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Sammanfattning 

Specifika läs- och skrivsvårigheter är en diagnos som varje praktiserande lärare kommer 

att möta i sitt yrkesutövande den dag hen lämnar universitetet och påbörjar sin 

yrkesgärning. Att undervisa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter innebär att 

man som lärare behöver göra anpassningar. Denna studie undersöker SO och NO lärares 

kunskap om samt förutsättningar att tillägna sig kunskap om specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Studien består av en enkätstudie med 152 respondenter samt 

uppföljande intervjuer med 8 SO och NO lärare i högstadiet. Resultatet visar på stor 

spridning i kunskapen om specifika läs- och skrivsvårigheter och endast ett fåtal uppger 

att de får gedigen och kontinuerlig fortbildning kring specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Cirka en fjärdedel uppger att de inte fått någon utbildning kring specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Samtidigt så har närmare två tredjedelar av respondenterna läst in sig 

kring specifika läs- och skrivsvårigheter på egen hand.  

 

Studien visar att drygt hälften fått med sig kunskap om specifika läs- och 

skrivsvårigheter i sin grundutbildning. I intervjuerna framkommer det att samtliga lärare 

gör anpassningar men att det ofta handlar om att tillgodose tillgång till avskalat, 

förenklat material och digitalt stöd i form av inläst material. Samtidigt berättar flera av 

respondenterna att eftersom de själva inte har koll på de digitala hjälpmedlen så blir 

många elever lämnade i att lära sig detta själva. Samarbetet med speciallärare och 

specialpedagog varierar stort. I många fall finns ett gott samarbete men i andra fall har 

man endast haft kontakt med denna yrkeskategori i samband med överlämningar. 

Slutsatsen blir således att lärare i högstadiet har en varierande kunskap om vad det 

innebär att undervisa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter och att en stor del 

av lärarkåren ombesörjer sin egen fortbildning i ämnet.  

Nyckelord 

Specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, SO- lärare, NO- lärare, lärares förståelse av 
dyslexi 
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1. Inledning  

1.1 Specifika läs- och skrivsvårigheter – mer än stavning 

Som verksam lärare möter man många elever som har utmaningar i form av olika typer av 

läs- och skrivsvårigheter och språkstörningar från den dag man påbörjat sin lärarbana. Även 

om de flesta lärare har en ytlig kunskap om vilka svårigheter som skolan skapar för elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter så är det i samtalen med de enskilda eleverna som 

omfattningen av utanförskapet en läs- och skrivsvårighet blir synligt. Att inte kunna titta på 

film för att man inte hänger med att läsa textremsan på TV:n eller att inte hinna med att läsa 

i gruppchattar som man delar med kompisar. Samma elever undviker att skriva sms för att 

man vet att man kommer att stava fel och fruktar kamraternas retfulla kommentarer när det 

blir tokigt.  

 

I skolan så möts elever med specifika läs- och skrivsvårigheter omedvetet för exkluderande 

undervisning från de undervisande lärarna. Ett vanligt exempel är att en lärare i till exempel 

SO eller NO visar en film på engelska och sedan vill ha in en recension av dess innehåll. För 

många elever med specifika läs- och skrivsvårigheter så är det mycket svårt att hinna läsa 

textremsan. Hur ska man kunna recensera ett ämnesinnehåll om man inte tillhandahållits 

möjligheten att tillägna sig innehållet?  

 

Att leva med läs- och skrivsvårigheter kan i många fall innebära ett livslångt utanförskap där 

tekniken under de senaste åren skapat möjligheter för att öka delaktigheten i samhället men 

med nya möjligheter kommer också nya utmaningar. I skolans värld har digitaliseringen 

underlättat för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter på många sätt men också skapat 

nya hinder.  

 

Enligt Kathryn Knight (2018) har uppskattningsvis mellan 5-10% av världens befolkning 

dyslexi. Det innebär att i en klass på 25 elever så finns det uppskattningsvis 2-3 elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter och när LOGOS-testningen är avklarad, 

intensivläsningsperioden genomförd, överlämningarna till högstadiet är gjorda, 
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svenskabetyget är PYS:t, vilket innebär man bortsett från enstaka delar av ett kunskapskrav 

där eleven har en svårighet som inte är av övergående art.  

 

Men sen då? En specifik läs- och skrivsvårighet skapar utmaningar på andra arenor än de 

som är direkt kopplade till språkämnen, loggboken i träslöjden och inte minst de stoffrika 

texterna i SO och NO med spaltmeter av språkligt svårtillgänglig text. Många elever är 

utredda när de kommer till högstadiet med gedigna överlämningar och detaljerade LOGOS-

tester med specifika rekommendationer. Den kunskapen behöver förvaltas i grundskolans tre 

sista år.  

 

De teoretiska skolämnena inom de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena 

har stoffrika texter med många ämnesspecifika begrepp. Detta ställer stora krav på en god 

läsförmåga alternativt goda kompensatoriska strategier i just dessa ämnen. En vanlig NO-

bok eller SO-bok i högstadiet har ungefär 300 sidor vardera med ämnesspecifika kapitel. 

Detta är en gedigen utmaning för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter och de 

behöver stöttning i detta. Det är viktigt för de specialpedagoger och speciallärare som arbetar 

i högstadiet att samarbeta med samtliga lärare på skolan kring specifika läs- och 

skrivsvårigheter inte bara de lärare som undervisar i ämnen där själva språket ingår i 

bedömningen såsom svenska, engelska och moderna språk. Det är därför viktigt att 

speciallärare och specialpedagoger, både yrkesverksamma och blivande, får en bild av hur 

kunskapsläget ser ut på skolorna för att kunna stötta elever och lärare på ett adekvat sätt och 

förhindra att elever utsätts för omedveten exkludering i skolmiljön. Specifika läs- och 

skrivsvårigheter är så mycket mer än att man ”läser långsamt och stavar dåligt” men om det 

är det enda som lärarna känner till så har speciallärare och specialpedagoger ett stort arbete 

framför sig i att handleda och fortbilda lärarkollegor.  

 

Vad är då skillnaden på specialpedagogisk forskning och pedagogisk forskning? Ann 

Ahlberg (2013) beskriver att den specialpedagogiska forskningens studier kan delas in i olika 

aspekter av normalitet, avvikelse och differentiering. Det speciella inom pedagogiken blir 

alltså den forskning som studerar och analyserar de pedagogiska strategier som innebär en 

kompensation för en avvikelse. Vidare menar Ahlberg (2013) att forskningen måste svara 

upp mot samhällets krav och bidra med relevant kunskap som då kan bidra med utveckling 

av praktiken. Ahlberg (2013) menar att forskning inom det specialpedagogiska fältet är en 

förutsättning för att skapa skolutveckling. Hon beskriver också att den specialpedagogiska 



 

Johanna Levenskog Johansson  4 

forskningen inte är frikopplad från politiska beslut och ideologiska trender. Den är också på 

många sätt normativ. Detta innebär att normativ forskning inom det specialpedagogiska fältet 

kan skapa en pedagogik som innebär att den transfererar från specialpedagogik till att bli 

pedagogik.  

 

Denna studie kommer att undersöka högstadieelevers möjligheter till kompenserande 

undervisning genom att studera fenomenet enligt Urie Bronfenbrenners (1979) 

miljöekologiska teori där faktorer studeras ur ett makro-, exo-, meso- och mikroperspektiv. 

Denna modell används eftersom en individs livsmiljö (i detta fall klassrummet) påverkas av 

händelser och beslut på arenor som eleven inte befinner sig i. För att kunna få både en bredd 

och ett djup har mixed methods använts som metod för datainsamling.  

 

Studien innefattar en enkätundersökning med 152 NO- och SO-lärare samt åtta intervjuer av 

samma yrkeskategori. Vidare kommer lagstiftning, kursplaner och lärarhögskolornas 

kursplaner att studeras. Teoretisk bakgrund, tidigare forskning och metod kommer att gås 

igenom och sedan redovisas resultatet utefter Bronfenbrenners miljöekologiska modell.  

 

1.2 Terminologi  

Detta stycke är ett förtydligade kring terminologin dyslexi/specifika läs- och 

skrivsvårigheter. I följande studie kommer termen specifika läs- och skrivsvårigheter 

huvudsakligen att användas men också termen dyslexi som kommer att innefatta just 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Alan Kahmi och Hugh Catts (2014) använder termen RD 

(reading disabilites) och vänder sig emot termen dyslexi då det etymologiskt betyder 

”svårigheter med ord” och det finns en risk att dyslexibegreppen kokas ner till att enbart 

innefatta omkastandet av ord och bokstäver såsom b/d eller så som vår gamle kung Karl den 

XI stavade faton (afton). Samtidigt är just begreppen dyslexi den mest spridda terminologin 

utanför forskningssammanhang då exempelvis de två största intresseföreningarna i Sverige 

heter Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet. I de avhandlingar som lästs inför detta arbete 

har i princip alla en inledande passage där terminologin förtydligas och begreppen reds ut. 

Det är både positivt och problematiskt att terminologin varierar. Det är positivt för att det 

håller diskussionen levande men också problematiskt för att det skapar en förvirring kring 

vad begreppen innefattar och därmed vad som avses i studier och avhandlingar.  
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I efterföljande kapitel kommer uppgiftslämnarens terminologi att följas dvs. om författaren 

alt. den intervjuade använder termen dyslexi kommer det också i efterföljande kapitel 

omnämnas som dyslexi, detsamma gäller specifika läs- och skrivsvårigheter. Generella läs- 

och skrivsvårigheter vilket har sitt ursprung i annan problematik såsom exempelvis bristande 

träning, understimulans alternativt som sekundär konsekvens av annan problematik kommer 

inte att behandlas i detta arbete. 
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2. Syfte och Frågeställning  

De naturorienterade och samhällsorienterade ämnena är fyllda med ämnesspecifika ord och 

långa stoffrika texter. Med detta som utgångspunkt växte frågan kring hur de elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter bereds möjligheter att ta sig an dessa ämnen så att de har 

möjlighet att som det formuleras i vår skollag dvs. att; ”Alla barn och elever ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” 

(SFS 2018:749). Vidare står det i samma paragraf ”Elever som till följd 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 2018:749). 

  

Detta innebär att en elev med läs- och skrivsvårigheter ska ha en skolgång där det ges stöd 

som syftar till att undanröja de hinder som en specifik läs- och skrivsvårighet innebär. För 

att detta ska kunna genomföras måste varje lärare veta hur ett sådant stöd ska utformas. 

 

Syftet med studien är att få en insikt i hur NO och SO- lärare i högstadiet bereds 

förutsättningar för att följa skollagen. Det vill säga, NO- och SO- lärares förutsättningar och 

kunskap att kompensera och motverka de konsekvenser som en specifik läs- och 

skrivsvårighet innebär i så stoffrika ämnen som SO och NO.  

 

Frågeställningarna kan utifrån ett miljöekologiskt perspektiv sammanfattas till:  

- Vilka inkluderingsstrategier använder sig SO- och NO-lärare utav för att stötta elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter? 

- Samarbetar	lärare	i	NO	och	SO	med	specialpedagog/speciallärare	på	skolan?	 

- Vad görs på organisationsnivå för att stötta elever med specifika läs- och skrivsvårigheter 

i form av informationsöverföring och övergripande satsningar?  

- Upplever lärare i NO och SO att de förberetts i att utforma sin undervisning på ett 

inkluderande och kompensatoriskt sätt genom lärarutbildning och arbetsgivaren?  
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3. Teoretisk bakgrund 

Följande kapitel kommer att ge ett kortare historiskt perspektiv på begreppet specifika läs- 

och skrivsvårigheter samt redogöra för den lagstadgade utgångspunkt varje lärare är ålagd 

att förhålla sig till. Vidare kommer en presentation av vanliga termer och tekniska hjälpmedel 

att presenteras.  

 

3.1 Historiskt perspektiv på elever med läs- och skrivsvårigheter - från obildbar idiot 
till kompetent individ med rättigheter  
 
Kärt barn har många namn; ordblindhet, dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Tyvärr har dock de flesta barn med specifika läs- och skrivsvårigheter genom tiderna ansetts 

vara dumma, lata och obildbara. Karl den XI (1655-1697) är en av den svenska historiens 

tidigaste dokumenterade exempel på just ordblindhet. Kungens egen lärare Gripenhielm 

beskrev Hans Majestäts teoretiska tillkortakommanden och hans benägenhet att kasta om 

bokstäver. Enligt historieprofessor Göran Rystad (2003) råder det inget tvivel om att kungen 

var dyslektiker.   

 

När allmän skolplikt infördes i Sverige 1842 stod Sveriges nya folkskollärare inför helt nya 

utmaningar då hela befolkningen skulle bildas och bli kunniga i läsning och skrivning. En ny 

institution skapades i det svenska samhället och skolans rigida struktur ställde nya krav på 

barnen.  

 

Att lära är en sak; Det gör människor i många sammanhang och i många miljöer. Att 

studera och passa in i den institutionaliserade miljö som skolan utgör är något annat. 

(Eva Hjörne & Roger Säljö, 2013.)  

 

Skolan är en strikt miljö med lite utrymme för individualism och den lutheranska andan låg 

tung över det svenska skolväsendet. Hjörne och Säljö (2013) beskriver att barnen 

kategoriserades efter hur bra och duktigt de kunde läsa Katekesen. Vidare beskriver Hjörne 

och Säljö (2013) att givetvis passade inte alla dessa barn i skolans mall och snabbt började 
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man kategorisera det som inte passade inom ramen - lågbegåvade, neurotiska, psykopatiska 

och ordblinda var några av epiteten man tillskrev barn.  

 

I Läroplan för grundskolan 1969 rekommenderas det att barn med läs- och skrivsvårigheter 

skulle gå i en speciell ”läsklass” dit elever med normal begåvning men uttalade läs- och 

skrivsvårigheter skulle gå. Kännetecknen för en elev i läs- och skrivsvårigheter var, utöver 

svag läsförmåga och dålig stavning, nervositet, ängslighet och dålig koncentration.  

 

Från 60-talet och framåt har mycket forskning kring specifika läs- och skrivsvårigheter 

bidragit till en hög grad av kunskap inom forskarvärlden. Framför allt under senare delen av 

80-talet och början 90-talet har omfattande forskning genomförts i Sverige och utomlands 

vilket inneburit att kunskapen kring specifika läs- och skrivsvårigheter och dess 

konsekvenser är synliggjorda och sedan 90-talet är specifika läs- och skrivsvårigheter 

klassificerat som ett medicinskt tillstånd i både ICD -101 samt DSM – 5.2 Definitionen av 

specifika läs- och skrivsvårigheter är följande i ICD -10:  

F81.0 Specifik lässvårighet. 

Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av 

läsförmågan som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång. 

Läsförståelse, ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver intakt 

läsförmåga, kan alla påverkas menligt. 

Stavningssvårigheter är ofta förbundna med specifika lässvårigheter och varar ofta upp i 

adolescensen även efter att läsförmågan förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta 

av störningar i tal- och språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och 

beteendestörningar uppträder ofta under skolåldern. (ICD -10) 

DSM – 5 ett kategoriseringssystem utformat av American Phyciatric Society har sin 

kategorisering där specifika läs- och skrivsvårigheter specificeras på följande sätt:  

- 315.00 Specifika inlärningssvårigheter med lässvårigheter, med nedsatt läshastighet och 

ordigenkänning  

-315.2 Specifika inlärningssvårigheter med skrivsvårigheter avseende riktighet i stavning 

(DSM V) 

 
1 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision 
2 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)  
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Både ICD – 10 samt DSM -5 fokuserar på avkodning samt bristfällig grammatik och stavning 

vid läsning även om ICD -10 även uppger emotionella störningar och beteendestörningar i 

diagnosen. Gemensamt för det som presenterats ovan är att det endast är fokus på individens 

tillkortakommanden. Barnet som obildbart, med funktionsnedsättningar och störningar.  

 

3.2 Måste specifika läs- och skrivsvårigheter vara ett hinder?  
 
Dock finns det andra perspektiv att beakta kring hur omfattande svårigheter en elev med 

specifika läs- och skrivsvårigheter kan befinna sig i. Konsekvenserna i elevernas skolvardag 

är betydande. Åsa Wengelin och Clas Nilholm resonerar i Att ha eller sakna verktyg – om 

möjligheter och svårigheter att läsa och skriva (2013) om skillnaden mellan de elever som 

får gott stöd i sin skolgång och de som får undermålig undervisning under sin skolgång. 

Wengelin och Nilholm (2013) fördjupar och problematiserar diagnosticeringen i tre 

perspektiv, diskrepanskriteriet, exluderingskriteriet samt RTI, response to intervention. 

Wengelin och Nilholm (2013) menar med detta att en dyslexidiagnos kan definieras av vad 

den är (diskrepanskriterier), vad den inte är (exluderingskriteriet) och ifall den existerar när 

man får rätt typ av anpassningar och undervisning (RTI). Genom detta vill de poängtera att 

det finns en fara i att diagnosticeringens förfarande bidrar till att lägga ansvaret för problemet 

hos individen och i och med detta kan en lärare också avsäga sig sitt ansvar för individens 

utveckling. Detta innebär i sig att läraren inte behöver ompröva eller förändra sin 

undervisning (Wengelin & Nilholm 2013). 

 

Detta innebär att det har blivit en förflyttning från elevens egna tillkortakommanden och 

”obildbarhet” till en djupare förståelse att läs- och skrivsvårigheter är specifika svårigheter 

med bland annat läsning och skrivning. Detta ställer höga krav på pedagogerna att 

kompensera så att ämnen såsom de samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga på bästa 

sätt förmedlas på ett sådant sätt att det gynnar elevens kunskapsutveckling utan att göra läs- 

och skrivsvårigheterna till ett handikapp. ”Ett handikapp är således ett relativt begrepp, som 

i sig inbegriper en relation mellan individens förmåga och de krav som miljön ställer.” (Britta 

Ericson, 2010). En person som lever i ett samhälle utan skriftspråk där den muntliga 

traditionen väger tyngst skulle sannolikt inte vara medveten om att hen har en läs- och 

skrivsvårighet och det är utifrån detta perspektiv som en lärare måste arbeta. 
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3.3 Dyslexi – mer än stavning 

Martin Ingvar (2008) lyfter också upp dyslexi som ett problem som ska analyseras på flera 

nivåer. Han använder sig av en molekylär/genetisk nivå, fysiologisk nivå, beteendenivå, 

gruppnivå samt samhällsnivå. På molekylär nivå menar Ingvar (2008) att det finns data som 

visar på en genetisk hereditet samt att omgivningen och uppväxten påverkar. På fysiologisk 

nivå trycker han på vikten av tidig intervention så att hjärnans kognition samverkar med 

läsutvecklingen. På beteendenivå trycker Ingvar (2008) på vikten av en förstående 

omgivning där fokus ligger på att utveckla sin läsning och skrivning istället för att utveckla 

strategier för att dölja och undvika situationer som inbegriper läsning. På gruppnivå handlar 

det om att se varje barn och sätta in tidiga insatser. På samhällsnivå spelar de sociala 

faktorerna in och skolan måste arbeta aktivt för att kompensera så att elever med mindre stöd 

hemifrån också får förutsättningar att utvecklas i sin läsning. Sammanfattningsvis menar 

Ingvar (2008) att dyslexi är ärftligt och att tidiga interventioner samt lärarens bemötande är 

de viktigaste faktorerna för att en elev med dyslexi ska lyckas i skolan.  

