kampen ofta stöd av vad Ekegren Johansson kallar signifikanta andra, som hon

identifierar som exempelvis vårdnadshavare (oftast mamma), en engagerad lärare,

specialpedagog och kamrater. Upplevelsen är att kampen för rätt anpassningar och att tvingas

hävda sin rätt har ökat på gymnasiet, men också att eleverna, när de kommer upp på

gymnasiet träffat andra med dyslexi, vilket på ett positivt sätt visat dem att de inte är

ensamma. Resultatet visar dock också att negativa upplevelser från möten med lärare eller

kamrater gällande dyslexi ger livslånga effekter.

Även studenter med dyslexi inom den högre utbildningen, upplever en avsaknad av lärare och

mentorers kunskap och förståelse kring dyslexi (Pino & Mortari, 2014). Det kan till exempel

visa sig genom att läraren är oförstående inför svårigheterna funktionsnedsättningen faktiskt

för med sig och inte tycker sig kunna göra något för att hjälpa. Det kan också vara att

eleverna upplevt att lärare har fördomar, till exempel att studenten med dyslexi är lat eller

inte kan nå högre betyg, men även en känsla av att läraren visar misstro mot diagnosen i sig

och/eller mot individens behov. Eleverna kan dessutom uppleva att universitetslärarna har

svårt att ta hänsyn till dyslexin vid bedömning, men även utifrån ett rättviseperspektiv inte

vill ge eleven med dyslexi vad de ser som fördelar. Ett exempel som nämns i artikeln är att

läraren inte ger ut digitala lektionsanteckningar i förväg för att det ger en orättvis fördel för



Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

13

den med dyslexi gentemot andra studenter. Eleverna menar tvärtom att den möjligheten kan

kompensera svårigheten som dyslexin medför, att anteckna och lyssna samtidigt. Studien

lyfter fram ytterligare ett tema som handlar om inlärningsmetoder. Det verkar som att elever

med dyslexi gynnas av om undervisningen fokuserar på individernas olikheter, interaktivitet

och praktiknära undervisning, elevers delaktighet i diskussion och utvärdering av

undervisningen, mycket bildstöd, hög grad av formativ bedömning, tydligt strukturerade

lektioner och undervisning som lyfter fram elevernas styrkor (ex. kreativitet och kritiskt

tänkande) snarare än fokus på svagheterna (i.e. läsning/skrivande). Pino och Mortaris

narrativa metastudie visar att skriftliga prov kan vara en utmaning då det ofta ges otillräckligt

med tid, att eleven inte får hjälp med uppläsning och därigenom inte får förståelse för

frågeställningen i provet. De känner allmän stress inför provsituationen och har en känsla av

att i ett skriftligt prov inte ges en ärlig chans att visa vad man faktiskt kan. Författarnas

genomgång visar vidare att elever ofta inte känner till att de kan kräva att få andra typer av

examinationer, men också att elever, om de känner till sin rätt till anpassningar, inte alltid

hävdar sin rätt, antingen på grund av att de vill visa för sig själv eller någon annan att de

klarar sig ändå eller för att de inte vill bli stämplade som dyslektiker (i.e. inte vara sin

funktionsnedsättning). Slutsatsen i artikeln är först och främst att lärares kunskap om dyslexi

behöver öka i den högre utbildningen. Goda relationer skapar studiemotivation. Dessutom

lyfts vikten av att skapa goda kamratrelationer och att det bör skapas en miljö/kultur där

dyslexi välkomnas och ses som en naturlig variation snarare än en brist. Sist men inte minst

lyfts även organisatoriska förbättringar, som att skolan tar ansvar för att dokumentera och ge

informationen till lärarna, för att bespara studenten det arbetet.

Elever med dyslexi upplever att tre områden är mer viktiga än andra i interaktionen mellan

elev-lärare (Nielsen, 2011). Först och främst att läraren bryr sig om eleven som människa

med både styrkor och svagheter. Lärarens ska inte bara se dyslektikern. För att klara detta

behövs kunskap om dyslexi och relationskompetens hos läraren, men en viktig del av detta är

också att läraren behöver skapa en varm, öppen och vänlig atmosfär. Studentens självkänsla

påverkas för livet av lärares ord och kroppsliga uttryck. För det andra behöver läraren förse

eleven med fysiska och mentala verktyg för att möta sina utmaningar och visa vilka

möjligheter eleven har. En intressant aspekt är att Nielsen talar om lärare som bemödar sig

om att hitta rätt bok för varje elev som ett verktyg för att möta hindren med dyslexi. Elever

som fått rätt bok upplevde sig ha blivit en läsande person. För det tredje måste läraren skapa

tid och rum för elevens läsande och skrivande. “The teacher's professional skill, among
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others, can be described as a capability of seeing and supporting the students´ possibilities

and providing them with the tools they need for learning and empowerment” (Nielsen, 2011

s. 563). Intervjustudiens viktigaste resultat är att Nielsens nio informanter (8-53 år gamla)

uppger att de vill ha lärarens hjälp för att lära sig möta de utmaningar dyslexin innebär på

egen hand, inte att läraren undanröjer hindren i sig. Nielsen menar att hon är först med att

göra en fenomenologisk studie på området.

Elever i problematisk skolfrånvaro är de elever som gymnasieskolan behöver anpassa mest

för (Yngve, Lindström, Ekbladh & Hemmingsson, 2018). Artikeln undersöker inte dyslexi

specifikt, men författarna drar genom sitt omfattande intervjumaterial en allmän slutsats att

elever med olika funktionsnedsättningar trots lagar, forskning och dokumentation om

inkluderingstanken, är utlämnade till enskilda lärares kunskap om specialpedagogiskt stöd

och anpassningar, något som oftast brister. Artikeln visar också att det saknas studier över lag

som undersöker gymnasieskolor och gymnasieelevers behov av anpassningar och hur väl

gymnasieskolan möter elevernas behov. Eva Heimdahl Mattson, Siv Fishbein, Lise Roll-

Pettersen (2010) gör i sin artikel retrospektiva intervjuer med tolv elever med dyslexi och sju

av elevernas mammor gällande organisationen kring specialpedagogiskt stöd. Alla

intervjuade anser att skolan misslyckats att ge rätt stöd i ordinarie undervisning, att de som

fick specialpedagogiskt stöd kände sig exkluderade, annorlunda och utanför, men även att de

genom det specialpedagogiska stödet utvecklade sin läsning och inlärning. Artikeln visar

också att både elever och föräldrar fått kämpa för att få rätt till stöd.

3.2.2 Omgivningens roll för självkänslan

Självuppfattningen och självkänslan är lägre hos elever med dyslexi och enligt Humphrey

(2003) ännu lägre hos elever med dyslexi som går i vanliga skolor jämfört med elever med

dyslexi som går i specialskolor. Humphrey har genom att intervjua elever visat att lärares och

klasskamraters roll för självkänslan är en viktig faktor för att nå studieframgångar för elever

med dyslexi. Lärare bör ha en varm relation med eleven, visa acceptans, vara genuin2 och

visa empati. Lärare måste också ha kunskap om dyslexi. Elever med dyslexi som får riktad

lästräning ökar sin självkänsla och förmågan att läsa ökar (Mcphillips & Shevlin, 2009). Tid

för samarbete mellan lärare i ordinarie undervisning och speciallärare med mer kunskap om

2 Humprey (2003) beskriver att läraren behöver visa genuiness, som han definierar som att läraren måste
“exposing one´s real self in interactions with others/.../” (s. 131).
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dyslexi verkar vara något som efterfrågas, enligt Thérèse Mcphillips och Michael Shelvlin

(2009). Elevintervjuerna i artikeln visar att de hellre studerar på så kallade Reading units än i

sin basklass (Mainstream setting). De önskar således något som kan ses som ett visst mått av,

åtminstone rumsligt, exkluderande undervisning. Upplevelsen och självkänslan som grundas i

skolan sitter kvar långt in i vuxenlivet, kanske hela livet. En jämförelse mellan vuxna med

dyslexi, som gått i å ena sidan traditionella skolor och å andra sidan specialistskolor3, visar att

de som gått i specialistskolor har en högre känsla av välmående och en högre självkänsla än

de som gått i mer traditionella skolor (Navalny, Carawan & Brown, 2011). Enkätstudien visar

att upplevelsen av att ha blivit förnedrad av lärare eller kamrater eller av att ha haft dåligt

anpassad undervisning sitter kvar långt in i vuxen ålder med signifikant högre risk för ångest,

depression och sämre självkänsla. “Not only does dyslexia not go away after childhood, but

the memories of negative school experiences often persist into adulthood as well” (Nalavany,

Carawan & Brown, 2011, s. 197).

Dyslexins konsekvenser och svårigheterna dyslexin medför, försvåras eller begränsas

beroende på omgivningens kunskap och förhållningssätt (Fougantine, 2012). Fougantine visar

att det hos de med dyslexi som ser tillbaka på sin skolgång, uteslutande finns en besvikelse på

skolan som inte i tillräckligt hög grad hade uppmärksammat deras svårigheter under

skoltiden. De med dyslexi hade under sin skolgång fått hantera sina svårigheter på egen hand.

Resultatet visar bland annat att lärare behöver bli medvetna om att elever med dyslexi

upplever skolarbetet som ett hot mot självkänslan. Fougantines studie är både positivistisk

och hermeneutisk och genomför longitudinella intervjuer, enkäter och tester på personer med

läs- och skrivsvårigheter (8-29 år) med fokus på läsutveckling.

En människa med dyslexi påverkas på olika plan och dimensioner, både en samhällelig,

existentiell och pedagogisk dimension (Carlsson, 2011). Livet med dyslexi är en ständig kamp

gällande alla tre dimensioner. Dagens samhälle ställer krav på läs- och skrivförmåga i stort

sett allt vi företar oss. Den existentiella dimensionen av deras livsvärld visar en känsla av

annorlundaskap, låg självkänsla, en känsla att inte vara en fullvärdig människa, men också en

känsla av att förlikas med sin situation. Pedagogiskt möts dessa elever ofta av okunskap och

oförstående både från lärare och kamrater. Carlsson, som undersökt vuxenstuderande, är noga

3 Ordet specialistskolor är en direkt översättning från det författarna kallar Specialist schools. En svensk
översättning av begreppet kan möjligen vara Resursskola, men vi har valt att göra en direktöversättning.
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med att framhäva vikten av ett systematiskt arbete i skolans värld för att främja dessa elevers

möjligheter. Carlsson menar att ångest, psykiska påfrestningar är vanligt och att “stressen är

själva kainsmärket för personer med läs- och skrivsvårigheter”. (s. 213). Carlssons

intervjustudie är hermeneutisk, livsvärldsfenomenologisk och psykoanalytisk.

3.3 Sammanfattning av forskningsläget

Sammanfattningsvis handlar resultatet från tidigare forskning kring elever med dyslexi och

deras upplevelse av skola och undervisning ofta om skolans och lärares brist på kunskap om

dyslexi och brist på rätt anpassningar i undervisningen. Mycket av tidigare forskning handlar

också om hur omgivningens roll, främst lärarens roll, påverkar självkänslan för elever med

dyslexi. Känslan av misslyckanden i skolan sitter kvar hela livet och påverkar självkänslan.

