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Sammandrag 
 

I min uppsats har jag haft som syfte att utröna hur elever med läs- och skrivsvårigheter 

bedöms i förhållande till ett av målen i kunskapskraven för gymnasiekursen svenska 1. Det 

här kunskapskravet rör språkriktigheten. Jag har genom intervjuer med sex lärare bildat mig 

en uppfattning om vad språkriktighet innebär för den enskilde läraren samt vilka krav läraren 

har på elever med dyslexi och dessutom om läraren anser att något i språkriktighetskravet kan 

bortses ifrån för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

     I min uppsats finns en teoribakgrund som belyser svenskämnet historiskt, läs- och 

skrivproblematiken, språkriktighet samt en del som behandlar bedömning och betygssättning. 

Detta för att ge läsaren en plattform att stå på. Mina informanter har skiftande erfarenheter 

från såväl kommunala som fria skolformer och de har också varit verksamma i ett varierat 

antal år. Detta kändes viktigt för att få en så bred grund som möjligt i mina resultat. 

Intervjuerna visar att flertalet av lärarna gör anpassningar i olika grad för de elever som så 

behöver och att det inte behövs någon uttalad diagnos för att få den hjälpen. Synen på vad 

språkriktighet är skiljer sig till viss del åt men det finns samtidigt många gemensamma drag. I 

själva bedömningen och betygssättningen uttrycks en osäkerhet bland lärarna och det 

efterfrågas mer kompetens inom området. När det gäller stöd i lagar och förordningar är 

samtliga lärare väl medvetna om de undantagsbestämmelser som finns för elever som har 

bestående svårigheter. 

Engelsk titel: 

 

Grading of linguistic accuracy  

among Upper Secondary students with reading and writing disabilities 

in the course Swedish 1 
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1 Inledning 

Under många har jag arbetat med ämnet svenska i på olika stadier i grundskolan. Jag började 

min yrkesbana som lärare på lågstadiet med läsinlärning som en av de viktigaste delarna i 

svenskundervisningen. Därefter har jag arbetat på såväl mellan- som högstadiet med 

svenskundervisning och det är på högstadiet som jag är verksam idag. Med tiden har mitt 

intresse för elevers läsande och skrivande tagit en lite annan väg och idag arbetar jag till 

största delen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eftersom ämnet svenska är ett av 

kärnämnena i grundskolan och därmed avgörande för elevers behörighet till gymnasiet, jobbar 

jag intensivt med att hjälpa elever att nå målen i svenska trots att de ibland har stora 

svårigheter att övervinna. I detta arbete krävs det bland annat att läraren är väl påläst när det 

gäller styrdokument för att veta vad skollagen samt vår läroplan säger för att ha redskapen för 

att kunna hjälpa eleverna på rätt sätt. Det krävs också goda kunskaper inom dyslexiområdet1 

för att kunna förstå problematiken. 

     Under de senaste åren har jag studerat vidare på universitet för att ytterligare fördjupa mina 

kunskaper inom svenskämnet men också inom specialpedagogik. När jag under våren 2012 

skulle skriva min magisteruppsats föll det sig naturligt att välja ett ämne som hade 

beröringspunkter inom såväl svenskämnet som specialpedagogiken, då det är inom dessa 

områden som jag är verksam. Jag kände att jag gärna ville veta mer om hur arbetet med de 

läs- och skrivsvaga eleverna fortsätter på gymnasieskolan och då mer specifikt kring 

kunskapskraven som rör språkriktighet2. 

     Läsåret 2011/2012 sjösattes en ny läroplan i såväl grundskolan3 som i gymnasieskolan4 

med ett nytt betygssystem och nya kurser i svenska. Mycket är fortfarande sig likt i kurserna 

men en del förändringar har det trots allt blivit. Det som tidigare hette svenska A har nu 

kommit att heta svenska 1 och i ett av kunskapskraven för betyget E i kursplanen för svenska 

står det att ”eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet” och det är 

detta kunskapskrav som jag har valt att titta närmare på i min uppsats. 
                                                             
1 Dyslexi har ingen entydig definition men en definition gjord av ”The international Dyslexia Association” menar 
att dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning 
och avkodningsförmåga. 
 
2 Skolverket definierar begreppet språkriktighet som ”de språkliga egenskaper och textegenskaper som en text 
bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang”. 
 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

4Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) 
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1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort inledning till arbetet och därefter följer syftet och de 

forskningsfrågor jag har utgått ifrån. I metoddelen redovisar jag val av undersökningsmetod, 

genomförande, samt ger en presentation av de undersökta skolorna och informanterna. I 

denna del tas också metodkritiken upp. I bakgrunden ger jag en kort historik kring 

svenskämnets utveckling. I forskningsöversikten behandlar jag synen på dyslexi samt tankar 

kring bedömning och betygssättning samt information kring språkriktighetsfrågor. I 

resultatdelen redovisas de intervjuer som jag har genomfört och uppsatsen avslutas med en 

diskussionsdel där resultaten jämförs med forskning och teorier. 

I mitt arbete använder jag ”dyslexi” och” läs- och skrivsvårigheter” som synonyma begrepp5. 

Diskussionen kring vilket av dessa begrepp som ska användas har pendlat fram och tillbaka 

genom åren. Generellt säger man att det som skiljer dyslexi från läs- och skrivsvårigheter är 

att det finns en tydlig skillnad mellan elevens allmänna intelligensnivå och läs- och 

skrivförmåga. Det är emellertid inte nödvändigtvis fallet hos den som har läs- och 

skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheterna kan istället bero på till exempel sociala eller 

psykologiska problem. Jag har gjort bedömningen att det i min undersökning inte är av 

intresse att skilja på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, då jag enbart är intresserad hur 

eleven bedöms inte av de bakomliggande orsakerna. 

2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter bedöms i 

förhållande till kunskapskraven för gymnasiekursen svenska 1. Min tanke är att intervjua och 

undersöka hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till ett av kunskapskraven för betyget E 

med fokus på språkriktighet och hur kunskaperna inom detta område ser ut. 

Forskningsfrågor: 

• Vad anser svensklärare på gymnasiet att språkriktighet innebär? 

• Vilka hänsyn tas till krav på språkriktighet hos elever med dyslexi? 

• Finns det möjligheter för lärarna att bortse från vissa kunskapskrav vid bedömning av elever 

med dyslexi? 

 

3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

När man står inför ett problemområde som ska undersökas måste man börja med att 
                                                             
5 Se forskningsöversikten, avsnittet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 
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bestämma hur undersökningen ska genomföras. Det betyder bland annat att man ska välja 

vilka personer som ska medverka och vilka metoder som ska användas för att samla 

information6. Det finns ett antal tekniker att välja mellan men jag har kommit fram till att ett 

kvalitativt angreppssätt passar mina syften bäst. Den kvalitativa metoden passar bra när man 

vill ta reda på hur människor resonerar och reagerar eller om man vill urskilja 

handlingsmönster medan den kvantitativa metoden fungerar bäst i sammanhang där man vill 

ta reda på siffror och där antalet respondenter är stort, till exempel vid en enkätundersökning7.  

