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tänker kring diagnosen dyslexi. Utifrån detta syfte har jag valt att genomföra intervjuer med tre 
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Sammanfattning 

Syfte med föreliggande arbete är att få en uppfattning om hur specialpedagoger på olika 

gymnasieskolor tänker kring diagnosen dyslexi. Utifrån detta syfte har jag valt att genomföra 

intervjuer med tre specialpedagoger från olika gymnasieskolor i tre kommuner i södra 

Sverige. I intervjuerna ställdes frågor rörande kommunikation mellan grundskolors och 

gymnasieskolors sätt att upptäcka elever med specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

och vad för slags stöd gymnasieskolor erbjuder dessa studenter. 

I studien framgår att de skolor som är representerade i undersökningen, erbjöds det flera olika 

hjälpmedel till elever som behöver ytterligare hjälp för att klara målen som står i kursplanen.  

I undersökningen framgår också vikten av att kontinuerligt följa upp och utvärdera resultaten 

av den grundläggande läs- och skrivundervisningen, både på individ- och skolnivå. Det är 

framför allt viktigt att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter vid så tidig ålder som möjligt. 

Genom den här undersökningen har jag kunnat visa på olika upplevelser, erfarenheter och 

reflektioner som specialpedagoger har kring elevers läs- och skrivsvårigheter. Jag har i 

resultatdelen belyst det mönster som framkommit ur respondenternas berättelser. Det är 

sannolikt så att resultatet hade sett annorlunda ut om jag valt att intervjua fler respondenter 

från andra gymnasieskolor och i andra kommuner.  

Resultatet visar att i de skolor som är representerade i uppsatsen, erbjöds flera olika sorters 

hjälpmedel till elever som behöver ytterligare hjälp för att klara målen som står i kursplanen, 

även om de inte hade fått diagnosen dyslexi. Övergången från högstadiet till gymnasiet, för en 

elev med särskilda svårigheter för läsning och skrivning, sker oftast utan större problem. 

Kommunikationsproblem förekommer dock när övergången sker från en kommun till en 

annan. 

Nyckelord: dyslexi, gymnasium, yrkesförberedande program. 
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Förord 

Examensarbetet har jag valt med anledning av mina empiriska erfarenheter, under min 14 

åriga yrkeskarriär. Arbetet vill belysa en övergripande problematik som behöver omedelbara 

åtgärder och konsekventa handlingsprogram. 

 Jag vill tacka alla mina respondenter som tagit sig tid, att delta i min intervjuundersökning, 

ofta i en redan tidspressad arbetssituation. Vidare vill jag tacka min handledare Dragana 

Grbavac för alla kloka råd, intelligenta synpunkter och trevligt samarbete. 

Slutligen vill jag tacka min familj, speciellt min hustru som stöttat mig och ställt upp med 

barnpassning, markservice och respekterat mitt behov av studietid under dessa två år som 

utbildningen har pågått. 
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1. Introduktion 

Jag upplever att elever många gånger möts av negativ respons och tillsägelser i skolan, till 

exempel ”Kan du inte bättre?” eller ”Är du sen nu igen?” Jag är övertygad om att elever 

utvecklas bättre av positiv respons, när lärare lyfter fram det som är bra, samt ger beröm och 

letar förtjänster i stället för brister. 

I Isakssons avhandling framkommer hur elever och föräldrar uppfattar vikten av en diagnos, 

för att skolan ska kunna prioritera fördelningen av stödresurser till elever i behov av särskilt 

stöd i undervisningen. Isaksson menar också att denna konkurrens om resurser kan vara 

orsaken till skolans ökade intresse för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Det är 

därför troligt att ökningen av elever som rapporteras delvis beror på en ökad identifiering 

(Isaksson, 2009).  

Det framgår ur Vetenskapsrådets rapportserie vilken betydelse det har vid vilken tidpunkt i ett 

barns utveckling som hjälp mot dyslexi sätt in. I samma rapportserie framgår det också att 

ordförrådet hos de barn som utvecklas snabbast var tre gånger större än för dem som 

utvecklades långsammast; resultatet visade sig redan vid tre års ålder (Myrberg, 2007). 

Min fråga är hur stor skillnaden är när barnen är i gymnasieåldern, om skillnaden är så stor 

redan när de är tre år gamla. 

Med utgångspunkt från dessa forskningsresultat är, det med stor förundran jag står framför 

mina gymnasieelever som har genomgått hela grundskolan utan att ha fått en diagnos och den 

hjälp som eleverna har rätt till enligt Skollagen. I den står det följande att läsa: 

”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement 

till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna 

lag eller annan författning. 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan 

befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. 

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 

utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” (Skollag 2010:800, Svensk 

författningssamling). 
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I min bakgrund kommer jag att redogöra för de begrepp och uttryck som är centrala i 

sammanhanget. Jag inleder med att redogöra för skolans styrdokument. Därefter följer en 

förklaring för vilken elevkategori det är som är i behov av särskilt stöd, diagnostisering samt 

slutligen en presentation av diagnosen dyslexi. 
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2. Bakgrund 

Tidigare studier 

Även om studieresultaten i gymnasieskolan under senare år blivit bättre, är det fortfarande en 

betydande andel elever som lämnar gymnasieskolan utan att fått ett slutbetyg och uppnått 

grundläggande behörighet till högskolestudier. För grundläggande behörighet krävs godkänt 

betyg i kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt 

program, det vill säga minst 2 250 poäng. 

Av gymnasieförordningen framgår att en elev som riskerar att inte nå kunskapsmålen i 

kursplanerna på grund av sina läs- och skrivsvårigheter ska få stödundervisning. I tidigare 

studier anger dock ungdomar, som lämnat gymnasieskolan utan fullständiga studier, att de 

inte fått det stöd de behövde. Undersökningar av gymnasieskolors arbete med särskilt stöd är 

få, men pekar ändå på förhållanden som synes angelägna att uppmärksamma.  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, angående 27 gymnasieskolors förmåga att få alla 

elever att fullfölja sin utbildning, pekar exempelvis på brister i skolornas arbete med att 

utreda, dokumentera och åtgärda samt följa upp vidtagna åtgärder. Resultat från tidigare 

utbildningsinspektioner, har pekat på att det huvudsakliga problemet i skolors arbete med 

särskilt stöd inte består i att identifiera elever i behov av stöd, utan att översätta stödbehovet 

till en lämplig stödinsats. Skolverkets attitydundersökning visar också att långt ifrån alla 

lärare upplever att de har den kompetens och kunskap som krävs för att ge elever detta stöd. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar också att det särskilda stödet vanligen ges utanför 

klassrummet i form av öppen stödundervisning som samlad beteckning på den verksamhet dit 

elever kan gå för att få extra stöd en eller flera timmar i veckan. Skolor benämner det bland 

annat stuga eller studio. Forskning om särskilt stöd i grundskolan pekar dock på flera negativa 

effekter av deltagande i så kallade särskiljande former av stöd, såsom stigmatiseringseffekter, 

upplevelser av exkludering från gruppen och uteblivna kamrateffekter. 