Syftet med vår studie är att klargöra hur gymnasieelever med dyslexi upplever

undervisningsprocessen och vårt resultat kan komplettera den kunskap som skolan behöver

om dyslexi och vilka anpassningar i undervisningen som stödjer elever med dyslexi.

Författarna Yngve, Lindström, Ekbladh och Hemmingsson (2018) menar att det saknas

studier över lag som undersöker gymnasieskolor och gymnasieelevers behov av anpassningar

och hur väl gymnasieskolan möter elevernas behov. Även författarna Pino och Mortari

(2014) drar slutsatsen att först och främst behöver lärares kunskap om dyslexi öka i den högre

utbildningen. Här kan vår studie fylla ett tomrum som verkar finnas. Carlssons (2011) slutsats

är att dagens samhälle ställer krav på läs- och skrivförmåga i de flesta delar av både vardag

och yrkesliv och därför framhäver författaren vikten av ett systematiskt arbete i skolans värld

för att främja möjligheterna för elever med dyslexi. Vår studie kan ge verktyg till lärare, som

utgångspunkt för diskussion om anpassningar generellt i undervisningen, men också rent

praktiskt då anpassningar och särskilt stöd ska ges. Vår studie kan också ge värdefull kunskap

till specialpedagoger/elevhälsan och rektorer för att främja och förebygga för elever med

dyslexi på gymnasiet.
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4 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Vårt syfte är att klargöra hur gymnasieelever med dyslexi upplever undervisningen. Vi har

därför gjort en fenomenologisk studie, som per definition är en induktiv metod. Det innebär

att vi inte har något teoretiskt ramverk som styr tolkningen av resultatet. Vi har av denna

anledning också förlagt teorier kring dyslexi och undervisning (objekt för undersökning) till

bakgrundsavsnittet istället för här i teoridelen. Följande kapitel redogör för fenomenologin

och ger en vetenskapsteoretisk bakgrund till vår studie.

4.1 Fenomenologi

Det finns olika fenomenologiska traditioner. Martyn Denscombe (2016) delar in dessa i en

europeisk/ursprunglig fenomenologi och en nordamerikansk/ny fenomenologi. Vår studie

baseras på den europeiska varianten, som tar utgångspunkt i fenomenologins grundare

Edmund Husserls (1959-1938) tankar om ”att undersöka den mänskliga erfarenhetens

essens.” (s.151). Denscombe skriver vidare att denna variant av fenomenologin kan ta sig an

vardagliga fenomen och ger som exempel mobbning i skolan och att fokus i en sådan studie

ligger på erfarenheten av att vara mobbad.

Fenomenologi handlar i grunden om att förstå och se ett socialt fenomen utifrån den enskilda

aktörens egna ögon och eget perspektiv, ur dennes egen livsvärld. Fenomenologi innebär att

beskriva ett fenomen såsom det framställs av de som upplever fenomenet, dock med fokus på

ett så kallat väsensskådande, det vill säga att söka fenomenets gemensamma väsen snarare än

att fastna i beskrivningar av enskilda informanters upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014).

De enskilda informanternas beskrivningar blir ett medel för att förstå fenomenets väsen och

dess essens på en mer allmän nivå (Denscombe, 2016). Fenomenologin handlar alltså om att

försöka hitta fenomenets väsen, den så kallade essensen. Det här betyder att forskaren vill

fånga hur informanterna gemensamt beskriver fenomenet, snarare än den enskilda

informantens beskrivning (Thomassen, 2007). För att fånga gestaltningarnas gemensamma

nämnare i en fenomenologisk analys krävs en så kallade eidetistisk reduktion, där forskaren

dels sätter sin egen förförståelse inom parentes (sk. Epoché) och dels genom

horisontalisering, vilket innebär att inte värdera vad i informantens upplevelser som är mer



Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

18

väsentligt än andra upplevelser. Syftet inom fenomenologin är att hitta gemensamma4 teman i

informanternas upplevelse (Szaklarski, 2015). I vårt arbete kallas dessa gemensamma teman

för kategorier. Genom att sätta sin förförståelse inom parentes kan forskaren förstå och

beskriva informantens upplevda värld utan att värdera och på så sätt nås fenomenets väsen.

Reduktionen kan beskrivas ”som att man försöker sätta den vanliga innebörden av och den

vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom parentes för att komma fram till en

förutsättningslös beskrivning av dess väsen.” (Kvale & Brinkman, 2014, s.45). Forskarens

uppgift blir alltså inte att tolka informanternas upplevelse utan att föra fram deras upplevelse

så troget som möjligt, vilket även innebär att motsägelser förs fram (Denscombe, 2016). Vi

har i vår studie beskrivit våra informanters upplevelse och försökt förstå deras gemensamma

upplevelse av fenomenet undervisning.

Christina Back och Carina Berterö (2015) skriver om fenomenologi att det

/…/ är en filosofisk teori och som har ett särskilt intresse för essensen – kärnan i upplevelsen av att
vara människa med fokus på de viktiga aspekter som utgör vår levda värld, vår livsvärld. Den
fenomenologiska forskningsmetoden är att beskriva fenomen eller identifiera och beskriva människors
levda erfarenhet eller upplevelse. (s. 149).

Vår studie fokuserar essensen i hur gymnasieelever med dyslexi upplever sin

undervisningssituation. Vi har valt fenomenologi som metodansats för att öka förståelsen för

hur fenomenet undervisning upplevs av elever med dyslexi. Andreas Fejes och Robert

Thornberg (2015) konstaterar att fenomenologi kan användas som metodansats då den

“ontologiska utgångspunkten, frågan om hur verkligheten är beskaffad, handlar /.../ om den

upplevda verkligheten.” (s. 31). Fejes och Thornberg skriver vidare att metodansatsen avgör

vilken typ av data som kan utgöra grunden för det empiriska materialet. De menar att

intervjuer och självrapporter kan användas för att ge en förståelse för hur informanterna

upplever själva fenomenet och att man därigenom når fenomenets essens.

4 Andrzej Szaklarski (2015) kallar det invarianta teman, och det oföränderliga, det vill säga de teman som är de
gemensamma nämnarna i alla informanters beskrivningar och därför är väsentliga och kan sägas vara
fenomenets essens.
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5 Metod

I metodkapitlet ges en beskrivning av den fenomenologiska intervjustudien. Vi beskriver hur

vi gjort vårt urval, intervjuernas genomförande och analys samt vilka etiska överväganden

som gjorts. Sist i kapitlet diskuteras reliabilitet och validitet.

5.1 Fenomenologisk intervjustudie

Vi har gjort en fenomenologisk intervjustudie. Det vi undersökt är hur elever med dyslexi

upplever sin undervisning och därmed sin egen verklighet, sin vardag. Vi har alltså sökt

kunskap om hur fenomenet undervisning upplevs av elever med dyslexi i verkligheten. Lotte

Rienecker och Peter Stray Jörgensen (2017) menar att den kvalitativa intervjun är en utmärkt

metod för att fånga det subjektiva i informanters utsagor. Självrapporten är enligt Szaklarski

(2015) vanligast i fenomenologiska studier, men eftersom dyslexi per definition innebär

svårigheter att läsa och skriva har vi valt intervju som metod för insamling av vårt empiriska

material. Andrzej Szaklarski (2015) menar att den fenomenologiska intervjun kan vara

antingen ostrukturerad eller semistrukturerad och att forskaren använder sig av “öppna frågor,

aktivt lyssnande och ett stimulerande samspel med informanten.” (s. 136). Vi har gjort en

semistrukturerad intervju och utfört den efter vår intervjuguide (bilaga 3).

5.2 Urval

Vi har intervjuat åtta gymnasieelever med dyslexi på två stora gymnasieskolor i två olika

kommuner. Valet av informanter har gjorts genom ett explorativt och subjektivt urval. Vår

undersökning är småskalig, kvalitativ och omfattar ett relativt outforskat område, vilket gör

att explorativa och subjektiva urval lämpar sig. Vid explorativa urval är det inte helt

nödvändigt att få med ett exakt tvärsnitt av befolkningen, snarare att få fram belysande

exempel. Ett inkluderingskriterium för våra informanter har varit att de har fastställd diagnos,

specifik läs- och skrivsvårighet, dyslexi. Av den anledningen har vi låtit specialpedagogerna

på skolorna välja elever åt oss och har därmed vad som kan kallas ett subjektivt urval, ett

urval av informanter som i det närmaste har handplockats för att de vi intervjuat måste ha

fastställd diagnos, specifik läs- och skrivsvårighet, dyslexi och därigenom ha både relevans

för vårt ämne och det. Denscombe (2016) kallar “priviligierad kunskap om eller erfarenhet av

ämnet” (s.74). Även urvalet av skolor är vad Denscombe kallar ett subjektivt urval, där vi har
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valt två stora skolor i två olika kommuner med flera nationella gymnasieprogram, så att vi har

kunnat intervjua dyslexielever från olika program och årskurser. Vi har kontaktat

specialpedagogerna på respektive skola och berättat för dem om vår studie, eftersom vi tänkte

att de har kännedom om vilka elever på skolan som har dyslexi. Specialpedagogerna har i sin

tur frågat elever med dyslexi om de kan tänka sig delta i vår studie och gett oss deras

kontaktuppgifter. De åtta elever som vi först lyckades boka ett intervjutillfälle med, blev våra

informanter.

Vi har samlat kvalitativ data från informanter genom semistrukturerade intervjuer. I

undersökningen deltog åtta gymnasieelever på två stora gymnasieskolor. Bland de

intervjuade finns elever från olika nationella program (teknik-, ekonomi-,

samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga programmet) och från olika årskurser. I

arbetet har vi valt att kalla våra informanter för E1, E2, E3 osv, där E helt enkelt står för Elev.

Vi har valt att inte skriva ut information om program, årskurs, kön eller dylikt. I vår studie

gör vi inte någon jämförelse och drar inte några slutsatser utifrån sådana parametrar och för

att så långt som möjligt bevara anonymiteten för informanterna har vi av den anledningen

utelämnat sådan information. Eleverna i studien är en homogen grupp och ändamålsenlig då

samtliga elever har utredd dyslexidiagnos.

5.3 Intervjuernas genomförande

Platsen för intervjun är viktig för informantens trygghet. Vi genomförde därför alla intervjuer

på de skolor där informanterna studerar och under deras egen skoltid. Vi fick hjälp av

specialpedagogerna på skolorna att boka ett rum där vi kunde sitta ostörda. Samtliga elever

har intervjuats individuellt och vi båda som forskare har varit med vid sex av de åtta

intervjuerna där en av oss intervjuade och där båda två tillsammans kunde hjälpas åt att

lyssna på informanten och hålla fokus på vårt syfte och forskningsfrågor. Den andra

(bisittaren) kunde under intervjun hjälpa till att lyssna och vid behov ställa klargörande och

kompletterande frågor. Vår ambition har varit att låta informanterna ge sin version på djupet.

Det har därför varit viktigt för oss att låta informanten kontrollera att vi förstått deras

berättelse på ett korrekt sätt, så att inte vårt sunda förnuft eller förhandsantaganden begränsat

vår förståelse. Därför har vi under intervjuerna frågat om vi förstått rätt (Denscombe, 2016).