     När man ska göra ett urval rörande de personer som ska ingå i en studie skriver Trost i 

Kvalitativa intervjuer att det är viktigt att få en så stor variation som möjligt8. Han nämner det 

strategiska urvalet och menar att variabler som kön och ålder kan vara relevanta och det 

försökte jag ta hänsyn till när jag gjorde urvalet till mina intervjuer. För mig var det dessutom 

viktigt att få informanter från såväl kommunala som fristående gymnasier. Resultatet blev en 

fördelning av fyra kvinnor och två män i blandade åldrar. Fördelningen mellan skolformer var 

tre friskolor och två kommunala skolor. 

     Med detta som bakgrund bestämde jag mig för att genomföra kvalitativa intervjuer med 

sex lärare på gymnasiet. Jag beslöt att lärarintervjuerna skulle föregå på samma sätt vid varje 

tillfälle och med samma frågor ställda i samma ordning. Att frågesituationen är likadan för 

alla respondenter betyder att intervjun har en hög grad av standardisering. Detta är att föredra 

när svaren ska kunna jämföras och generaliseras9. I mitt arbete med att formulera frågor var 

jag också tvungen att bestämma mig för graden av strukturering under intervjuerna. En hög 

grad av strukturering innebär att frågorna har fasta svarsalternativ och motsatsen med öppna 

svarsalternativ betyder en låg grad av strukturering10. För min studie passade det bättre med 

möjlighet till öppna svar för att på så sätt ge ett större utrymme för den intervjuade att komma 

med egna tankar eller reflektioner. 

3.2  Genomförande och bearbetning 

I början av arbetet med den här studien tog jag via e-post kontakt med svensklärare på ett 

flertal gymnasieskolor i södra Sverige. Jag informerade om uppsatsens syfte och också om 

planerad tidsåtgång samt när jag hade för avsikt att genomföra intervjuerna. Jag fick på det 

                                                             
6  Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund 2011, s.55 
7  Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2010, s.32 
8  Trost, s.137ff 
9  Runa Patel & Bo Davidson, s.76 
10 Trost, s.40 
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här viset kontakt med sex lärare som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer, två lärare på 

kommunala skolor och fyra lärare på friskolor. Parallellt med det här arbetet konstruerade jag 

öppna intervjufrågor för att kunna förstå hur de intervjuade tänker och känner samt vilka 

erfarenheter de har11. I samband med att intervjuerna genomfördes informerades samtliga 

lärare om de etikregler som formulerats av Vetenskapsrådet i form av fyra krav, nämligen 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet12. Intervjuerna genomfördes 

på de aktuella gymnasieskolorna i lärarnas arbetsrum i fyra av fallen och i personalrummet i 

två av fallen. Min planerade intervjutid var ca 30 minuter och den hölls relativt väl. I samband 

med intervjuerna frågade jag informanterna om det fanns möjlighet till att återkomma med 

följdfrågor som eventuellt kunde dyka upp vid bearbetningen av materialet. 

     När en intervju ska dokumenteras kan man välja mellan att föra anteckningar under tiden 

man intervjuar eller så kan man spela in intervjun. Båda metoderna har sina för- och 

nackdelar, som nackdel kan nämnas att en inspelning kan hämma svaren hos den intervjuade 

samt att det är mycket tidskrävande att skriva ut intervjuerna13. Som nackdel med att föra 

anteckningar parallellt med intervjun nämns att antecknandet kan verka störande14. Jag valde 

trots det att anteckna i samband med att intervjuerna genomfördes, då det kändes som om det 

sättet passade mig bäst. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att valet av 

dokumentationsmetod kan påverka utfallet av intervjuerna. Det finns en risk att min bakgrund 

som lärare, mina intresseområden och mina förväntningar får mig att omedvetet tolka 

informanternas svar i en speciell riktning. Risken finns också att jag omedvetet väljer att 

utesluta den information som jag inte tycker är relevant och att jag därmed gör ett urval redan 

i intervjusituationen. Den risken är inte lika stor vid en ljudupptagning då intervjuaren kan 

lyssna på samtalet igen vid ett senare tillfälle och att allt som sagts finns med. 

     När intervjuerna var genomförda valde jag att skriva ut de svar jag hade fått från mina 

informanter och följa de råd som ges i Forskningsmetodikens grunder där Patel och Davidson 

beskriver ett förfaringssätt som går ut på att anteckna tankar, frågor, likheter och skillnader i 

direkt i intervjumaterialet, för att på så sätt bearbeta texterna och få grunden inför resultat- 

och analysarbetet15. Det var en metod som fungerade bra och som hjälpte mig att få struktur 

och ordning på mina tankar. När detta var genomfört hade jag grunden för min fortsatt 

                                                             
11 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2010, s.43ff 
12 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund 2011, s.63 
13 Patel & Davidson, s.87 
14 Trost, s.76 
15 Patel & Davidson, s.121 
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rapport. 

 

3.3 De undersökta skolorna 

De två kommunala gymnasieskolorna ligger i samma län och har ca 1500 elever vardera. 

Skolorna har främst fokus på teoretiska program men på en av skolorna finns också 

introduktionsprogram för elever som inte nått gymnasiebehörighet under sin grundskoletid. 

De båda kommunala skolorna har funnits i länet under många års tid. De tre fristående 

gymnasieskolorna ligger i samma län och två av dem har funnits i länet under ca tio år. En av 

de fria gymnasieskolorna är relativt ny i länet och hade när intervjun genomfördes funnits i 

snart 3 år. De tre fristående gymnasieskolorna har också fokus på teoretiska program. 

 

3.3.1 Presentation av lärarna 

Jag har valt att ge mina informanter fiktiva namn, för att garantera deras anonymitet. På den 

första kommunala skolan som jag besökte arbetar Adam som varit verksam lärare i ca trettio 

år. Han undervisar i svenska och historia på de teoretiska programmen med inriktning mot 

natur- och samhällsvetenskap. Adam har tidigare arbetat på högstadiet med samma ämnen 

som han undervisar i nu. På det andra kommunala gymnasiet arbetar Bettina som varit 

yrkesverksam i ungefär 10 år. Hon undervisar i svenska och engelska och på enbart teoretiska 

program. På den första fristående gymnasieskolan arbetar Carina och hon har arbetat i skolans 

värld i 10 år som svensk- och engelsklärare. Carina har tidigare arbetat på en kommunal 

högstadieskola men har nu varit verksam på gymnasiet i 3 år. På den andra fristående 

gymnasieskolan intervjuade jag Desirée som undervisar i svenska och religion och har arbetat 

som lärare i 8 år. Desirée undervisar på samhälls- och omvårdnadsprogrammet. På det tredje 

fristående gymnasiet finns två av mina informanter som jag har kallat Erik och Ebba. De är 

båda relativt nya som lärare, Erik har arbetat i 4 år och Ebba i tre år. Erik undervisar i svenska 

och engelska och Ebba i svenska och franska. På den här skolan finns enbart teoretiska 

program. För båda dessa informanter är denna skola deras första arbetsplats som fast anställda 

lärare. 