I kondenserad tolkning konstaterar Skolverket att de specialpedagogiska insatserna i 

grundskolan är förhållandevis verkningslösa. Rent av ger den negativa effekter, och 

insatserna hjälper inte eleven att bli lärd och lycklig. (Skolverket, 2008a, s. 229). 
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Vidare på samma sida står det följande att läsa: 

”Inom den internationella forskningen visar resultaten från en mängd studier på förekomsten av 

stigmatiseringseffekter av särskilt stöd, speciellt om det organiseras under differentierande former. 

Elevernas självvärdering och motivation påverkas negativt. Enligt forskningen sänker läraren ofta de 

akademiska kraven och tenderar att göra förenklade tolkningar av läroplanens intentioner. Dessutom knyts 

ofta mindre effektiva lärare i högre utsträckning till grupper av elever med olika inlärningsproblem. I 

segregerade grupper påverkas även eleverna av lärarförväntningar och kamrateffekter som i forskningen 

framstår som betydelsefulla faktorer som påverkar elevernas resultat.”(Skolverket, 2008a, s.229). 

 

2.1. Styrdokument 

I Skollagen (2010:800) står det följande om barnens och elevernas lärande och personliga 

utveckling: 

”Alla barn och elever ska 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. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (a.a.). 

 

2.2. Utbildningens syfte i gymnasieskolan 

”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social 

gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 

fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper 

eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning” (Skollagen, 2010). 

 

Enligt skolverkets författningssamling, SKOLFS (1994:2) ska gymnasieskolan med den 

obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper, som förberedelse 

för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor med mera och som 

förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv (a.a.) 

(Senaste ändring SKOLFS 2009:18). 
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2.3. Betydelsen av gymnasieelevers självförtroende i samband med läs- och 

skrivinlärning  

Att inte kunna läsa och skriva menar Taube (1987) är oerhört frustrerande i dagens samhälle. 

De läs- och skrivsvaga eleverna upplever sig ha svårigheter med allt i skolan, deras 

svårigheter påverkar också kunskapsutvecklingen i andra ämnen som kräver läs- och 

skrivkunskap (Taube, 1987). Rädslan för att utsättas för något de inte klarar av skapar stress 

hos den enskilda eleven, vilket hämmar inlärningen. Dessa elever blir ofta beskyllda för att 

inte ha gjort läxorna. Vid prov är tiden ofta för knapp och det i sin tur resulterar i dåligt betyg, 

speciellt i ämnen som kräver god läsförmåga (a.a.). 

Taube (1987), som forskat i betydelsen av självförtroende i samband med läs- och 

skrivinlärning, menar att lärarens viktigaste roll är att på ett positivt sätt bekräfta eleverna. De 

elever som möter ständiga misslyckanden med färdigheter och kunskaper som värderas högt i 

skolan och samhället, i det här fallet läs- och skrivförmåga, utvecklar ofta ett dåligt 

självförtroende. Detta försämrar den generella förmågan till inlärning. Taube menar också att 

det är av stor vikt att lärare stärker elevernas självförtroende, vilket gör att eleverna engagerar 

sig mer (a.a.). 

Barn och ungdomars läs- och skrivsvårigheter påverkar hela familjen (Ericson, 2007). Enligt 

Ericsson vill föräldrarna gärna hjälpa sina barn, på grund av att elever beter sig på olika sätt, 

en del blir klassens clown; de döljer sina svagheter genom att utveckla andra positiva 

egenskaper, till exempel förmågan att underhålla, andra slåss och bråkar eller är tysta och 

osynliga. Vissa kan kompensera en dålig läsförmåga med att vara duktiga i praktiska ämnen 

såsom slöjd och idrott. Det finns också elever som försöker hävda sig genom att ljuga, skryta 

och hitta på historier om saker de inte varit med om för att imponera och dölja ett dåligt 

självförtroende. Det är inte ovanligt att elever med läs- och skrivsvårigheter blir mobbade i 

skolan (a.a.). 
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I Statens offentliga utredningar (SOU 1993:2), kan man läsa hur viktigt självförtroendet är för 

barn med läs- och skrivsvårigheter: 

”Ännu mer än andra barn behöver barnet med läs- och skrivsvårigheter få känna självförtroende och 

självtillit. I skolan måste hans förmåga inom andra ämnen lyftas fram, eftersom svårigheter att klara läsning 

och skrivning innebär mycket stor psykisk påfrestning. En ond cirkel kan snart skapas eftersom språket 

påverkar också det mesta av arbetet i skolan. Många barn utvecklar också strategier för att dölja sina läs- och 

skrivproblem och kan ta sig ganska långt i skolan, innan deras verkliga inlärningssvårigheter blir akuta.” 

(SOU 1993:2, kap. 3, s. 107) . 

En annan viktig faktor för gymnasieelevers läs- och skrivinlärning är vilka hjälpmedel 

gymnasieskolorna erbjuder. I boken Dyslexi visar en av forskarna vid namn Heikki Lyytinen 

fördelen med ett interaktivt dataspel som dels är roligt att spela, dels är mycket logiskt och 

systematiskt inbyggt. Lyytinen menar också att inlärningen blir effektiv, vilket inte alltid är 

fallet med mänskliga lärare (Kere och Finer, 2008). 

 

2.4. Diagnostisering av specifika läs- och skrivsvårigheter i samband med misstänkt 

dyslexi 

Myrberg, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet har granskat Englunds 

artikel skriven för hemsidan forskning.se, i vilket hon menar att när det handlar om medfödd 

nedsatt läs- och skrivförmåga utan påverkan av begåvning eller annan funktionsnedsättning, 

brukar detta diagnostiseras som dyslexi. Artikeln är skriven av frilansjournalisten Liselotte 

Englund för forskning.se´s räkning (forskning.se, 2010). Englund menar också att forskarna är 

långt ifrån överens om hur man ska förklara dyslexi. Vissa anser att det är ett språkbiologiskt 

funktionshinder, medan andra snarare menar att det är en egenskap, ungefär som att vissa 

personer föds med dåligt bollsinne (a.a.). 

Enligt Ericsons (2007) utredning framkommer det att en fullständig dyslexidiagnos måste 

baseras på en integrerad pedagogisk, neuropsykologisk, neurologisk och neuropsykiatrisk 

diagnos. Det framgår också hur viktigt det är att skilja mellan olika typer av konstitutionell, 

omognadsrelaterad dyslexi och dyslexi beroende på hjärnskada, för att specifikt kunna hjälpa 

ett aktuellt barn. Det är dessutom angeläget att i diagnostiken garantera att andra 

differentialdiagnostiska frågeställningar uppmärksammas (Ericson, 2007) . 
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Vidare i samma utredning tar Carlström upp olika tester som används av lärare i samband 

med utredning av elever med läs- och skrivsvårigheter vid olika åldrar. Det finns idag ett antal 

tester som kartlägger läs- och skrivförmågan förankrade i teorier kring läs- och 

skrivutveckling. Det är tester som används på gruppnivå, screening och tester som används på 

individnivå (Ericson, 2007). 