Vid två intervjutillfällen hade vi svårigheter att hitta tider där informanten och båda vi kunde

delta. Av den anledningen genomförde vi varsin intervju utan stöd av bisittare. Intervjuerna
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varade cirka 45 minuter och spelades in med hjälp av mobil, utom i ett fall då en av våra

informanter inte ville att vi spelade in. I det fallet antecknade bisittaren samtalet och vi

tillsammans renskrev intervjun direkt efteråt. I enlighet med vad Denscombe skriver om

genomförande av en intervju har vi planerat intervjun genom att kontakta informanterna via

mobil/sms där plats för intervjun, tidslängd och lokal meddelades. Vi inledde varje intervju

med en lätt fråga i förhållande till det övergripande temat för intervjun för att göra

informanten bekväm samt presenterade oss själva. Vi försökte, liksom Hilmar Thor

Hilmarsson (2012) poängterar, att förhålla oss tillmötesgående och intog en lyssnande

position och tänkte på kroppsspråket. Vi anpassade vårt tonfall, tog ögonkontakt, lutade oss

lätt framåt och försökte genom att nicka visa att vi som intervjuare var intresserade av och

engagerade i informantens utsaga. Vi ställde öppna frågor och försökte formulera frågorna

och vårt språk så att informanten kände sig bekväm. Informanterna fick information om

anledningen till intervjun och vad intervjun skulle handla om. Vi var också noga att i början

av intervjun förklara att det inte handlade om att bedöma något utifrån rätt eller fel utan att

det var hens erfarenheter och upplevelser som var viktiga.

Innan intervjuerna genomförde vi en pilotintervju för att testa våra intervjufrågor. Den

intervjuade kan enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) förändra sin syn på

fenomenet under intervjun genom att till exempel se samband och sammanhang som inte

varit synliga tidigare. Vi märkte av just detta under pilotintervjun, därför justerade vi främst

att vi i början av intervjuerna påtalade att vi är ute efter elevernas upplevelse av lärarnas

undervisningsprocess och att intervjun efteråt kan väcka frågor och funderingar hos

informanten. Det vi också såg efter vår pilotintervju, var vikten av att inledningsvis poängtera

för informanten att det var helt i sin ordning att avbryta oss och ställa frågor, be om

klargöranden vid otydligheter eller om de undrar något om varför vi ställde en viss fråga. Vi

såg också behovet av att förtydliga att ingen av våra frågor ställdes för att kontrollera vad

informanten kunde om dyslexi, undervisning, lagar eller annat som vi eventuellt kunde

komma in på. Vi förtydligade att vårt syfte var att få en bild av hur de upplevde sin

undervisning. I övrigt gjorde vi efter pilotintervjun bedömningen att vår utarbetade

intervjuguide tjänade sitt syfte.
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5.4 Intervjuguide

Intervjuerna har varit semistrukturerade och intervjufrågorna har följt en intervjuguide som

innehöll fyra områden med frågor som ställdes till varje informant. Varje område motsvarar

en av våra forskningsfrågor. Med inspiration av Kvale & Brinkmanns tabell (2014, s.174)

utformade vi intervjufrågor utifrån forskningsfrågorna (se bilaga 3). Vår intervjuguide

delades in i två delar, en del med våra forskningsfrågor och en annan med intervjufrågor. På

så sätt kunde vi hålla den röda tråden i intervjun och hålla fokus på fenomenet undervisning

genom hela intervjun. Intervjufrågorna formulerades utifrån vår genomgång av litteratur och

tidigare forskning. Intervjufrågorna har använts som en grund i intervjun, men eftersom vi

ville komma åt fenomenets essens har vi under intervjun försökt hitta en balans mellan att

ställa frågor utifrån de fyra områdena samt att bara lyssna på informantens berättelse och

också i intervjusituationen ställa kompletterande och uppföljande frågor utifrån det

informanten berättar. Meningen med att dela in intervjun i områdena kring lärares

undervisningsprocess var att klargöra hur eleverna med dyslexi upplever sin undervisning

och därefter analysera vilka mönster och regelbundenheter som framträder.

5.5 Transkribering av intervjuerna

Vi har valt att transkribera intervjuerna i stort sett i sin helhet, inklusive de frågor vi ställde

men där vi uteslutit upprepningar av ord och hummanden som inte fyller någon innehållslig

funktion och för att förenkla läsbarheten av transkriberingen. Då vår analys ligger på vad som

sägs och inte på hur det uttrycks (Kvale & Brinkmann, 2014) så borde uteslutningen av

upprepningar och hummande inte påverkat vår resultatanalys.

5.6 Analys av intervjuerna

För att göra svaren på forskningsfrågorna tydliga och tillgängliga har vi i analysen av

transkripten abstraherat data och skapat kategorier som fångar de mest väsentliga

egenskaperna hos fenomenet undervisning. I analysprocessen har vi använt oss av tre olika

steg: märka ut, sortera och kategorisera. För att öka vår reliabilitet har vi gjort steg ett till två

var och en för sig, för att därefter i steg tre, gemensamt diskutera våra koder och utifrån det

gemensamt hittat kategorier.
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1. I det första steget gjorde vi en öppen kodning. Vi började märka ut och urskilja det

intressanta och viktiga, här kodade vi vårt material, det vill säga vi märkte med

överstrykningspenna i de utskrivna transkripten ut ställen som var av särskild relevans

för forskningsfrågorna. Det kunde vara ett ord, mening eller textavsnitt som kodades.

Till exempel om informanten beskrev en upplevelse om forskningsfråga 1 markerade

vi ordet/meningen/textavsnittet med en färg. Respektive forskningsfråga hade olika

färger (fråga 1 = gul, fråga 2 = grön, fråga 3 = orange, fråga 4 = rosa).

2. I nästa steg började vi sortera koderna (ord/meningar/textavsnitt) i var sitt dokument

för att se vad som var utmärkande för vårt material. Med andra ord, vi tog alla gula

koder och samlade på samma plats i dokumentet, sedan tog vi alla gröna koder osv.

Vi tittade på frekvensen av olika koder och relationen mellan koderna (likheter och

skillnader) och ett mönster började träda fram i materialet.

3. I det tredje steget skapade vi kategorier utifrån det mönster som framträtt i sorteringen

av koderna. Vi har haft en induktiv metod för vår analys där vi har haft en strävan att

låta empirin tala och en så stor öppenhet som möjligt i vår analys. Det mönster och

regelbundenheter som var mest framträdande i materialet blev våra kategorier och

som tillsammans visar fenomenets väsen.

5.7 Etiska överväganden

Forskningsetiken handlar dels om hur informanterna behandlas, men även själva

forskningshantverket och forskarens ansvar gentemot forskarsamhället och samhället i övrigt,

då kallad forskaretik (Vetenskapsrådet, 2017). Våra forskningsetiska utgångspunkter har varit

att få våra informanters skriftliga samtycke om deras frivilliga deltagande, bevara deras

anonymitet samt behandla det som sägs med konfidentialitet genom att inte använda

informationen från intervjuerna till något annat än själva forskaruppgiften. Syftet med

forskningen ska också vara öppen. Vetenskapsrådets krav på samtycke från informanterna

kan sägas vara uppfyllt då samtliga tillfrågade elever accepterade att delta i de genomförda

intervjuerna och informanterna skrev under samtyckesblanketten (se bilaga 2). Våra frågor

har inte varit av känslig natur då vi i vår forskning har varit ute efter elevernas upplevelse av

undervisning och inte av deras dyslexi, vilket hade kunnat vara känsligt. Vi har avidentifierat

eleverna, skolornas namn och övriga namn i transkriberingen för att bevara integritet och

värna om konfidentialiteten. Vi har följt universitetets riktlinjer för

personuppgiftsbehandling. Med hänsyn till informanternas trygghet har vi tagit hänsyn till
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platsen för intervjuerna och vi har genom vårt kroppsspråk och talade språk försökt skapa ett

professionellt samtal för att hantera den maktasymmetri som råder i kvalitativa

forskningsintervjuer (Vetenskapsrådet, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016;

Hilmarsson, 2012).

5.8 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i undersökningen, hur precis informationen är. Validitet

handlar om att man har mätt det man avsett att undersöka och om undersökningen, resultat

och slutsatser kan anses giltiga (Repstad, 2007; Thurén, 2007). Vi har låtit

specialpedagogerna på skolorna hjälpa oss uppfylla inkluderingskriteriet med fastställd

dyslexidiagnos. Det kan tänkas att de valt informanter de tror skulle kunna hantera en

intervjusituation och som de ser som verbala och reflekterande personer. Det här skulle

eventuellt kunna påverka vilket resultat vi kommer fram till. Vår studie är dock

fenomenologisk och därmed kvalitativ och handlar om att fånga essensen i informanternas

upplevelse av sin undervisningssituation. De resultat vi har är just dessa informanters

gemensamma upplevelse, det vill säga essensen, av fenomenet undervisning för elever med

dyslexi. Validiteten i våra resultat påverkas alltså inte av att specialpedagogerna valt

informanter åt oss. Något som också bör kommenteras är urvalet av vilket program eleverna

går på. Alla våra informanter läser teoretiska program, vilket blev en slumpartad konsekvens

av urvalsprocessen och något som inte varit ett medvetet val. Det troliga är dock att ett

teoretiskt program ställer större krav på läs- och skrivförmåga. Vår studie ämnar heller inte

göra jämförelser mellan olika program och därför ser vi inte detta som något problem. Vid

intervjusituationerna har vi vid sex av de åtta intervjutillfällena varit två personer och vid två

intervjuer har en av oss genomfört intervjun på egen hand. Ur ett maktperspektiv har vi som

vuxna, pålästa och utbildade kanske mer makt än informanten. Det faktum att deltagandet

varit frivilligt, att det hela tiden funnits möjlighet att avbryta intervjun samt att vi i förväg

informerat om vilka vi två är och varför vi gör studien, gör att vi inte tror att informanten har

känt sig underlägsen. Lärdomarna från pilotstudien bidrog också, tror vi, till att vi kunde

agera och informera om intervjun på ett sätt som bidrog till att trygga informanten i känslan

att de ägde rätten till sin upplevelse och att vår eventuella makt inte påverkat deras berättelse.

Den kritik fenomenologin ofta får är om det överhuvud taget är möjligt att sätta sin

förförståelse inom parentes. Vi menar att vi så långt det är möjligt har gjort det, genom att
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avidentifiera informanterna och genom att koda och kategorisera och därmed sökt mönster

och regelbundenheter i informanternas utsagor och alltså låtit vårt empiriska material tala till

oss snarare än att tolka vad respektive informant säger. Därmed spelar vår sociala, kulturella

eller historiska förståelsehorisont mindre roll i analysen. Ytterligare en vanlig kritisk

ståndpunkt är fenomenologins betoning på det subjektiva, uttalat icke-positivistiska,

förhållningssättet. Forskning ska vara objektiv. Vår studie blir objektiv genom att vi söker

våra informanters subjektiva gemensamma upplevelse som den uttrycks. Vi relaterar också

våra resultat till tidigare forskning i vår diskussion. Sammanfattningsvis anser vi att med vår

metod och vårt tillvägagångssätt faktiskt mäter det vi avser att mäta och den information vi

samlat in är tillförlitlig. Utifrån det ovan sagda anser vi att vår studie är reliabel och att vi har

en hög validitet.
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6 Resultat

I detta kapitel redovisas vad som framkommit i de genomförda intervjuerna med bärighet för

de ställda forskningsfrågorna. Här redovisas vilka mönster och regelbundenheter vi hittat i

empirin och vilka kategorier vi skapat. Syftet med studien är att klargöra hur gymnasieelever

med dyslexi upplever hela undervisningsprocessen. Våra frågeställningar är:

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen planeras utifrån deras

behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen genomförs utifrån deras

behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att det vid kunskapsbedömning och

betygsättning tas hänsyn till deras behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen följs upp och

dokumenteras utifrån deras behov och förutsättningar?