 

Även Knight (2018) pekar på vikten av ett djupare mer nyanserat sätt att se på specifika läs- 

och skrivsvårigheter. Hon menar att lärare måste vara kunniga i samtliga aspekter av dyslexi; 

det vill säga biologiska och kognitiva faktorer samt faktorer beroende på 

uppförande/beteende. Hon menar att dyslexi måste ses som en komplex kedja där biologiska, 

kognitiva och beteendeberoende faktorer interagerar och samverkar. Samtliga faktorer måste 

kombineras för att uppnå full förståelse av dyslexi (Knight, 2018). Även den brittiska 

rapporten Dyslexia action 2012 lyfter att unga dyslektiker ger uttryck för att lärarnas 

okunskap kring dyslexins natur har lett till ”unhelpful and damaging comments” med 

långtgående, negativa och rent av skadliga konsekvenser för elever med dyslexi (Dyslexia 

Action, 2012). 

 

3.4 Läroboken  

Genren lärobokstexter är enligt Astrid Roe (2011) texter som skrivs för att informera 

och konkret förklara ett innehåll. De är inte skrivna på samma sätt som skönlitterära 

texter där det finns en handling och röd tråd som binder samman texten till en helhet 

från början till slut. Faktabokstexter är icke-sammanhängande, innehåller rutor, bilder 

och diagram. Texterna innehåller en större andel sammansatta ord och har en hög grad 
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av nominalisering jämfört med talspråk och skönlitteratur. Texternas författare väljer att 

omformulera många verb och adjektiv till substantiv vilket också innebär att det bildas 

fler sammansatta ord i texterna. Sammansatta ord minskar läsbarheten och skapar hinder 

för elever i specifika läs- och skrivsvårigheter. Vidare menar Roe (2011) att förförståelse 

och begreppsförståelse är helt avgörande för att eleverna ska kunna förstå 

lärobokstexterna i SO och NO. Ord som erosion, osmos, kulturrevolution och 

efterkrigstid är ämnesspecifika ord som eleverna sällan stöter på utanför skolans fyra 

väggar. Roe (2011) menar att det går att göra faktatexter mer lättbegripliga genom att 

bygga upp dem som berättelser, där en narrativ förmedling gör innehållet lättare att 

uppfatta och komma ihåg. Hon menar också att skickliga läromedelsförfattare kan 

bygga upp fackterminologin gradvis så att eleverna kan hänga med och utöka sin 

begreppskompetens.  

 

Utöver själva läromedlets utformning och innehåll så handlar det också om hur läraren 

använder sig av läromedlet i klassrummet. Barbro Westlund (Christian Lundahl & 

Maria Folke-Fichtelius red. 2016) menar också att lärare i NO och SO måste vara 

uppmärksamma på hur elevernas läsförståelse i det egna ämnet utvecklas. Det vill säga 

hur utvecklas begreppsförståelsen i det egna ämnet? Hon menar vidare att det i Lgr 11 

för både NO och SO står att eleverna ska uppmuntras till att jämföra, samtala om och 

upptäcka samband. För att detta ska ske måste läraren inte bara följa 

kunskapsutvecklingen i det egna ämnet utan också begreppsförståelsen samt uppmuntra 

till ett kritiskt tänkande där eleverna lär sig upptäcka diskrepanser så som vem har skrivit 

det här historiekapitlet och vems historia fick vi inte läsa om. Detta kräver att man har 

en god förmåga att tillägna sig texter och dess innehåll annars blir det svårt.  

 

Det har varit svårt att finna någon som studerat sambandet mellan just specifika läs- och 

skrivsvårigheter och stoffrika skolämnen såsom NO och SO men en liten fingervisning om 

utmaningarna kan man få från Socialstyrelsen (kunskapsguiden.se, 2016) som anger att en 

10-13åring utan specifika läs- och skrivsvårigheter läser mellan 10 och 50 miljoner ord per 

år medan en elev i specifika läs- och skrivsvårigheter läser ca 100 000 ord på samma tid. 

Vidare menar Mats Myrberg i en intervju i Tidningen Specialpedagogik (12 sept, 2012) att  
 – Även en NO- eller SO-lärare måste kunna analysera sina läromedelstexter, se vilka 

eventuella problem de kan innebära för elever med dyslexi och fråga sig hur deras sätt 

att undervisa påverkar dessa elever. (Tidningen Specialpedagogik,2012). 
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Det är viktigt att elever i specifika läs- och skrivsvårigheter har lärare som är medvetna 

om hur tillgängligheten i respektive ämne behöver anpassas för att skapa inkludering. I 

idrotten kanske det bara behövs lite större, läsbart typsnitt på stationslapparna och i slöjd 

och hemkunskap läser man in sin loggbok muntligt. Varje elevs behov i det enskilda 

ämnet behöver lyftas och diskuteras så att det finns en tydlig strategi på skolan.  

3. 5 Svensk skollagstiftning samt policydokument 

Svensk skollagstiftning är tydlig när det kommer till kraven på tillgänglighet för alla 

funktionsvarianter. I §4 i Skollagen står det tydligt skolan ska ta hänsyn till elevers olika 

behov samt att barn och elever ska ges ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt. 

Skolan har också ett ansvar att uppväga skillnader i elevers förutsättningar (SFS 2010:800). 

Lagtexten har i januari 2019 uppdaterats och den nya ordalydelsen är: 

  
Elever som till följd 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 2018:749) Detta träder i 

kraft 2019-07-01.  

 

I Skolverkets publikation Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(2014) understryks vikten av att rektor skapar rutiner för skolan så att all personal på skolan 

tidigt får information om elevers behov av särskilt stöd. De understryker också vikten av att 

särskilt stöd inte ska dras in bara för att en elev uppnått kunskapskraven. I denna text nämns 

dyslexi specifikt.  

 

Eleven kan i vissa fall ha ett fortsatt behov av särskilt stöd. Det kan handla om en elev 

med dyslexi, hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter som utan det särskilda 

stödet skulle riskera att inte kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

(Skolverket, 2014) 

 

2011 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning där fokus låg på elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Den omfattade 21 skolor och visade på behovet att utveckla undervisningen 
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för elever i läs- och skrivsvårigheter. I Skolinspektionens granskning (2011) framkom att 

endast 5 av 21 skolor erbjöd hjälpmedel såsom Daisyspelare eller dator. Då den tekniska 

utvecklingen gjort enorma framsteg behandlas ämnet mer fördjupat senare i denna studie.  

Rapporten konstaterar också att en vanlig åtgärd för elever var att ge förenklat material till 

elever i läs- och skrivsvårigheter. De texter syftade till att eleven endast fick tillräckligt med 

kunskap för att nå betyget godkänt, vilket Skolinspektionen kraftigt kritiserar. Detta ligger i 

linje med flera internationella studier (Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith & 

O’Brien, 1997; Dawna Duff, Bruce Tomblin & Hugh Catts 2015; Camilla Kempe, Anna-

Lena Eriksson‐Gustavsson & Stefan Samuelsson 2011) och bidrar till det som kan kallas 

Matteuseffekten det vill säga att en elev som kämpar med läsningen exponeras för enklare 

och mindre stoffrika texter. Detta innebär att de anammar färre ord och begrepp och på så 

sätt inte har möjligheten att lära sig det som behövs för de högre betygen. Då både de 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena i skolan innehåller många 

ämnesspecifika ord och begrepp i stoffrika texter är detta ämnesområden där Matteuseffekten 

riskerar att bli större jämfört med ämnen som innehåller större andel praktiska moment. Detta 

innebär att elever som kämpar med sin läsning och skrivning utan stöd drabbas av sekundära 

konsekvenser i sin kunskapsinhämtning.  

 

I Skolinspektionens studie tas även alternativa redovisningssätt upp samt hur det på en enda 

skola kan skilja sig åt i vilka kompenserande metoder som fanns tillgängliga för eleverna. 

Det vanligaste var att man redovisade muntligt eller fick förlängd provtid och återigen 

uttryckte Skolinspektionen (2011) vikten av samsyn på enheten och att rektor i egenskap av 

huvudman och pedagogisk ledare tog aktivt ansvar för att information och fortbildning kring 

läs- och skrivsvårigheter.  

 

I lagstiftning och policydokument konstateras att grundskolan är skyldig att aktivt arbeta med 

kompenserande arbetssätt och att det ligger på huvudmannen att skapa förutsättningar för 

detta genom att skapa effektiva vägar för att information kring elevers behov når all personal 

på skolan samt att borga för att adekvat fortbildning tillhandahålls. Samtidigt som Statens 

offentliga utredningar inte ser behovet av samma sak utan menar att lärare endast behöver 

identifiera behoven och att speciallärare arbetar med de elever som har behov. En diskrepans 

som belyses i nedanstående stycke.   

 



 

Johanna Levenskog Johansson  14 

Det som styr svensk skola är i första hand Sveriges riksdag som beslutar över lagstiftningen 

och styr statliga medel via reformer och statsbidrag. De verkar via de statliga institutionerna 

Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska myndigheten, Sameskolstyrelsen och 

Skolforskningsinstitutet.  

 

Som tidigare nämnts är Skolverket och Skolinspektionen överens om att insatser på samtliga 

nivåer måste till för att främja elevers läs- och skrivutveckling ändå skrivs det i Statens 

offentliga utredning En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) ingenting om hur lärare 

behöver ha kunskap om eller få verktyg för att arbeta kompenserande kring elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Däremot konstateras det i samma utredning på 

sammanlagt 1,5 sida av 469 att; 

  
    I normala och ibland stökiga klassrumssituationer blir tyvärr den effektiva tiden för 

färdighetsutveckling alldeles för kort, i synnerhet för elever med dyslexi. Många av dem lär sig 

dessutom strategier för hur man ska undvika läsning och skrivning, verksamheter som är laddade 

med nederlagets bittra smak och som inte ger något personligt utbyte eller inrymmer någon 

mening. Genom ”en-till-en-undervisning”, en lärare och en elev, har man möjlighet att uppnå 

nödvändig och effektiv tid på inlärningsuppgiften. Flera undersökningar har visat att en sådan 

undervisningsform kan vara effektiv, särskilt för elever med inlärningsproblem. I ”en-till-en-

undervisning” kan man öka elevens engagemang under längre tid, dvs. mer och effektivare tid 

på uppgiften än i klassrummet. (SOU 2008:109 s. 211)  

 

Ovanstående citat kan sammanfattas till att i en normal klassrumsmiljö är det för stökigt för 

att en elev med läs- och skrivsvårigheter ska kunna lära sig något och ha extra 

färdighetsträning så att en- till en undervisning behövs för den eleven. Samma offentliga 

utredning trycker också på att alla utbildade lärare ska ha 7,5 hp specialpedagogik men inte 

för att kunna arbeta kompensatoriskt utan för att som de skriver:  

 
Alla lärare behöver ha kunskaper i specialpedagogik för att kunna identifiera elever i behov av 

särskilt stöd, men lärarna kan inte ha kompetens att arbeta med hela skalan av särskilda behov 

som kan finnas i en klass. Det är istället speciallärarna som med sin expertkompetens har 

nyckelrollen att stödja dessa elevers kunskapsutveckling. (SOU2008:109)  

 

Antalet elever i svensk skola var läsåret 16/17 drygt 1,1 miljon (Skolverket, 2018) antalet 

personer med specifika läs- och skrivsvårigheter uppskattas ligga mellan 5-8% enligt 
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Dyslexiförbundet vilket motsvarar 50-80 000 elever i den svenska skolan och enligt 

Skolverkets statistikverktyg finns det idag ca 4382 verksamma speciallärare i Sverige. Det 

innebär att en speciallärare ansvarar för i snitt 250 elever och bland de 250 eleverna 25-40 

elever med specifika läs- och skrivsvårigheter som då enligt Statens offentliga utredning 

(2008:109) inte behöver någon annan kompensatorisk stöttning än en speciallärare som ger 

en- till en undervisning. Detta visar på en diskrepans i uppfattningen av lärares 

kunskapsbehov inom statens egna myndigheter.  

 

3.6 Betyg, kunskapskrav och skolans kompensatoriska uppdrag 

I studien Läsutveckling i Kronoberg (Stefan Samuelsson et. al, 2009) som studerade 100 barn 

med läs- och skrivsvårigheter och mätte dem mot en kontrollgrupp på 90 barn som 

klassificerades som ”goda läsare” konstaterades det att 4 av 5 barn med specifika läs- och 

skrivsvårigheter inte hade uppnått adekvat läsförmåga i årskurs 9 trots att majoriteten fått 

specialundervisning under större delen av sin skolgång. Vidare konstaterar studien att 

eleverna hade väsentligt lägre betyg än den begåvningsmatchade kontrollgruppen. 

Effekterna följde med ända upp i gymnasiet där framförallt engelska och mattebetygen var 

signifikant lägre (Samuelsson m.fl, 2009). 

 

Vidare kan en granskning av läroplanerna i NO och SO konstatera att det finns uttalade krav 

på god skrivförmåga inom de tre NO- ämnenas kunskapskrav där eleven ska;  

 
använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att 

skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och 

målgrupp. (Lgr11, kunskapskraven i bi,fy,ke) 

 

Någon jämförbar formulering återfinns inte inom de fyra ämnena i SO, där fokus ligger på 

källkritik, jämförelser och diskussion.  

 

 Det är tydligt att satsningar på kompensatoriska hjälpmedel är en viktig förutsättning för att 

elever med specifika läs- och skrivsvårigheter ska kunna utveckla sina kunskaper och nå de 

högre betygen inom NO och SO. Det senaste decenniet har inneburit en digital evolution i 

skolan och många skolor har satsat på tekniken och försett samtliga elever med någon form 

av digitalt verktyg. Sedan många år har också datorer och läsplattor med kompensatoriska 

program funnits för elever i läs- och skrivsvårigheter. Emma Lindeblad, Staffan Nilsson, 
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Stefan Gustafson och Idor Svensson (2016) från Linköpings universitet har gjort en mindre 

studie kring Assistive technology (AT), stödjade teknik för elever i skolan. Studien är gjord 

på 35 barn i 10–12 årsåldern under ett år och Lindeblad et. al. (2016) konstaterar att de barn 

som får tillgång till AT har utvecklat sitt språk och har en ökad motivation till skolarbetet.  

 

Program som Stava Rex, Into Words, Claro read och Inläsningstjänst är speciellt framtagna 

för elever med behov och utöver detta finns mycket stödjande teknik inbyggt i 

operativsystemen såsom talsyntes och uppläsningsfunktioner och kan användas i webbläsare, 

ordbehandlingsprogram. Det Samuelsson (2009) dock understryker är vikten av att lärarna 

är insatta i tekniken och kan stötta och handleda eleverna i hur den används. Samuelsson 

(2009) menar också att användandet av kompensatoriska hjälpmedel var högre i de yngre 

åldrarna men avtog i högstadiet då eleverna skämdes för sina svårigheter och inte ville sticka 

ut. Även organisationen skapade ibland hinder för att hjälpmedlen skulle kunna bli 

användbara.  

 

Ett annat minst lika viktigt perspektiv på skolans kompensatoriska uppdrag är lärarens och 

skolan accepterande förhållningssätt och hänsynstagande. Ann Ahlberg (2013) lyfter vikten 

av att balansera särskiljande specialpedagogiska insatser och ett inkluderande 

förhållningssätt. Särskiljande lösningar kan vara nödvändiga men man måste noga arbeta 

med relationen till eleven så att inte insatsen leder till stigmatisering och lågt självförtroende 

hos eleven. Skolans personal, det vill säga både lärare och elevhälsopersonal, måste se över 

skolans övergripande struktur, undervisningens innehåll och organisation för att skapa 

likvärdiga möjligheter för elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2013).  

 

Ytterligare en viktig aspekt är att förebygga de fördomar som finns kring specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Samuelsson (2009) beskriver att det fortfarande förekommer en tro att en 

elev med läs- och skrivsvårigheter kan lära sig att läsa lika bra som sina kamrater om de bara 

anstränger sig eller om eleven stimuleras av meningsfulla texter. Något som för elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter kan uppfattas som hånfullt och Samuelsson (2009) 

understryker vikten av att både skolan och hemmet möter eleven med förståelse och hänsyn 

där man bygger på elevens styrkor. Det är också extra viktigt att lärare i SO och NO ger 

elever i specifika läs- och skrivsvårigheter möjlighet att kunna visa sina förmågor kring 

jämförelser och analyser muntligt så att de har möjlighet till de högre betygen. Lärare 

behöver också ta tillägna sig kunskap om hur man utformar läsbara texter genom en tydlig 
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och tillgänglig layout och kombinera med digitalt inläst text, förlängd provtid alternativt 

muntliga prov (Samuelsson, 2009). 

 

Sammanfattningsvis så konstateras det att de finns en diskrepans mellan statens olika 

styrande myndigheter som har ansvar för det svenska utbildningsväsendet. Vidare går det att 

konstatera att svenska skolor inte arbetar enhetligt trots att väl beprövad forskning visat att 

detta är mycket gynnsamt för eleverna. Stödjande teknik är bra för elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter men det är också viktigt att lärarna själva är insatta i tekniken så att 

eleverna inte lämnas själva i sin inlärning.  
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4. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning kring specifika läs- och skrivsvårigheter både nationellt och 

internationellt. Det har under många år varit en känd utmaning hos elever världen över och 

flertalet interventionsstudier och träningsprogram har prövats. Dock finns inte lika mycket 

forskning kring hur lärare i andra ämnen än språk tar sig an och greppar specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Följande kapitel ger en översikt kring det aktuella forskningsläget kring 

språkets semantiska konsekvenser, vilken kunskap lärare i andra länder har om specifika läs- 

och skrivsvårigheter, vilken typ av pedagogiska hänsynstaganden skolan bör göra samt 

pedagogiska konsekvenser för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter.   