Ericson anser också att den diagnostiska metod som tillämpas bör vara specifik och anpassad 

till barnets ålder och mognadsnivå (a.a.). 

 

2.5. Vedertagen definition av dyslexi 

Dyslexi är en term som används för att beskriva en rad bestående läs- och skrivsvårigheter, 

och inkluderar ofta även stavning, matematik och notskrift (Vetenskapsrådet, 2008). Elever 

med dyslexi gör inte förväntade framsteg inom dessa områden, trots god undervisning som de 

flesta andra barn kan tillgodogöra sig (a.a.).  

Diskussionen om vad läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi är, har i dag till största delen 

avklingat. De flesta forskare är överens om att det kan finnas flera olika orsaker till att läs- 

och skrivsvårigheter uppstår, och att dyslexi är en av dessa. Dyslexi anses bero på en specifik 

dysfunktion i det fonologiska systemet och att anlagen är ärftliga (a.a.). 

Enligt Svenska Dyslexiföreningen (2012-06-25) är definition av ”Dyslexi” följande: 

“Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar allt som har med svårigheter att läsa 

och/eller skriva att göra, oavsett vad orsaken är. Personer med dyslexi utgör en undergrupp som särskilt 

definieras med avseende på svårigheternas orsaker och yttringar. 

Termen specifika läs- och skrivsvårigheter används ibland med likartad innebörd som dyslexi. Tidigare var 

det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse” (2012-06-25). 

I boken ”Dyslexi – från teori till praktik ” skriver författarna sin definition av dyslexi som 

lyder enligt följande: 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer 

vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad 

ord avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den 

dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till 
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grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli 

acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av fonologiska 

färdigheter finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder” (Lundberg & 

Høien, 1999, s. 20) 

Lundberg och Høien (1999) menar att enligt den föregående definitionen kan det finnas 

dyslektiker inom alla intelligensnivåer. De tidigare nämnda författarna syftar till att det kan 

finna högt begåvade personer med dyslexi och lågbegåvade personer med god 

avkodningsfärdighet, men kanske inte alltid dessa personer förstår vad de läser (a.a.).  

En intressant iakttagelse som författarna nämner är att dyslektikernas språkliga svagheter kan 

bero på fonologiska svårigheter och ofta i kombination med andra faktorer. Författarna menar 

att grundproblem såsom problem med korttidsminnet, benämningssvårigheter, dålig 

artikulation och försenad språkutveckling, kan ha en negativ inverkan på läsinlärningen (a.a.).     

Problematiken vid dyslexi kan minskas med effektiv individualiserad undervisning och 

särskild stödundervisning (Vetenskapsrådet, 2007). 

Läs- och skrivkunnighet, är enligt Vetenskapsrådet (2007), grunden för allt lärande. Att 

identifiera dyslexi tidigt är därför av väsentlig vikt. På detta sätt kan barn tidigt få stöd att 

delta i hela skalan av sociala, etniska och övriga möjligheter till lärande i skolan. Att 

identifiera dyslexi före skolålder kan vara svårt, och potentiellt riskabelt, då det finns stor 

variation i hur barn utvecklas i de tidiga åren. Vetenskapsrådet menar också att problematiken 

vid dyslexi kan minskas med effektiv individualiserad undervisning och särskild 

stödundervisning (a.a.). 

Läs- och skrivsvårigheter får följdverkningar på elevens studier, inte minst ligger läsning till 

grund för en stor del av lärandet (Skolverket, 2008). Mål eller betygskriterier som ställer krav 

på förmågan att läsa och skriva kan då vara risken på sådant som läraren bortser från vid 

betygsättningen. Undantagsbestämmelserna är dock inte till för att rent allmänt göra det 

möjligt för läraren att bortse från mål som ska uppnås och betygskriterier som gäller för ett 

högre betyg. Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens 

lärande än genom läsning och skrivning, och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel 

som t.ex. ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram, audiovisuella hjälpmedel eller 

digitala talböcker. Dessa hjälpmedel skall också användas i situationer när elevens kunskaper 

bedöms (a.a.). 
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2.6. Överlämningar mellan grundskolan och gymnasiet 

I Skolverkets (2000b) skrift kan man läsa att på kommunal nivå saknas till stor del allmänna 

riktlinjer för hur överlämnandeprocessen skall genomföras, det blir upp till varje skola att 

organisera överlämningen. Det finns flera olika sätt att organisera överlämningen av 

information om elever som kommer från grundskolan och ska börja på gymnasiet.  Den 

information som överlämnas varierar i hög grad, både vad det gäller omfattning, kvalitet och 

relevans skriver Skolverket (2000b). Ett av de vanligaste förfaranden vid överlämningen 

är att skolledare, berörda lärare, studie- och yrkesvägledare och elevvårdspersonal ifrån 

gymnasieskolan träffar motsvarande personal från grundskolan. Vid detta möte lämnas 

information som personal anser vara av betydelse för elevens framtida skolgång. Hämtat ur 

Skolverket (2002). Detta visar att dokumenterade rutiner för hur överlämnandet ska gå till 

ofta saknas och överlämningen sker efter invanda mönster. Bristfälliga metoder kan få 

negativa följder för elever med behov av särskilt stöd i undervisningen, om gymnasieskolan 

inte får vetskap om en elevs läs- och skrivsvårigheter finns risk att nödvändiga stödinsatser 

sätts in för sent. Därför är det av stor vikt att dokumenterade rutiner för hur överlämnandet av 

information från elevers grundskoletid ska gå till menar Skolverket (2000a). 
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3. Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att få en uppfattning om hur tre specialpedagoger på gymnasiet i tre olika 

kommuner tänker kring elever med specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och 

kopplingen till yrkesförberedande program. 

 

3.1. Frågeställning 

 Hur lång tid tar det att diagnostisera en elev med dyslexi? 

 Vilka åtgärder sätts in i gymnasieskolan för elever med dyslektiska drag? 

 Hur upplever elever med specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, 

gymnasietiden enligt specialpedagogerna? 

 

3.2. Avgränsningar 

Jag har inte som avsikt att kritiskt granska någon specifik yrkesroll eller någon skolreform, 

utan syftet med undersökningen är enbart att belysa den aktuella målgruppens behov av hjälp 

som specialpedagoger kan ge. Jag har valt att begränsa mig till den dyslektiska problematiken. 
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4. Metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställning har det varit lämpligt att genomföra en kvalitativ 

undersökning för att ta reda på hur tre specialpedagoger på gymnasiet i tre olika kommuner 

tänker kring elever med dyslexi/dyslektiska drag och kopplingen till yrkesförberedande 

program. Tre intervjuer har gjorts med aktiva specialpedagoger i tre olika kommuner. 

Intervjuer är samtal mellan fysiskt närvarande personer där man möts ansikte mot ansikte 

(Kvale, 2009). 

En stor del av mitt arbete har varit att skriva ned intervjuerna. Kvale (2009) skriver om denna 

omvandling som att ”en utskrift är en översättning av en berättarform – muntlig diskurs – till 

en annan berättarform – skriftlig diskurs” (a.a., s. 194). 