Respektive forskningsfråga/forskningsområde utgör våra huvudrubriker i detta kapitel och

kategoriseringarna har vi skrivit fram som underrubriker. De kategorier vi hittat i

analysprocessen framgår av tabell 1 här nedan.

Tabell 1. Forskningsområde kopplat till kategorier.

Forskningsområde/huvudrubrik: Kategorier/underrubrik:

Planering ● En i mängden

Genomförande ● Digitala verktyg och längre provtid
● Eget ansvar
● Stöd av andra

Kunskapsbedömning och betygsättning ● Inte involveras
● Skriftlig återkoppling
● Hänsyn till stavning

Uppföljning och dokumentation ● Generell och digital utvärdering
● Eget ansvar
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6.1 Upplevelse gällande planering av undervisning

Vid intervjutillfällena inledde vi alltid första forskningsområdet med frågan kring hur de

upplevde att lärarna planerade undervisningen utifrån deras behov. Ett gemensamt drag var

att eleverna direkt eller efter bara någon mening började tala om att de får mer tid vid prov

eller inlämning av uppgift och alltså inte direkt svarade på frågan kring upplevelse av lärarnas

planering. Elevernas sätt att svara på, eller kanske inte svara på frågan om planering (trots

följdfrågor), visar att det inte ens finns med i deras livs- eller föreställningsvärld att det kan

eller bör planeras för deras behov redan innan ett moment eller en lektion.

Den kategori vi fann gällande elevernas upplevelse av lärarnas planering av undervisningen

var att eleverna är en i mängden.

6.1.1 En i mängden

Det informanterna ger under intervjuerna är en samlad upplevelse av att lärarna i sin

planering av undervisningen utgår från normen, utifrån en homogen grupp och att det görs en

planering som alla följer. Det görs ingen särskild planering av undervisningen där läraren

väger in hur den ska anpassas i förhållande till elevens behov och den med dyslexi förbereds

inte mer än gruppen i stort gör. E6 uttrycker det så här:

Det känns som att det är ganska likt /…/det är samma för mig som det är för resten av klassen liksom.
Jag känner inte att det [planeringen] är någon större skillnad (E6).

Med andra ord upplever eleverna i vår studie att lärarna i allmänhet inte tar hänsyn till deras

dyslexi i planeringen, utan att läraren i vanliga fall planerar för en homogen grupp och att alla

ska följa samma planering:

Nej, det skulle jag inte säga. Jag får samma [planering] som alla andra, men att jag kanske får en
ljudfil så att jag kan lyssna på den istället (E3).

E3 uttrycker också att hen ibland måste påminna lärare om att hen har dyslexi:

Ibland måste jag till och med säga till själv att jag har dyslexi och påminna att jag har det (E3).

Eleverna upplever sig således vara en i mängden i planeringen, trots de individuella behov

som alla uttrycker och som flera av dem upplever sig vilja ha:
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Vissa [lärare] tror att liksom att du borde väl klara det här men jag gör ju inte det /.../men för mig är
det inte så men för dom [lärare] är det så liksom (E4).

Upplevelsen som uttrycks är att materialet inte anpassas på något särskilt sätt på gruppnivå

eller för dem som enskilda individer, men många gånger att det på en organisatorisk nivå

genomförs generella anpassningar, något vi återkommer till då vi talar om genomförande av

undervisning.

Sammanfattningsvis blir de mönster och regelbundenheter som uttrycks i intervjuerna att

eleverna upplever sig vara en i mängden och att de får ingen eller samma planering och

förberedelse som alla andra, till exempel gällande anpassningar i material. Lärarna planerar

för en homogen grupp utan speciell hänsyn till elever med dyslexi. De skillnader vi har

kunnat uttyda är att två elever upplever att lärarna inte planerar särskilt för just dem, men att

de också tycker att det är så det ska vara för att de inte vill sticka ut från mängden. E7

uttrycker det så här:

Ja jag har väl samma där [i planeringen], jag har väl som alla andra har och det räcker bra /.../ jag
försöker bara göra det jag kan. Jag har inte haft så svårt i alla ämnen, det är bara lite i svenskan, men
nu går den bra också, så det är engelskan och svenskan som har varit lite sådär (E7).

6.2 Upplevelse gällande genomförande av undervisning

I den andra forskningsfrågan som handlar om informanternas upplevelse av lärares

genomförande av undervisning är de tre kategoriseringar som har framträtt följande:

● Digitala verktyg och längre provtid

● Eget ansvar

● Stöd av andra

6.2.1 Digitala verktyg och längre provtid

Alla elever har tillgång till digitala verktyg som Legimus och Inläsningstjänst för uppläst

material. Tillgång till rättstavningsprogram och datorstöd i skrivandet upplevs som självklart.

Alla elever har verktygen men användandet ser olika ut. Så här uttrycker E8 sig:

Ja, det har jag, det har jag använt på några böcker när vi har läst i skolan. Framför allt tjänar jag lite tid
när det har varit mycket saker. Alltså jag har läst en del själv och sen har jag lyssnat en del för att
ungefär lägga lika mycket tid som dom andra liksom, eftersom man har ganska mycket annat liksom.
Men det är ganska skönt (E8).
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Alla upplever också att de har rätt till och ges möjlighet till längre provtid och längre

deadlines på inlämningsuppgifter, även om alla inte utnyttjar det i alla lägen:

Inlämningsuppgifter kan jag få några dagar extra. Ja, lite så. Dom andra ska lämna in då men jag kan
få lite extra tid och få sitta hos specialpedagogen och jobba några extra tillfällen (E2).

Några informanter upplever de här anpassningarna som mer strukturerade och organiserade

centralt, medan andra informanter uttrycker det som olika från lärare till lärare och att de som

elever i högre utsträckning behöver ta ett större ansvar för att själva organisera

anpassningarna. Det kan till exempel vara genom att på egen hand boka provtid hos

specialpedagogen eller att i förväg säga till läraren att det finns ett behov av längre tid vid

examinationer:

Det är en självklarhet att jag får längre tid. Jag hade ett prov precis innan jag kom hit och då får man
boka in sig här i en sal och så brukar en lärare sitta med en liksom. Och då brukar min lärare säga till
mig kanske några lektioner innan att jag ska boka så att jag får sitta här och få längre tid och få nån
som kan hjälpa till (E6).

Trots skillnaden i upplevelse av ansvar, så uttrycker de att de faktiskt har rätten till längre

skrivtid. Alla informanter känner dock inte behovet av att utnyttja extra tid på prov, för att de

inte vill sticka ut, medan de andra är noga med att uttrycka att det är enormt

stressframkallande om man inte får den möjligheten.

6.2.2 Eget ansvar

Informanternas upplevelse gällande stöd och extra anpassningar utöver digitala hjälpmedel

och längre provtid i genomförandet av undervisningen är att det inte görs om inte eleverna

själva ber om det. Så här uttrycker tre av eleverna det egna ansvaret:

Om jag ber om det [extra anpassningar] tror jag att jag skulle få det (E3).

Det känns som att jag kan få den hjälp jag ska få om jag frågar om det liksom men det är inget jag får
vanligtvis liksom (E6).

Jag gör som alla andra och så får jag i så fall själv säga till [om anpassningar] (E2).

Många av eleverna hade önskat att lärarna tagit ansvar och erbjudit extra anpassningar istället

för att det är elevens ansvar som de nu upplever det:

Ja! Om jag ber om det. Det är mycket att jag måste själv ta ansvar! … Det känns som att det skulle
underlätta att dom vet vad jag behöver istället för att jag måste veta vad jag behöver! (E3).
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En informant, E7, menar istället att det är hens ansvar att fråga om extra anpassningar och att

det är lärarens ansvar att ge det om man frågar:

Nej, men asså, att hjälpen, alltså om jag frågar, det är väl lite mer mitt ansvar att fråga eller kräva det
[anpassningar], men sen är det väl deras ansvar att ge det om jag behöver den (E7).

Några upplever att lärarna inte har kunskap om vilka fler extra anpassningar elever med

dyslexi kan behöva i genomförandet av undervisningen förutom digitala hjälpmedel och

längre provtid:

Känns som att de [lärarna] inte har så bra koll vad jag får ha stöd i förutom grundliga som längre
skrivtid och uppläst. Inte lika koll på extra grejer (E6).

Några uttrycker det också som att de vet att de har rätt till anpassningar och hade kunnat få

mer om de tagit strid för det genom att till exempel säga till ämnesläraren, mentorn eller gå

till rektorn, men att de inte alltid orkar eller har tid att ta den striden och av den anledningen

inte får extra anpassningar. I det egna ansvaret som informanterna upplever att de tar genom

att påminna lärarna om att de har dyslexi och genom att be om extra anpassningar så skulle

man kunna uttrycka det att eleverna anpassar sig till lärarens genomförande av

undervisningen och hittar egna strategier istället för tvärtom, att läraren anpassar

genomförandet till elevernas behov. E8, E2 och E7 säger till exempel:

Nej, jag försöker anpassa mig personligt så gott som möjligt. ...Jag är bra på att lyssna. Jag försöker ha
allting i huvudet (E8).

Jag använder lathundar ibland. Med det är inte sånt jag fått från skolan utan som jag har hemma. /.../
Jag försöker men det är jättesvårt när jag ska anteckna och lyssna på vad läraren säger. /.../ Det
[föreläsning] är väldigt svårt tycker jag. Att ta in information för då blir det bara att jag skriver av, jag
tar inte in nånting utan jag bara skriver (E2).

Jag är ganska bra på att lyssna. Jag brukar komma ihåg ganska mycket, men jag kanske inte skriver
ner det jättemycket men (E7).

6.2.3 Stöd av andra

Flera av informanterna upplever att de tar stöd av andra i genomförandet av undervisningen.

Många tar stöd från kompisar, sina mammor och flera av informanterna tar stöd av

specialpedagogerna på skolorna. Stödrollen skiljer sig lite åt där kompisar får en roll som

hjälplärare som till exempel läser upp texter och fungerar som skrivstöd. Så här uttrycker två

informanter stödet från kompisar:

Ja som sagt be en kompis /.../ Ibland frågar de [kompisarna] om de ska läsa den för mig och samma
sak om jag själv skrivit en text, för att det låter ju på ett sätt i mitt huvud, det låter ju bra, men sen om
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de läser den så kanske det är nånting som stavningsfel eller… så då läser dom [kompisarna] upp den
(E3).