3.4 Metodkritik 

Inledningsvis vill jag nämna att det var svårt att få lärare att ställa upp på intervju. Flertalet av 

lärarna som jag inledningsvis skickade e-post till svarade inte och när jag återkom vid senare 

tillfälle uttryckte många att de inte hade tid. Detta gjorde att jag fick lägga mycket tid på att 

leta informanter när jag hade behövt komma igång med arbetet. Efter en tid löste sig 
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emellertid detta problem och jag fick sex informanter som ställde upp på intervju.  

     Nästa fråga som skulle lösas var platsen för intervjun. Trost menar att det är av stor vikt att 

platsen är ostörd och att den intervjuade känner sig trygg i miljön16. Alla som har varit i en 

skola vet att ostördhet och lugn är svårt att hitta under dagtid när verksamheten är igång. Mina 

intervjuer genomfördes i grupprum, arbetsrum och i personalrum och ingen av dessa platser 

var idealiska då det förekom störande moment i form av andra kollegor eller elever som hade 

frågor. Jag upplevde också att samtliga lärare var stressade och snart skulle ha lektioner eller 

konferenser. Jag tror emellertid att det hade varit ännu svårare att få till stånd dessa intervjuer 

om jag skulle ha föreslagit en träff efter arbetsdagens slut. Med denna information i minnet är 

det troligt att svaren i vissa fall hade blivit mer utförliga om intervjusituationen hade varit 

annorlunda. Jag tror också att intervjun som genomfördes i personalrummet hade tett sig på 

ett annat sätt om inte kollegorna hade hört de svar som min informant gav mig. 

 

4 Bakgrundsmaterial 
4.1 Svenskämnets historik 

Svenskämnet har under årens lopp genomgått stora förändringar. Som eget ämne etablerades 

modersmålsämnet 1856 i läroverksstadgan och 1878 i folkskolans normalplan. Under den här 

perioden kan man urskilja fyra olika svenskämnen nämligen, läroverkets, folkskolans, 

flickskolans och yrkesskolans där alla hade sin egen prägel beroende på i vilken skolform det 

undervisades i17. Det var sedan inte förrän efter andra världskriget som ett gemensamt 

svenskämne i grundskolan föddes. Karin Dahl skriver i Bergöös bok Vilket svenskämne? att 

det givetvis var svårt att forma ett svenskämne utifrån en så skiftande historia och det är 

framförallt folkskolans och läroverkets/flickskolans svenska som har fått stå modell för det 

svenskämne som vi arbetar med idag. Hon menar att folkskolan har bidragit med 

reformtänkandet och drillen medan läroverket och flickskolan har bidragit med 

uppsatsskrivande, grammatik och litteraturhistoria18. Under 1970-talet talade Pedagogiska 

gruppen, en studiegrupp vid institutionen för litteraturvetenskap i Lund, om tre olika delar av 

svenskämnet; ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt bildningsämne samt ett 

                                                             
16 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund 2010, s.65 
17 Kerstin Bergöö, Vilket svenskämne?: grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv, 
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Malmö, 2005 
18 Bergöö, s.37 
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erfarenhetspedagogiskt ämne19. Om man tittar några år framåt och läser om svenskämnet i 

läroplanen Gy11 kan man se att likheterna mellan 70-talets diskussioner är stora. I syftet för 

ämnet svenska står det att läsa: 

              Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans 
främsta redskap för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 
personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och 
olika typer av media lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor 
och sig själv.20 

 I samma syfte kan man också läsa att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

den skriftliga kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier21. Det finns med 

andra ord starka kopplingar mellan elevens förmåga att uttrycka sig skriftligt på ett korrekt 

sätt och måluppfyllelse.  

     Jag har valt att ge en bakgrund kring hur svenskämnet har vuxit fram för att tydligt visa 

hur de olika skolformerna har påverkat den läroplan vi arbetar efter idag. Flickskolans 

uppsatsskrivande och grammatik har gett upphov till det kunskapskrav som jag har valt att 

fokusera på i min uppsats.  

5 Forskningsöversikt 
5.1 Dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter 

I inledningen till den här uppsatsen nämns begreppet dyslexi. För att lättare kunna förstå 

problematiken kring bedömning och dyslexi är det viktigt att ha vissa grundläggande 

kunskaper inom detta område. Enkelt sagt är dyslexi en internationell benämning på 

svårartade och långvariga läs- och skrivsvårigheter men när man tittar lite närmare på ämnet 

ser man att definitionen av dyslexi inte är entydig22. Stadler säger att: ”Dyslexi inte är ett 

absolut begrepp på så sätt att det går att dra en skarp gräns kring företeelsen. Dyslexi kan 

karaktäriseras som ett syndrom, en kombination av flera olika symtom som vanligen 

uppträder tillsammans utan att det alltid behöver vara samma orsak och samma 

kombination”23. Med detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att definitionerna kan gå 

                                                             
19 Kerstin Bergöö, Vilket svenskämne?: grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv, 
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Malmö, 2005, s.41 
20 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm 
2011, s.160  
21 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm 
2011, s.160 
22 Ester Stadler, Dyslexi: en introduktion, Lund 1994, s.9 
23 Stadler, s.12 
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isär. Men en vedertagen definition, formulerad av ”The International Dyslexia Association” 

2002, lyder så här:  

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska 
orsaker. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller 
flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. 
Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets 
fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra 
kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. 
Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 
och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd 
och bakgrundskunskap24. 

 

Höien och Lundberg har gjort en liknande definition av dyslexi men tillägger också att 

svårigheterna är ihållande25. Svårigheterna kan skifta mycket från person till person men det 

som alla med dyslexi har gemensamt är svårigheter med avläsning och rättstavning26. En 

benämning som idag används parallellt med dyslexi är uttrycket ”specifika läs- och 

skrivsvårigheter” och detta begrepp räknas som synonymt med dyslexi. När man läser dessa 

definitioner förstår man att dyslexi självklart medför svårigheter när det gäller att nå vissa 

kunskapskrav i skolan. Stefan Gustafson skriver dessutom att ett ytterligare krav på en 

dyslexidefinition är att den ska kunna användas i praktiken och vara till hjälp när pedagogiska 

insatser ska sättas in27. Enligt svenska dyslexiföreningen är det mellan fem och åtta procent 

som har läs- och skrivsvårigheter av allvarlig art och det är fler pojkar än flickor som är 

drabbade28.  

    Läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades först av läkare under 1800-talet och det 

betraktades då som en sjukdom som man kallade för ordblindhet och läkarna var inte överens 

om huruvida ordblindheten var medfödd eller förvärvad. För att ge eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter möjlighet att lära sig läsa och skriva lät man dem gå om klasser i skolan, då 

man var säker på att alla kunde lära sig att läsa och skriva om man bara ansträngde sig mer. 