 

4.1. Undersökningsmetod 

Jag har lagt stor vikt vid att utforma frågor (se bilaga 2) som skulle ge mig de tre 

respondenternas syn på hur specialpedagoger på gymnasiet tänker kring elever med 

dyslexi/dyslektiska drag, och kopplingen till yrkesförberedande program i ett 

helhetsperspektiv såväl som i detaljer. Mitt val blev därför en kvalitativ studie med öppet 

riktade frågor vilket skedde via intervjuer som spelades in. Enligt Lantz (2007) innebär det att 

respondenterna själva får beskriva och formulera det aktuella fenomenet. Respondenterna kan 

här fritt formulera sitt svar på frågan utifrån egna erfarenheter (a.a.), vilket ger mig möjlighet 

att tolka och jämföra det som framkommit i intervjuerna i förhållande till det teoretiska 

material jag studerat. 

 

4.2. Urval 

Som en förberedelse för undersökningsdelen utformades en intervjuguide som användes 

under intervjutillfällena. Ett antal frågor formulerades omsorgsfullt, som stöd för att förhindra 

intervjuerna från att hamna utanför ramarna för undersökningen. Därtill ägnades fundering 

kring ordningen på frågorna och relevansen av dessa. Urvalet av respondenterna var att få så 

stor bredd som möjligt för att erhålla en uppfattning om skillnader och likheter över 

kommungränserna. Därför bestämde jag mig för att intervjua specialpedagoger från tre olika 
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kommuner. Respondenterna var alla i 50 års ålder och arbetat som specialpedagoger en längre 

tid. De har alla en tidigare lärarbakgrund med olika yrkesinriktningar och därmed stor 

erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av särskilt stöd. 

Vad som framkom tydligt under intervjuerna var att den hjälp eleverna får på de deltagande 

specialpedagogernas skolor skiljer sig åt. På två av skolorna finns väl utarbetade rutiner att 

följa för hur man arbetar kring elever i behov av särskilt stöd, medan det på den tredje skolan 

verkar vara mer godtyckligt hur man ska hantera dessa behov. 

Samtliga hade också en tidigare lärarbakgrund, vilket jag anser är väsentligt för att kunna 

förstå sig på gymnasieelever i deras sociala situation. Av de tre specialpedagoger som jag 

intervjuade var den första respondenten (A) en man som arbetar på min nuvarande arbetsplats, 

den andra respondenten (B) var en kvinna som arbetar på min tidigare arbetsplats och den 

tredje respondenten (C) var en kvinna som jag fick kontakt med via en lärare kollega.  

 

4.3. Genomförande av undersökning  

Utifrån studiens syfte formulerade jag elva frågor gällande elevers dyslektiska svårigheter när 

de börjar på ett yrkesförberedande program. Mitt mål med intervjuerna var att få en 

uppfattning om hur tre specialpedagoger på gymnasiet tänker kring elever med 

dyslexi/dyslektiska drag och kopplingen till yrkesförberedande program. Valet av 

intervjupersoner grundades på att specialpedagoger är utbildade för att arbeta med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. 

Jag skrev ett följebrev (se bilaga 1) som jag tillsammans med intervjufrågorna mejlade ut till 

tre specialpedagoger i tre olika kommuner, vilka sedan frivilligt deltog i studien. Intervjuerna 

genomfördes under arbetstid på specialpedagogernas arbetsplatser. Således förlades 

intervjuerna till lokaler som intervjupersonerna utsåg. Frågorna ställdes på samma sätt till 

varje respondent, men svarsmöjligheterna var öppna vilket gav respondenten möjlighet att 

uttrycka sig fritt, med en koppling till det som står i Kvales metodbok om att frågorna ställdes 

på detta sätt (Kvale, 2009). Detta för att jag inte skulle missa något väsentligt eller intressant 

på grund av en omedveten påverkan. Jag var också noga med att inte ställa ledande frågor 

som kunde ha inverkat på respondenterna. Intervjuerna inledes inte heller omedelbart, i stället 

fördes ett samtal kring skolan ur ett mer generellt perspektiv, för att så småningom när en 
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naturlig koppling kunde finnas, övergå till intervjuguidens innehåll och struktur. Varje 

intervju transkriberades därefter i sin helhet. Intervjuerna var personliga och delvis 

strukturerade i den bemärkelsen att jag hade formulerat frågorna i förväg och ville få svaren i 

en speciell ordning, dock kunde omformulerade frågor uppstå under intervjuernas gång. 

Andersen och Schwencke (1998) påpekar att när intervjun transkriberas måste man vara noga 

med att få fram det som respondenten egentligen sade, det vill säga vederbörandes egen åsikt. 

Det viktiga i mina kvalitativa intervjuer var att fånga respondenternas perspektiv, åsikter och 

erfarenheter i ämnet. Carlström (2009) menar att den yttre miljön måste förberedas så att inga 

störande moment uppstår.  

Trost (2005) anser att en kvalitativ studie är relevant om fokus ligger på att ” försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster”. Han menar också att kvalitativa intervjuer utmärks ”av att man ställer 

enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar”. 

Sammanlagt tre intervjuer genomfördes. Varje intervju, i denna studie är unik. Varje möte 

mellan mig som intervjuare och informanterna kom att präglas av det sammanhang under 

vilket intervjun genomfördes. Då jag redan tidigare hade en social relation med två av 

specialpedagogerna så kunde intervjun starta efter ett samtal kring skolan ur ett mer generellt 

perspektiv.  Enligt Carlström (2009) ”behövs en uppvärmningsperiod före den egentliga 

intervjun, då intervjuaren försöker skapa ett förtroendefullt klimat” . För att skapa detta 

förtroendefulla klimat blev intervjun med den tredje specialpedagogen längre.  

 

4.4. Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska grundkrav från Vetenskapsrådet (2007) som en forskare måste ta 

hänsyn till när en undersökning genomförs inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning. De fyra grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I min uppsats har jag kontinuerligt eftersträvat att följa dessa etiska grundkrav. Enligt 

informationskravet lämnade jag ut ett följebrev (se bilaga 1) till de tre berörda 

specialpedagogerna i tre olika kommuner, där jag hade för avsikt att göra intervjuerna. Av 

följebrevet framgick intervjuns syfte, det vill säga intervjuns innehåll och vad den var ämnad 
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till samt mina kontaktuppgifter. I undersökningen kommer varken kommunen, skolan eller 

den intervjuade specialpedagogens namn att nämnas, enligt konfidentialitetskravet. Jag har 

använt mig av fiktiva namn i redovisningen av intervjuerna för att underlätta textflödet. 

Ljudinspelat material och tillhörande anteckningar kommer att raderas efter att rapporten har 

blivit godkänd.  

Enligt Stensmo (2002) får inte den information som samlats in komma till kommersiella eller 

för andra icke-vetenskapliga ändmål, med hänsyn till nyttjandekravet (Stensmo, 2002). 