Ja, på lektioner och så i alla fall, man kan hänga med och få hjälp av kompisar och så (E7).

Informanternas mammor och specialpedagoger blir också som ett språkrör för informanterna

i kampen om att få det stöd de behöver och har rätt till i genomförandet av undervisningen.

Så här uttrycker tre av informanterna det:

Ja, det skulle jag säga och sen så, min mamma är också väldigt amen har stått på sig väldigt mycket
för att jag ska få det material och de anpassningar som jag behöver och att då har hon sagt att då vill vi
ha ett utvecklingssamtal lite då och då liksom (E3).

Oftast går jag till [namn på specialpedagogen] och pratar så pratar hon med lärarna och så (E2).

Ja jag tror att jag mailade [namnet på specialpedagogen] då, så pratade specialpedagogen med henne
[läraren] (E5).

Förutom rollen som språkrör är mammorna en extra hjälp hemma med skolarbetet. E2 och E7

ger exempel på det:

Ja, jag har kämpat. Det var många gånger jag fick en uppgift så fick jag och mamma sitta tillsammans
och läsa och gå igenom (E2).

Mamma har diagnos [dyslexi] så hon kände väl kanske på sig och det var väl därför jag fick min
diagnos tidigt. Jag har alltid kunnat fråga hemma (E7).

Sammanfattningsvis är informanternas upplevelse av lärarnas genomförande av

undervisningen att digitala hjälpmedel och extra provtid ses som självklara anpassningar.

Utöver det måste eleverna ta eget ansvar i form av att påminna, fråga läraren och hitta egna

strategier och ta stöd av andra (kompisar, mamma, specialpedagog) i genomförandet av

undervisningen. Det finns en önskan från eleverna att lärarna hade tagit mer ansvar och

erbjudit extra anpassningar i genomförandet av undervisningen istället för att det är elevens

ansvar som informanterna upplever det. Det som skiljer något är informanternas upplevelse

av hur omfattande anpassningar som behövs. Två elever uttrycker att de inte får så mycket

mer anpassningar än extra tid på vissa prov i vissa ämnen, men att de inte vill ha det på något

annat sätt. Anledningen uppges vara att de är oroliga över att inte lära sig lika mycket eller

för att de ser det som fusk och även för att de inte vill sticka ut från övriga i klassen. Så här

uttrycker E7 det:

E7: Eh, nej, jag har inte något sånt [extra anpassningar]. Jag tycker kanske inte att det behövs heller.
Det enda jag har på lektionen är att jag kanske inte läser högt då, men jag känner att jag kanske inte är
bekväm med det och då har jag valt att inte göra det.
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Intervjuaren: Tolkar jag dig rätt att om du skulle få, att du upplever det som att om du skulle få särskilt
stöd eller extra anpassningar så skulle du missa att lära dig saker?
E7: Ja vissa saker i alla fall, liksom om du alltid lyssnar på saker så kommer du kanske bli bättre på att
lyssna men du lär dig inte, du blir inte bättre på att läsa liksom. /.../ Ja jag tror nog att det finns bra
hjälp och så speciellt om du tar hjälp av specialpedagogerna. Men jag har ju valt att ta lite mer
avstånd. Jag klarar mig själv liksom. Och det känns bäst för mig liksom.

6.3 Upplevelse gällande kunskapsbedömning/betygsättning

Vår tredje forskningsfråga handlar om elevernas upplevelse gällande kunskapsbedömning

och betygsättning. De kategorier vi kunnat identifiera är:

● Inte involveras

● Skriftlig återkoppling

● Hänsyn till stavning

Innan vi börjar skriva ut resultaten av informanternas upplevelse av kunskapsbedömning och

betyg bör det göras en uppdelning och en definition av begreppen. Med kunskapsbedömning

menas bedömning på enskilda delar och moment, löpande under en kurs och betygssättning

innebär en sammanfattande bedömning av elevens samlade kunskaper i slutet av en hel kurs.

6.3.1 Inte involveras

Informanterna upplever att de inte involveras i bedömningsprocessen och att de sällan får

processa sina kunskaper. E1 säger till exempel:

Intervjuaren: Men tycker du, när dom då, involveras du i bedömningsprocessen?
E1: Eh, nej det skulle jag inte säga.
Intervjuaren: Nej, utan du lämnar in.
E1: Och så gör dom det typ. Å så får jag tillbaka och så får jag se vad som gick bra och dåligt.

E5 menar att hen får reda på vad som kan göras bättre men att man inte får processa uppgifter

och att den återkoppling som ges inte involverar eleven i bedömningsprocessen.

Ja det är olika från lärare till lärare, men de flesta brukar vi prata med och så går dom igenom provet,
eller vad man gjort bra och vad man kan göra bättre. Sen så vi brukar inte få tillbaka provet så vi kan
behålla det utan vi brukar liksom gå ut [i korridoren] och så pratar alla [en och en får reda på
resultatet] (E5).

Intervjuaren frågar därefter om eleven upplever att de får processa uppgifter och om det hade

varit en hjälp. Eleven upplever att det hade varit en stor hjälp att involveras i

bedömningsprocessen:
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Jaha, nej det får vi inte. Inte på gymnasiet. /.../ Ja det tror jag verkligen [hade hjälpt]. Speciellt med,
alltså, så man vet var man ska lägga energin. Alltså i uppgiften, ja men alltså du måste utveckla det
här och det här och det här, så vet man liksom, ok men då gör jag det istället för att göra en massa
andra saker som kanske redan var bra eller så (E5).

Ett annat, lite annorlunda exempel ges av E3, som upplever sig vara delaktig efter att

kunskapsbedömningen gjorts. I likhet med E5 får alltså eleven en bedömning utan att först ha

involverats i själva bedömningen, men också att eleven själv därefter kan fråga vad som kan

förbättras. Det blir alltså upp till eleven att själv ansvara för att involvera sig snarare än att

läraren involverar eleven:

Intervjuaren: Känner du att du involveras i bedömningsprocessen? /.../
E3: Nä det skulle jag... de brukar ge mig ett betyg, men sen brukar de förklara varför jag får det och då
kan jag fråga om det är nånting jag kan förbättra.
Intervjuaren: Så du är ändå delaktig där på något sätt?
E3: Ja inte just när det sätts, men när jag fått reda på det.

6.3.2 Skriftlig återkoppling

Informanterna upplever att återkopplingen är skriftlig och den allmänna upplevelsen är att

muntlig respons efterfrågas i större utsträckning, men att man som elev ofta själv får ansvara

för att få muntlig feedback från läraren. E2 säger som exempel på detta:

Både och men oftast skriftligt. Men ibland muntligt också. Eller om man undrar någonting [i
bedömningen] så kan man gå och prata med läraren om det. /.../ (E2).

Många upplever som sagt att den mesta av feedbacken och återkopplingen på kunskaper är

skriftlig. Någon enstaka elev upplever att det också kan ges muntlig respons, medan flera

elever kommer in på att vissa enstaka lärare, undantagsfall, efter en examination, kan gå

igenom examinationen i individuella samtal. Oavsett hur många eller hur ofta eleverna

upplever att det sker, så uppger de att det i dessa fall är något som görs för alla och inte något

som görs enbart för de med dyslexi. Återkopplingen upplevs av våra informanter vid dessa

prov-återgivningar vara mer summativ och skriftlig än formativ och ger inte möjlighet att

processa kunskaper. E7 talar om hur det hade varit bra att få mer muntlig feedback än

skriftlig:

Intervjuaren: Då är det [om jag förstår det du sagt] mer du får provet, det är inte så att du pratar med
läraren själv då hur det gick?
E7: Nej och det är väl det jag tycker kanske man borde göra lite mer!
Intervjuaren: Det hade man ju i så fall i ett sånt samtal man kunnat ställa frågan så här vad ska jag
göra för att komma vidare eller, att det hade blivit mer en sådan diskussion?
E7: Ja precis!
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E4 vittnar om att alla elever, inte specifikt elever med dyslexi, kan få respons i enstaka ämnen

och att man får ta eget ansvar som elev om man vill ha muntlig respons i andra ämnen.

E4: Det är från ämne till ämne. Lärare till lärare /.../. Med språkämnena sitter man oftast med läraren
och allihop och inte bara dyslektikerna och då brukar han eller hon ha två olika lektioner efter provet
där hon tar ut en och en i ett grupprum så pratar man, det är jättebra. Det här återkommer hela tiden,
det ska du tänka på och såna saker. Det här ordet använder du men det är fel, det här ordet ska du
istället använda, såna saker. Men sen matteprov och fysikprov, det kanske inte går mer än att gå
igenom att två plus två är fyra och inte fem.
Intervjuaren: Där blir det mer skriftlig feedback? Eller du fick det här, eller? På fysik och matte? Att
man inte har den muntliga dialogen?
E4: Man kan ha det om man vill. Lärarna brukar alltid så att ni som vill prata om provet kan komma
på elevtiden så den möjligheten finns det är också bra att dom är där och man kan prata om vissa saker
som är svårt.

Även E6 upplever samma sak, att det ibland ges muntlig respons i enskilda ämnen och av

vissa lärare.

Alltså på vissa så har vi haft prov och då är det några lärare som brukar ta ut så man får snacka lite
och prata om hur det går. Men det är nåt som görs med hela klassen (E6).

Elevernas upplevelse är som sagt att det hade underlättat med mer muntlig återkoppling, i

stället för den nu oftast skriftliga. Vissa lärare kan ibland i vissa ämnen ge muntlig respons på

prov eller uppgifter under lektionstid, något alla, då de fått det, ser som positivt. I övriga

ämnen, där det inte ges muntlig respons, så kan man få det om man vill, men att ansvaret då

ligger på eleven att söka upp lärare, något som inte görs, som någon elev uttrycker det, till

exempel på grund av tidsbrist. Eleverna ger uttryck för en önskan att lärarna i större

utsträckning tar ansvar för den muntliga och formativa bedömningen, så att lärandet och

kunskapsbedömningen kan ske i process.

6.3.3 Hänsyn till stavning

När det gäller hänsyn till dyslexin vid kunskapsbedömning eller betygssättning, så upplever

flera av våra informanter att det inte tas hänsyn. E8 säger exempelvis:

Nej inget av vad jag märker av att de tar hänsyn till min dyslexi eller gör något undantag. /.../
Intervjuaren/.../upplever du då att de tar hänsyn till dyslexin?
E8: Nej!
Intervjuaren: I dialogen där?
E8: Nej! Inte så utförligt att du har dyslexi.
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Samma elev är den enda som via specialpedagogen har hört talas om undantagsbestämmelsen

(pysparagrafen) och tror att det kanske är en av lärarna som tillämpat

undantagsbestämmelsen.

Nej det är inget svenskaläraren har kommit fram och sagt vi gör så här mer än specialpedagogen då.
/.../Dom [specialpedagogen] har pratat med mig om att det finns. Jag tror jag har det [undantag/pys] i
en kurs typ (E8).

Däremot upplever flera elever att lärarna bortser från stavning och ger rätt att använda

rättstavningsprogram som en hänsyn till dyslexin, alltså att man bortser från stavningen i

betygssättning.