 

4.1 Lärobokens utmaningar 

Monica Reichenberg (2000) har i studien Röst och kausalitet i lärobokstexter undersökt 

korrelationen mellan avkodningsförmåga, läsförståelse och läromedlets semantiska 

utformning. Den kvantitativa studien genomfördes på drygt 800 elever i högstadiet där de 

fick läsa fyra versioner av två texter för att studera hur läroboksspråkets utformning 

påverkade elevernas läsförståelse. Reichenberg (2000) använde läsbarhetsindex (LIX) samt 

en grammatisk analys av läroboksspråket utifrån sammansatta ord, användande av 

passivsatser samt berättarperspektiv för att jämföra vilken typ av språkanvändning som ledde 

till störst läsförståelse. Reichenberg (2000) beskriver vikten av välformulerade 

lärobokstexter för att skapa en bro som länkar läsningen av läromedlet till den kognitiva 

process som skapar inlärning och analys.  

 

Att avkoda ord för ord är en initial process men att utifrån den ordavkodningen skapa en 

helhetsförståelse, resonera och dra slutsatser ställer krav på att läsaren lägger mer fokus på 

att greppa textens innehåll snarare än att avkoda de enskilda orden. Vidare menar 

Reichenberg (2000) att en text i SO ställer krav på att eleven har kunskap om centrala 

begrepp och ämnesspecifika ord. I studien lyfter Reichenberg (2000) vikten av att använda 

sig av en berättarröst för att skapa förståelse genom att fånga läsaren snarare än att fylla SO-

texterna med passivsatser kombinerat med en hög andel sammansatta ord. Samtidigt så pekar 

Reichenberg (2000) på riskerna med att simplifiera ett material genom att skriva korta 
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meningar som riskerar att plocka ut några få begrepp utan att lyckas väva in dem i ett 

sammanhang då detta försvårar texten och bidrar till den s.k. Mattteuseffekten. Slutsatsen av 

studien visar att själva språkutformningen av ett material är viktigt för elevers förmåga att ta 

till sig kunskap och förståelse. Det är inte alltid lättare för elever att förstå bara för att 

textmassan är uttunnad.  

 

4.2 Lärares kunskap om specifika läs- och skrivsvårigheter 
 
Knight (2018) har genomfört en online survey i England och Wales där 2570 lärare fått svara 

på frågor kring deras uppfattning om dyslexi och utbildning de har fått. I studien 

kategoriseras dyslexins kausalitet i tre olika nivåer enligt en modell av Frith, biologiskt, 

kognitivt och beteendemönster (behavioural) där biologiska innebar faktorer såsom 

neurologiska skillnader och genetik anges som orsak till uppkomsten av dyslexi medan de 

kognitiva processer som låg bakom dyslexin handlar om skillnader i att processa text, 

avkodningsproblematik och arbetsminnesproblematik. Behavioural definieras av de synliga 

problemen med dyslexi så som läsning, skrivning och stavning. Något som också kom fram 

i studien var uppfattningen av det Knight (2018) kallar ”visuell stress” som innefattar 

beskrivningen av att läsa svart text på vit bakgrund och att texten ”hoppar” för dyslektiker. 

Studien drar slutsatsen att det finns skillnader i hur länge en lärare arbetat och huruvida de 

har fått någon fortbildning kring dyslexi sam hur de uppfattar dyslexi. Lärare med kortare 

erfarenhet saknade den djupare kognitiva samt biologiska aspekterna och fokuserade på de 

synliga utmaningarna såsom läsning, stavning och skrivning. Något som Knight (2018) lyfter 

är att 16,8% av lärarna anger visuella faktorer medan inte ens hälften av den procenten lyfter 

de biologiska faktorerna. Dock lägger inte Knight (2018) ansvaret på den enskilde läraren 

utan lärarutbildningen som inte ser till att i sin utbildning se till att de nya lärarna har adekvat 

kunskap för att kunna hantera verkligheten. Knight (2018) poängterar vikten av att lärare har 

kunskap om hur dyslexi fungerar på ett kognitivt plan då det är där det finns dokumenterad 

positiv effekt på barns utveckling. Knight (2018) lyfter också vikten att tidigt identifiera barn 

med dyslexi för att kunna arbeta med deras läs- och skrivsvårigheter. Detta innebär att alla 

undervisande lärare ska ha kunskap kring dyslexi och arbeta med det i verksamheten.  

En annan studie som utfördes i Storbritannien och Irland av Sheena Bell, Thérèse McPhillips 

och Mary Doveston (2011), har undersökt hur lärare på Irland och i Storbritannien förstår sig 

på dyslexi. Studien utfördes på 129 lärare genom enkäter. De frågade om lärarnas kunskap 

och förståelse av dyslexi. Majoriteten av deltagarna hade kunskap om att dyslexi påverkar 
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läsning och stavning. Bell, Doveston och McPhillips (2011) menar att dyslexi innebär 

påverkan på biologiska, kognitiva och behaviourala nivåer och att dyslexi sträcker sig längre 

än till just lässvårigheter. En lärare måste vara medveten om hur miljömässiga faktorer 

samverkar på alla dessa nivåer. Lärarna måste arbeta proaktivt på ett inkluderande sätt och 

sätta sig in i varje barns unika styrkor och behov. Detta för att kunna individualisera 

uppgifterna. Bell, Doveston och McPhillips (2011) menar också att man måste ha 

Bronfenbrenners miljöekologiska modell i åtanke när man arbetar kring eleven.  

An	 ‘ecological’	 framework	 has	 the	 potential	 to	 help	 support	 an	 understanding	 of	 the	

dynamics	between	home,	school	and	community.	The	teaching	of	pupils	with	dyslexia	is	

highly	dependent	on	how	teachers	understand	the	nature	of	 their	 learning	needs	and	

scrutinising	this	has	indicated	important	issues	of	interest	to	the	educational	community.	

(Bell,	Doveston	&	McPhillips,	2011)	

Bell, Doveston och McPhillips (2011) menar alltså att det är viktigt att lärare har gedigen 

kunskap om dyslexi samt kunskap om varje elevs unika behov och utmaningar samt vara 

medveten om hur faktorer på flera arenor påverkar eleven. Vidare menar de att lärare behöver 

ett teoretiskt ramverk med sig från sin utbildning och att detta blir en grund för att utveckla 

en professionalism. Detta för att dyslexi skapar stora barriärer och hindrar elever från att 

kunna tillgodogöra sig sin utbildning enligt Bell, Doveston och McPhillips (2011).  

Samma slutsatser har en amerikansk studie från 2017 kommit fram till. Erin Washburn, 

Candace Mulcahy, Gail Musante och Malatesha Joshi (2017) har i rapporten Novice 

Teachers´Knowledge of Reading-related Disabilities and Dyslexia fokuserat på 

nyutexaminerade lärare som arbetat mellan 0-5 år. Majoriteten hade inte påbörjat sin 

lärargärning. De valde detta område eftersom de menar att vårt samhälle i dag ställer höga 

krav på läsförmågan och att detta då ”place expectations across grade levels and disciplines 

for literacy learning the need for all teachers to have accurate knowledge about reading 

difficulties”(Washburn et. al. 2017). De menar alltså att kunskap om och ansvaret för elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter är en angelägenhet för alla lärare i skolan, på alla 

nivåer och i alla ämnen. Samtidigt är Washburn et.al. (2017) inte säkra på att de lärare som 

utbildas har tillägnat sig den senaste forskningen kring RD (reading disabilities). Studien 

baseras på 271 deltagare och data har samlats in via enkäter. Studien är en uppföljning på 

tidigare studier där Washburn et. al. (2017) ville fördjupa och bredda sin kunskap kring 

lärares uppfattning av RD (reading disabilities). Studien visar att endast 6,6 % av deltagarna 



 

Johanna Levenskog Johansson  21 

kunde nämna mer än två karaktäristiska egenskaper hos elever med RD, de vanligaste svaren 

var läsflyt och avkodning. Vidare så angav över hälften (53%) någon form av 

missuppfattning kopplat till RD, som att man läser ord och bokstäver baklänges. Vidare fanns 

flertalet lärare som hade uppfattningen att svaga läsare berodde på torftig stimulans hemifrån. 

Runt 40% av lärarna kunde i alla fall nämna ett specifikt problemområde för elever med RD 

men endast 4% hade kunskapen att det handlar om fonologisk medvetenhet. Vidare menar 

Washburn et. al. (2017) att varje lärare har ett ansvar att fortbilda sig i ämnet och se till att 

läsa in sig på den senaste forskningen, samtidigt så har lärarutbildare ett ansvar i att inte föra 

vidare missuppfattningar och fördomar kring RD utan förbereda blivande lärare med rätt 

kunskap så att de blivande lärarna blir stärkta i sin kunskap och är välinformerade när de tar 

beslut om hur elever med RD ska hjälpas och undervisas.  

4.3 God undervisning och inkluderingsstrategier 
 
Catharina Tjernberg (2013) menar att framgångsrik undervisning baseras på lärarens kunskap 

och kompetens och att detta är en den enskilt viktigaste faktorn för en gynnsam läs- och 

skrivinlärning. Tjernberg (2013) menar att en god och framgångsrik läs- och 

skrivundervisning karaktäriseras av ett språkutvecklande sammanhang. Detta innefattar både 

muntligt och skriftligt språk. Vidare kommer hon fram till att lärarens engagemang och 

professionalitet det vill säga att läraren är påläst, kompetent och väl insatt i hur 

undervisningen ska utformas, är en viktig del. Lärarens egna lärande och utveckling får inte 

stanna av och då finns organisatoriska faktorer som spelar roll. Utöver lärarens kompetens 

och engagemang finns beprövade och beforskade strategier som kan appliceras i 

klassrummet för att skapa en inkluderade undervisning som underlättar för elever som har 

specifika läs- och skrivsvårigheter.  

 

Richard Zipoli (2017) delar in den praktiska pedagogiken i flera delar. Den första är direkta 

frågor. En strategi där välformulerade frågor om innehållet hjälper till att fördjupa 

förståelsen. Vidare lyfter Zipoli (2017) vikten av bildstöd som också är en viktig faktor för 

att kunna hänga upp förståelsen kring begrepp och det är viktigt att eleverna skapar sina egna 

bilder, inte bara får bilder presenterade för sig. Startmeningar är också ett sätt att arbeta med 

språket, enligt Zipoli (2017) där läraren presenterar korta, enkla meningar med pågående 

verbformer som hjälper elever som kämpar med språket att komma igång med sitt eget 

skrivande. Lektionsstukturen är också en viktig förutsättning för framgångsrik inlärning. 

Läraren behöver gemensamt gå igenom svåra meningar och begrepp, språket som talas och 
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läses måste vara tydligt, koncist och konsekvent. Vidare behöver genomgångar innehålla 

flera exempel på samma princip för att nå en fördjupad förståelse. Instruktioner förmedlas 

både skriftligt och muntligt för att öka tillgängligheten, menar Zipoli (2017).  

 

Mycket forskning handlar om hur lärare genom pedagogiska strategier underlättar 

läsförståelsen för elever som kämpar med läsningen. Jeffrey Bakken, Margo Mastropieri och 

Thomas Skruggs (1997) har i Illinois genomfört en studie där de jämfört 

läsförståelsestrategier för elever i 14-års åldern. Kriterierna för att de skulle kunna delta i 

studien innebar att de skulle ha problem med läsförståelsen men ett IQ över 85. De fick läsa 

texter inom science och social studies kring ämnen som de var obekanta med och studien 

kom fram till att den strategi som gav bäst effekt var det som de kalla text- structure- based 

strategy vilket innebär att läraren ger tydliga instruktioner kring hur texten var organiserad, 

hur de skulle känna igen och hitta olika typer av stycken. De fick också lära sig att stryka 

under centrala meningar och skriva ner dem för att sedan återge dem muntligt. Allt detta 

gjordes först gemensamt och sedan individuellt. Undervisningen fokuserade på 

metastrukturen först, sedan på innehållet. De skulle i varje stycke ta ut main idea, list och 

order. Till exempel. ”the first sentence tells what the rest of the passage is about”, ”All 

information after the first sentence supports the main topic,” ”A main topic followed by a 

list of things.” Den här typen av vägledning och repetition gav en markant ökad förmåga att 

kunna återge central information, även vid senare tillfällen. Denna studie visar på vikten av 

att varje lärare i sitt eget ämne ägnar tid åt att arbeta med just den specifika textyp som 

förekommer i det egna ämnet som undervisas. Även en treårig studie från Kalifornien utförd 

av Rollanda O’Connor, Kristen Beach, Victoria Sanchez et. al. (2017) visar på vikten av 

strukturerade läsinstruktioner för elever med LD (learning disabilities). Studien utfördes på 

elever i 6-8th grade och avsåg ämnet amerikansk historia. Studien kom fram till att en 

kombination av specifik ordträning (där fokus låg på stavelser) varje dag tillsammans med 

tre strategier för att hitta centrala fenomen i texterna som jämfördes och kontrasterades så 

ökade kunskaperna. Båda studierna visar på vikten av att lärare i SO och NO inte bara arbetar 

med ämnesinnehållet utan att de också lägger tid på att arbeta med tydliga 

inlärningsstrategier som syftar till att eleverna lär sig läsa ämnesspecifika texter.  

 

Ofta räcker det dock inte med guidad läsning utan eleven kan behöva kompensation genom 

att få texterna upplästa istället. Erin Bone och Emily Bouck (2017) har i sin studie Accessible 

text- to -speech options for students who struggle with reading gjort klassrumsobservationer 
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där elever fått tillgång till text-till-talteknik och de konstaterar att det är viktigt att läraren är 

insatt i tekniken för att den ska komma till användning på ett tillfredställande sätt i 

klassrummet. De förespråkar inte någon särskild hårdvara eller programvara men jämför 

Chromebooks insticksprogram och Ipadens appar. De menar att den lättillgängliga och enkla 

tekniken som eleverna har tillgång till ger en ökad känsla av autonomi vilket är viktigt för 

äldre elever. Det är heller inte lika stigmatiserande när den assisterande tekniken finns att 

tillgå i ett redskap som alla har tillgång till.  

 

Både Tjernberg (2012) och Zipoli (2017) lyfter vikten av strukturerad undervisning där 

läraren är påläst och kunnig inte bara inom sitt ämne utan även påläst och kunnig kring de 

elever man undervisar och deras behov. Även Michael Pressley (1998) lyfter vikten av en 

närvarande lärare som var tydlig och förutsägbar och ger hjälp till de som behöver det. Han 

menar också att det är viktigt med positiv förstärkning. Eleven med specifika läs- och 

skrivsvårigheter ska ha en undervisning utformad på så sätt att den inte sätt att det inte blir 

ett handikapp som Britta Ericsson (2010) uttrycker det. Tillgänglighet handlar om att redan 

i planeringsstadiet tänka in och inkludera olika vägar till förståelse i arbetssättet så att alla 

elever har tillgång till den kunskap som det ska utveckla och resonera kring. En väl utformad 

undervisning där inkluderingsperspektivet varit invävt från början kräver inte extra 

anpassningar då de eliminerats i planeringsstadiet.  

 

4.3.1 Specifika läs- och skrivsvårigheter - en livslång utmaning  

De svårigheter och utmaningar som en specifik läs- och skrivsvårighet innebär tar inte slut 

för att skolan gör det. Anna Fouganthines (2012) avhandling är longitudinell via tre studier 

av 30 svenska elever med specifika samt generella läs- och skrivsvårigheter vilka hon följt 

och studerat ända upp i vuxen ålder. De slutsatser som dras är att elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter på egen hand får utveckla copingstrategier för att kompensera för sina 

läs- och skrivsvårigheter. Vidare konstateras det att många lärare uppmärksammat att 

eleverna hade brister i sin läs- och skrivinlärning men inte visste hur de skulle gå vidare för 

att hjälpa eleverna, vilket lämnar eleverna med signifikant lägre självförtroende, sämre 

motivation och lägre koncentrationsförmåga än eleverna i kontrollgruppen. Läsförmågan 
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påverkar också betygen. I studien påvisas att 

elever med låg läs- och skrivförmåga bland 

annat. hade signifikant lägre betyg i NO i åk 9 

jämfört med kontrollgruppen. Andra slutsatser 

som dras i studien är att majoriteten av 

deltagarnas läsutveckling stannar av och i flera 

fall stagnerar efter 15 års ålder och deltagarnas 

läsutvecklingstakt minskade i de flesta fall efter 

högstadiet. Dock lyfter Fouganthine (2012) de 

lärare som lyckas bra och möter eleverna utifrån 

deras svårigheter. Dessa lärare hade en 

undervisning som genomsyrades av tydlighet där de 

lägger fokus på läs- och skrivträning från tidig ålder. Träningen var varierad och läraren hade 

ett brett teoretiskt kunnande.  

God undervisningssed kan enligt ovanstående studier sammanfattas till engagerade lärare 

med stor kunskap om hur barn med specifika läs- och skrivsvårigheter behöver bli bemötta 

för att kunna tillägna sig kunskap på ett likvärdigt sätt. Lärare med god pedagogisk kunskap 

arbetade med tydlighet, engagemang och förståelse för det enskilda barnet.  

Tidigare nämnda studier visar på en mångfacetterad bild där flera faktorer måste samverka 

för att skapa en tillgänglig inlärningsmiljö för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. 

Den studie Washburn et. al. (2017) fokuserar på nyutbildade lärare och dess kunskap om 

specifika läs- och skrivsvårigheter, detta fokus är smalare än det som kommer att avhandlas 

i följande studie men ger ändå en viktig bild då det visar att det finns ett intresse för att 

studera de faktorer som avgör hur situationen och förståelsen ser ut för elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter i skolan. Bell et. al. (2011) trycker också på vikten av att se det 

komplexa nätverk av faktorer som påverkar elevernas förutsättningar i klassrummet. 

Följande studie kommer att göra en ansats att kategorisera dessa faktorer baserat på det som 

framkommit i tidigare nämnda studier. Där Reichenberg (2000), Zipoli (2017),Tjernberg 

(2012) Fouganthine (2012) Bakken et. al. (1997) visar på vikten av väl strukturerad 

undervisning med genomtänkt utformat skolmaterial visar Bell et. al. (2011), Washburn 

(201) och Knight (2018) på vikten av välutbildade lärare som kontinuerligt fortbildar sig och 

samarbetar för att eleverna ska få en tillgänglig utbildning.   