 

4.5. Databearbetning 

Varje intervju transkriberades i sin helhet. Som analysmetod valdes meningskoncentrering i 

enlighet med det tillvägagångssätt som Kvale (2009) presenterar. Denna empiriska 

fenomenologiska analysmetod innebär att intervjupersonernas uttalanden koncentreras till 

dess väsentliga innebörder. I ett inledande skede läses transkriptionen igenom med syfte att 

skapa en helhet.  

Enligt Carlström (2009) är förutsättningen för att analysmetoden ska fungera att innebörden 

av det som sägs under intervjun naturligtvis inte får förvanskas eller undanhållas. Oavsett hur 

mycket ett uttryck förkortas och förenklas måste jag som intervjuar se till att i möjligaste mån 

vidhålla det som intervjupersonen önskar uttrycka, eller åtminstone det som jag uppfattar att 

intervjupersonen önskar uttrycka.  

 

4.6. Metodkritik 

Jag har valt ett ämne jag brinner för och som ligger mig varmt om hjärtat både av egna och 

närståendes tidigare erfarenheter, men också på grund av elever som jag kommer i kontakt 

med i mitt vardagliga arbete som lärare på det yrkesförberedande programmet. Enligt 

Carlström (2009) kan det finnas en uppenbar risk med att välja ett ämne som ligger så varmt 

om hjärtat, då arbetet kan riskera att bli både ovetenskapligt och vinklat. Carlström säger 

också: ”intervjuresultaten kan påverkas och till och med förvanskas på olika sätt. Intervjun är 

ett växelspel mellan människor”. Jag tror att alla specialpedagoger som jag intervjuat märkte 

mitt engagemang i frågan, det kan ha bidragit till att de blev mer intresserade och engagerade 

än de hade varit om jag lyckats hålla mig fullständigt neutral.  
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Det är också möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om jag valt att intervjua fler 

respondenter från andra gymnasieskolor och andra kommuner, resultatet hade naturligtvis 

tagit avsevärt längre tid att transkribera, sammanställa, utvärdera och diskutera. 

Jag valde att göra ljudupptagning genom ljudinspelning via datorn, här kunde faktiskt val av 

metod diskuteras då även en videoinspelning hade varit att föredra, med inslag som 

kroppsspråk och ansiktsutryck hade förmedlats på ett annat sätt. Därmed är det inte sagt att 

det är lättare att tolka dessa uttryck med en videoinspelning. 

Precis som Kvale (2009) skriver är intervjuaren forskningsverktyget och att lära sig bli 

intervjuare sker genom att genomföra intervjuer. Läsa böcker kan ge vissa riktlinjer men 

praktisk tillämpning är det viktigaste sättet för att lära sig konsten att intervjua.   
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5. Resultat 

I den följande texten återges en presentation från resultatet av de genomförda intervjuerna. 

Utifrån det inspelade materialet har jag gjort en tolkning och sammanfattning. Min strävan är 

att ge en så objektiv bild som möjligt av respondenternas berättelser.  

Initialt ska understrykas att samtliga resultat som redovisas i det följande ska betraktas i 

relation till studiens omfattning. Således görs inga anspråk på att presentera ett material av 

allmängiltigt värde. Snarare ska uppgifterna förstås utifrån de enskilda intervjuerna som ligger 

till grund för undersökningen, där resultaten skapar en bild av hur den vardagliga 

verksamheten kan se ut i gymnasieskolan i förhållande till dels frågor kring läs- och 

skrivsvårigheter, dels värdegrundsfrågor ur ett generellt perspektiv. 

Här presenteras mina frågeställningar och resultatet av dem. Ingående kommer 

specialpedagogernas uppfattningar och tankar om elever i behov av särskilt stöd att 

presenteras. Även skillnader och likheter mellan specialpedagogernas svar kommer att visas. 

Rubrikerna är sammanfattade utifrån frågeställningarna i syftet, de innehåller olika teman som 

har framkommit under bearbetningen av intervjuerna. Citat från respondenterna kommer att 

framgå och benämningen av respondenterna kommer att göras med titeln ”pedagog” och en 

bokstav, exempelvis Pedagog A. Specialpedagogernas identitet kommer inte att kunna tydas. 

 

5.1. Specialpedagogers uppfattningar om hur lång tid det tar att diagnostisera en elev 

med dyslexi och hur tidigare information förmedlas 

5.1.1. Överlämning av information/informationsflöde om elever med dyslektiska 

svårigheter mellan grundskolan och gymnasiet 

Samtliga skolor som respondenterna representerar har någon typ av överlämnande konferens 

med de grundskolor som finns inom kommunen. Pedagog B säger: 

”Då har vi överlämnande konferens en gång på våren i maj, den har vi precis haft och sen har vi en gång i 

september där träffar vi grundskolespecialpedagogerna, också får vi information om elever som har 

svårigheter, det kan vara alla möjliga svårigheter, inte bara dyslexi.” Pedagog B. 
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Det framkommer också av svaret från Pedagog C att det är bara information om 

grundskoleelever från den egna kommunen som förmedlas till specialpedagoger på dessa 

möten. Hon menar att eleverna från andra kommuner, fångas upp på andra sätt bland annat 

genom tester. Pedagog C säger: 

”Sen kör vi tester med dem när de börjar här, bland annat svensktest där vi kan få en uppfattning när man ser 

att de har ett lågt resultat.”Pedagog C.  

Pedagog C tar även upp att vårdnadshavaren tar kontakt ganska ofta och berättar att de har en 

son eller dotter med dyslektiska svårigheter. Det kan även framkomma genom att 

skolsköterskan gör intervjuer i sina hälsosamtal, där de frågar efter svårigheter hos eleven och 

eleven svarar/berättar att den har dyslexi. 

 

5.1.2. Olika tillvägagångssätt för att upptäcka elever med dyslektiska svårigheter 

Pedagog A menar att det finns olika vägar för att tillhandahålla information om elevernas 

dyslektiska svårigheter, bland annat genom lärare, mentorer, föräldrar, studie- yrkesvägledare 

och även eleven själv som tar kontakt med honom om de specifika svårigheterna. Han menar 

också att om det finns behov, så görs en utredning på den aktuella eleven. 

Pedagog B och Pedagog C beskriver hur de nya eleverna som börjar sin gymnasiala 

utbildning gör ett svensktest. Utav detta testresultat får specialpedagogerna en uppfattning om 

elevernas läshastighet och läsförståelse, vilket i de flesta fallen är tillräckligt för att få 

indikation på eventuella dyslektiska svårigheter. Pedagog B menar också att de elever som 

inte har uppmärksammats tidigare i grundskolan identifieras vid denna test.   