Men forskningen om läs- och skrivproblematik gick framåt under 1900-talet och fler orsaker 

än hjärnskador som bakomliggande orsak lades fram, som exempel kan nämnas dålig hälsa, 

                                                                                                                                                                                              
 
24 Stefan Gustafson, ”Dyslexi och hur det kan definieras”, Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, 
Stockholm, 2009, s.12 
25 Torleiv Höien & Ingvar Lundberg, Dyslexi: från teori till praktik, Stockholm 1999, s.20-21 
26 Ester Stadler, Dyslexi: en introduktion, Lund 1994, s.12 
27 Gustafson, s.7 
28 Eva Svärdemo Åberg, Dyslexi: forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: erfarenheter av kassettböcker i 
undervisning, Uppsala 1995, s.9 
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begränsad inlärningsförmåga samt dålig syn och hörsel. Dessa nya rön kom att lägga grunden 

för inrättandet av så kallade läskliniker eller läsklasser vilka var en vanlig lösning för elever 

med läs- och skrivproblematik under flera årtionden29. Utvecklingen inom området stannade 

upp under 1970- och 1980-talen, och i vissa fall blev det till och med en återgång med få 

diagnosticeringar och liten förståelse för detta handikapp30.  

     Glädjande nog har forskningen kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter tagit ett stort 

steg framåt under 1990- och 2000-talet och även intresset för dessa frågor. Själva 

problematiken har blivit accepterad genom ett målmedvetet arbete från ett flertal 

intresseorganisationer och genom framgångsrika informationskampanjer som har syftat till att 

förändra allmänhetens attityder kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter31.  

5.2 Språkriktighet 

I kunskapskraven för betyget E i Gy11 och svenska 1 står det att ” eleven kan i huvudsak följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet” och frågan är vad språkriktighet innebär?32 I det 

centrala innehållet för kursen svenska 1 beskrivs språkriktighet som ”de språkliga egenskaper 

och textegenskaper som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang”33. Skolverket har 

gett ut kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska och diskuterar där vad de olika 

begreppen i ämnets mål innebär. Man menar att termen språkriktighet står för vad som kan 

vara ”riktigt eller felaktigt, såsom stavning, användning av skiljetecken, ordformer, fasta 

konstruktioner och meningsbyggnad”34. I diskussionen försöker Skolverket också beskriva 

varför man har valt att använda begreppet normer för språkriktighet istället för begreppet 

språklig korrekthet och menar att det senare begreppet riskerar att begränsa och ge en ensidig 

fokusering på detaljer då det är viktigt att tänka på att delarna ska samspela för att språket ska 

kunna fungera i ett sammanhang.  

     Ämnet språkriktighet har också behandlats av flera språkforskare som exempelvis 

författaren och forskaren Ulf Teleman. Han har skrivit ett flertal böcker där han behandlar 

frågan om språkliga normsystem och han menar där att språkriktighet hänför sig till ett 

                                                             
29 Britta Ericson(red.), ”Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv”, Utredning av läs- och 
skrivsvårigheter, Lund 2010, s.24ff 
30 Christopher Gillberg & Maj Ödman, Dyslexi- vad är det? Stockholm 1994, s.9 ff 
31 Ericson(red.), s.33 ff 
32 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm 
2011, s.163 
33 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm 
2011, s.162 
34 Skolverket, Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska, Stockholm 2012, s.5 
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bestämt normsystem, nämligen det offentliga språket35. Han menar också att det offentliga 

språket är det egentliga språket och att en text som är skriven på korrekt språk följer 

offentlighetens språknormer36. Teleman diskuterar även språkets normsystem i boken Lära 

svenska där han skriver att: 

”För att ett språkligt normsystem ska fungera som kod för inbördes 
kommunikation, dvs. för skapande av texter kan det inte vara regellöst, dvs. 
den talande/skrivande måste rätta sig efter kollektivt giltiga konventioner 
för sambandet mellan uttryck och innehåll: för vilka ord som finns och hur 
de stavas eller uttalas, hur orden böjs och kombineras med varandra, vad 
orden och satsmönstren betyder”37. 

Svenska språknämnden har utarbetat en handbok i språkriktighet där man har fokuserat på att 

beskriva ett antal språkriktighetsfrågor som främst rör grammatik och meningsbyggnad38. I 

boken rekommenderar man läsaren att vända sig till SAOL39 när det gäller stavning och 

böjning av ord och till Svenska skrivregler när det gäller skiljetecken, interpunktion samt 

skrivtekniska frågor. Man menar att begreppet språkriktighet av tradition använts i en relativt 

vid bemärkelse, dvs. inte bara vad som är rätt och fel i en snäv betydelse men också vad som 

är bra och dåligt i ett kommunikativt perspektiv40. 

 

5.3 Bedömning och betygssättning 

Som en stor del av läraruppdraget ingår bedömning av det arbete som eleverna presterar i 

skolan. Hur bedömning ska gå till och vad bedömning egentligen innebär, samt hur den bäst 

ska göras är frågor som ständigt diskuteras i skolvärlden. Skolverket har under årens lopp gett 

ut stödmaterial till lärare för att stötta och underlätta detta arbete och i ett material som getts 

ut 2011 skriver man att skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relatera till41. 

Uppdraget vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument. Enligt 

denna kunskapssyn finns det fyra kunskapsformer, nämligen fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Varje kunskapsform finns sedan representerad på betygsstegen E, C och A. 

Kunskapskraven består av beskrivningar och eleven måste uppfylla kravet i sin helhet för att 

nå det aktuella betygssteget. En elev som till exempel når kraven för E i sin helhet samt 

övervägande del av kraven för C når betyget D. Om en elev inte uppfyller kraven i sin helhet 

                                                             
35 Ulf Teleman, Språkrätt: om skolans språknormer och samhällets, Lund 1979, s.30 
36 Teleman, s.37 
37 Ulf Teleman, Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning, Solna 1991, s.56 
38 Svenska språknämnden, Språkriktighetsboken, Stockholm 2005, s.7 
39 Svenska Akademiens ordlista 
40 Svenska språknämnden, Språkriktighetsboken, Stockholm 2005, s.7 
41 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan-praxis, begrepp, problem och möjligheter, Stockholm 2011, s.6 
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för E fås betyget F42. Dessa direktiv runt betygsättning innebär med automatik stora 

bekymmer för elever med dyslexi eftersom de kommer att ha stora svårigheter att kunna nå 

kraven för betyget E i sin helhet och också svårigheter för lärare som ska bedöma dessa elever 

och betygssätta dem. För att göra det möjligt för elever med särskilda handikapp att nå ett 

visst betygssteg finns det möjligheter för lärarna att bortse från vissa betygskriterier. Detta 

regleras i gymnasieförordningen där det påpekas att läraren kan bortse från enstaka 

betygskriterier om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl menas funktionshinder som 

inte är av tillfällig natur43. Det som Sandin påpekar och som är värt att notera är att den här så 

kallade ”pysparagrafen” framförallt ska användas när elever med dyslexi skriver för hand. Det 

är viktigt att veta att det är ett krav att kunna använda hjälpmedel i ämnet svenska så när 

elever med dyslexi har skrivit en text med hjälp av datorn, förväntas de flesta 

språkriktighetsfel vara borta och ”pysparagrafen” kan då inte användas44. En intressant fråga i 

sammanhanget är förstås vad som avses med funktionshinder och på Skolverkets hemsida står 

det att läsa att det inte finns några tydliga riktlinjer kring vad som menas med ett 

funktionshinder. Läraren, gärna i samråd med andra lärare eller speciallärare, är den som 

avgör vad en funktionsnedsättning kan vara för den aktuelle eleven och ska sätta betyg 

därefter. Det finns inte heller några krav på att eleven ska ha en dokumenterad diagnos för att 

undantagsbestämmelserna ska kunna träda i kraft45.  