Bildkälla: s. 170 Dyslexi genom 
livet, Anna Fouganthine (2012)  
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5. Teoretiskt perspektiv  
 
5.1 The Ecology of Human Development - ett ramverk av 
påverkansfaktorer  
 
Bronfenbrenner (1979) har skapat en miljöekologisk modell för barns utveckling. Den 

baseras på ett system där faktorer på makro-, exo-, meso- och mikrosystem påverkar barnets 

livsmiljö och utveckling. Bronfenbrenner (1979) liknar sin teori vid ryska dockor där varje 

system är inneslutet i en annan struktur och att de tillsammans bildar en enhet som i högsta 

grad påverkar utvecklingen av ett barn;   

 

As we have seen, the ecological environment is conceived as extending far beyond 

the immediate situation directly affecting the developing person – the object to 

which he responds or the people with whom he interacts on a face-to-face basis. 

(Bronfenbrenner, 1979)  

 

De faktorer som Bronfenbrenner (1979) lyfter i sin modell börjar i dyaden, mötet mellan två 

individer, ett tvåpersonssystem. Genom att se relationen i en dyadform där varje relation i 

anknytningen påverkar båda parter, genomgår båda parter en utvecklingsprocess som 

påverkar relationens form och struktur. I denna studie motsvarar det mötet mellan eleven och 

läraren – mikronivån. Dock består inte klassrummet enbart av två personer utan även andra 

är närvarande i lärsituationen och ingår i mikronivån, exempelvis klasskamrater, andra vuxna 

inom skolan etcetera. Systemet kan enligt Bronfenbrenner (1979) ses som en trebent stol, 

bryts det enda benet av tippas alltihop. 

 

Mesonivån består av supplementary links individer som finns och verkar i samma miljö men 

som inte alltid har direkt interaktion med barnet. I den här studien innefattar detta kollegor, 

speciallärare, specialpedagoger som verkar i det kollegiala lärandet. Bronfenbrenner (1979) 

genomförde ett forskningsprojekt som innefattade föräldrar och lärare för att öka 

skolnärvaron. En av de punkterna som projektet innebar på mesonivå var att hjälpa lärarna 

att förstå:  
that the problem of the underachiever is not necessarily one of insufficent capacity or 

ability, but is frequently one of inadequate environmental support of motivation. (s. 229, 

Bronfenbrenner, 1979) 
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Ovanstående citat visar på hur viktigt det är att inte utgå från ett patologiskt tankemönster 

när det kommer till elever som inte presterar som förväntat såsom elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter. 

 

Exonivån enligt Bronfenbrenner (1979) är den systemnivå där barnet aldrig själv befinner 

sig men ändå påverkas utav. I denna studie handlar det om skolgemensamma och 

kommungemensamma satsningar som skapar konsekvenser för elevens utveckling. 

Exonivån menar Bronfenbrenner (1979) syftar till händelser som i en tvåstegsnivå påverkar 

individen på mikronivå. På samma sätt kan processer på mikronivå skapa effekter på 

exonivå. Enligt Bronfenbrenner (1979) tangerar meso och exonivåerna in i varandra där 

samband, kommunikation och tillgänglig kunskap interagerar på båda nivåer. 

Bronfenbrenner lyfter exemplet med TV-tittande. Problemet, som han ser det är inte TV-

tittandet i sig utan vad som uteblir när TV-tittande ökar till exempel, rörelselekar, samtal, 

läsning och social samvaro med andra.  

 

Makronivån menar Bronfenbrenner (1979) handlar om övergripande ideologiska mönster, 

lagstiftning och sociala institutioner och kommer i denna studie representeras av hur lärare 

förbereds för sitt uppdrag. Makrosystemet manifesterar sig i det innehåll och den form som 

kulturer och subkulturer framgår när man analyserar ett fenomen ur en ekologisk 

utvecklingsmiljö.   

 

 Allt detta samverkar menar Bronfenbrenner (1979) till en helhet ”A child´s ability to learn 

to read in the primary grades may depend no less on how he is taught than on the existence 

and nature of ties between the school and the home.” (Bronfenbrenner,1979) 

 

Bronfenbrenner lyfter också begreppet ecological transitions som sätter fingret på stöttning 

och förförståelse i samband med att en person byter miljö som att till exempel. börja 

högstadiet. Vilken förförståelse har barnet fått av lärare, äldre syskon och kamrater? Vilken 

förförståelse har läraren om barnet? Bronfenbrenner (1979) menar att den 

utvecklingsmässiga vikten i ecological transitions ligger i att barnet träder in i en ny roll där 

det ställs förväntningar på en viss typ av beteende, en ny roll att träda in i. ”Roles have a 

magiclike power to alter how a person is treated, how she acts, what she does and thereby 

even what she thinks and feels.” (Bronfenbrenner, 1979). Detta ställer höga krav på att 

läraren har en god förförståelse men samtidigt inte för vidare fördomar.  
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6. Metod 

I följande avsnitt kommer metodansats förklaras samt en beskrivning av mixed methods, 

vad det innebär för den här studien. Vidare kommer metodansatsens teoretiska 

utgångspunkter redovisas samt hur enkäter och intervjuer designades. Beskrivning och 

urval av data samt en genomgång av validitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden.  

 

6.1 Metodansats 

Metodanasatsen är en hermeneutisk ansats med en analys baserad på Bronfenbrenners 

miljöekologiska utvecklingsmodell, som bygger på individens påverkan inom makro-, exo-, 

meso- och mikronivåer. Detta för att kunna urskilja hur lagstiftning och utbildning korrelerar 

med praktiken. Arbetets syfte är att försöka se hur olika faktorer samspelar och hur 

förutsättningar ges för lärare att skapa en tillgänglig läsmiljö för elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Hermeneutik är tolkandet, hur man betraktar världen och kommunikationen. Att gripa tag i 

ett begrepp eller en företeelse och sträva efter en förståelse, ett samspel mellan förståelse och 

förklaring. Varför är det så här? Vi börjar planlöst med en fråga, en tanke men under resans 

gång ger de små pusselbitarna en helhetsbild. Vi går från ”del till helhet och från helhet till 

del” (Ödman, 2017). I studien görs en ansats till att få faktorer på olika nivåer att bli en helhet 

och i detta urskilja mönster som kan innebära en ökad medvetenhet kring hur speciallärare 

och specialpedagoger ska kunna stötta och handleda lärare i verksamheten. Ansatsen har 

varit att ur ett hermeneutiskt perspektiv studera de små delarna för att skapa en helhet, små 

delar som ett abonnemang på Inläsningstjänst blir en del av en helhet som bidrar till att 

påverka elevens förutsättningar i klassrummet när det sätts in i ett raster av faktorer på flera 

nivåer. Den lilla delen blir en del av något större som sedan får en direkt konsekvens i det 

lilla mötet i klassrummet. I ett mönster kan detaljer urskiljas men för att får svar på djupet 

behövdes också intervjuerna som kompletterar enkätsvaren. Man kan se det som att man 

ställer in ett mikroskåp, man zoomar in och zoomar ut och olika bilder framkommer av 

samma motiv.  
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För att kunna observera ett fenomen på flera nivåer såsom i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell krävs en kombination av de båda. Metoden kan liknas vid en 

tårta, man kan se en tillsynes perfekt tårta i glasdisken på ett konditori men för att uppleva 

tårtan på riktigt och komma under den perfekta ytan behöver en bit skäras ut och smakas 

på. Kvantitativt perspektiv är användbart för att undersöka empiri, hur många som har 

tillgång till exempel. fortbildning eller tekniska hjälpmedel. Det kvalitativa perspektivet är 

att undersöka innehållets kvalitét och få en inblick lärares subjektiva uppfattning kring 

specifika läs- och skrivsvårigheter.  

Utifrån de svar som inkom i enkäten delades de olika faktorerna in i de fyra nivåerna i 

Bronfenbrenners miljöekologiska modell (1979)  

Mikronivån handlar läraren, eleven och klassrummet om vad som händer inne i 

klassrummet samt vilka inkluderingsstrategier som används i där. Vet lärarna vilka elever 

som har specifika läs- och skrivsvårigheter och hur anpassar de för dessa elever?  

Mesonivån, kollegorna och det kollegiala lärandet, lyfter kollegornas roll samt det 

kollegiala lärandet, samarbetar lärarna med specialpedagog och speciallärare och hur ser 

det arbetet ut? 

Exoperspektivet handlar om kommunikation och orsakssamband, hur ser 

kunskapsöverföringen ut kring elevers behov? Görs anpassningar på skolnivå för att främja 

inkludering? Har arbetsplatsen fortbildning kring specifika läs- och skrivsvårigheter?  

Slutligen kommer makroperspektivet att visa på externa faktorer såsom hur lärare upplever 

att de rustas för sitt uppdrag i skolan, fick de med sig kunskap om specifika läs- och 

skrivsvårigheter i sin grundutbildning?  

 

6.2 Mixed methods  

Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder kallas mixed methods där enkäter och 

intervjuer ingår för att få en översiktbild på hur lärare uppfattar och hanterar specifika läs- 

och skrivsvårigheter. Nataliya Ivankova och Plano Clark (2018) menar att mixed methods är 

en bra approach när man använder sig av Bronfenbrenners miljöekologiska modell.  

 
This approach recognizes and explains the interwoven dynamic relationships that exist 

between various individual and environmental factors, such as personal, interpersonal, 

organizational, community and societal contexts, which seem to reflect the growing 

complexity of the field of mixed methods. (Ivankova & Clark, 2018) 
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Vidare menar Ivankova och Clark att Bronfenbrenners ekologiska system är ett bra 

ramverk för mixed research. Den socioekologiska modellen har enligt Ivankova och Clark 

(2018) tre sammankopplade nivåer och varje komponent består av ”the mixed methods 

research process, mixed methods research content, and mixed methods research contexts” 

(Ivankova & Clark , 2018)  

 

Alan Bryman (2008) gör en tydlig distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ forskning där 

han menar att kvantitativ forskning är deduktiv och en prövning av teorier, en vetenskaplig 

modell som främst är naturvetenskaplig och vars ontologiska inriktning är objektivistisk. 

Kvalitativ forskning däremot är enligt Bryman (2008) induktiv, en teorigenerering som har 

ett tolkande synsätt med en konstruktivistisk inriktning. Samtidigt menar Bryman (2008) att 

man inte ska ”ska slå en kil” mellan de två inriktningarna och anse att de är oförenliga men 

som forskare bör man vara medveten om att flermetodsstrategier inte är en universallösning, 

fler metoder och större empiri behöver inte innebära ett bättre resultat. Bryman (2008) menar 

att en flermetod underlättas av att den inte åtföljs av ett epistemologiskt eller ontologiskt 

bagage. 

 

I denna studie används just mixed methods eftersom enbart intervjuer inte hade gett något 

resultat som går att generalisera statistiskt, samtidigt går det inte att bara ha kvantitativa 

metoder då de inte gett något djup eller gett förklaringar till varför saker och ting förhåller 

sig på ett visst sätt. Då syftet med studien har varit att hitta data på flera nivåer utifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell behövde också empirin hämtas in på flera 

nivåer. Observationer hade inte kunnat ge kunskap om vilka aspekter lärare tar hänsyn till i 

sin planering och inte heller kunskap om hur de tillägnar sig ny forskning och kunskap. 

 

6.3 Urval och genomförande 

Kvantitativ metod är enligt Bryman (2008) en forskningsstrategi som innehåller fyra viktiga 

drag: mätning, kausalitet, generalisering och replikation. I denna studie var syftet att inhämta 

data från verksamma NO- och SO-lärare. Hypotesen var att det fanns en skillnad i de 

yrkesverksammas utbildning och kunskap om specifika läs- och skrivsvårigheter. För att 

undersöka detta behövdes det som Bryman (2008) uttrycker det ”rätt undersökningsmiljö” 

skapas. I detta fallet var utmaningen att hitta tillräckligt många respondenter som var villiga 

att svara på surveyn. Valet föll på Facebook då många lärare är aktiva i olika intressegrupper 

där och en snabb sökning resulterade i att två grupper med totalt 14 800 medlemmar hittades. 
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Administratörerna för de två olika grupperna kontaktades för att få godkännande. Enkäten 

skapades i Google formulär då den kan skapa olika typer av frågor, både öppna och slutna 

samt att resultaten kan exporteras till ett kalkylark för vidare bearbetning. För att försöka ge 

respondenternas någon form av sekretess på Google utformades formuläret på ett sådant sätt 

att man inte registrerade någon mailadress och inte behövde ange någon personlig 

information för att få åtkomst till formuläret. Detta innebär att ingen personlig information 

samlats in och sparats i formuläret. Frågorna utformades enligt Brymans (2008) riktlinjer för 

hur surveyfrågor skulle ställas och sedan rådfrågades några kollegor om frågornas 

utformning innan formuläret skapades och publicerades i gruppen på Facebook. Enkäten som 

designades i Google formulär innehöll 10 frågor där både stängda frågor med kryssalternativ 

samt frågor med fritext ingick. Samtliga frågor besvarades av respondenterna. 

Studien initierades med att en enkät lades ut i två ämnesspecifika Facebookgrupper NO i 

grundskolan med strax över 10 000 medlemmar samt gruppen SO/SH-lärare med ca 4800 

medlemmar där totalt 152 svar inhämtades. Martyn Denscombe (2016) menar att Facebook 

kan vara ett bra alternativ för att nå ut till många användare. Svarsfrekvensen är procentuellt 

låg om man ser till antalet medlemmar i gruppen men bara för att det finns 10 000 

medlemmar i en grupp Facebook så betyder inte det att samtliga är aktiva. De 152 svar som 

inkom, inkom inom 72 timmar och efter det har inte ett enda nytt svar registrerats trots att 

enkäten låg öppen i båda grupperna i över 3 månader.  

Frågorna handlar mycket om faktorer som lärarna själva inte styr över och på detta sätt har 

avsikten varit att respondenterna har en större benägenhet att svara sanningsenligt. Syftet 

med studien har varit att inhämta empiri från lärargruppen NO och SO-lärare för att få en 

indikation på hur det ser ut på makro och meso-nivåerna. Det var också för att inhämta 

underlag till intervjufrågorna som skulle användas i den kvalitativa studien. Då ett begrepp 

såsom ”fortbildning” kan betyda olika saker för olika individer så blev det angeläget att följa 

upp den kvantitativa surveyn med intervjuer.  

 

Utöver detta har åtta intervjuer gjorts med NO- och SO- lärare som arbetar i högstadiet. Först 

mailades 14 skolor med frågan om någon kunde ställa upp på en intervju men ingen svarade 

eller erbjöd sig så då skickades frågan ut på Facebook där det på mindre än 36 timmar kom 

in så pass många svar att åtta intervjuer kunde bokas in. Samtliga arbetar på högstadiet och 

undervisar i SO eller NO. Skolorna har mellan 300 och 500 elever och alla lärare som 

intervjuades hade examen och minst två års arbetserfarenhet. Fyra intervjuer utfördes genom 
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personligt besök i verksamheten och resterande fyra genomfördes på telefon eller Facetime 

på grund av det geografiska avståndet. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades.  

 

De svar som samlats in via enkät och genom intervjuerna har kategoriserats utifrån 

Bronfenbrenners modell. Svar som berör dyaden har kategoriserats in på mikronivå, svar 

som befinns ligga inom makro har presenterats där då de påverkar eleven i klassrummet 

men pågår på en arena som eleven i fråga inte har tillträde till. Svaren från de åtta 

intervjuerna har kategoriserats på samma sätt, respondenterna heter L1, L2, L3 och så 

vidare. men behöver inte särskiljas mer än så, samtliga arbetar på högstadiet, är behöriga 

och har arbetat som lärare i minst två år där de undervisat i NO eller SO. Totalt inbegriper 

studien 152 enkätsvar och åtta intervjuer. 

 

6.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som utgör grunden i en kvalitativ studie enligt 

Denscombe (2016) Validitet är det som avses när man undersöker om rätt fokus studerats i 

studien. Reliabilitet är ett mått på trovärdighet, dvs är studien pålitlig? Vid kvantitativa 

studier baseras på att data är valid och metoderna tillförlitliga. I detta arbete har enkäten 

tilldelats flersvarsalternativ på de frågor som kan kräva lite bredare svar. Frågor som inte är 

värdeladdade har enbart innehållit några svarsalternativ. Fördelar med kvantitativ analys är 

att den mäter mängd och vad som är frekvent förekommande. Det går alltså att urskilja 

tendenser på ett bredare plan. Vad det gäller generalisering kan en survey i den här 

storleken endast ses som ett stickprov och då behövs ett sannolikhetsurval göras. Det 

innebär att de slutsatser som dras utifrån denna survey kan dras utifrån den miljö som 

svaren inhämtats, dvs. av lärare som också använder Facebook. För att en större statistisk 

säkerhet hade enkätsvar också behövts inhämtas av lärare direkt från skolorna från lärare 

som inte använder sig av Facebook. Kvalitativ empiri däremot ger ett djup där kvantitativa 

studier ger en bredd.  

 

6.4 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) så finns det fyra grundläggande etiska krav. De krav som 

ingår är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Samtliga informanter har 

frivilligt ställt upp och gett sitt samtycke, de har också blivit garanterade sin konfidentialitet 

och hur deras information kommer att användas. De är upplysta om att de har möjlighet att 

avbryta sin medverkan om de så önskar. Enkäterna är helt anonyma och ingen information 
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om respondenterna är insamlad utöver svaren i enkäten. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades helt avidentifierat. Informationen har förvaltats enligt de nya riktlinjerna för 

GPDR och inga personuppgifter eller inspelningar har sparats.  
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7. Resultat 

Om vägen är för lång till den kunskap man egentligen ska visa då tappar man ju suget som 
elev, så det är den största utmaningen för mig som lärare.(L7) 

 
 
Följande resultatdel kommer att presenteras utifrån Bronfenbrenners miljöekologiska modell 

med mikro-, meso-, exo- och makroperspektiv utifrån frågeställningarna. Det vill säga, NO- 

och SO- lärares förutsättningar och kunskap att kompensera och motverka de konsekvenser 

som en specifik läs- och skrivsvårighet innebär i så stoffrika ämnen som SO och NO.  

De kommer att delas in i de olika delarna utifrån att faktorer på fler arenor påverkar elevens 

och lärarens förutsättningar till utveckling och lärande, även där eleven själv inte befinner 

sig.  Faktorer som tidigare nämnd forskning visat är vitala för elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Varje nivå innehåller svar både från intervjuerna och enkätstudien som ingår i den nivån 

(se bilaga 1 och 2). Enkätsvaren kommer att redovisas först och sedan kompletteras med 

intervjusvaren på varje nivå.  