De skiter i stavning på vissa ställen förutom i så här i fall det skulle vara svenska. Då är det ju ganska
viktigt med stavning. Men ifall det är något namn som är svårt att skriva i till exempel historian, så
skiter dom i att köra stavfel på det, så länge det är nära i alla fall, så länge jag inte bara byter helt

person (E1).

E5 vittnar om samma upplevelse:

Amen så tror jag verkligen att det har varit i språkämnena, eller mest i svenska och engelska då. Om
jag inte haft tillgång till rättstavning. För alltså hur bra jag än gör uppgiften så kan jag ändå inte stava,
så det bli liksom meningslöst. /.../ Det är ett ganska udda fall [att engelskläraren ger feedback kopplad
till dyslexin] (E5).

Några elever menar att det är från lärare till lärare och upplever att de lärare som inte tar

hänsyn har en kategorisk syn på kunskap, som något man inte kan processa.

E4: Det är också från lärare till lärare. Vissa lärare gör det, vissa andra betygsätter som vilken annan
elev som helst. I svenska togs hänsyn till stavfel och såna saker att jag har dyslexi i betygssättning och
det är ju bra liksom. Men andra lärare är det mer det här och det här som är fel. /.../
Intervjuaren: Du upplever att du blir bedömd som en som inte har dyslexi och som också gjorde
samma prov? Eller?
E4: Ja det är också lite sådär från lärare till lärare. /.../vissa lärare säger att jag får F på en del men att
de skiter i den delen och kollar på resten av provet, medan andra säger att du kan göra om det om du
vill, men det kommer inte bli ett annat resultat.

Sammanfattningsvis gällande kunskapsbedömning och betygsättning är elevernas upplevelse

att bedömningen är skriftlig, att man “får” ett betyg/omdöme, att de sällan kan processa

uppgifter och att det inte, bortsett från stavning, tas hänsyn till deras dyslexi i

bedömningsprocessen.  Ett genomgående och tydligt drag är också att de allra flesta direkt

eller indirekt uttrycker en önskan om mer av det motsatta, det vill säga, mer muntlig och

framåtsyftande bedömning, att processa uppgifter och att involveras i bedömningsprocessen.
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6.4 Upplevelse gällande uppföljning och dokumentation

I vårt fjärde forskningsområde, om hur eleverna upplever uppföljning och dokumentation, har

vi vid analysen av intervjuerna hittat kategorierna:

● Generell och digital utvärdering

● Eget ansvar

6.4.1 Generell och digital utvärdering

Nästan alla informanter upplever sig få göra utvärderingar där läraren ber dem följa upp

undervisningen. Utvärderingarna är oftast generella, digitala och i enkätform:

Ja, det [en enkät] får vi alltid göra efter varje kurs /.../ Ja, den är digital. Alla gör den (E7).

En elev säger sig inte få utvärdera alls (E2) och en säger sig inte få utvärdera moment, men

har utvärderat enskilda lektioner (E6). Utvärderingarna som görs är inte individuella och

således heller inte inriktade på att låta eleverna med dyslexi utvärdera hur de upplevt

undervisningsprocessen utifrån sin dyslexi. De få gånger det sker att lärare frågar muntligt

och utifrån dyslexin upplevs som positivt. E4 ger exempel på detta:

Intervjuaren: Okej, det har inte varit så här att en lärare har sagt att nu har jag läst era utvärderingar
och ni önskade mer muntligt så det ska jag lägga in. Det är ingen som har typ uttryckt sig så?
E4: Nej, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
Intervjuaren: Upplever du att du får uttrycka sånt som inte har funkat för dig som har dyslexi? Att du
får berätta utifrån dina förutsättningar.
E4: Nej det tror jag inte, inte att dom har frågat då är det mer att jag får säga det.
Intervjuaren: Just det då får du söka upp dom?
E4: Ja exakt inte att dom har kommit och frågat funkar det här för dig liksom men där är det också att
vissa lärare har gjort det. Det är inte så många lärare, några stycken. Det brukar vara några som
kommer och frågar då och då. Det är bra.

Även E1 sticker ut lite från de andra genom att ha varit med om att en lärare vid ett tillfälle

frågat hur eleven upplevt undervisningen utifrån sin dyslexi, något som upplevdes som

positivt och eleven upplever sig vilja ha mer av.

Intervjuaren: Har du upplevt nån gång att en lärare i ett samtal med dig frågat typ så här jag vet att du
har dyslexi funkar det när jag har mina föreläsningar eller när du ska anteckna, typ nåt sånt?
E1: Jag tror det har hänt en gång. Kommer inte ihåg vilken lärare det var.
Intervjuaren: Men en gång på de här tre åren?
E1: Ja, som har frågat mig om det känns bra.
Intervjuaren: Vad tycker du om det?
E1: Det var ju bra i sig. Lite annorlunda men fungerar också.
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Intervjuaren: Men skulle det vara bra, jag menar inte inför hela klassen att man ska fråga, skulle det
vara bra om lärarna gjorde det mer?
E1: Ja i alla fall om det är en ny lärare, som inte haft förut.

Informanternas upplevelse är att återkoppling från läraren till eleverna, gällande vad

utvärderingen ofta visar brister. Elever upplever sällan att utvärderingen lett till någon

förändring. En elev (E7) uttrycker att:

/.../[jag] antar att om det är mycket som är dåligt så kommer läraren antagligen förbättra/.../ (E7).

En annan (E5) säger sig inte märkt någon ändring lärare gjort utifrån utvärderingen och som

förbättrat för dyslexin:

Nej det tror jag mer var, alltså ganska allmänna problem, alltså som dom flesta märker av (E5).

Informanterna upplever som sagt att de får utvärdera undervisningen och att det görs

generellt och digitalt.

6.4.2 Eget ansvar

Informanterna ger en upplevelse av att inte bli sedda och att de måste ta eget ansvar över

uppföljning och dokumentation i undervisningsprocessen. En elev uttrycker bland annat att

uppföljningen och progressionen försvåras på gymnasiet, eftersom man på gymnasiet, till

skillnad från elevens grundskola byter lärare mellan olika kurser, det vill säga att man kan få

en lärare i svenska 1, en annan i svenska 2 och en tredje i svenska 3. E3 säger:

Ja precis, vi fick sätta oss i ett eget litet rum och ha en egen lektion, anpassat, sen så när jag började
sexan till nian så var det samma lärare och alla visste om att jag hade dyslexi, men att nu ettan till
trean så byter vi ju lärare och då måste jag säga till när vi byter lärare, det är eget ansvar (E3).

Samma elev upplever att lärarna inte talar med varandra sinsemellan, trots att det är allmänt

känt på skolan att eleven har dyslexi.

E3: Ja precis lite så, och att vissa kan gå undan och fråga om det är något stöd jag behöver till exempel
läsa upp eller va det är jag tycker är svårt med dyslexin.
Intervjuaren: Ok, gör de det när du säger till eller kan det hända att de gör det ändå... har du
upplevelsen att de vet om att du har dyslexi när du kommer?
E3: Vissa har inte det, nej, för att jag har inte sån grov dyslexi. Så då måste jag ibland bara säga till att
jag har dyslexi och att det är inte bara stavfel.
Intervjuaren: Hur känns det då när du säger till, känns det som att du blir tagen på allvar, eller?
E3: Ja det känns ju lite slarvigt att dom inte...eh att kommunikationen inte går runt.
Intervjuaren: Mellan olika på skolan?



Jens Eriksson, Charlotta Flyckt

38

E3: Ja precis, till exempel att jag har ny engelskalärare än vad jag haft förra året och eftersom hon
jobbar på en annan del av skolan och inte på mitt program, hon tillhör ett annat program, då måste jag,
då har de inte tid, eller jag tror att de skickar ut liksom, men jag vet inte om de har tid att läsa det.

Flera elever upplever att deras behov inte följs upp och inte dokumenteras och på så sätt inte

stödjer dem i kunskapsutvecklingen i sin utbildning. Ingen av eleverna säger sig ha ett

åtgärdsprogram för sin dyslexi. Det är en elev som har ett åtgärdsprogram, men inte på grund

av dyslexin. Två elever uppger att de haft åtgärdsprogram tidigare under gymnasiet, men inte

på grund av dyslexin specifikt. Några elever som nu under gymnasiet inte har

åtgärdsprogram, säger sig ha haft åtgärdsprogram i grundskolan. E7 ger exempel:

Nej det kanske var det mer i mindre åldrar, trean till sexan, det kanske inte var riktigt där men, då var
det mer hjälp och man fick mer. Dom anpassade mer för mig och nu är det mer mitt ansvar känns det
som, lite så. (E7)

Sammanfattningsvis upplever informanterna att de får utvärdera undervisningen och att det

görs generellt och digitalt, lärarna verkar inte specifikt fråga om eller använda informationen

från utvärderingarna för att utveckla sin undervisning för eleverna med dyslexi och utifrån

deras behov. Eleverna upplever också att de måste ta eget ansvar kring uppföljning och

dokumentation i undervisningsprocessen. Informanterna ger upplevelse av frustration över att

inte bli sedda och att själva behöva ta ansvar för att informera nya lärare om sin dyslexi. De

visar ett önskemål om en tydligare utvärdering kopplad till sin dyslexi och en dokumentation

som kan användas av alla i personalen för att stödja elevernas utveckling.

6.5 Resultatsammanfattning

Sammanfattningsvis blir de mönster och regelbundenheter som uttrycks i intervjuerna

gällande undervisningsprocessen att eleverna i planeringsprocessen upplever sig vara en i

mängden och att de inte får någon egen, utan får samma planering och förberedelse som alla

andra. Eleverna ger uttryck för att lärarna planerar för en homogen grupp utan speciell

hänsyn till de med dyslexi. Eleverna upplever sig således vara en i mängden i planeringen,

trots de individuella behov som alla uttrycker och som flera av dem upplever sig vilja ha.

Gällande genomförandet av undervisningen upplevs digitala verktyg och längre provtid som

självklara anpassningar. Utöver det måste eleverna ta eget ansvar i form av att påminna, fråga

läraren och hitta egna strategier och ta stöd av andra (kompisar, mamma, specialpedagog) i

genomförandet av undervisningen. Flera av eleverna hade önskat att lärarna istället tagit
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ansvar och erbjudit extra anpassningar istället för, som nu, att de upplever att det är deras eget

ansvar att påminna om sin dyslexi och att själva fråga om eller begära extra anpassningar.

När det kommer till kunskapsbedömningen är elevernas upplevelse att de inte involveras i

bedömningsprocessen, man “får” skriftligt omdöme/återkoppling och de kan sällan processa

uppgifter. Det tas inte hänsyn till deras dyslexi i bedömningsprocessen förutom till stavning.

Ett genomgående och tydligt drag är också att de uttrycker en önskan om mer av det motsatta,

det vill säga, mer muntlig och formativ bedömning, att processa uppgifter och att involveras i

bedömningsprocessen.

Elevernas beskrivning av sin upplevelse vid uppföljning och dokumentation visar att de får

utvärdera undervisningen och att det görs generellt och digitalt. Upplevelsen är att lärarna

inte specifikt frågar om eller använder informationen från utvärderingen för att utveckla sin

undervisning för de med dyslexi och utifrån deras behov. Eleverna upplever också att de

måste ta eget ansvar kring uppföljning och dokumentation i undervisningsprocessen.