6 Resultat 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de resultat som framkommit vid intervjuer av 

lärare på gymnasiet. I mina intervjuer hade jag för avsikt att ta reda på hur elever med dyslexi 

bedöms i förhållande till ett av kunskapskraven för kursen svenska 1. Patel och Davidson 

skriver att det är viktigt att i resultatdelen vid en kvalitativ studie, blanda citat från 

intervjupersonerna och kommentarer från skribenten för att få en väl avvägd text46. De skriver 

att om man väljer att fokusera på att citera informanterna riskerar texten att bli enformig och 

läsaren blir själv tvungen att analysera resultaten. Om man å andra sidan väljer att redovisa 

för få citat får läsaren ingen möjlighet till egen tolkning.  Jag har därför valt att bland citat och 

kommentarer för att ge läsaren de bästa förutsättningarna. Jag har också valt att redovisa mina 

                                                             
42 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan-praxis, begrepp, problem och möjligheter, Stockholm 2011, s.12 
43 Daniel Sandin, Professionell bedömning i svenska, Malmö 2009, s.122 
44 Sandin, s.122 
45 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/undantagsbestammelsen-
1.173619 (2012-05-15) 
46 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund 2011, s.121 
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resultat fråga för fråga, i samma ordning som jag ställde frågorna vid själva intervjun. I något 

fall har frågorna gått i vartannat och då redovisar jag det vid det aktuella stället. Jag har valt 

att alltid redovisa vad informanterna har sagt i samma ordning för att det ska bli lättare att 

följa med i resultatet. 

 

6.1 Lärarintervjuer 

Fråga 1. I kunskapskraven för betyget E i Svenska 1 står det: ”Eleven kan i huvudsak följa 

skriftspråkets normer för språkriktighet” Vad betyder det för dig?  

Adam som är verksam vid en kommunal gymnasieskola anser att språkriktighet innefattar 

både form och innehåll. Till formen nämner han styckeindelning och rubrik som viktiga för 

textens läsbarhet. De grammatiska formerna ska vara korrekta, till exempel verbböjningar och 

pluraländelser och eleven ska behärska grunderna i det formella skrivspråket. Med det 

formella skrivspråket menar Adam skiljetecken, kommatering samt stor och liten bokstav. 

Meningsbyggnaden är av stor vikt tycker Adam och försöker lära eleverna att inte stapla 

satser på varandra men han säger att: ”Det är nästa omöjligt att förklara dessa saker 

nuförtiden, elevernas språkkänsla är mycket sämre nu”.  En variation i hur eleverna ska bygga 

sina meningar är av stor vikt och det går oftast bra att förmedla eftersom: ”Detta är lätt att visa 

i en text, jag menar om eleven börjar med ordet jag hela tiden blir det jättekonkret i en text”. 

När det gäller innehållet är det progressionen i texten och den röda tråden som Adam lyfter 

fram. Innehållsmässigt är det svårare att peka konkret på hur texterna kan förbättras och 

Adam tycker att: ”Elever med dyslexi ofta har svårt att se de här sakerna”. Ordvalet är också 

en del av innehållet och det betyder mycket för en text att orden används i sitt rätta 

sammanhang men det är samtidigt viktigt att eleverna vågar prova lite nya grepp, tycker 

Adam och vill poängtera att det kan vara ett plus vid betygssättning att eleven försöker sig på 

ett mer avancerat språk.  

     De två lärare som arbetar på samma friskola, Erik och Ebba, har en god samsyn på vad 

begreppet språkriktighet innebär. Båda två lyfter fram vikten av att texten delas i stycken samt 

att rubriker sätts ut. Erik säger att: ” Eleverna slarvar mycket med styckeindelning, det är som 

om de aldrig har tränat på det innan de kommer till oss. Ny mening är för många elever lika 

med ny rad, det är superförvirrande för läsaren”. Båda två tycker också att en basnivå när det 

gäller regler för interpunktion och skiljetecken är absolut nödvändig för att nå målen i kursen 

Svenska 1. Ebba upplever att eleverna blir alltmer osäkra på vad som är talspråk och vad som 

är skriftspråk och hon tycker att: ”Lärarna inte klarar att hålla jämna steg med sms- och 

chatspråk. När jag gick i skolan var det inga bekymmer med när man skulle använda de och 
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dem men det är svårt för många elever att lära sig idag”. Hon tycker också att det blir mer och 

mer vanligt att eleverna skriver de istället för det och det gör ju saker och ting ännu mer 

förvirrande. Erik nämner att särskrivningar bör tas upp i språkriktighetssammanhang och 

också hur man markerar dialog i en text. Stavning lyfts fram som en bit av språkriktigheten 

för Ebba och Erik och det är bara de två som nämner stavning i samband med språkriktighet 

av de sex personer som jag har intervjuat. När det gäller innehållsbiten menar Erik att 

eleverna ska ha kunskaper om vissa genrer, till exempel novell, essä och de vanligaste 

tidningstexterna. Han säger: ”De bitarna kommer alltid med på nationella proven och det 

sänker betygen rejält om man bommar detta”.  Det är också av vikt att kunna formen för en 

faktauppsats inför högre studier. Både Erik och Ebba lyfter fram meningsbyggnad, 

textbindning och röd tråd som viktiga delar i språkriktigheten.  

     Bettina som undervisar på en kommunal skola och som har flera års undervisning i bagaget 

lyfter fram grammatik som en stor del av språkriktigheten. Med grammatik menar hon att 

eleverna ska veta skillnad på de olika ordklasserna och när de används i en text. Hon tycker 

också att det är viktigt att påpeka särskrivningar för eleverna, och säger: ”Jag brukar ta med 

mig roliga exempel för att visa hur fel det kan bli”. Syftningsfel är också en del av hur man 

hanterar språket på ett korrekt sätt men det kan ibland vara svårt för eleverna att förstå vad ett 

syftningsfel är och då säger Bettina att: ” det kan det hjälpa om jag läser texten högt”.  Bettina 

säger också att språkriktighet givetvis innefattar de tekniska färdigheterna i skrivandet, såsom 

skiljetecken och stor bokstav. Hon pratar dessutom om språkkänsla vilket hon har svårt att 

sätta fingern på vad det egentligen innebär, men det kan vara: ”Värdeladdningar och ords 

betydelse i olika sammanhang”.  

     Informanten Desirée undervisar på en friskola och även hon nämner grammatik som en 

viktig del av språkriktigheten. Hon säger: ”Är eleverna alltför osäkra på grammatiken blir 

texterna oftast därefter”. När det handlar om det skrivtekniska nämner Desirée 

styckeindelning och rubriksättning som viktiga delar för läsbarheten. Hon menar att 

meningsbyggnaden är viktig och arbetar aktivt med att göra eleverna uppmärksamma på hur 

huvudsatser och bisatser fungerar och vilka regler som gäller för dessa. Ordens valörer 

kommer under intervjun upp som en del av språkriktigheten och Desirée säger: ”Under mina 

år i skolan har det blivit stor skillnad i elevers ordförråd, många har ett mycket vardagligt 

språk och har svårt att variera sig”. En annan viktig del av språkriktigheten är att göra 

eleverna uppmärksamma på att det är stora skillnader mellan hur vi pratar och hur vi skriver. 