Pedagog C menar att även tester i andra ämnen som engelska och matematik kan ge 

information om att eleven har dyslektiska svårigheter. Pedagog C säger: 

”Det är svensktestet även engelska och matematik då kan man få syn på alla de som har halkat efter i 

grundskolan i engelska också på grund av dyslexi där de ligger lågt och ligger de lågt på svensktestet och 

engelsktestet då är det ju mer av observanda där man ser att här kan det vara något problem.” Pedagog C. 
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5.2. Gymnasieskolans åtgärder som sätts in för elever med dyslektiska drag 

5.2.1. Den hjälp elever får med diagnostiserad dyslexi som kommer från grundskolan 

De tre respondenter jag har intervjuat är överens om att tillgodose elever med diagnostiserad 

dyslexi den adekvata hjälp som kan erbjudas. Eleverna erbjuds hjälpmedel som CD, MP3-

spelare och dator. I en av de aktuella gymnasieskolorna tillhandahålls elevdatorer till alla 

elever under hela gymnasietiden. Pedagog C säger: 

”Vi har stavningsprogram som vi lånar ut och även stavningsprogram på andra datorer som finns i skolans 

datasal. Anteckningshjälp är ganska vanligt att de får eller färdiga anteckningar av lärarna, förlängd provtid 

och förlängd inlämningstid vid skrivarbeten. Vi skriver åtgärdsprogram på alla elever som har dyslexi så att 

lärarna får information om det, så de uppmärksammar det extra så de vet vad eleven behöver för hjälp, 

inlästa läromedel, CD, MP3 eller dator.” Pedagog C 

 

5.2.2. Den adekvata hjälp elever utan diagnos behöver när dyslektiska svårigheter 

uppdagas på gymnasiet 

Generellt är det gemensamt på samtliga berörda gymnasieskolor att eleverna får den hjälp 

som behövs utan att först fått en diagnos, med undantag från Pedagog B som menar att det 

skiftar lite mellan lärare. Hon tar ett exempel från en lärarekollega i engelskundervisning som 

menar på att elever som inte har en konstaterad diagnos på sina läs- och skrivsvårigheter inte 

ska erbjudas den hjälp som behövs. Detta anser Pedagog B är fel och säger: 

”Ett papper ibland för vissa lärare är en biljett till att få hjälp och få hjälpmedel, men så ska det inte vara 

egentligen.” Pedagog B. 

Pedagog C anser att eleverna på den gymnasieskolan som hon representerar, får tillgång till de 

hjälpmedel som finns. Det spelar ingen roll om de har diagnos eller inte. 

Pedagog A och Pedagog C menar att de elever som vill bli hjälpta visar intresse, är seriösa, 

och visar en positiv attityd, de eleverna får den hjälp de behöver.  
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5.2.3. Vikten av föräldrars engagemang med gymnasieelevers dyslektiska svårigheter 

Specialpedagogerna i min studie har alla liknande uppfattningar om föräldrars välvilja att 

hjälpa till, men hävdar att mycket beror på om föräldrarna kommer överens med sina barn. 

Gymnasietiden är den ålder då barnen/eleverna vill vara självständiga och lära sig själva. 

Detta anser Pedagog B är en balansgång. Pedagog A säger: 

”Om jag tänker på många föräldrar som jag träffar här på skolan, är det många som säger så här till mig, ’jag 

hjälper gärna till hemma men jag pressar inte för hårt för risken är att vi blir ovänner och sen så blir det 

väldigt taskig stämning hemma under några dagar, så jag har ju valt att låta er på skolan dra det största 

lasset’.” Pedagog A. 

Pedagog C menar att det finns föräldrar som är väldigt engagerade och stödjer sina 

ungdomar med deras studier hemma, och då ser man också att eleven lyckas bättre. Men 

det finns också elever som tyvärr har den sociala situationen där det är precis tvärt om. De 

misslyckas därför att de får inget stöd hemifrån, på grund av att föräldrarna inte har 

förmågan att hjälpa till av olika anledningar, oftast sociala skäl. 

 

5.3. Specialpedagogernas tolkning av hur elever med dyslexi upplever gymnasietiden 

5.3.1. Elevernas reaktion när de får diagnosen dyslexi 

Även i denna fråga har specialpedagogerna liknande uppfattning om elevernas reaktion när de 

får beskedet om diagnostiserad dyslexi. Oftast blir det en lättnad för eleven, de får en 

förklaring på varför de har haft svårigheter och problem med att läsa och/eller skriva under 

hela grundskolan. Pedagog C upplever också elever som själva tar upp det ganska ofta och 

säger ”ja, jag har ju dyslexi” och försöker bearbeta problematiken genom att prata om det. 

Pedagog B säger: 

”Nu för tiden vet de oftast med sig att det är någonting med deras läs- och skriv förmåga. Det är oftast redan 

kollat i högstadiet men en del har inte gjort någon utredning. När jag gör en läs- och skrivutredning blir det 

mer ”svart på vitt”, att det konstateras på något sätt.” Pedagog B. 

Pedagog B fortsätter: 
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”Jag får inte kalla det dyslexi, utan specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är en medicinsk diagnos som 

logopeder och psykologer använder, men man säger dyslexi ändå.” Pedagog B 

Jag frågar: Är det samma sak? 

”Ja, det är samma sak men i utredningen skriver jag specifika läs- och skrivsvårigheter  /  misstänkt dyslexi, 

så får jag skriva.” Pedagog B. 

 

5.3.2. Elever med dyslektiska svårigheter och deras egen vilja att lära sig läsa och skriva 

på gymnasial nivå 

Det går att utläsa ur svaren från Pedagog A och Pedagog B att elever med dyslektiska 

svårigheter har varierande vilja att lära sig läsa och skriva på gymnasial nivå.  

Pedagog B säger: 

”Jag tycker ju att en det är väldigt motiverade, en del som jag träffar som jag har t.ex. gjort en utredning på, 

de kan ju gå och göra läs- och skrivträningsprogram här inne också lära sig öka läs hastighet, för det är det 

viktigaste, tycker jag. En del är motiverade att göra det andra inte alls är motiverade. De har liksom lärt sig 

sitt sätt att hantera svårigheterna så de sköter det själva kan man säga de är vana vid det, men en del andra 

vill bryta det och kommer gärna och tränar.” Pedagog B. 

Pedagog C menar att de inte pratar så mycket i arbetslaget om att eleverna ska lära sig läsa 

och skriva, det beror till stor del på att eleverna ofta använder sig av det som de kan när de 

kommer till gymnasieskolan. Hon anser även att eleverna utvecklas när de läser sina 

kurser. Det framgår också att gymnasieskolan som Pedagog C representerar, inte jobbar 

speciellt med elevernas läs- och skrivsvårigheter, om inte eleven särskilt begär det.  

 

5.3.3. Fördelar respektive nackdelar med att eleven får en dyslexidiagnos 

Alla specialpedagoger i min undersökning upplevde enbart fördelar med att eleverna får en 

dyslexidiagnos. Pedagog A hävdar att om eleven har en diagnos när hon/han kommer till 

gymnasiet, betyder det att man har laglig rätt som elev till stöd och hjälp i undervisningen. 

Pedagog B tycker att fördelarna är mer inom eleven själv, att de kan bli stärkta av insikten och 

få en förståelse för vad svårigheterna består av och kan själv ge en förklaring till det som 

eleven har undrat över. 
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5.3.4. Specialpedagogers kollegor och andra arbetskamrater bemötande/reaktioner mot 

elever med läs- och skrivsvårigheter 

Samtliga specialpedagoger tycker att de flesta arbetskamrater är positiva och har förståelse för 

problematiken. 