7.1 Mikroperspektivet – läraren, eleven och inkluderingsperspektivet  

På mikronivån, i dyaden finns det 

relationella mötet mellan eleven och 

läraren. Här inträder både eleven och 

läraren i sina roller som en del av ett 

mikrosystem. Samtidigt finns det en 

maktskillnad. Det är läraren som ska 

bedöma och styra undervisningens 

innehåll. 
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Majoriteten av lärarna i enkätstudien, 72 %, vet vilka elever som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Av lärarna som svarat tycker sig 26 % ha någorlunda koll på vilka som har 

läs- och skrivsvårigheter. Värt att notera är också att 2% uppger att det är ”omöjligt att ha 

koll på” vilka elever i deras egna klasser som har specifika läs- och skrivsvårigheter något 

som står i direkt konflikt med skollagstiftningen där det föreskrivs att elever ”ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” 

(SFFS 2018:1098) 

I de efterföljande intervjuerna så kunde samtliga respondenter konstatera att de i princip hade 

koll men samtidigt så visade man tydligt att själva diagnosen inte var det primära utan att när 

det fanns behov var det flera av respondenterna som innefattade samtliga elever som hade 

någon form av utmaning med läsandet och skrivandet. I samtalen kring överlämningar 

förklarade flertalet att överlämningar har man fått men de hamnade oftast i någon pärm som 

man sedan inte tittade på i någon nämnvärd utsträckning. Ingen uppgav att de hade 

fullständig kunskap men uppgav att det var ca 3-5 per klass som hade specifika läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Jo, det har jag givetvis men sen så är ju en diagnos lite, ja, det är som att säga att man har 

köpt en bil – det säger egentligen inte så mycket. Sen om det är en Skoda eller en Jaguar 

det behöver man ju titta närmare på, det vill säga hur just den eleven fungerar och vilka 

behov just den specifika eleven har (L7) 

 

För lärarna i intervjuerna så var perspektivet bredare. Det finns fler elever som kämpar med 

språket och behöver stöttning även om det inte finns någon diagnos på papper. De ser helt 

enkelt till de enskilda eleverna och dess behov. Flera av lärarna i intervjuerna lyfter vikten 

av överlämningar men trycker också på vikten av att man måste lära känna eleven i sitt eget 

klassrum för att kunna avgöra vad den behöver just där då, i deras eget mikrosystem, i 

dyaden.  

 

7.1.1 Kompenserande arbetssätt i klassrummet  

Tillgänglighet handlar om att redan i planeringsstadiet tänka in och inkludera olika vägar till 

förståelse i arbetssättet så att alla elever har tillgång till den kunskap som det ska utveckla 

och resonera kring. En väl utformad undervisning där inkluderingsperspektivet varit invävt 

från början kräver inte extra anpassningar då de eliminerats i planeringsstadiet.  
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Enkätstudien visar att den vanligaste anpassningen är extra provtid (89%) tätt följt av att 

läraren läser upp texter gemensamt i klassen (77%).  

 

 
 

I de intervjuer som genomfördes, där lärarna fick möjlighet att utveckla sina svar, så märktes 

det att flertalet gjorde ett antal anpassningar per automatik. Det var självklart för dem att 

variera undervisningen och kunskapsredovisning. Andra lade inte så mycket vikt vid 

anpassningar av sin undervisning utan lade sin tilltro till tekniken. I intervjuerna 

framkommer en skillnad mellan de som har en djupare och bredare förståelse av specifika 

läs- och skrivsvårigheter och de som endast såg det som att det handlar om att läsa långsamt 

och stava dåligt. Det fanns också skillnader i inkluderingstanken, om man pekar ut några 

eller om utarbetat strategier som ger tillgänglighet direkt.  

 

Ja, jag anpassar alltid från början. Tänker in det direkt så om jag till exempel ska ge dem en 

instruktion till någonting så finns det alltid både bildstöd och ljudstöd. Jag går igenom det 

muntligt, jag går igenom det skriftligt jag brukar lägga till någon bild. Det är inte bara vissa 

som får anpassningen utan det ska liksom finnas för alla för även de högpresterande eleverna 

har ju nytta av anpassningen också.(L2)  

 

Vidare lyfter flera respondenter vikten av kommunikation med eleverna att man pratar med 

varje elev, lyssnar på denne och fokuserar på att lärare och elev tillsammans jobbar för att 

utveckla undervisningen och anpassningar. Som en av respondenterna halvt ironiskt 

uttryckte det ”Det är ju alltid bra om man pratar med dem, så att man vet hur de vill ha det 

(L6)” Detta innebär att man har fokus på individuell anpassning för en specifik elev. Det är 

bra att man har fokus på kommunikation och anpassningar men det innebär också att man 
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inte arbetar utifrån en inkluderande grundstruktur. Läraren har alltså en planering och får 

göra ändringar, tillägg och anpassningar utifrån den för att det ska bli tillgängligt för elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter. Detta skiljer sig från det perspektiv som L2 beskriver 

i citatet ovan där hen direkt utarbetat en undervisning som är tillgänglig från början. Vidare 

beskrev ett par lärare i intervjuerna att de var bra med resurspersoner i klassrummet som 

kunde läsa och skriva åt de elever som behöver det. Fördelen var att läraren hade tid att sätta 

sig med elever och ställa följdfrågor på prov om det behövs. Andra lärare lade sin 

huvudsakliga tilltro till tekniken och lade det på eleven att anpassa efter sina behov.  

 

Ja, vi har ju några då, de får ju lättare material och så har de har ju rätt till inläsningstjänst 

då så de kan lyssna på det och så får de ju rätt till längre tid till allting och det är väl det vi 

gör egentligen (L1)  

 

För flera av respondenterna innebar anpassningar just det som förespråkas, ett inkluderande 

arbetssätt där alla i klassrummet, man har inte uppfunnit speciallösningar för varje elev utan 

bygger undervisningen på tillgänglighet, andra trycker på vikten av att prata med eleven och 

fråga, göra dem delaktiga i utformningen av sin egen utbildning.  

Sen fanns det också respondenter som inte reflekterade över sitt eget pedagogiska utövande 

utan lade fokus på tekniken som den viktigaste kompenserande faktorn för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Resultatet visar att inkluderingsstrategierna skiljer sig åt beroende på 

hur insatt läraren är i vad specifika läs- och skrivsvårigheter innebär för eleven.  

7.2 Mesoperspektivet – kollegor, och det kollegiala lärandet 

Mesoperspektivet är en den 

utvecklingsekologiska miljö som 

ligger närmast mikronivån. I 

mesosystemet finns de människor 

som ibland men inte alltid träffar 

eleven. Kollegor, skolvärdinnor, de 

olika yrkeskategorierna i 

elevhälsoteamen och så vidare. som 
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finns representerade på en skola. Att inspireras av de som står dig närmast på arbetsplatsen, 

utbyta erfarenheter och diskutera kluriga pedagogiska dilemman är en viktig del för att 

utvecklas i sin yrkesroll. 

 

 Enkätstudien visade att endast 38% av respondenterna samarbetar regelbundet med 

speciallärare/specialpedagog kring specifika läs- och skrivsvårigheter. 15% har inte 

handledning då det inte ansågs behövas och 33% fick en initial överlämning när man började 

undervisa klassen. 14 % av ämneslärarna fick inte någon överlämning men önskade en sådan.  

 

Bland de intervjuade fanns det varierande svar, en tog hjälp av särskolan då hen ansåg att det 

bästa materialet fanns där.  

 

Specialpedagogen är en jätteresurs, dit går jag absolut men de man verkligen ska gå till det 

är dem som är på särskolan. Där knycker jag ju hur mycket som helst, jag är inne hos dem 

hela tiden och frågar hur de gör för deras material är ju fantastiskt och de är så duktiga på 

att anpassa. (L4) 

 

Ett par av de intervjuade uttrycker vikten av att kunna bolla med specialpedagog eller 

speciallärare när de känner sig osäkra kring en fråga, behöver tips kring lämpligt material 

eller hur de ska gå vidare med en viss elev. Tyvärr svarade också flertalet att de hade lite 

eller ingen kontakt med specialpedagog eller speciallärare. Den kontakt de hade var i 

samband med överlämningar kring elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, 

överlämningar som en del upplevde som bristfälliga. Även en underliggande maktskillnad 

framträdde där specialpedagoger och speciallärare hade tillgång till information som inte 

lärarna hade tillgång till. 

 

 Ja, och där märkte vi att det var en del som hade missats även från specialpedagogs håll. 

Där det stod i det här systemet som vi inte kommer åt, där det kom fram saker när det hade 

gått några månader på hösten. (L1) 

 

Det varierade stort mellan lärarna hur mycket förtroende man uppvisade för speciallärare och 

specialpedagoger och det visar på vikten av att dessa yrkeskategorier arbetar nära och är 

tillgängliga för lärarna. På frågan om vilket stöd och samarbete de önskade uttryckte samtliga 
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att de ville har ett närmare samarbete med speciallärare och specialpedagog. Lärarna ville att 

dessa professioner skulle komma in och arbeta med eleverna i klassrummet.  

 

På frågan till de intervjuade om man pratade anpassningar i arbetslag och ämneslag svarade 

samtliga att man pratade om elever och anpassningar i arbetslaget men sällan eller aldrig i 

ämneslaget. Då mötestiden i ämneslaget gick till planering av olika aktiviteter och 

gemensamma uppgifter. 

Ämneslag är mycket mindre elevbaserat prat i, ämneslagen är det mer organisation och vilka 

uppgifter man ska jobba med gemensamt och där får var och en fundera på hur man 

anpassar uppgiften till just sina elever. (L8)  

 

Resultatet visar på att samarbetet mellan kollegorna på arbetsplatsen skiljer sig kraftigt åt 

mellan olika skolor, ett konstaterande som även Skolinspektionen gjorde i tidigare nämnda 

studie kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan (2011:8). De pedagogiska 

samtalen kring eleverna och anpassningar centreras till arbetslagen och dess form då 

ämneslagstiden ägnas åt andra mer praktiska och organisatoriska frågor. Även samarbetet 

med specialpedagoger och speciallärare skiljer sig åt då några samarbetar regelbundet medan 

andra inte ens får överlämningar.  

 

7.3 Exoperspektivet – kommunikation och organisation 
 
Enligt Bronfenbrenner så innefattar exosystemet händelser som i två led påverkar individen 

på mikronivå. Individen systemets centrum på mikronivå är inte delaktig i det som händer 

på exonivå men påverkas av dess effekter. Detta kan till exempel innebära att elever 

diskuteras i olika sammanhang på skolan utan att de själva är delaktiga. Det kan handla om 

chefbeslut som påverkar inköp av fortbildning, anställning av personal eller teknik. På 

samma sätt kan processerna på mikronivån resultera i effekter på exonivå. Enligt 

Bronfenbrenner (1979) så tangerar meso- och exonivåerna i varandra där kommunikation 

och den kunskap som finns tillgänglig interagerar och växelverkar. Detta innebär att skolans 

organisatoriska förutsättningar påverkar individens förutsättningar på mikronivå.  
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7.3.1 Organisatoriska förutsättningar på arbetsplatsen  

Bland enkätsvaren så angav 

majoriteteten av lärarna att 

skolorna (93%) gör anpassningar 

på organisationsnivå. Av de som 

svarat att anpassningar görs på 

organisationsnivå så har 48% 

angett att eleverna får den hjälp de 

behöver samtidigt som 49% anger att det finns vissa insatser men att dessa inte är tillräckliga. 

Endast 3,3% anger att det handlar om brist på resurser och 2,6% anger att de saknar kunskap. 

Dessa låga resultat på resurs- och kunskapsargumenten är positivt eftersom det innebär att 

tillgängligheten till organisatoriska stödåtgärder inte begränsas av ekonomi och okunskap på 

majoriteten av skolorna.  

 

Bland de intervjuade uppgav samtliga respondenter att deras elever har tillgång till 

Inläsningstjänst och flera skolor har tillgång till digitala resurser online där eleven kan 

anpassa layouten och få texten uppläst. Samtidigt anger flertalet av de intervjuade att de 

digitala hjälpmedlen är avancerade och att många elever inte behärskar dem. ”Inte alla 

behärskar det. De som kanske allra mest behöver det de fixar inte” (L8) Det finns också en 

tendens till att lägga över ansvaret för anpassningar på eleven det vill säga. att skolan och 

läraren har gjort sitt eftersom skolan har köpt en licens till Inläsningtjänst så är alla 

utmaningar lösta.  

 

Samtidigt uppger flera respondenter i intervjuerna att deras egen kunskap om hjälpmedlen 

inte är tillräckliga och att de inte har egen tillgång till programmen vilket leder till att de inte 

kan hjälpa eleverna fast de egentligen vill. De flesta välfungerande hjälpmedelsprogram 

kräver inloggning, licens och en prenumerationskostnad. Det bekostar man för eleven i form 

av elevlicens men inte för de lärare som undervisar:  

 

Ja, alla såna där käcka appar som eleverna får tilldelade och så. Jag står där framme och 

säger till eleverna ”Ni som har Legimus ni använder den” och så sätter jag upp den lilla 

käcka lappen med loggan på tavlan. Men jag har ju aldrig varit inne där för jag har inte 

tillgång till den appen, samma det här med Into Words och de här grejerna som de har, jag 
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kan dom inte. Där skulle jag kunna hjälpa mer med användandet, nu blir det mer näha, det 

krånglar, kolla med it-supporten. (L7)  

 

Sammanfattningsvis så har en stor majoritet av skolorna i enkätstudien satsat på digitala 

hjälpmedel men genom intervjuerna framgår det att det saknas en möjlighet för lärarna att 

bli förtrogna med hur de fungerar. Samt att de arbetar för ett mer tillåtande klimat så att 

eleverna vågar använda hjälpmedlen i klassrummet. Vidare berättar en del respondenter i 

intervjuerna att en del elever inte vill sticka ut i klassrummet och därför undviker att använda 

de digitala hjälpmedel som finns att tillgå trots att de har blivit uppmanade av läraren att 

använda dem. På vissa skolor hade alla elever tillgång till Inläsningstjänst och då blev det 

mindre stigmatiserande att använda menar en respondent i en intervju.  

 
7.3.2 Överlämningarna – lärarens väg till elevinformation  
Samtliga lärare i enkäten har på något sätt fått information om elevernas specifika läs- och 

skrivsvårigheter och majoriteten 82% har fått informationen initialt via överlämningar i 

början på terminen.  

 
På vilket sätt har du i egenskap som NO/SO-lärare fått information om elevers behov av 

anpassningar p.g.a. dyslexi/läs- och skrivsvårigheter? 

 
 

Flertalet respondenter i enkäten anger flera informationsvägar. I intervjuerna fungerar det 

olika. En del får information via arbetslaget och kollegor andra har informationen på en 

lärplattform eller i en pärm . 
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Sen har vi en fil med extra anpassningar gemensamt på skolan, som alla fyller i och kan gå 

in och läsa i. Det tycker jag är bra och då kan man gå in och läsa. (L3)  

 

Sammanfattningsvis så får lärare kunskap om vilka elever de undervisar och majoriteten får 

detta när det börjar undervisa sina elever. Några enkätsvar anger att de också får information 

från vårdnadshavare och ett litet antal enkätsvar får tillgång till utredningarna och kan läsa 

dessa. Samtliga uttrycker värdet av att få en förförståelse för de elever de ska undervisa, de 

efterfrågar en kunskap om eleverna. 

 

7.3.3 Fortbildning på arbetsplatsen  

Enkäten visar att endast 9% 

upplever att de har fått fortbildning 

gediget och återkommande. 63 % 

har fått det någon enstaka gång och 

28% har inte fått någon fortbildning 

inom specifika läs- och 

skrivsvårigheter på sin arbetsplats.  

 

På frågan i enkäten om lärarna 

fortbildar sig själva är det 69% som 

uppger att de fortbildar sig själva 

och 19% som inte fortbildar sig men 

skulle vilja. Endast 12% uppger att 

de inte fortbildat sig på egen hand. 

Respondenterna i intervjuerna har 

svar som ligger i samklang med 

enkätstudien.  

 

Jag har läst en del och kollat en del på UR och så där men man har ju inte fått någon 

fortbildning i skolan. Inte på något ställe jag har arbetat på. Det är ju ganska intressant för 

man förväntas ju kunna det från start för att direkt när man kommer ut och börjar arbeta så 

kommer det att finnas elever med behov. (L5) 
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Utifrån ovanstående uppgifter blir en sammanfattande konklusion att lärarna i både enkäten 

och i intervjuerna har en stor digital tillgänglighet och likaså möjligheten till 

förhandskunskap kring de elever som läraren möter i klassrummet. Dock finns det en stor 

ojämlikhet i hur huvudmannen tillgodoser lärarens möjlighet till fortbildning inom specifika 

läs- och skrivsvårigheter. En respondent berättar i intervjun att de funnits fortbildning kring 

specifika läs- och skrivsvårigheter men att den fick bara lärarna i svenska och engelska gå, 

ämneslärarna fick istället en kurs i betyg och bedömning. Resultatet visar att det skiljer sig 

stort mellan skolorna men att den huvudsakliga organisatoriska faktorn är att huvudmannen 

köper in diverse program och appar som syftar till att underlätta för elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter. Vissa skolor administrerar fortbildning men då är det främst lärare i 

språk som får tillgång till den typen av fortbildning.  

 

7.4 Makroperspektivet – Att rustas för sitt uppdrag 

En lärarutbildning för att bli ämneslärare i åk 7-9 innebär i snitt 4,5 års högskolestudier. Av 

dessa ska en 7,5 poängskurs, det vill säga att 5 veckors heltidsstudier, ägnas åt det 

specialpedagogiska perspektivet. I enkäten uppgav 53% att de fått kunskap om specifika läs- 

och skrivsvårigheter i sin grundutbildning. 

Tabell 1. NO och SO-lärare som fått utbildning i dyslexi i grundutbildningen 

 

Ovanstående siffror visar tydligt att det för över 20 år sedan endast var en fjärdedel som fått 

med sig kunskap om specifika läs- och skrivsvårigheter i sin grundutbildning. Vidare kan det 

konstateras att antalet lärare i NO och SO som fått med sig kunskap om dyslexi i sin 

utbildning minskar marginellt. I studien av Knight (2018) uppger att 72 % av lärarna i 

Storbritannien att inte hade fått någon utbildning alls inom dyslexi under sin utbildning. 