Desirée menar att de sociala medierna har påverkat språket i hög grad och att ” Allt måste gå 

så snabbt när eleverna ska skriva något”.   
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     Min sista informant Carina, också hon undervisande på en friskola, börjar intervjun med 

att säga. ”Det är vår plikt som svensklärare att upprätthålla språket”. Det är tydligt att hon har 

höga krav när det gäller den skrivtekniska biten och eleverna ska vara säkra på hur 

skiljetecken, citationstecken och siffror samt små och stora bokstäver används i en text. 

Eleverna ska dessutom veta vad en fullständig sats är och hur en mening inleds. Att kunna 

skilja på subjekts- och objektsformer, till exempel de och dem, är av betydelse för tydligheten 

i en text och detta arbetar hon mycket med i sina klasser.  

Sammanfattningsvis pekar flera av informanterna på att det finns två delar av 

språkriktigheten, nämligen formen och innehållet. När det gäller formen lyfter informanterna 

fram stavning, interpunktion, bruk av skiljetecken, skrivteknik (till exempel styckeindelning 

och rubriksättning) samt böjningsformer. Det som lyfts fram som innehållsbitar kan sägas röra 

meningsbyggnad, grammatik och ordföljd.  

Fråga 2. Kan du bortse från några av kraven när det gäller elever med dyslexi? 

Den erfarne läraren Adam anser att det finns möjligheter att bortse från vissa krav när det 

gäller elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Han säger att han har fått hjälp av 

rektor med att bedöma vilka krav som kan vara aktuella och säger att rektorn ”Har koll på 

vilken författningstext som vi kan använda oss av”. Det är inte rimligt att varje enskild lärare 

ska göra dessa avväganden, då hade det inte varit rättvist gentemot de andra eleverna. Han 

anser att ett krav som det rimligen skulle kunna ”Ses mellan fingrarna med” är stavning, 

vilket ju idag inte är något stort bekymmer eftersom flertalet elever använder sig av datorer. I 

övrigt kan Adam inte tänka sig att det finns andra krav som man kan bortse ifrån för dessa 

elever. 

     Informanten Erik, verksam på en friskola, anser att vissa delar av språkriktigheten går att 

bortse ifrån. Han nämner stavning som en självklarhet när det gäller anpassning av kraven. 

Det kan också vara rimligt att bortse ifrån tappade ändelser eller ord och omkastade bokstäver 

för dessa elever. Han påpekar att just den biten är svår att få hjälp med när det gäller tekniska 

hjälpmedel eftersom ”Datorn kan ju inte tänka ut själv vad som är troligt att eleven menar”. 

Det är givetvis en svaghet hos tekniken menar Erik. 

     Ebba, på samma friskola, anser även hon att stavningen är den självklara delen när det 

gäller anpassningar av språkriktigheten för elever i behov av särskilt stöd. Det är dock inte all 

stavning som går att bortse ifrån, Ebba menar att: ”Man måste ju kunna förstå vad eleven 

menar, det kan inte vara så att eleven lämnar in vad som helst och sen skyller på sina 

svårigheter”. Man skulle också kunna tänka sig att till viss del bortse från tappade bokstäver 

eller kanske fel i ordföljden. Hon är emellertid noga med att påpeka att i kraven för svenska 
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står det att eleven ska kunna använda sig av tekniska hjälpmedel vid skrivande av texter och 

då ska de flesta felen åtgärdas där. 

     Bettina som har arbetat i skolan i ca 10 år ser att det finns mycket stöd att få i de 

undantagsbestämmelser som finns hos Skolverket47. Med hjälp av dessa kan en 

betygssättande lärare bortse ifrån vissa krav, både när det gäller form och innehåll. Stavning 

och felaktigt placerade eller tappade bokstäver är självklart att man inte behöver bedöma så 

noga och hon anser också att ordföljdsfel eller oklarhet i textens uppbyggnad kan vara sådana 

saker som bedöms ”lite mildare”. Bettina poängterar att budskapet och innehållet är det 

viktigaste i en text och därför lägger hon större fokus på de bitarna vid betygssättning. 

     Min informant Desirée lutar sig också mot den så kallade. ”pysparagrafen” i samband med 

bedömning av elever med dyslexi.  Både hon och hennes kollegor använder sig av dessa 

bestämmelser och hjälper varandra med bedömning av skrivna texter. Hon anser att i stort sett 

det mesta som rör språkriktighet kan man ta lättare på när man betygssätter elever i behov av 

särskilt stöd. Några områden som hon nämner är: ordföljd, stavning, meningsbyggnad och 

grammatik. Det som emellertid måste fungera är att budskapet i det skrivna går fram till 

mottagaren. 

     Även min informant Carina anser att stora delar av språkriktigheten går att bortse ifrån om 

man lutar sig mot undantagsbestämmelserna. Det som är viktigt att tänka på, menar Carina, är 

att det är avgörande vilka problem eleven har. Carina säger: ”Det är ju inte alls alltid så att det 

är själva skrivandet som är svårast för de här eleverna, det kan mycket väl vara så att knuten 

sitter i läsandet istället och då finns ingen anledning att inte ställa krav i samband med 

textskapande”.  

Sammanfattningsvis visar sig informanterna vara överens om att vissa krav är mindre viktiga 

för elever med dyslexi. Graden av anpassningar visar sig vara stor, allt från i stort sett bara 

stavning till i princip hela språkriktighetsdelen. Flera av informanterna menar att det 

viktigaste är att budskapet går fram i kommunikationen vilket stämmer väl överens med den 

linje som Skolverket har i sitt kommentarmaterial48. 

Fråga 3. Vilka kunskaper har du om läs-och skrivsvårigheter?  

Adam som varit lärare i många år upplever att behovet av kunskaper inom detta område inte 

tidigare varit speciellt stort. Han ser en stor förändring under de senaste åren. Adam hade 

emellertid en kurs inom läs- och skrivproblematiken med sig från sin utbildning där det ingick 

                                                             
47 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/undantagsbestammelsen-
1.173619 (2012-05-15) 
48 Skolverket, Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska, Stockholm 2012, s.5 
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som ett tema. Adam anser att: ”Vi pratar fortfarande mycket lite om dessa elever och vad vi 

kan göra för dem”. Det är sällan som bedömning av dyslektiker och specialpedagogiska 

frågor är ett ämne på konferenserna. Han tycker att det borde finnas mer fortbildning inom 

området, ”vår fortbildning är i stort sett obefintlig idag” säger Adam i intervjun. Och då 

menar Adam även fortbildning i stort. 