Pedagog C anser att det kan vara någon enstaka kollega som tycker det är jobbigt för sin egen 

del, som anser att övriga elever blir lidande på grund av att de behöver lägga mer tid på elever 

som kräver extra hjälp. 

 

5.3.5. Sambandet mellan elever med dyslektiska svårigheter och deras val av praktiska 

gymnasieutbildningar 

Pedagog A kan inte se något direkt samband med att det är fler elever med dyslektiska 

svårigheter som väljer praktiska gymnasieutbildningar. 

Pedagog B upplever att det är fler med dyslektiska svårigheter på yrkesprogrammet än vad det 

är på det studieförberedandeprogrammet.  

Pedagog C säger: 

”Jag tycker inte eller tror inte det har någon större betydelse. Jag har inte upplevt att de väljer något speciellt 

eller gör ett speciellt val utifrån vad de har utan de väljer utifrån vad de är intresserade av till gymnasiet. Vi 

har dyslektiker på alla program, det är jämnt fördelat.” Pedagog C. 
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att få en uppfattning om hur tre specialpedagoger på gymnasiet i tre olika 

kommuner tänker kring elever med dyslexi/dyslektiska drag och kopplingen till 

yrkesförberedande program. 

Följande frågeställningar hade jag som grund för min studie: Hur lång tid tar det att 

diagnostisera en elev med dyslexi? Vilka åtgärder sätts in i gymnasieskolan för elever med 

dyslektiska drag? Samt vilka svårigheter brukar elever med dyslexi ha i gymnasieskolan? 

 Här nedan diskuterar jag frågorna och skillnader i pedagogernas svar. Diskussionen kommer 

att fogas samman med tidigare forskning och litteratur från bakgrundskapitlet samt 

resultatdelen, med utgångspunkt från de frågeställningar som förekommer i syftet. Det 

handlar om specialpedagogers åsikter kring bemötande och arbetssätt med blivande 

gymnasieelever i behov av särskilt stöd, där diagnostisering av elever med dyslexi visar sig 

vara av stor vikt för att komma till klarhet med redan vid gymnasieskolans start, om det inte 

finns en tidigare diagnos från grundskolan att arbeta utifrån. 

Jag har även tagit del av respondenternas uppfattningar om olika sätt att organisera 

överlämningen av information om elever som kommer från grundskolan och ska börja på 

gymnasiet. Min uppfattning är att den information som överlämnas varierar i hög grad, både 

vad det gäller omfattning, kvalitet och relevans. 

När jag sökte information till den del av min bakgrundstext som berör hur tidigare 

information om elever med läs- och skrivsvårigheter överlämnas från grundskolan till 

gymnasieskolan, upptäckte jag att det inte fanns så mycket dokumenterat om just detta och 

inga klara riktlinjer att arbeta efter. Det visar också resultatet från intervjuerna där 

respondenterna menar att mycket går på gamla inövade rutiner. Med dessa rutiner upplever 

alla intervjudeltagare att organiseringen av överlämningen fungerar bra inom kommunen. En 

av respondenterna betonar dock att överlämningen brister mer då den ska genomföras över 

kommungränserna. 

Resultatet från sammanställningen av mina intervjuer och litteraturstudier är liktydiga med 

Skolverkets (2002) uppfattning som visar att många kommuner i Sverige saknar riktlinjer och 

rutiner för hur informationen om de elever, som slutar grundskolan ska överlämnas till 
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gymnasieskolan, det blir upp till varje skola att organisera överlämningen. Idag finns det flera 

sätt att organisera överlämningen av information, den information som överlämnas varierar i 

hög grad, både vad det gäller omfattning, kvalitet och relevans skriver Skolverket (2000b). 

Utifrån resultatet i min studie drar jag den slutsatsen att det måste finnas ett likvärdigt och 

entydigt regelverk som alla skolor i alla kommuner skall arbeta efter. Med ett sådant 

lagstadgat förfaringssätt anser jag att man eliminerar risker med subjektiva bedömningar och 

eventuella tvivelaktiga överlämningar.  

Min undersökning visar också att elever med dyslektiska svårigheter oftast inte vågar medge 

att de har problem med något så fundamentalt som att läsa och skriva, vilket för de flesta är så 

självklart att man bör klara av utan problem vid gymnasial ålder. Min undersökning visar 

dessutom hur elever lär sig leva med dessa svårigheter och manipulera sin omgivning på ett 

sätt som är trovärdigt och visar dessutom att vissa elever tar sig igenom hela grundskolan utan 

att någon upptäcker elevens svårigheter. 

Det finns idag ett antal tester som kartlägger läs- och skrivförmågan förankrade i teorier kring 

läs- och skrivutveckling. Det är ett förfarande som används på gruppnivå, screening och tester 

som används på individnivå (Ericson, 2007). I mina intervjuer framgår det att upptäckten av 

elever med dyslektiska svårigheter som börjar sin gymnasiala utbildning görs med ett test i 

svenska, vilket motsvarar Ericsons synpunkter. Med utgångspunkt av detta testresultat får 

specialpedagogerna en uppfattning om elevernas läshastighet och läsförståelse, vilket i de 

flesta fallen är tillräckligt för att få indikation på eventuella dyslektiska svårigheter. En av 

respondenterna menade även att tester i andra ämnen som engelska och matematik kan ge 

information om att eleven har dyslektiska svårigheter. 

En annan av respondenterna menar att det finns olika vägar att få information om elevernas 

dyslektiska svårigheter, det kan vara genom lärare, mentorer, föräldrar, studie- yrkesvägledare 

och även eleven själv, som tar kontakt med honom om de specifika svårigheterna. 

I Skollagen (2010:800) står det följande om barnens och elevernas lärande och personliga 

utveckling. Alla barn och elever ska 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. 
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De tre respondenter jag har intervjuat är överens om att tillgodose elever med diagnostiserad 

dyslexi den adekvata hjälp som kan erbjudas. Eleverna erbjuds hjälpmedel som CD, MP3-

spelare och dator, vilket framgår i boken Dyslexi där författarna menar att inlärningen blir 

maximalt effektiv med interaktiva läromedel (Kere och Finer, 2008). I en av de aktuella 

gymnasieskolorna tillhandahålls elevdatorer till alla elever under hela gymnasietiden, min 

åsikt är att fler gymnasieskolor borde ta efter detta förfarande. 

Jag har en uppfattning om att på samtliga berörda gymnasieskolor får elever med stödbehov 

den hjälp de behöver utan att först ha fått en diagnos. 

I min studie framgår också att det efter en diagnos oftast blir en lättnad för eleven, de får en 

förklaring på varför de har haft svårigheter och problem med att läsa och/eller skriva under 

hela grundskolan. 