Informanterna ger en upplevelse av frustration över att inte bli sedda och att själva behöva ta

ansvar för att informera nya lärare om sin dyslexi. De visar ett önskemål om en tydligare

utvärdering kopplad till elevens dyslexi och en dokumentation som kan användas av alla på

skolan.
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7 Diskussion

I detta kapitel diskuterar vi hur resultatet från vår studie förhåller sig till bakgrund och

tidigare forskning. Vi diskuterar vilka slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat och vilka

pedagogiska konsekvenser det medför, samt diskuterar den specialpedagogiska relevansen. I

metoddiskussionen för vi en diskussion kring det valda angreppssättets för- och nackdelar

och studiens styrkor och svagheter. Först presenteras resultatdiskussionen och därefter

kommer metoddiskussionen.

7.1 Resultatdiskussion

Resultatet från studien stämmer i mångt och mycket överens med tidigare forskning men det

finns också någon skillnad. I första forskningsfrågan som handlade om hur gymnasieelever

med dyslexi upplever att undervisningen planeras utifrån deras behov och förutsättningar,

visade resultatet att praktiken inte stämmer överens med det Skolverket skriver om att

undervisningen ska planeras och anpassas utifrån elevers behov och förutsättningar

(Skolverket 2014b). Eleverna upplevde att de var en i mängden där lärarna inte tog hänsyn till

deras dyslexi och deras behov i planeringen. Är det så att lärare planerar för en homogen

grupp för att de saknar verktyg för att planera för en heterogen grupp? I så fall stämmer det

överens med det vi tidigare har skrivit om att lärare behöver fler verktyg för att möta den

variation av behov de möter i ett klassrum (Skolverket 2013).

I andra forskningsfrågan; hur gymnasieelever med dyslexi upplever att undervisningen

genomförs utifrån deras behov och förutsättningar skiljer sig vårt resultat till viss del från

tidigare forskning. Det som skiljer är framför allt att eleverna i vår undersökning upplever att

det anpassas för dem i prov- och examinationssituationer genom att det ges längre tid på prov

och examinationer och att de även kunde få sitta avskilt med specialpedagogen eller med

någon annan lärare och få stöd i provsituationen. Här verkar Skolverkets (2014b)

bestämmelser kring vikten av att bedömningssituationer anpassas för elevers behov och

förutsättningar ha slagit igenom. Vid en internationell utblick ger Pino och Mortari (2014) en

annan bild, nämligen att elever med dyslexi i högre studier upplevde att det gavs otillräckligt

med tid och att de inte får provet uppläst i provsituationer, något som skapar en allmän stress

för eleven. De likheter vi ser med tidigare forskning och vårt resultat är bristen på

anpassningar i undervisningsprocessen. Eleverna i vår studie upplever att stora delar av
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undervisningsprocessen inte anpassas för dem och att eleverna upplever att de själva får

anpassa sig till undervisningen snarare än tvärt om, de upplever att de måste ta eget ansvar

för att själva se till att be om anpassningar och att tvingas hävda sin rätt. Vårt resultat

stämmer väl överens med tidigare forskning där Yngve, Lindström, Ekbladh och

Hemmingsson (2018) tar upp att kunskaper om specialpedagogiskt stöd och anpassningar

brister. Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll‐Pettersson (2010) visar att elever och

vårdnadshavare får kämpa för rätt stöd. Ekegren Johansson (2016) visar att kamrater,

specialpedagog och vårdnadshavare, oftast mamma, kan vara ett stöd i den här kampen för att

få rätt anpassningar, något även vår studie visat. Pino och Mortari (2014) menar att många

elever inte ens ställer krav på anpassningar för att inte stämplas som dyslektiker. Kan det vara

så att dyslexi och dess konsekvenser enbart kopplas till att elever behöver längre tid att läsa

och skriva och därmed blir digitala verktyg och längre provtid självklara anpassningar? Eller

kan det vara att digitaliseringen idag, jämfört med 2014 då Pino och Mortari publicerade sin

artikel, kommit ett steg längre, vilket underlättat den här typen av anpassningar? Däremot är

upplevelsen att fler anpassningar, utöver de ovan beskrivna, som kan göras i genomförandet

för elever med dyslexi, saknas. Upplevelsen är också att det verkar bero på en okunskap om

dyslexins konsekvenser för studiesituationen. Skolverket (2014b) lyfter fram vikten av

individanpassningar och att läraren i genomförandet och andra delar av

undervisningsprocessen, tar hänsyn till funktionsnedsättningens konsekvenser. Upplevelsen

är att det inte görs. Kan det vara så att extra anpassningar bara ges om eleven inte når

kunskapsmålen? Skolverket lyfter dock att alla elever ska nå så långt som möjligt, vilket

gäller även att kunna nå de högre betygsstegen.

Den tredje forskningsfrågan handlar om hur gymnasieelever med dyslexi upplever att det vid

kunskapsbedömning och betygsättning tas hänsyn till deras behov och förutsättningar. I likhet

med tidigare forskning (Pino & Mortari, 2014) upplevde informanterna att det inte tas hänsyn

till deras behov vid bedömning förutom hänsyn till stavning. Trots skollag, regler och

allmänna råd från Skolverket (2014b) gällande bedömning och betygsättning, som säger att

eleven ska involveras i hela processen och framhäver vikten av formativ/lärande bedömning,

så upplever informanterna att de inte involveras i bedömningsprocessen och att återkoppling

oftast ges enbart skriftligt.

Sista och fjärde forskningsfrågan handlar om hur gymnasieelever med dyslexi upplever att

undervisningen följs upp och dokumenteras utifrån deras behov. Vårt resultat visar att
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informanternas upplevelse är att det saknas dokumentation och uppföljning av deras situation

och att de av den anledningen behöver ta eget ansvar och upplysa nya lärare om att de har

dyslexi. Ingen av informanterna har ett åtgärdsprogram för sin dyslexi. En informant har ett

åtgärdsprogram, men inte på grund av dyslexin specifikt. Resultatet stämmer väl med Pino

och Mortaris (2014) slutsatser att skolor behöver bli bättre på att ta ansvar för att varje

enskild lärare har tillgång till information om varje enskild elev. Som vi har skrivit om

tidigare har gymnasieskolan inte samma krav på dokumentation som grundskolan och att det

är rektor lokalt som beslutar kring hur dokumentation gällande anpassningar ska ske

(Skolverket 2014b). Kanske kan det vara en förklaring till informanternas upplevelse kring

avsaknad av uppföljning och dokumentation.

Syftet i vårt arbete har varit att klargöra hur gymnasieelever med dyslexi upplever

undervisningsprocessen. Vi anser att syftet är uppfyllt och forskningsfrågorna besvarade. Vår

studie har bidragit med en del nya insikter. Dels så fokuserar vi bara på

undervisningsprocessen och dels bara på gymnasiet, vilket tidigare forskning inte gjort.

Mycket av tidigare forskning har fokuserat på att i efterhand fråga hur de upplevt sin dyslexi

och skolgången och inte specifikt om att vara gymnasieelev med dyslexi och hur

undervisningsprocessen upplevs.

7.1.1 Slutsatser och konsekvenser för undervisningen

Slutsatser vi kan dra utifrån resultatet är att det inte anpassas utifrån informanternas behov

och förutsättningar genom hela undervisningsprocessen. Informanterna får inte en likvärdig

utbildning och skolan behöver bli bättre på att möta och anpassa för elever med dyslexi i

undervisningsprocessen. De pedagogiska konsekvenserna blir att:

 Undervisningen behöver planeras utifrån en heterogen grupp.

 Ansvaret i undervisningsprocessen behöver i högre utsträckning flyttas från eleven

med dyslexi till de som enligt lagar och styrdokument har ansvaret – till skolan.

 Skolan behöver kunskap om dyslexi och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen

får i undervisningssituationen.

 Skolan behöver tillämpa det som ålagts dem att göra i lagar och styrdokument, i detta

fall, motverka funktionsnedsättningens konsekvenser i undervisningen.

Lundberg (2010) skriver som sagt att elever som upplevt skolmisslyckanden ofta får

svårigheter senare i livet och att vi behöver minimera riskfaktorer samt främja
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skyddsfaktorerna. En god undervisning är en särskilt verksam skyddsfaktor. Om dessa

skyddsfaktorer inte infinner sig för elever med dyslexi och de inte får en likvärdig

undervisning, så finns det en fortsatt risk gällande det problem vi skriver om i inledning och

bakgrund, dvs. att elever i olika svårigheter får en alternativ utbildningskarriär. Det innebär

ekonomisk och demokratisk eftersläpning för den gruppen senare i livet. Perssons (2013)

slutsats att det behövs en reformering av svensk skola är fortfarande aktuell.

7.1.2 Den specialpedagogiska relevansen

Resultatet visar att undervisningen behöver bli bättre på att möta elever med dyslexi. Ett sätt

att göra det på är genom att rikta specialpedagogiska insatser mot hela

undervisningsprocessen. Vi vill se att specialpedagogen är med i alla delar av

undervisningsprocessen och i förebyggande syfte och inte enbart i åtgärdande syfte.

Specialpedagogen har utbildning och kunskaper om dyslexi och andra

funktionsnedsättningar, vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får i undervisningen och

vilka anpassningar som kan vara stödjande för elever med särskilda behov. Därmed menar vi

att specialpedagogen ska involveras i hela undervisningsprocessen. Vi vill att det ska vara ett

nära och självklart samarbete mellan lärare och specialpedagog då vi tror, precis som vi visat

i bakgrundsavsnittet, att det är i undervisningen specialpedagogiken kan påverka mest

(Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016). Tidigare forskning visar att omgivningens roll, främst

lärare, har stor betydelse för elever med dyslexi. Tidigare forskning blottlägger tyvärr också

skolans och lärares brist på kunskap om dyslexi och en avsaknad av rätt anpassningar i

undervisningen. Specialpedagogikens uppdrag är att främja alla elevers lärande (Ahlberg

2013, Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Samverkan mellan specialpedagog (elevhälsan)

och lärare är därför en nödvändighet för att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö för alla

elever. En utmaning för specialpedagogen i det arbetet är att både belysa

undervisningssituationen och samtidigt få till en god samarbetsrelation mellan lärare och

elevhälsa, så att inte lärare känner skam eller skuld för vad som gjorts eller inte gjorts

(Hylander & Guvå, 2017).

7.1.3 Vidare forskning

Framtida forskning behöver undersöka hur den pedagogiska, didaktiska och

specialpedagogiska praktiken i högre utsträckning motsvarar teorin (skollag, allmänna råd,

m.m). Forskning för klassrummet (Skolverket, 2013) visar till exempel att lärare behöver få

fler verktyg. Därför behöver framtida forskning undersöka lärares upplevelse av undervisning
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för elever med dyslexi och vad de behöver för att skapa tillgängliga pedagogiska lärmiljöer

som möter en heterogen grupp och allas olika behov. Det behövs mer forskning kring lärares

och specialpedagogers praktik, till exempel i form av learning studies, lesson studies och

aktionsforskning. Något som också hade varit intressant att se mer forskning kring är hur

specialpedagoger i praktiken ute på skolorna på ett generellt plan involveras i

undervisningsprocessen, men även mer specifikt, hur specialpedagoger involveras i ordinarie

undervisning riktad till elever med olika funktionsnedsättningar. Eftersom vi enbart haft

informanter från teoretiska program och för att eventuellt kunna bredda eller kunna göra

jämförelser, hade det varit intressant att se en liknande studie på praktiska program på

gymnasiet.