Antal undervisningsår Ja Nej Ja % Nej % 

0>5 23 17 57,5% 42,5% 

5<10 20 12 62,5% 37,5% 

10<20 32 21 60,38% 39,62% 

20< 7 20 25,93% 74,07% 

Totalt 82 70 53,95% 46,05% 
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Siffrorna från denna enkätundersökning ligger bättre till då respondenterna anger att 54% 

anger att de fått utbildning kring specifika läs- och skrivsvårigheter.  

Samtliga respondenter i intervjuerna uppger att om de fått något alls så var det en kortare 

kurs i läs- och skrivsvårigheter där den ingick i en kurs tillsammans med neuropsykiatriska 

funktionsvarianter, någon hade valt till en extrakurs själv. Flertalet uppger att innehållsfokus 

låg på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En respondent berättar att 

kursen hölls på engelska för att locka internationella studenter men att kursledaren själv var 

obekväm med att föreläsa på engelska så att kursen hade varit helt bortkastad. En respondent 

som även hade idrott i sin kombination lyfte skillnaden i didaktik på de olika 

ämnesutbildningarna.  

 

Idrott var det mer; Hur gör man om någon kommer i rullstol, vad gör du om eleven har 

trasiga kläder och dålig hygien, vad gör du om en elev har en hörselskada och inte kan 

uppfatta vad du säger i badhuset och så vidare. hela tiden att man måste tänka på alla – 

undervisningsfokus, vad är syftet. Så var det aldrig i historiestudierna. Hur har du läst den 

amerikanska historien? Hur gör du det så alla blir inspirerade? Ingenting om 

funktionsvarianter, inte ett ord. (L4) 

 

Utifrån enkätstudien och respondenternas svar går det att konstatera att fokus på 

funktionsvarianter inte ingår i någon större grad för lärare som ska undervisa i NO och SO. 

En respondent har idrott som kombination där ämnesdidaktiken var mer inriktad på 

funktionsvarianter. Lärarutbildningen varierar på de olika lärosätena och även om de i 

huvudsak följer högskoleförordningen och utbildar de blivande lärarna inom 

funktionsvarianter har ingen av de intervjuade respondenterna uppgett att de fått med sig till 

en tillfredställande mängd med kunskap för att kunna bemöta specifika läs- och 

skrivsvårigheter efter avlagd examen. Lärarna i intervjuerna upplever inte att de rustats 

tillräckligt för sitt uppdrag att undervisa elever med specifika läs- och skrivsvårigheter i sin 

lärarutbildning och enkäten visar att endast hälften av lärarna har fått med sig någon kunskap 

kring specifika läs- och skrivsvårigheter i sin grundutbildning.  
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8. Metoddiskussion 

När det forskas och diskuteras kring specifika läs- och skrivsvårigheter är det lätt att hamna 

i en analys av de språkliga svårigheterna och ner på detaljnivå studera vilka 

konsonantväxlingar som är extra utmanande och lästräningsmetoderna avlöser varandra 

vilka är mer eller mindre vetenskapligt beprövade. Interventionsforskningen tar sin tydliga 

plats bredvid de narrativa djupintervjuerna som ger ett kvalitativt djup i en dyslektikers ofta 

mödosamma skoltid. Det var svårt att hitta svenska forskare som tittat på specifika läs- och 

skrivsvårigheter och skolans ansvar för tillgänglighet och internationellt hittades ett fåtal.  

Varför valet att undersöka fenomenet utifrån ett lärarperspektiv när det är elevens upplevelse 

i klassrummet som egentligen är det viktigaste var för att kunna få studera fenomenet utifrån 

ett tendensperspektiv. Visst hade en studie kunnat utgå från eleverna men då hade 

perspektivet aldrig kommit längre än mikronivån men genom att studera en profession som 

är så avgörande viktig för barnet på mikronivå men ändå befinner sig på fler nivåer i systemet 

så bildas ett mer mångfacetterad bild.  

 

Den största utmaningen har varit att få lärare att ställa upp. Få lärare anser sig ha tid för att 

delta i intervjuer. Även de rektorer som jag kontaktade hade en extremt låg svarsfrekvens 

och resulterade att inga intervjuer bokades via denna kanal. Svårigheten i att få ta på empiri 

är skadligt för forskningssamhället. Om man inte anser sig att ha tid för att ge en bild av sin 

verklighet och uppfattning finns det då tid för egen reflektion kring sitt uppdrag? De 

respondenter som ställde upp finns i det utökade nätverket. Då frågan om någon skulle kunna 

tänka sig att ställa upp på intervju delades av vänner på Facebook inkom ett flertal 

erbjudanden som resulterade i 8 bokade intervjuer inom 72 timmar. I erbjudandet ingick 

också ett incitament om utlovat fika, något som Denscombe (2016) menar är en bra metod 

för att öka svarsbenägenheten och som verkar ha gett effekt. 

Vad det gäller den kvantitativa empirin så menar Denscombe (2016) att en survey på nätet 

inte representerar något statistiskt urval av befolkningen som helhet så Facebook må vara 

bra men representerar inte ett grupps urval i sin helhet. Enligt Skolverkets statistikverktyg 

fanns det år 2018 29 498 behöriga lärare i samhällskunskap i svenska skolväsendet samt 27 

834 behöriga lärare i biologi så om nu NO- gruppen på Facebook hade 10 000 medlemmar 
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motsvarar det lite över en tredjedel av Sveriges undervisande lärare. I SO:n med sina 4800 

medlemmar motsvarar det en sjättedel lite drygt. Ser man till svarsfrekvensen dvs. 152 svar 

av 14800 så är det inte statistiskt högt, ca 1%, men eftersom inte alla som är medlemmar i en 

grupp är aktiva på Facebook så är det svårt att veta den procentuella svarsbenägenheten. För 

detta hade man behövt veta hur många som sett enkäten utan att svara och den siffran har 

inte varit möjlig att få fram. I sin helhet har en viss mängd kvantitativ data inhämtats som 

kompletterats med kvalitativa intervjuer för att få en bredare och fylligare bild av 

frågeställningarna. Kvantitativa studier syftar till att vara mätbara även kausalitet, 

generalisering och replikation är viktigt att ta i beaktande. Enkätstudien var procentuellt liten 

och inga värden har ställts emot varandra för att undersöka korrelation så det går inte att dra 

några korrelationsvärden ur enkäten. Det skulle inte vara svårt att replikera enkäten och 

skicka ut den via en annan informationskanal och utifrån det få in fler värden som kan 

jämföras med dem som finns i den här studien. Enkäten kan kallas för stickprovsenkät men 

eftersom enkätsvarens inte validerats genom till exempel. Chronbachs alfa så är inte 

resultatet generaliserbart.  

 

Att använda Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell gav ett stöd och en struktur för 

att skapa en förståelse av fenomenet på ett brett sätt då ett enskilt perspektiv inte skulle räcka 

som förklaringsmodell. Kombinationen av mixed methods och den utvecklingsekologiska 

modellen skapade möjligheten att titta på fenomenet tillgänglighet ut flera perspektiv på flera 

nivåer, där delarna ut ett hermeneutiskt perspektiv representerar bidrar med varsin del som 

påverkar varandra och skapar en helhet där mönster kan urskiljas. Hade en annan metod 

valts, till exempel. klassrumsobservationer hade inte frågeställningen kunnat besvaras på 

dessa nivåer. Denna studie har haft för avsikt att identifiera och analysera några av de faktorer 

som enligt tidigare forskning avgör kvalitén och förutsättningarna för elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter och för att göra det greppbart har en hermeneutisk analys gjorts 

utifrån Bronfenbrenners miljöekologiska modell. Avsikten har varit att studera enstaka delar 

i ett större system, sammanföra dem till en helhet och sedan isolera betydelsebärande 

faktorer.  
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9. Resultatdiskussion 

Elever med specifika läs- och skrivsvårigheter får fortfarande inte idag en likvärdig 

utbildning. I detta måste speciallärare och specialpedagoger finnas och handleda och stötta 

lärare och skolledning i att bidra med en likvärdighet. Det är speciallärare och 

specialpedagoger som besitter den kunskap som behövs för att handleda lärarna i att skapa 

en tillgänglig undervisning. En skola är en levande organism, när det händer något i ena 

delen så påverkar det något i den andra delen. Därför är det viktigt att skolforskning både 

detaljstuderar på djupet men sedan tar ett steg tillbaka för att betrakta den helhet som 

delarna bildar. Alla dessa delar, små som stora. Några formuleringar i en skrivelse från 

SOU eller läraren som bara tyckte att det var onödigt att delta i överlämningarna är alla 

bitar i en stor helhet. Den ena är inte mindre viktig än den andra, alla faktorer, stora som 

små, samverkar ger effekter för den enskilde eleven i klassrummet.  

 

9.1 Lärarens förkunskaper - makroperspektivet 

 Lärare i svensk skola idag har inte fått tillräckliga förutsättningar för att kunna utföra sitt 

uppdrag på det sätt som vår skollagstiftning föreskriver. I lärarutbildningen ingår en 7,5 

poängskurs kring samtliga funktionsvarianter som en lärare kan förväntas möta i sin 

yrkesgärning. Denna kurs syftar inte till att lärare ska lära sig pedagogiska strategier för att 

arbeta kompensatoriskt i klassrummet i syftet att skapa en likvärdig utbildning för samtliga 

elever utan som det heter i SOU 2008:109 ”identifiera elever i behov av särskilt stöd” så att 

”speciallärarna som med sin expertkompetens har nyckelrollen att stödja dessa elevers 

kunskapsutveckling” (2008:109). Hur rimmar detta med de viktiga begreppen ”ledning och 

stimulans samt extra anpassningar”? Vart försvann länken mellan de som skrev 

högskoleförordningen samt lägger grunden för svensk lärarutbildning och de myndigheter 

som leder, styr och kontrollerar den svenska skolan där 205 000 lärare utbildar Sveriges 

framtid? 

Detta ligger i linje med det som Knight (2018) kom fram till i sin studie i England och Wales. 

Även Bell, Doveston och McPhillips (2011) drar samma slutsatser i sin studie som är sju år 

äldre. Detta innebär att flera forskare reagerar på samma fenomen men frågan är om det får 

någon inverkan på den reella praktiken. I studien av Washburn et. al. (2017) trycker 
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författarna på vikten av att lärosäten inte för vidare fördomar samtidigt som de betonar vikten 

av att varje lärare fortbildar sig själv. I Sverige har lärarna via sitt arbetstidsavtal 13 dagar 

avsatta för fortbildning, frågan är om specifika läs- och skrivsvårigheter ingår i dessa? Kan 

det till och med vara så att fortbildningstiden används till annat än fortbildning? Det svaret 

återfinns inte i den här studien. Det får en annan studie avgöra.  

 

Så upplever lärarna att deras grundutbildning och arbetsgivare rustat dem med tillräcklig 

kunskap för att arbeta inkluderande och kompensera för läs- och skrivsvårigheter i 

klassrummet? Nej, inte på långa vägar. De lärare som fått ut någon form av kurs i 

grundutbildningen minns den inte eller anser att den är undermålig. Samtidigt som drygt 

hälften av lärarna i enkäten anger att utbildning kring specifika läs- och skrivsvårigheter inte 

ingått alls. Men arbetsgivarna då? De täcker väl upp det glapp som en bristfällig 

högskoleutbildning ger? Det gäller ju att gräva där man står så att säga. Tyvärr inte, endast 

en tiondel av enkätsvaren anger att de får gedigen och återkommande fortbildning kring 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Ingen av respondenterna i intervjuerna upplevde att de 

fick gedigen fortbildning i ämnet. Så slutsatsen blir således att lärare i svenska skolan har en 

hård lagstiftning att rätta sig efter men det är upp till varje enskild lärare att ensam efterleva 

den då varken grundutbildningen eller arbetsgivare tycks vara benägna att tillhandahålla 

utbildning kring hur man bemöter och anpassar för elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

9.2 Kommunikation och förståelse - exoperspektivet  

Vad händer i kommunikationen? 93% av skolorna i enkäten gör anpassningar på 

organisationsnivå men endast hälften (48%) anser att eleverna får det stöd de behöver. Frågor 

som uppkommer är om anpassningarna är standardmässiga eller om de är utformade utifrån 

varje individ. Kan det också vara så att många lärare är ambitiösa och har höga krav på hur 

skolan ska vara utformad? En respondent tog upp avsaknaden av grupprum, en organisatorisk 

fråga som får pedagogiska konsekvenser samtidigt som det är lätt att lägga sina egna 

eventuella tillkortakommanden på faktorer utanför sin egen profession. Intressant nog är det 

endast 2,6% av respondenterna som anser att avsaknad av lämpliga anpassningar beror på 

bristande kunskap kring ämnet, så man vet vad man ska göra men struntar i det? Eller är det 

så att det i den svenska lärarkåren har samma uppfattning kring specifika läs- och 

skrivsvårigheter som Knight (2018) hittade i sin studie? Samtidigt var det bara 9% som hade 

regelbunden och gedigen fortbildning kring specifika läs- och skrivsvårigheter. Positivt var 
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samtidigt att 39% fortbildar sig på egen hand, detta är något som ingår i förtroendetiden hos 

de lärare som har bilaga M, men samtidigt finns det en risk att lärare fortbildar sig inom det 

de själva tycker är intressant och inte nödvändigtvis det som kan behövas på den enhet de 

arbetar på. Det som görs på organisationsnivå enligt respondenterna är just inköp av 

abonnemang på diverse appar och program men eftersom lärarna ofta själva inte har tillgång 

till programmen så kan de inte hjälpa eleverna när de stöter på hinder. På organisatorisk nivå 

tillhandahålls diverse program och tjänster såsom Inläsningstjänst och dikteringsverktyg. 

 

9.3 Det specialpedagogiska stödet - mesoperspektivet 

I enkäten angav 38,4 % att de regelbundet och återkommande samarbetade med 

specialpedagog eller speciallärare. Resterande hade sporadisk eller ingen kontakt med 

speciallärare eller specialpedagog. Intervjuerna visade att samtliga har stort förtroende för 

specialpedagoger och speciallärare och den vanligaste orsaken till att man inte arbetade var 

för att det inte behövdes just då men uppgav samtidigt att om behovet skulle uppkomma så 

skulle de ta kontakt. Specialpedagogen har i sitt uppdrag att handleda lärare i sitt uppdrag, 

specialläraren ska vara delaktig i utformningen av särskilt stöd för elever i behov. Det är 

positivt att 38% samarbetar regelbundet men för att svenska skolan ska komma närmare 

målet ”En skola för alla” måste likvärdigheten innebära likvärdighet på flera nivåer. I de 

studier som genomlästes i tidigare forskning syntes inte heller någon antydan om att det 

skulle finnas samarbete mellan lärare och speciallärare/specialpedagog, vad detta beror på 

går inte att utläsa enbart utifrån den här studien men är en viktig fråga att studera vidare. 

Transprofessionellt samarbete på arbetsplatsen är viktigt, annars blir det bara en 

papperskonstruktion att ha flera professioner på en skola.    

 

9.4 Anpassningar – mikroperspektivet 

Vad gör då lärarna i klassrummet för att stötta elever med specifika läs- och skrivsvårigheter? 

Både Tjernberg (2013) och Zipoli (2017) har fokuserat på undervisningsdesign och språkets 

betydelse för tillgänglighet. Det handlar inte bara vad som förmedlas, det beror också på hur 

det förmedlas. Reichenbergs (2000) studie är ett utmärkt exempel på semantikens viktiga 

plats i samtliga klassrum. Är det då detta som är det viktigaste för lärarna i den här studien? 

Majoriteten av lärarna ger extra tid vid prov, läser upp texter gemensamt i klassen och ger 

muntliga prov eller en enskild muntlig uppföljning av provet så att eleven har möjlighet att 

utveckla. Flertalet av respondenterna i intervjun arbetade med inkluderande strategier utan 

egentligen lägga vikt vid det. Det var inget konstigt att tillhandahålla fyra versioner av 
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samma innehåll, uppläst text, bildstöd och så vidare blev en del av arbetet. Att göra fyra 

versioner av samma material ses som en nödvändighet och är självklart. Slutsatsen blir att 

trots att dessa lärare inte fick med sig så mycket förkunskaper, om ens något, så har de ändå 

genom sitt engagemang och på eget bevåg gjort sitt bästa för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig sin utbildning men det räcker inte. I sin välmening att inte utsätta eleven för 

överkrav så kan det konstateras att majoriteten av de som intervjuats som inte själva har 

specifika läs- och skrivsvårigheter skalar av innehållet och skapar därmed en Matteuseffekt 

där elever med dyslexi får lägre betyg, något som också Fouganthine (2012) och Ingvar 

(2008) konstaterar. Detta innebär att elever med specifika läs- och skrivsvårigheter utsätts 

för felaktiga insatser under sin skolgång kommer att bli utsatta för undervisning som i bästa 

fall lär dem mindre och i värsta fall skadar deras självförtroende på en sån djup nivå att de 

går vidare i livet med bristfälliga kunskaper och en känsla av att vara värdelösa. Det är inte 

hållbart, svenska skolan måste utbilda ALLA lärare kring vad specifika läs- och 

skrivsvårigheter innebär. Undervisningen för dessa elever ska inte förenklas, den ska 

förändras och i detta arbete måste specialpedagoger och speciallärare ligga i fronten på sin 

arbetsplats.  

  

Som synes ovan så hänger allt ihop. Lärarutbildningens fokus, ämnesdidaktikens fokus, 

skolans och kommunens fokus tillsammans med arbetslagets fokus och den enskilde lärarens 

fokus. Är det som L4 säger att man inkluderar allt direkt eller blir varje avsteg från den 

förväntade ”normaleleven” ett problem och något jobbigt att behöva ta hänsyn till? När SOU 

beskriver specialpedagogiska kursens roll som en kurs i att identifiera och slussa vidare till 

speciallärare så går det stick i stäv med Skollagens (SFS 2010:800) beskrivning att varje elev 

har rätt till det stöd den behöver. Studien som genomförts visar att det skiljer sig mellan 

lärare och skolor och i vår strävan att utforma en skola för alla är detta beklagligt, 

inkluderingsstrategierna på mikronivå kan i lärarens ögon handla om att ge ett förenklat häfte 

och lite extra tid på provet men det kan också innebära att läraren har ett främjande och 

förebyggande arbetssätt som tänker in olika typer av funktionsvarianter i planeringsstadiet. 