Jag instämmer med Ericsons påstående att barn och ungdomars läs- och skrivsvårigheter 

påverkar hela familjen (Ericson, 2007). Föräldrar som är väldigt engagerade och stödjer sina 

ungdomar med deras studier hemma, gör att eleven lyckas bättre. Men det finns också elever 

som misslyckas därför att de inte får något stöd hemifrån, på grund av att föräldrarna inte har 

förmågan att hjälpa till av olika anledningar, oftast sociala skäl. Det framkommer också i min 

utredning att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta beter sig på olika sätt. En del blir 

klassens clown; de döljer sina svagheter genom att utveckla andra positiva egenskaper, t.ex. 

förmågan att underhålla. Andra slåss och bråkar eller är tysta och osynliga.  

I Statens offentliga utredningar (SOU 1993:2) kan man läsa hur barn med läs- och 

skrivsvårigheter behöver känna självförtroende och självtillit mer än andra barn, vilket jag 

anser stämmer väl överens med respondenternas svar. I skolan måste därför elevernas 

förmåga inom andra ämnen lyftas fram, eftersom svårigheter att klara läsning och skrivning 

innebär mycket stor psykisk påfrestning. 

I Styrdokumenten framgår det hur viktigt skriftlig kommunikation är, inte bara inom skolan, 

utan även i hela vårt samhälle. I alla ämnen ska det skrivas arbeten eller liknande om diverse 

olika ämnen. När självförtroendet sviker i det skriftliga och läsliga finns det en stor risk att det 

påverkar även muntliga framträdanden i ämnen, och då finns det inte så många 

redovisningsalternativ kvar att välja på.  
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6.1. Slutsats 

I min studie har jag kommit fram till att i alla de skolor som är representerade i 

undersökningen, erbjöds det flera olika hjälpmedel till elever som behöver ytterligare hjälp för 

att klara målen som står i kursplanen, även om de inte hade fått diagnosen dyslexi. 

Övergången från högstadiet till gymnasiet, för en elev med särskilda svårigheter för läsning 

och skrivning, sker utan större problem. Kommunikationsproblem förekommer dock när 

övergången sker från en kommun till en annan. 

Det är också viktigt att kontinuerligt följa upp och utvärdera resultaten av den grundläggande 

läs- och skrivundervisningen, både på individ- och skolnivå. Det är framför allt viktigt att 

uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter vid så tidig ålder som möjligt. 

Genom den här studien har jag kunnat visa på olika upplevelser, erfarenheter och reflektioner 

som specialpedagoger har kring elevers läs- och skrivsvårigheter. Jag har i resultatdelen belyst 

det mönster som framkommit ur respondenternas berättelser. Det är möjligt att resultatet hade 

sett annorlunda ut om jag valt att intervjua fler respondenter från andra gymnasieskolor och i 

andra kommuner. Kanske något att tänka på vid en fortsatt studie.  

Det jag tar med mig av studien är att oavsett vilka barn vi möter, finns det alltid möjlighet att 

lära dem läsa och skriva. Människan kan aldrig bli fullärd, alla är unika i hur vi på olika sätt 

tillgodogör oss och uttrycker kunskap, både verbalt och via dokumentation. 

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Min rekommendation om fortsatt forskning är hur vi ska kunna utveckla arbetet på skolorna 

till att följa det som står i skollagen, om att en bekräftad diagnos inte skall vara nödvändig för 

att få ett adekvat stöd i undervisningen. 

En annan studie som skulle vara intressant att utföra är en studie som denna, men med 

gymnasieelever i fokus. Det skulle då vara givande att intervjua gymnasieelever som nyligen 

fått en diagnos och då höra hur de ser på sin skolsituation, samt intervjua före detta elever 

som har gått klart gymnasieskolan. Vilka reflektioner och tankar tidigare gymnasieelever har 

kring en sen diagnostisering? 
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Bilaga 1:  

Följebrev till intervjufrågor      2012-05-28 

 

Hej! 

Jag heter Patrik och läser till yrkeslärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har nu påbörjat 

mitt examensarbete som handlar om, att undersöka skolans roll i samhället för elever med 

särskilda behov i undervisningen. 

Mitt syfte är att få en uppfattning om hur tre specialpedagoger på tre olika gymnasieskolor 

tänker kring fenomenet, varför det är så många elever med diagnosen dyslexi, eller vilka tror 

sig ha dyslexi, som börjar på de praktiska gymnasieprogrammen. 

Nu skulle jag behöva hjälp från tre specialpedagoger som anonymt kan dela med sig av sina 

erfarenheter och expertis.  

För att få dessa tre specialpedagogers uppfattning om gymnasieskolans insats i 

undervisningen för elever med dyslexi, har jag valt intervju som undersöknings metod. 

Jag vill gärna träffa dig för en intervju och bifogar därför mina frågeställningar för att du i 

förväg ska få möjlighet att ta del av underlaget. 

Kontakta mig via e-mail eller telefon, gärna så snart som möjligt om du kan tänka dig att 

vara med i en intervju. Jag anpassar mig givetvis efter när det passar dig bäst. 

Medverkan är naturligtvis frivillig och du kan om du så önskar, välja att avbryta intervjun när 

som helst. Jag skulle dock vara ytterst tacksam om du deltar och svarar på mina frågor. På så 

sätt bidrar du till att jag får ett så tillförlitligt och användbart underlag som möjligt, vilket 

bidrar till att jag ska kunna avsluta mitt examensarbete.   

Du som svarar på frågorna är helt anonym och de uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. 

Jag kommer sammanställa resultaten i en rapport, där ingen enskild individs svar kan utläsas.  

 

Har du några frågor rörande intervjun eller projektet i stort, vänligen kontakta undertecknad. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar:  Tele:  XXXXXXX 

Patrik Dammdal  Mail: XXXXXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Respondenterna är specialpedagoger på tre olika gymnasieskolor 

 

1. Hur förmedlas informationen om elever med dyslektiska svårigheter från grundskolan till 

gymnasiet? 

 

2. Berätta för mig hur ni på denna gymnasieskola går tillväga för att upptäcka elever med 

dyslektiska svårigheter.  

 

3. Hur upplever du elevernas reaktion när de får diagnosen dyslexi?  

 

4. Vilken typ av hjälp får elever med diagnostiserad dyslexi som kommer från grundskolan? 

 

5. Får elever den adekvata hjälp de behöver när dyslektiska svårigheter uppdagas på 

gymnasiet utan att först fått en diagnos?  

 

6. Hur uppfattar du elever med dyslektiska svårigheter egen vilja att lära sig läsa och skriva på 

gymnasial nivå?  

 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du att eleven har av att fått dyslexidiagnosen? 

 

8. Hur upplever du kollegors och andra arbetskamraters bemötande/reaktioner mot elever med 

läs- och skrivsvårigheter? 

 

9. Vilket samband upplever du mellan elever med dyslektiska svårigheter och deras val av 

praktiska gymnasieutbildningar? 

 

10. Hur mycket tid/engagemang tror du att föräldrar lägger ner på gymnasieelevers 

dyslektiska svårigheter? 

 

11. Jag har inga fler frågor. Har du något mer att tillägga om det som vi har pratat om? 

 

 