7.2 Metoddiskussion

Vi har gjort en fenomenologisk intervjustudie. Fördelen med fenomenologi är att man får

reda på essensen gällande ett fenomen och hur informanterna upplever verkligheten, i detta

fall deras undervisning. Vi har genom hela forskningsprocessen skapat en upplevd verklighet.

Det här betyder ju, skulle kritikerna säga, att vårt resultat bara gäller för just våra informanter

och i just den sociala och pedagogiska situation de befinner sig. En relevant kritik mot

kvalitativa studier i allmänhet och mot fenomenologin i synnerhet är att det inte går att

generalisera resultaten. Således kan vårt resultat inte användas som en allmänt vedertagen

eller objektiv sanning, som gäller alla gymnasieelever med dyslexi. Våra forskningsfrågor är

däremot formulerade generellt eftersom vår ambition, trots vald metod, har varit att bidra till

en generell förståelse kring hur elever med dyslexi upplever sin undervisning. Vi anser också

att resultaten av vår undersökning kan användas för att dra slutsatser om att eleverna upplever

en avsaknad av likvärdighet i utbildningen. Detta trots att vi inte gjort en kvantitativ

undersökning. Vi hade kunnat formulera vår undersökning som en kvantitativ undersökning,

till exempel genom att via en enkätundersökning, en kvantitativ observation eller en

kombination av olika metoder, försökt samla på oss mer statistiskt och objektivt underlag och

därigenom öka generaliserbarheten. För att göra det, hade vi dock behövt ändra på vårt syfte,

vilket hade ändrat på hela vår studie. Möjligheten att ha samma syfte, men att ta sig an det

med andra kvalitativa metoder hade kunnat göras. Studiens, får man väl ändå säga, ringa

omfattning och korta tidshorisont blev där en begränsning. Vi hade inte på det sättet fått svar

på våra forskningsfrågor. En observation av det här slaget hade gett högre reliabilitet och

validitet om den utförts som en longitudinell studie över längre tid med fler observationer vid
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olika tillfällen. Fenomenologin däremot lämpar sig å andra sidan väl för småskaliga studier

(Denscombe, 2016). En fallstudie, där vi både intervjuar och följer en elev under ett visst

antal skoldagar, hade troligen gett oss en lika stor eller kanske ännu större insyn i hur den

eller de elever vi följt upplever sin situation. Vår oro för logistiska problem gjorde att vi

valde att inte genomföra en sådan studie. Fallgroparna är många; att på relativt kort tid hitta

de elever som kan tänka sig delta, hitta dagar då vi kan följa eleven och att de lektioner där vi

följer eleven faktiskt innehåller undervisning som ger oss något konkret att observera (dvs.

inte schemabrytande aktiviteter, studiebesök, gästföreläsningar etc).

I ett tidigt skede av vår forskningsprocess diskuterade vi vilket perspektiv vi skulle ha på

frågan om upplevelse av undervisning för elever med dyslexi. En tanke vi hade var att

anlägga ett lärarperspektiv på frågan. Idén att utgå från lärare lämnade vi bland annat för

risken att de skulle ge oss ett svar på hur de önskade att deras undervisning bedrivs eller vad

de tror att vi som forskare vill höra, snarare än hur den faktiskt bedrivs. En oro för låg

validitet och den så kallade intervjuareffekten (Denscombe, 2016) i svaren gjorde därför att vi

avfärdade den idén.

Den stora fördelen med vårt arbete är att det blottlägger informanternas upplevelse gällande

undervisning för gymnasieelever med dyslexi. Vår ambition har varit att komma nära

informanternas levda värld och på så sätt långt ifrån abstrakta teorier. Vid analys av de

transkriberade intervjuerna har vi satt vår förförståelse inom parentes och fokuserat på

informanternas utsagor genom att transkriberingarna har avidentifierats och genom att vi

försökt hitta mönster, regelbundenheter och skapat kategorier. Vi har så att säga försökt att

hitta gemensamma drag och därmed se essensen i fenomenet undervisning för elever med

dyslexi på gymnasiet, snarare än vad varje enskild individ säger. Oavsett vår förförståelse, så

blir därmed likheter/skillnader och regelbundenheter/mönster i informanternas gemensamma

upplevelse densamma. Därmed har vår förförståelse inte påverkat resultatet.

Tidigare forskning inom området har tangerat det vi undersökt på olika sätt, i vissa fall

genom att de använt sig av liknande metod och i andra fall att de undersökt samma

åldersspann som vi. En fenomenologisk studie som fokuserar på gymnasieelevers upplevelse

av sin nuvarande undervisning, har oss veterligen, inte gjorts tidigare. Tre av de artiklar och

avhandlingar (Nielsen, 2011; Ekegren Johansson, 2016; Carlsson, 2011) har helt eller delvis
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fenomenologi som grund för studien. Carlsson (2011) undersöker vuxenstuderande, Ekegren

Johansson intervjuar elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet om deras upplevelse, dock

inte bara av undervisning utan även existentiellt och samhälleligt perspektiv. Nielsen (2011)

intervjuar åtta studenter med dyslexi, 8-53 år gamla, om vad de anser vara det viktigaste

lärare kan göra för att hjälpa dem i deras studier. Tidigare forskning bekräftar i mångt och

mycket, som vi varit inne på i resultatdiskussionen, de slutsatser vi drar av den här studiens

resultat. Vår studie kan därmed, tillsammans med den tidigare forskningen, bidra till det

samlade kunskapsläget om hur elever med dyslexi upplever sin undervisning, hur den kan

göras mer likvärdig och därmed hur de i ett livslångt perspektiv kan få samma

utbildningskarriär och yrkeskarriär och därigenom högre ekonomisk och politisk delaktighet.

Något vi alla tjänar på.
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Bilagor

Bilaga 1

Förfrågan om deltagande

Hej!
Vi heter Charlotta Flyckt och Jens Eriksson och läser till Specialpedagoger på Örebro
universitet. Vi har precis påbörjat ett examensarbete inom området specialpedagogik, där vårt
forskningsområde är elever med läs- och skrivproblematik/dyslexi. Vårt fokus med studien är
undersöka hur gymnasieelever med dyslexi upplever sin undervisningssituation.

Vi kommer att genomföra studien under februari/mars 2019. Den arbetsmetod vi kommer att
använda oss utav är intervjuer med elever (elever med dyslexi). Intervjun kommer att ta cirka
45 minuter och genomförs på elevens skola.

Allt material vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga namn
kommer att publiceras. Det material som spelas in kommer endast vi att ta del av.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

E-mail: Charlotta.flyckt@xxx.se Mobilnr: xxx – xxxxxxx
E-mail: Eriksson_jens@xxx.se Mobilnr: xxx – xxxxxxx

Med vänlig hälsning
Charlotta Flyckt & Jens Eriksson

----------------------------------------------------------------------------------
Vi är tacksamma om du fyller i blanketten och därefter lämnar den till xxxx, specialpedagog
på din skola.

Ja, jag deltar gärna i en intervju på skolan ___
Namn:…………………………………………………………………………………………...
Mobilnummer:…………………………………………………………………………………..
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Bilaga 2

Samtyckesblankett

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien.

Jag har blivit informerad om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och

att inspelat material kommer raderas efter att studien lagts fram och godkänts vid

universitetet och att endast vi som forskare, samt eventuellt vår handledare och

examinator/professor har tillgång till materialet. De uppgifter som lämnas i intervjun kommer

att behandlas så att min identitet inte avslöjas. Inget av det jag säger i intervjun kommer föras

vidare och all information kommer avidentifieras i det slutgiltiga arbetet.

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan

avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka

i denna intervjustudie som handlar om hur gymnasieelever med dyslexi upplever sin

undervisningssituation.

____________________________________________________

Ort/Datum/År

____________________________________________________

Namnunderskrift

____________________________________________________

Namnförtydligande

____________________________________________________

Forskarnas underskrift

____________________________________________________

Namnförtydligande:
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Bilaga 3

Intervjuguide

Syftet med föreliggande studie är att klargöra hur gymnasieelever med dyslexi upplever hela

undervisningsprocessen. Våra frågeställningar är:

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen planeras utifrån deras

behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen genomförs utifrån deras

behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att det vid kunskapsbedömning och

betygsättning tas hänsyn till deras behov och förutsättningar?

● Hur upplever gymnasieelever med dyslexi att undervisningen följs upp och

dokumenteras utifrån deras behov och förutsättningar?

Forskningsfrågor Intervjufrågor (fokus hur-frågor)

● Planering: Hur upplever

gymnasieelever med dyslexi att

undervisningen planeras utifrån

deras behov och förutsättningar?

Upplever du att lärarna planerar

undervisningen utifrån dina behov/din

dyslexi?

Hur upplever du att lärarna anpassar

materialet för dig innan lektion eller när nytt

moment ska introduceras?

Hur brukar läraren förbereda dig inför

lektion/nytt moment?

● Genomförande: Hur upplever

gymnasieelever med dyslexi att

undervisningen genomförs utifrån

deras behov och förutsättningar?

Upplever du att lärarna genomför

undervisningen/lektionerna utifrån dina

behov/förutsättningar?

Hur upplever du det stöd du får under

lektionerna? Vilka extra anpassningar gör

läraren för dig? Läshjälp? Skrivhjälp?
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Läromedel? Källsökning? Examinationer?

Lathundar, t ex

multiplikationstabellen/miniräknare?

Hur upplever du att lärarnas examinationer

och redovisningsformer anpassas för dina

behov/din dyslexi?

● Kunskapsbedömning och

betygsättning: Hur upplever

gymnasieelever med dyslexi att det

vid kunskapsbedömning och

betygsättning tas hänsyn till deras

behov och förutsättningar?

Upplever du att lärarna tar hänsyn till din

dyslexi i kunskapsbedömningen och i

betygsättning?

Har du hört talas om

undantagsbestämmelsen/pysparagrafen? Har

lärarna berättat för dig om

undantagsbestämmelsen?

Hur upplever du lärarnas återkoppling kring

betyg och bedömning? Får du kontinuerlig

feedback under kursens gång hur du ligger

till i kursen? Involveras du i

bedömningsprocessen?

Upplever du att du har möjlighet till att

processa uppgifter (öva, träna, processa)?

● Uppföljning och dokumentation:

Hur upplever gymnasieelever med

dyslexi att undervisningen följs upp

och dokumenteras utifrån deras

behov och förutsättningar?

Upplever du att du får möjlighet till att

utvärdera och ge respons på lärarnas

undervisningsprocess?

Upplever du att lärarna tar

utvärderingen/uppföljningen i beaktning i

nästa moment.
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Har du ett åtgärdsprogram? Upplever du att

lärarna tar åtgärdsprogrammet i beaktning i

undervisningen?