     Både Ebba och Erik som är relativt nya som lärare, tre respektive fyra år i skolan, uttrycker 

osäkerhet kring frågor med specialpedagogisk inriktning. Ebba har egentligen inte läst någon 

specialpedagogik medan Erik har några få poäng med sig från utbildningen. Ebba säger att 

hon tycker att frågor som rör bedömning av elever med diagnoser innebär en svårighet för att 

regelverket är ”så luddigt”. För att få hjälp vänder hon sig till mer erfarna kollegor för stöd 

och råd. Det är emellertid sällan som hon rådfrågar rektorn i bedömningsfrågor. Även Erik 

vänder sig till kollegor för att inte som han uttrycker det: ”Stå ensam ifall besluten skulle bli 

ifrågasatta av föräldrar eller myndigheter”. Han uttrycker en önskan om större tydlighet i 

undantagsbestämmelser för att känna att han utför sitt myndighetsutövande, det vill säga. 

betygssättning, på ett korrekt sätt. Erik upplever det som att många lärare ”går lite på 

magkänslan” inom området eftersom man har för dåliga kunskaper. 

     Bettina ger uttryck för större säkerhet inom specialpedagogiken. Hon har läst 15 hp 

svenska som andraspråk vilket hon tycker har en del beröringspunkter med läs- och 

skrivsvårigheter. Hon tycker också att hon fått den fortbildning hon behöver och är intresserad 

av dessa frågor. Med denna bakgrund tycker Bettina att hon är ”bättre rustad för bedömningar 

som egentligen ligger utanför det vanliga läraruppdraget”. Hon känner stöd från sina kollegor 

och de samrättar en hel del texter för att få större likvärdighet i bedömningen. Bettina säger 

också att hon tycker att ”pysparagrafen” ger henne utrymme att hjälpa dyslektiker att nå 

målen. Under de många år som Bettina har varit verksam som lärare har antalet elever med 

läs- och skrivsvårigheter formligen exploderat, anledningen till detta är svår att avgöra menar 

min informant. 

     Informanten Desirée har ingen formell utbildning kring dessa frågor. Hon minns att hon 

upplevde det som mer bekymmersamt i början av sin lärarkarriär men att hon med tiden 

känner större säkerhet i bedömningsfrågor. När hon nu arbetat i drygt åtta år har hon 

”utvecklat en magkänsla” som hjälper henne men hon ser också att kollegorna kan vara 

värdefulla i bedömningssituationer. Desirée säger att: ”det är viktigt att kollegiet har en 

någorlunda samkörd syn för rättvisans skull”. 

     Carina uttrycker direkt att hon har ett genuint intresse i frågor som rör elever med särskilda 

behov. Hon har ingen utbildning inom området men har läst mycket på frivillig basis samt har 
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också ett personligt intresse som har varit till stor hjälp för henne. Under sina verksamma år 

har hon, som hon uttrycker det, ”utvecklat ett sjätte sinne” när det gäller dyslexi. Flera av 

hennes kollegor vänder sig till henne när de känner sig osäkra och då brukar hon snabbt kunna 

avgöra om en elev har dyslexi. Därefter brukar skolan inleda en utredning och hon har ”så här 

långt aldrig haft fel”. 

Sammanfattningsvis är det bara två av mina informanter som uttrycker att de känner sig 

relativt säkra inom området och båda två har läst på egen hand för att fortbilda sig. Den 

genomgående känslan är att lärarna känner sig osäkra när det gäller dessa elevers svårigheter 

samt vad man kan göra för att hjälpa dem.  

Fråga 4. Hur vet du om en elev har läs- och skrivsvårigheter? Och i så fall hur vet du det?  

Adam berättar att det görs tester av alla nya elever under höstterminen. Testerna innehåller 

flera olika delar och det är en undervisande svenskläraren som genomför testerna i sina 

klasser. Däremot är skolans speciallärare som rättar testerna och analyserar resultaten. 

Screeningmaterialet innehåller en läsförståelsedel, en rättstavningsdel samt en del med 

ordkedjor. Resultaten omräknas till en stanineskala som går från 1-9, där 1 är det lägsta värdet 

och 9 det högsta. När specialläraren har sammanställt materialet genomför hon individuella 

samtal med alla elever, oavsett resultat. I de fall där värden varit låga, stanine 1-3, kontaktas 

hemmet och skolan erbjuder stöd i svenska. Adam tycker att det här systemet med testning 

fungerar bra och att det ger en heltäckande och rättvis bild av de nya eleverna. 

     Även på den friskolan där Erik och Ebba arbetar genomförs screeningtester på ungefär 

samma sätt som på Adams skola. Ebba och Erik säger att de genomför testerna på lektionstid 

och att de själva rättar proven och räknar ut staninevärden. Vid mycket låga värden pratar 

lärarna med eleverna för att se om de har haft stöd tidigare samt för en diskussion med 

hemmet. I vissa fall kontaktar man också den överlämnande skolan för att se om det finns till 

exempel åtgärdsprogram som kan vara till hjälp. 

     På den andra kommunala skolan där Bettina arbetar genomförs screeningtester av de nya 

eleverna under de första veckorna på höstterminen. Hon berättar att testet består av tre delar, 

en läsförståelse, samt en diktamen och läskedjor. Alla nya elever, oavsett vilket program de 

går på, genomför samma test för att grunderna för lärarnas arbete ska bli desamma. Lärarna 

räknar ut ett staninevärde som sedan meddelas specialläraren. De elever som visar på svaga 

värden, det vill säga. mellan 1-3, erbjuds en kontakt med specialläraren och hemmet 

informeras om resultaten. Bettina upplever att det är långt ifrån alla som vill ha hjälp, det är 

fortfarande så att många ungdomar skäms för att de har svårigheter i skolan. Resultaten från 

screeningen tas också upp på klasskonferensen för att alla inblandade lärare ska vara 
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medvetna om elevens svårigheter, då läs- och skrivsvårigheter oftast medför konsekvenser i 

de flesta skolämnen. Under de många år som Bettina varit verksam i skolan märker hon en 

stor skillnad när det gäller antalet elever med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter och det är 

betydligt fler nu än bara för några år sedan. Bettina framför också att hon tycker att 

överlämningen från grundskolan till gymnasiet inte fungerar bra. Det är sällan som hon får 

någon information från överlämnande skola kring elever med den här problematiken. 

Däremot fungerar informationen bättre när det gäller elever med neuropsykriatiska 

funktionshinder, till exempel ADHD. 

     På Desirées friskola genomförs samma typ av screeningtester som på de andra skolorna 

och testerna genomförs på några svensklektioner i början av höstterminen. Den lärare som har 

en viss del specialundervisning i sin tjänst tittar på resultaten och kontaktar de elever som ha 

låga resultat och för en diskussion om vilka stödinsatser som behövs. 

     Carina på ett av de fria gymnasierna beskriver en liknande situation som Bettina gör. Hon 

menar att skolan inte får någon information från grundskolan och hon anser att detta är ett 

stort bekymmer eftersom eleverna tappar värdefull tid när de ska testas och eventuellt utredas. 

På hennes skola har de ett liknande förfaringssätt som på flera andra skolor. I början av 

terminen genomför lärarna diagnoser med eleverna och om misstankar om dyslexi väcks 

måste skolan beställa en tid för utredning. Utredningen genomförs på universitetet och Carina 

menar att hon genom åren fått en god känsla för när en sådan utredning behövs och det hjälper 

henne i arbetet som svensklärare. 