Här blir specialpedagoger och speciallärare extra viktiga i rollen som kommunikatörer, en 

länk mellan tidigare erfarenheter, en länk till aktuell forskning och det är de som har 

specialistkunskap kring just specifika läs- och skrivsvårigheter. Just därför måste fler än 38% 

samarbeta regelbundet med dessa yrkeskategorier på skolorna. Det är i de små mötena som 

stora saker händer. Varje specialpedagog som tar klivet in i klassrummet och stöttar enheten 

i främjande och förebyggande arbetssätt som skapar effekter som varar i år framöver. Delarna 
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skapar en helhet, eller som det gamla ordspråket ” The devil is in the details” syftar på, 

detaljerna må ligga dolt men det påverkar slutresultatet mer än man kan ana. Har en lärare 

fått en bra eller dålig utbildning från början, ingick det inkluderande perspektivet i 

ämnesdidaktiken eller hade man turen att få med sig det i en annan ämnesinriktning? Finns 

det tekniska och organisatoriska förutsättningar som underlättar inlärning och förståelse? 

Finns det en levande kollegial dialog och barns olika förutsättningar? En enkel studie av den 

här storleken kan inte ge några definitiva svar, men de kan ge en fingervisning om hur det 

ser ut på skolorna i Sverige. Räcker det inte med Fouganthines (2012) och Samuelssons 

studier(2009)? Vad mer behöver vi veta för att vidta åtgärder så att alla lärare i SO och NO 

blir väl förtrogna med vad det innebär att undervisa elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Bronfenbrenner (1979) skriver följande;  

A child´s ability to learn to read in the primary grades may depend no less on how he is 

taught than on the existence and nature of ties between the school and the home.   

 

Formuleringen bör hellre lyda; A child´s ability to learn in the primary grades may depend 

no less on how he is taught than on the existence and nature of ties between the school and 

modern scientific practice.  

 

9.5 Förslag på fortsatt forskning  

Detta arbete har undersökt lärares uppfattning om och kunskap kring fenomenet specifika 

läs- och skrivsvårigheter området är relativt outforskat i Sverige och skulle behöva bredare 

studier för att kunna dra generella slutsatser av resultaten. Denna studie har förhoppningsvis 

belyst en liten bit av ett komplicerat fenomen. Mer forskning inom området behövs, 

framförallt studier kring hur språket i våra läromedel ser ut. Hur man kan göra texter mer 

stilistiskt tillgängliga. Frågor som behöver undersökas vidare är också exempelvis en 

jämförelse mellan specifika typer av anpassningar, betyg och prestation. Även forskning på 

hur framgångsrik inkluderande undervisning ser ut. De behövs också forskning på hur 

samarbetet ser ut mellan speciallärare och undervisande lärare. Hur ser ett idealiskt 

samarbete ut och är det speciallärare och specialpedagogers ansvar att fortbilda kollegorna 

på arbetsplatserna? Aktionsforskning inom det området vore väldigt intressant att ta del utav. 

Vad hjälper det att en skola har ett helt register av kompetenser inom det specialpedagogiska 
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fältet om det inte leder till en kompetensutveckling hos lärarkollegiet? Elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter kommer alltid att finnas och de pedagogiska utmaningarna likaså.  
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Bilagor  
Bilaga 1 
Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv och din lärarbakgrund, hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur är dina tankar kring de ord och begrepp som är ämnesspecifika för dina ämnen?  

Arbetar du med begreppen innebörd tillsammans med eleverna?  

Vilka läromedel har ni och finns det anpassningar för att göra dem tillgängliga? Till exempel. 

uppläst, inläsningstjänst och så vidare. 

Har ni elever med dyslexi i dina klasser? 

Beskriv hur du arbetar för att stötta dessa elever.  

Samarbetar du med speciallärare eller specialpedagog kring dessa elever?  

Känner du att du har den kunskap du behöver kring dyslexi/läs- och skrivsvårigheter?  

Det du har lärt dig, vart har du lärt dig det?  

Har ni fortbildning kring dyslexi på din arbetsplats? Har ni gått Läslyftet eller någon annan 

fortbildning från Skolverket.   

Finns det stöd som du önskar att du fick? Vad skulle det i så fall bestå utav?  

Finns det diskussioner i ämneslaget kring tillgänglighet och funktionsvarianter?  

Vad finns det för utmaningar för en elev med dyslexi, vad kan de ha svårt med i ditt klassrum 

och din undervisning?  
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Bilaga 2  

Enkätfrågor och svar 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

0<5 år  26,3% (n 40) 
5<10 år  21,1 % (n 32) 
10<20 år  34,9 % (n 53 ) 
Över 20 år  17,8% (n 27) 

 
2. Fick	du	lära	dig	om	dyslexi/specifika	läs-	och	skrivsvårigheter	i	din	

grundutbildning?	
Ja		 53,3	%	(n	81)	
Nej		 46,7	%	(n71)	
	

3. Har	du	fått	fortbildning	kring	dyslexi/läs-	och	skrivsvårigheter	av	dina	
arbetsgivare?		
Ja,	gediget	och	återkommande		9,2	%	(n	14)	
Ja,	någon	enstaka	gång		 62,5%	(n95)	
Nej,	 	 	 	28,3%	(n43)	

 

4. Har du fortbildat dig själv i dyslexi?  

Ja, lånat böcker, läst utredningar etc.  38,8 % (n 59) 

Ja, läst på nätet    30,3 % (n 46) 

Nej, men skulle vilja   19,1 % (n 29) 

Nej     11,8 % (n 18) 

5. Vet du vilka elever som har dyslexi i de klasser du undervisar?  

Ja 7    72,4 % (n 110) 

Tror jag har koll på de flesta i alla fall  25,7 % (n 39) 

Nej, omöjligt att ha koll   2% (n 3) 

 

6. På vilket sätt har ni i egenskap som NO/SO lärare blivit informerade om elevers 

behov av anpassningar p.g.a. dyslexi/läs- och skrivsvårigheter?  

Gå på föreläsningar som ger en tips på hur man kan underlätta för elever med dessa behov. 
Seminarier med ansvariga för webbaserade program som tränar läs- och skrivutveckling. 



 

Johanna Levenskog Johansson  58 

Endast att de har den diagnosen, ej specifikt vad just varje individ behöver.  

Via överlämningar och i samråd med specialpedagog  
Inte mkt tyvärr. Hjälper till med läsning och skriva med tangentbord till iPad istället för papper och 
penna.  

Information från specialpedagog vid överlämning 

Anpassning på lärplattform. Sittningar med srbetslaget 

Överlämningar av spec o tidigare undervisande lärare 

Jag har dem i svenska också och får full information genom överlämningar och elevhälsan.  

Genom tillgång till utredningar och samtal kring anpassningar och åtgärder.  
Genom kollegiala diskussioner i arbetslaget. I dessa möten har det även varit en speciallärare och 
IKT-pedagog.  

Genom extraanpassningar av mentor, överlämnande. Elevvårdsmöten. 

Överlämning mellan låg och mellanstadiet. Läst utredningar.  
Vår nya specialpedagog träffar oss en-två ggr per termin för att prata om tillgängliga lärmiljöer och 
anpassningar och särskilt stöd (generellt sett). Vi kan också få tips och råd när det gäller en 
specifik elev. Tidigare fick vi inte mycket information. 

Kollegor 

Eget, familj, möte 

Via tidigare lärare, speciallärare/pedagog, eleven själv, svensklärare 

Av mentor, föräldrar, elever, Spec ped och i IUPer och ÅP 
En del är mina egna mentorselever, de övriga är mina parallellkollegas mentorselever. Jag 
undervisar just nu endast i två st åk 4. 

Konferenser, står dokumenterat i vår lärplattform 
Eleverna som har läs- och skrivsvårigheter får alltid i fyllda arbetshäften. De har dessutom tillgång 
till ett program på egen dator som läser vad de skriver samt inläsningstjänst.  

Har eleverna i alla ämnen vilket gör att jag har stor koll.  

Elevakter åp 
Behoven hos eleverna kan skifta men exempelvis har överlämning och information berört behovet 
av anteckningsstöd, anteckningar i förväg, läxhjälp, behov av att lyssna på texter, muntliga prov 
alternativt att komplettera muntligt efter att skrivit prov, längre provtid, egen dator/padda mm. 

Genom föräldrar eller upptäcker det själv då jag arbetar med barn 7-10 år. 
Under möten där vi diskuterar enstaka elev samt grupper. Har även varit i samband med 
överlämning från logoped där allla undervisande lärare till eleven har blivit inbjudna. I alla mina fall 
så har skolan/speciallärare informerat mig fast även föräldrar har informerat om sitt barns dyslexi.  
Vi lärare får alltid transparent information om alla nya elevers behov av anpassningar och särskilt 
stöd. 
Utredningarna görs ofta i åk 4 så vi har fått mycket information från speciallärare och 
specialpedagog, föräldrar, vi har även fått vara med när informationsmöten hålls på sjukhuset 
efter ställd diagnos, samt från specialpedagogiskt center,  

I samband med planerandet av de nationella proven. 

Deltar i elev samt ämneskonferanser. Arbetslagsmöten. Lärplattform  

a-lag möte, överlämningsmöte 

Handlingsplaner, muntliga diskussioner  
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Överlämningar, klasskonferenser, eht, a-lagsmöten etc.  

Från speciallärare 

Vid överlämning, spec ord/lärare, föräldrar och elevens  

Överlämning inför läsårsstart ger förståelse för alla elevers förmågor., 

Överlämning sen enskilt om så önskas  

Eht information  

Av specialpedagoger 

Alla som har diagnos har vi möten om tillsammans och går igenom åp och anpassningar. 

Eget ansvar+specialpedagog  
Specialpedagog informerar, muntligt. Om åtgärdsprogram finns får jag en kopia på det. 
Anpassningar diskuteras i arbetslaget.  
Jag jobbar aktivt med att ta fram anpassningar och utvärdera dessa tillsammans med elever, 
kollegor och vårdnadshavare. Uppföljningarna sker en gång i månaden. Behoven eleverna har 
varierar och det finns ingen mall för att vissa anpassningar alltid fungerar. Därför testar vi oss fram 
tillsammans.  

Vid överlämningar från tidigare årskurs, av specialpedagog i det egna arbetslaget 

Specialpedagog, unikum, överlämningar 

Specialpedagog brukar informera. I arbetslaget diskuteras sen anpassningar. 

Mentors information, åtgärdsprogram, samtal med vårdnadshavare.  
På arbetslagsmöten eller i, under sällan förekommande, överlämningar från tidigare undervisande 
lärare. Som tur är är många elever duktiga på att själva säga till.  

Via specialpedagog/elevhälsa 

Standardgenomgång. X har dyslexi tänk på ILT, muntliga prov eller muntlig kompmettering mm  

Via speciallärare/-pedagog 
Överlämning mellan stadier, speciallärare, specialpedagog, föräldrarna, eleven mm. Vi har en 
egen flik under omdömen som heter extra anpassningar där dessa skrivs in 

Olika digitala hjälpmedel tex IntoWords.  

Jag har blivit informerad av EHT. 

Via interna delgivningar vi har på skolan ned EHT. 

Konferenser, utredningar, specped och muntlig info. 

Frågat spec.ped. Läst utredningar, böcker, pratat med elever och föräldrar.  

Vid äverlämningar från tidigare årskurs  

Via elevhölsoteam och mentorer  

I samtal med rektor. 
Vid överlämning från annan skola har jag fått veta. Har själv tagit kontakt med förälder för att läsa 
logopedutredningen. 

Det finns en förteckning anpassningar.  

Fått del av utredningen för att kunna anpassa undervisningen.  

Genom speciallärare och mentorer 
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Vid överlämning samt kontinuerligt tillsammans med speciallärare 

Vid stadieöverlämningen 

Vid överlämningar, klasskonferenser, nya åtgärdsprogram mm 

Anpassningar nedskrivna på lärplattformen om alla elever. Klasskonferenser.  

Överlämnade från tidigare stadie. Mentor informerar om elever på arbetslagsmöten. 

Genom specialpedagog 
Vid överlämningar mellan stadier, av skolpsykolog, specialpedagog, föräldrar. Både muntligt men 
också skriftligt genom utredningar och så vidare. 

Genom arbetslaget  

Det står tydligt skrivet på vår lärplattform, får även bra överlämningar av tidigare lärare. 

Via EHT och överlämningar från mellanstadiet. 

Möte... åtgärdsprogram, spec. ped.  

Mentor informerar och det finns en pärm med anpassningar i varje årskurs att läsa igenom.  

Vid överlämning från föregående skola. I samråd med elevhälsan.  

Genom specialpedagog och i elevens extraanpassningar 

På våra elevkonferenser (varannan vecka). Det är speciallärarna som informerar.  

Överlämningssamtal 

Vi har ett dokument där sånt skrivs in och som jag fick läsa när jag började på skolan 

Klass- och elevkonferenser 

Mycket från specialpedagoger.  

Informationsdag med föreläsningar 

Överlämningar från mellanstadiet, kontakt med spec, tar del av utredningar, info av mentorer m.m.  

Överlämning 

Från specialpedagoger och andra lärare  
Vid enstaka tillfällen när personalen på skolan har möte, samt vid enstaka möte tillsammans med 
specialpedagog (1 och 1) 

Överlämning från tidigare skola, Info från specialpedagog  

Från överlämning när eleverna kommer från åk 6. Klf informerar.  
Det har jag upptäckt själv, vissa har haft utredningar, andra har vi fått information om vid 
överlämning från tidigare skolor om elevens svårigheter 

Av spec. pedagog 

Av mentor eller specialläraren 
Information via elevhälsan och specialpedagog genomfördes på ett arbetslagsmöte men inget mer 
än så.  

Logoped eller ansvarig mentor 

Elevhälso-team, föräldrar, tidigare mentorer, andra lärare 

mycket info.  

Info från mentor, info från EHT, info från logoped 
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I form av muntlig överlämning. 

Information från elevens mentor 

Jag får en lista 
Vi har handlingsplaner för elever med läs-och skrivsvårigheter som berörd pedagog får ta del av 
och kommer åt på ett lätt sätt  

Eht möten. Läsa åp. Utvecklingssamtal.  

Vid överlämning från åk 6 till åk 7 

Gnm utredningar el handlingsplaner från mentorn 

?  

Vid överlämningar 
I samband med att vi får överlämning på nya elever vid skolstart diskuterar vi eventuella behov i 
arbetslaget. 
Två gånger per termin ser vi i arbetslaget över de anpassningar vi satt in för varje elev och 
utvärderar om det fungerar och vi ska fortsätta eller om vi ska testa annat.  
Vid mitterminsavstämning och efter utvecklingssamtal lyfts det också. 
Specialpedagogen hjälper till vid behov för att ge råd. 

Vid överlämningar från tidigare årskurser 
Det görs alltid överlämningar från mellanstadiet r eleverna börjar i åk 7. Om en elev skulle 
"upptäckas" under högstadietiden informeras samtliga undervisande lärare. 

Genom överlämning och info från specialpedagog. 

Undervisar i en liten undervisningsgrupp i sv/so 

Överlämningar 

Nämns vid överlämningar, påminns av mentorer 
Vet vilka elever det är. Vet typ vad vi brukar göra. Pratar m eleven. Har inlästa läromedel. Muntliga 
prov vid behov lr muntlig komplettering. Alla elever har datorer. Lägger anteckningar på its. 
Via elevens anpassningar som specialpedagoger tagit fram i samråd med vårdnadshavare och 
elev.  
Vi har en punkt Elevvård på våra lagmöten, som är en gång per vecka. Kan läsa utredningen om 
vh tillåter. 

. 
Mentorer informerar alla undervisande lärare om elevers svårigheter och hur undervisning bör 
kravanpassas efter elevens behov. 
Elevhälsan på skolan där jag jobbar fungerar väldigt bra. De har ett tydligt system som gör det lätt 
för alla att veta hur vi arbetar kring anpassningar till elevers olika behov 

Information om anpassningar via lärplattform.  
Samtal kollegor emellan/med spec. Pedagoger. Information vid överlämning vid stadieövergång 
samt vid utredningars avslut. 

Av specialpedagog 

Genom lärarkollegor, specialpedagoger. 
Vid klasskonferenser i början av läsåret går vi igenom alla elever och ser vilka behov av 
anpassningar eller särskilt stöd de haft. 

Jag har läst in mig själv på dyslexi. Information från logopeder och specialpedagoger.  

Överlämningar 
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Främst genom specialpedagoger.  

Muntligt och skriftligt 

Inte alls  
Jag har, förutom att vidareutbildat mig till spec pedagog, haft ett eget intresse av att fortbilda mig i 
anpassningar av olika slag. 

Överlämning 

Via föräldrar, tidigare lärare/spec.pedagog, av eleven själv 

Via elevhälsan i kommunen 
Det är olika beroende på eleven det gäller. Ibland kommer informationen från föräldrar, ibland 
mentor, ibland speciallärare.  

Via elevhälsan 

Elevkonferenser 

Av föräldrar eller mentorer. Det är inget man missar. 

Via överlämningar, specialpedagogens information samt utvecklingssamtal 

Vid överlämningar eller via elevens mentor. Muntligt. 

Överlämningar, föräldrar 

Klasslärare på mellanstadiet som även undervisar i svenska. 

Av speciallärare 

Spec.pedagog/elev/föräldrar  
Framför allt har elever/föräldrar berättat, det händer att mentor till elev berättar men glöms ofta 
bort pga hög arbetsbörda.  

Överlämningar görs 

Via gemensamma dokument och möten om elever var sjätte vecka 

Överlämningar  

Från specialpedagog 

Av föräldrar och vid överlämning av tidigare pedagoger 
Genom skolans informationssystem där alla extra anpassningar läggs in och läraren sen kan kolla 
hur det ser ut i klassen. 
Alla lärare oavsett ämne får info om vilka elever som har dyslexi och vilka anpassningar de har. 
På Skolplattformen har det blivit ännu lättare att gå in och läsa om och uppdatera anpassningar.  

Finns ett kodat dokument. Vid nya diagnos mer får vi muntlig information på arbetslagsmöten.  
 

7. Görs anpassningar på organisationsnivå? Till exempel. investeringar i speciella 

hjälpmedel/appar/program?  

Ja,  92,7 (n 140) 

Nej  7,3 (n 12) 

7:1 Om Ja, är du nöjd med de insatserna?  
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Ja, våra elever får den hjälp de behöver   48% ( n73) 

Nej, vi har en del insatser men de är inte tillräckliga  48,7 (n 74)  

Nej vi saknar resurser    3,3% (n5)  

Nej, vi saknar kunskap    2,6% (n4) 

 

 

8. Har du som NO/SO lärare fått handledning av speciallärare/specialpedagog?  

Ja, vi samarbetar regelbundet    38,4 % (n 58)  

Ja, vi fick en överlämning initialt   33,1 % (n50) 

Nej, det behövdes inte    14,6 % (n 22) 

Nej, fick ingen överlämning men hade gärna velat ha  13,9 % (n 21)  

 

9. Vad vet du om dyslexi? Kryssa i den antaganden som du tycker stämmer in på 

diagnosen. 

Stavning      96,7 (n147) 

Låg läshastighet     95,4% (n145) 

Kan inte sitta still     1,3% (n2)  

Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker 

 läsa flytande och stava    11,2 % n17 

Det är ärftligt     61,8% n 95  

Generellt lägra begåvade    0,7%  n1 

Det handlar ju mest om att de ska få texten uppläst  3,3% n5 

Försämrat korttidsminne    29,6% 45  

9. Vad vet du om dyslexi? Kryssa i de antagen som du tycker stämmer in på diagnosen.  
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava. 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Det handlar ju mest om att de ska få texten uppläst, 
Försämrat korttidsminne 
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Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 
Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne, Det är ju individuellt också. Det finns 
ärftlighet men behöver inte vara det vad jag förstår. Deg kan leda till att man får svårt att sitta still 
om man inte förstår 
Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne, Svårt med fonemljuden. Detta påverkar 
avkodningen som i sin tur även tar mycket uppmärksamhet av läsförståelsen.  

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Det kan finnas samsjuklighet (ADHD, autism, dyskalkyli 
t ex) 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Är generellt lite lägre begåvade, Det är ärftligt, Försämrat 
korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Individuellt vad eleven kan behöva för stöd 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Svårt m höger/vänster, rabbelkunskaper, förväxlar 
bokstäver, ändelser, byråer ord 

Stavning, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Kan vara ärftligt men behöver inte vara det 

Stavning, Låg läshastighet, Kan inte sitta still, Det är ärftligt, Lågt självförtroende  

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne, Svårighet att automatisera och 
strukturera. De brottas ofta med ett lågt självförtroende. 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Det handlar ju mest om att de ska få texten uppläst 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Kan i vissa fall vara så att koncentrationen går till att ta 
sig fram i skolarbetet vilket gör det svårt att orka fokusera 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Individuellt 

Stavning, Låg läshastighet, Det handlar ju mest om att de ska få texten uppläst 
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Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Fonologiska svårigheter/avkodning 
Stavning, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och stava., Varje elevs 
svårighet skiljer sig något 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Kastar om ord och bokstäver  

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne, Lägre koncentrationsförmåga, tålamod och 
ork 

Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 
Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne, Att inte sitta still är en strategi som en 
dyslektiker kan ha när denne har fått slut på sin energi. Det krävs så mycket mer energi för en 
dyslektiker att läsa/skriva än andra vilket gör att energin tar slut snabbare och då behövs det fyllas 
på genom att röra sig/titta på ett youtube-klipp eller annat för att orka fortsätta arbeta. 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Om en elev är lågt begåvad, hur vet man då att det 
enbart är dyslexi och inte kombination av läs och skrivsvårigheter och begåvning, eller att faktiskt 
en låg begåvning är orsaken till elevens svårigheter? Alla dyslektiker kan läsa och skriva om de 
tränar tillräckligt, hur menar du med alla? Finns det säkerställt att alla fungerar på samma sätt när 
vi är unika? Den frågan kan man fundera över reabiliteten i. Likaså frågan med försämrat 
korttidsminne. Jämfört med vad? 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Svårt att skriva och ofta forma bokstäver. Svårt med 
skiljetecken. 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Dyslexin kan minska vid rätt träning. 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
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Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne, Kan även ha svårigheter i matematik, till 
exempel klockan, gångertabeller 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Finns många individuella variationer och grader. 

Konstiga alternativ.  

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Det handlar ju mest om att de ska få texten uppläst, Eftersom Dyslexi 
inte ”pysgrundat” måste dessa elever hitta strategier. Och upplästa texter samt 
stavningsprogrammet är ett måste. 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne, Lästräning är viktigt för att 
upprätthålla läsförmågan och lära in ordbilder. Vilker underlättar läsning. 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne, Kan ha svårt att organisera sin 
dag, hitta rätt, planera... 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava. 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Träning leder till ett förbättrat läsande/skrivande 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, De kan ha svårt att sitta stilla då energin går åt till att avkoda, det finns 
en viss ärftlighet, vissa kan genom träning bli sk. kompensatorisk dyslektiker. Det svåraste att 
träna bort är dubbelteckning. 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Olika elever har olika svårigheter. 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava. 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt 
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Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Dyslexi är ytterst individuellt men handlar om avkodning 
och har inget med intelligens eller inlärning att göra.  

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava. 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Kan inte sitta still, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och stava. 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava. 

Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne, Finns elever som har 
konc.svårigheter men kryssade inte i det. Så är det olika för olika elever. 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Träna för att utveckla förmågan att läsa och skriva är 
viktigt, men inte i alla ämnen hela tiden är viktigt. 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
Stavning, Låg läshastighet, Svårigheter med avkodning. Den låga läshastigheten försvårar 
läsförståelsen.  

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 
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Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Försämrat korttidsminne 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Arv el miljö? Ja det är frågan. Ofta beskriver föräldrar att 
det är flera i släkten som har svårt att läsa/skriva- men är det ALLTID dyslexi? 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Det här var nästan larvigt. Visst finns det generella 
problem, men som alltid är det individuellt vilka problem en elev med dyslexi har och vilka 
anpassningar han/hon behöver.  
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Det handlar ju mest om att de ska få texten uppläst, Försämrat 
korttidsminne 

Stavning, Låg läshastighet 
Stavning, Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och 
stava., Det är ärftligt, Det beror mest på hur mycket föräldrarna engagerat sig 

Stavning, Låg läshastighet 

Stavning, Låg läshastighet, Det är ärftligt, Försämrat korttidsminne 
Dyslexi varierar från person till person. En del har svårigheter med läsförståelse, en del med 
stavning. Det har inget med intelligens att göra.  

Låg läshastighet, Om de tränar riktigt mycket så kan alla dyslektiker läsa flytande och stava. 
	

 
10. Om	du	anpassar	för	dyslektiker	i	din	undervisning	vad	gör	du	då?	

Läser	upp	texter	gemensamt	76,8%	116		
Tänker	på	att	inte	visa	filmer	på	engelska	17,9%	n27		
Extra	tid	vid	prov	89,4	%	n	135	
Upplästa	prov	78,1	%		n118		
Anpassar	uppgifter	68,2	%	n103		
Skalar	av	innehållet	för	den	enskilda	eleven	34,4%	n52	
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Skriver	åt	dem	50,3	%	n76	
	
	

10. Om du anpassar för dyslektiker i din undervisning, vad gör du då?  

Använder alla anpassningar ovan förutom de engelska filmerna.  

Upplästa prov 

Upplästa prov 

Skriver åt dem, extra tid, läser texter gemensamt, uppläst text,  

Anpassar uppgifter 

Allt utom frågan om filmer samt att jag skriver. Övriga gör jag alltid  

Samtliga någon gång, olika vid olika tillfällen eller olika elever 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Möjlighet till dator, talsyntes och andra 
hjälpprogram  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Tar kort på dokumentation och/ eller skriver tillsamnans så att jag kan skriva ut samma åt alla eller 
åt enskilda elever. Försöker få eleverna att prata så att de får in kunskap genom prat och hörsel. 
Flera sinnen. Pratar om svåra ord,  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Elev spelar in 
sina svar muntligt på IPad. Elever får ljudfiler till en delnuppgifter samt alla avstämningar så de kan 
lyssna på frågorna. Eleverna har tillgång till ILT. Har även en dyslektiker som tycker det är jobbigt 
när det är för mycket färg i arbetsböcker och liknande så där kopierar vi till svartvitt.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Försöker att göra lärmiljön så tillgänglig som möjligt - påminner t ex alla elever om möjligheten att 
använda Vital. Ger dem digitala uppgifter och inte stenciler så att Vital ska kunna användas. Ger 
dem alternativ till inhämtning av kunskap och redovisningsformer. Försöker att alltid hitta filmade 
genomgångar som komplement till text. Använder bildstöd. Använder kooperativa strukturer.  

skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 

Ser till att undervisningen anpassas efter de individuella behoven 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Kopierar text 
så de kan stryka över/under, i läsningstjänst, fler enskilda genomgångar, kommunikation med 
elev/föräldrar 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, De får även lyssna på texterna i sina 
läroböcker via ILT. 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, Muntliga prov 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Använda tex diktamen i iPad, andra program 
såsom stavarex, spellright 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
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Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Bearbetar texter i klassen, vid 
minnesproblematik kan de få begrepp som stöd för att kunna berätta om olika företeelser, hjälp att 
strukturera arbetet, låter dem redovisa muntligt, anteckningar i förväg eller kopia/sammanfattning, 
stöd att bearbeta texter 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Lyssna på ljudbok skönlitterärt och faktaböcker i so/no. 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Vid skrivuppgifter så erbjuds att skriva på dator. 
Förbereda innehåller med att skicka hem texten innan om det finns behov. Läser upp delar av 
uppgifterna vid behov. Mm mm 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Andra alternativet aldrig aktuellt. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Skalar av uppgifter som ska svaras på skriftligt.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, speech to text 
software, bilder och visuell instruktion till exempel. lab instruktioner 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Olika utifrån behov 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, Alla 
har tillgång till inläst material, iPad och hörlurar. Inte bara elever med dyslexi 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Anpassar bildspel, använder bildstld, checklistor, 
muntligt berättande.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Förstorar texter om eleven tycker det är bra 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven, skriver åt dem, Möjlighet att skriva på dator 
Extra tid vid prov, Upplästa prov, Erbjuds skriva digitalt. Erbjuds sitta. Mindre grupp där 
speciallärare kan läsa frågorna. Erbjuds muntlig komplettering i nära anslutning till prov.  
Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda eleven, 
Alla elever på vår skola har var sin ChromeBook. Denna är ett stort hjälpmedel, läsa upp texter, 
läsa in texter, stavningshjälp, det finns ett speciellt stavningsprogram för dyslexi, enskilda uppgifter. 
Pga lågt arvetsminne får eleverna några uppgifter i taget i stället för en lång lista med allt. 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, Varje elev är unik och behöver utredas för att få rätt anpassning 
för sina behov 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Ilt 
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Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, Ibland finns elevassistent med 
som kan hjälpa till med anpassningar. Kan dock vara väldigt olika vad eleven behöver. 
Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda eleven, 
skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Skalar av innehållet för den enskilda 
eleven, Påminner dem om att använda de digitala hjälpmedel som de har fått tillgång till. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda 
eleven 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Kontinuerligt samarbete med föräldrar och använder 
lyssningsbara läromedel (Inläsningstjänst) 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Eleven har en 
dator med de hjälpmedel som hen behöver (spela in sig själv när hen besvarar frågor/prov, lyssna 
på texter mm) 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Skalar av innehållet för den enskilda eleven 
Anpassar uppgifter, Jag anpassar uppgiften så det är korta instruktioner. Utöver det så har jag inte 
prov utan har andra examinationsformer som jag varierar hela tiden. De uppgifter som innefattar 
skrivande gör jag inget undantag för dyslektikerna mer än att de får inläst material samt textformen 
på faktan exempelvis. Sedan gör eleverna så gott de kan, sedan får de komplettera det skrivna 
muntligt med mig. Då sätter vi oss ned och jag ställer frågor runt texten som de har skrivit som kan 
leda till en komplettering till högre kunskapsnivå. 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, Skriver åt dem. Ja i vissa fall, att ha ett ja eller nej känns väldigt 
svart eller vitt. Inte hinner lösa textremsan, det kqn man lösa på många olika sätt. Så man kqn visa 
det även om eleven i fråga inte hinner. Sen vissa saker som föreslås, t ex läser texter gemensamt 
glr man ju qv många orsaker. Där den största är för att man vill få med alla och diskutera t ex 
begrepp. Det gar ju mer med ett språkutveckling arbetssätt att göra än dyslexi. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Inläsningstjänst, skriva på dator. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Individuella anpassningar utifrån elevens behov, många 
lyssnar på inläst material t ex via inläsningstjänst. 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Muntliga prov 
och redovisningar  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Inläst material. 
Dator att skriva arbeten med rättstavningsprogram. 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Eftersom man 
skapar så mycket materiel själv med labbar och uppgifter så finns tyvärr bsra uppläsaren med 
tråkrösten att tillgå. 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven, skriver åt dem, One note via dator/padda 
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Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
ILT 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Är alltid öppen för att elever kan ha dyslexi, 
språkstörningar eller andra svårigheter som hindrar dem att ta till sig information och visa 
kunskaperna så jag försöker lära mig många sätt att variera undervisningen och bedömning så att 
alla får chans att använda ett sätt så att dyslexi inte ska stå ivägen. Riktar inte så mycket till enskild 
dyslektiker utan vill variera för hela gruppen. 

Läser upp texter gemensamt, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Muntliga prov 

Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Muntliga prov/förhör Möjlighet 
att välja redovisningsperiod.  

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Bildstöd i undervisningen. Klipp från 
youtube som andra lärare gjort i samma ämne. Arbetsmaterial med ord och begrepp som är ett 
måste i arbetsområdet.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Ser till att eleven har dator/i-pad med inläsningstjänst samt andra hjälpmedel. T ex stava rex och 
så vidare. Ser till att böckerna finns i deras inläsningstjänstsbibliotek. 

Läser upp texter gemensamt, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Möjlighet att 
skriva på datorn med stavningsprogram 

Extra tid vid prov, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda 
eleven, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 

 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Muntliga prov 

Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda eleven 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Läromedel som finns på ljudfil som 
eleven kan få uppläst.  
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Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Det beror ju helt och 
hållet på situation och elev. Det saknas även alternativ på frågorna. Jag har till exempel. gått två 
univeristetskurser i läs- och skrivsvårigheter. Jag har ej fått handledning av spec då jag även 
utbildat mig till spec så jag har handlett andra. Jag har även utrett flera elever innan vi skickat dem 
till logoped. 
Läser upp texter gemensamt, Anpassar uppgifter, Beror helt på vad eleven ha för behov. 
Anpassningarna ser ofta mycket olika ut beroende vilka behov eleven har. De flesta får muntiga 
prov eller att de får möjlighet att utveckla muntligt efter att de skrivit en uppgift.  
Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Inläst material, möjlighet att redovisa 
muntligt. Färdiga anteckningar till lektioner.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, Använder digitala kompensatoriska verktyg för att underlätta 
läsning och val av stoff 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Inläst material 
via ILT, talsyntes, spela in istället för att skriva 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Möjlighet till att 
examinera muntligt, lägger mer vikt på muntlig aktivitet i klassrummet än det skriftliga om eleven 
önskar. Inspelade genomgångar.  
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Läromedel på inläsningstjänst, app 
som skriver när du talar, talsyntes på dator, 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Muntliga prov  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, De får skriva/anteckna på 
dator när de andra skriver för hand 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven, skriver åt dem, Komplettera prov muntligt.  
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 

Extra tid vid prov 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Får ha muntliga prov eller 
komplettera muntligt. 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 
Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte hinner läsa textremsan, Extra 
tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, Har inlästa läromedel. Har digitala 
läromedel med filmade genomgången. Eleven får egen dator med hjälpmedel, ex talsyntes. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Inläsningstjänst, förstorad text. 

Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
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Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven, skriver åt dem, Filmer läggs i Classroom så elever kan se dem hur många gånger 
som helst 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Se ovan 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Vid provtillfällen så 
får eleverna den tiden som behövs för att kunna svara på frågorna, korta svar skrivs ned och de 
längre tar vi muntligt. Eleverna gör under provet oftast stödord under de längre svaren som vi går 
igenom muntligt.  
Alla elever har tillgång till inläst material + skriver på iPad/chromebook. Finns möjlighet att göra 
prov muntligt, uppdelat vid olika tillfällen. Alla lektionsanteckningar delas digitalt med eleverna. 
Som SO-lärare bryr jag mig aldrig om stavning eller ens att de kan uttrycka sina kunskaper i skrift. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Muntliga prov, inlästa 
genomgångar, utdelning av Powerpoints, delar material i förväg, bildstöd, mm 
Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet för den enskilda eleven, 
Muntlig bedömning till de elever som har svårt att skriva mer utvecklade svar. Ljudböcker och 
uppläsningsprogram så eleverna kan lyssna på informationen istället. I vissa fall hjälper det med 
utskrivna anteckningar på pastellfärgat papper med en font som kallas dyslexie. 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Muntliga prov, använder texter som finns inlästa.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Allt arbete skall ske 
på dator där möjlighet till uppläsning och andra verktyg finns. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem, Olika för olika elever med dyslexi, en del har även andra 
svårigheter eller behov  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Muntliga prov. 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Skalar av innehållet för den enskilda eleven, 
Inläsningstjänst. Talsyntes.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem, Läromedel på 
Inläsningstjänst dvs möjlighet att lyssna. Eleverna får skriva på dator med stavningsprogrammet, 
möjlighet till uppläsning och iPad med möjlighet att spela in tal till text.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Muntliga redovisningar och prov 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar vid behov med förstorad text, 
inte alla vill ha det. 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Extra tid vid prov, Upplästa prov, Muntliga prov, digitala läromedel, anpassade uppgifter, Lyssna på 
läromedel och andra texter,  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem, Nu gör man hu inte allt åt alla, utan det måste ju 
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vara individuellt. Jag har haft dyslektiker som enbart behövt lite mer tid på sig och andra som 
behövt hela rasket av anpassningar  

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Tänker på att inte visa filmer på engelska ifall jag har någon som inte 
hinner läsa textremsan, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av innehållet 
för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Upplästa prov, Anpassar uppgifter 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Skalar av innehållet för den 
enskilda eleven, skriver åt dem 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Muntliga prov 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Anpassar uppgifter, Eleven får använda dator 
istället för handskrivna uppgifter.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, Skalar av 
innehållet för den enskilda eleven, skriver åt dem 

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter 

Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov 
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Beroende på vad eleven har för svårigheter. Muntliga prov,  

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Trycker upp anteckningsstöd tull genomgångar.  
Läser upp texter gemensamt, Extra tid vid prov, Upplästa prov, Anpassar uppgifter, skriver åt dem, 
Muntliga prov och kompletteringar, egen dator, fota tavlan, kopia på anteckningar och pp.  

Extra tid vid prov, Upplästa prov, Skalar av innehållet för den enskilda eleven 
 