Sammanfattningsvis visar det sig att samtliga skolor genomför diagnoser av de nya eleverna 

när de börjar på skolan. Läsförståelse, ord- och teckenkedjor samt diktamen är genomgående i 

testerna. Resultaten används sedan som hjälp vid planering och stödinsatser. De kommunala 

skolorna har tillgång till en speciallärare medan friskolorna antingen analyserar resultaten 

själva eller så har någon svensklärare tid i sin tjänst för specialpedagogiskt stöd.  

Fråga 5. Ser du några problem med betygssättning av en elev med läs- och skrivsvårigheter? 

I så fall vilka?  

”Det här är en mycket viktig fråga ur ett rättviseperspektiv” säger Adam. Det är svårt att 

avgöra hur förstående man ska vara i förhållande till den aktuelle elevens svårigheter. Han 

efterfrågar riktlinjer från skolledningen i de fall där särskilda hänsyn ska tas och då tänker 

Adam på när det kan vara aktuellt att använda sig av Skolverkets undantagsbestämmelser. 

Han påpekar att det är av stor vikt att det blir just undantag som det gäller och inte ett slags 

redskap för att få elever godkända till vilket pris som helst. 

     Ebba säger att: ”Det är viktigt att lärarna på skolan är överens om vilka krav man 
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eventuellt kan bortse ifrån vid betygssättning av elever med dyslexi. Det är emellertid så att 

det inte kan gälla för många krav för då blir det inte rättvist jämfört med de andra eleverna på 

skolan”. Ebba säger också: ”Vi här på skolan är måna om att kunskapsnivåerna måste hålla 

framöver eftersom massor av elever läser vidare efter gymnasiet”. 

     Erik som arbetar på samma skola som Ebba säger att: ”Han inte vill sätta några 

snällbetyg”, med det menar han betyg där eleven egentligen inte nått kunskapskraven men 

som ändå får ett E i betyg. Han säger att betygen måste vara så rättvisa som det går och att 

eleverna: ”Ju ska vidare i livet och då måste de ha vissa kunskaper med sig”. Erik säger att det 

är svårt att veta vilka krav man kan släppa på men att han får hjälp av sina kollegor om han är 

tveksam. 

     Även Bettina pratar i denna fråga kring uttrycket ”snällbetyg”. Det är ju meningen att 

eleverna ska uppnå kraven för kursen men om så inte är fallet när det gäller elever med 

dyslexi poängterar hon vikten av en dialog med specialläraren, där hon kan få stöd i sin 

bedömning. Bettina upplever att det är ett mycket litet antal elever som inte når målen i den 

första svenskkursen och när det händer är det oftast på grund av hög frånvaro snarare än 

oförmåga.  

     Desirée upplever inte att det finns några problem med betygssättning av elever med 

dyslexi. Hon tycker att: ”När man har varit verksam i några år utkristalliserar sig vissa krav 

som mindre viktiga för läs- och skriveleverna”. Ett sådant krav är just stora delar av 

språkriktigheten. Det är dock viktigt att man diskuterar detta med ämneskollegorna för att få 

likvärdighet på skolan. 

     Inte heller Carina ser några problem i situationen kring betygssättning av dyslektiska 

elever. Hon säger: ”Det är skönt att få vara lite godtycklig” och menar att läraren är kapabel 

till att göra vissa avsteg från kraven när det behövs. I samband med rättning skriver hon 

bilagor till till exempel de nationella proven för att visa vilka anpassningar som har gjorts i de 

enskilda fallen.  

Sammanfattningsvis märks en rädsla hos lärarna för att urholka kraven i ämnet. Flertalet 

menar att det är viktigt att betygen är rättvisa och att ha skolledningens stöd i frågor som rör 

anpassningar. Informanterna vill också poängtera vikten av kollegialt samarbete.  

Fråga 6. Vilken information får du om en elevs ev. svårigheter från överlämnande skola?  

Adam är kritisk till den, som han upplever, mycket bristfälliga informationen från tidigare 

stadium. Han tycker inte att de undervisande lärarna får veta något vare sig gällande läs- och 

skrivsvårigheter eller ADHD. ”Det forum där det eventuellt kommer fram saker som man som 

lärare bör veta om sina elever är på klasskonferenser”, säger Adam. Adam menar att detta 
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måste förbättras för elevernas skull. 

     Ebba och Erika som arbetar på samma friskola är överens om att de får alltför lite 

bakgrundsfakta om de nya eleverna. Ebba säger: ”Vill vi veta något får vi ringa den gamla 

skolan”. Hon säger också att det händer att föräldrar hör av sig för att berätta om diagnoser 

eller svårigheter av olika slag. Erik har varit med om att information har delgivits men oftast i 

fall där eleven har haft en neuropsykriatisk diagnos och i några enstaka fall när en elev haft 

stora läs- och skrivsvårigheter. Erik menar emellertid att elever som har svårigheter oftast har 

utvecklat strategier vid den här åldern och att de är bra på att berätta vad de behöver hjälp 

med även om inte har fått diagnosen på papper. 

     Informanten Bettina instämmer med de tidigare lärarna och tycker att överlämning från 

tidigare stadier fungerar ”uselt” när det gäller elever med dyslexi. Hon förstår inte varför det 

ska vara så svårt att få det att fungera på ett bättre sätt. Hennes erfarenhet är dock att elever 

med koncentrationssvårigheter uppmärksammas på ett annat sätt. Deras diagnoser informeras 

det oftast om på klasskonferenserna. 

     Desirée har en något annan bild av hur överlämnandet från grundskolan går till. Hon 

menar att de flesta elever med någon typ av diagnos blir uppmärksammade i samband med att 

de börjar på hennes skola. Detta gäller både läs- och skriv samt ADHD eller autism svara 

Desirée. Hon upplever dessutom att föräldrar är ”mycket på” för att komma till skolan och 

berätta om sina barn och vilken hjälp de behöver. Desirée tycker ibland att föräldrarna kan 

vara väl påstridiga och nästan lite ”bortskämda” vad det gäller anpassningar och hur ofta 

lärarna ska höra av sig och meddela hur det går för deras barn. 

     På den sista friskolan säger Carina att de endast får information om eleven har en diagnos. 

Detta kan gälla olika sorters diagnoser. Hon är emellertid förvånad över hur många elever 

som går igenom hela grundskolan utan att få en diagnos. Det händer varje år att elever 

kommer till hennes skola och där blir ”upptäckta” för att skickas vidare för utredning. ”Detta 

gäller framförallt de duktiga och flitiga tjejerna som slitit hårt för att vara godkända” säger 

Carina. 

Sammanfattningsvis kan sägas att i stort sett samtliga informanter är överens om att 

överlämnandet från grundskolan fungerar mycket dåligt, särskilt för elever med läs- och 

skrivdiagnoser. Flera lärare säger att de får mer information när det gäller elever med 

neuropsykriatiska funktionshinder. En av lärarna betonar att hon varje år får nya elever med 

stora svårigheter som har gått igenom hela grundskolan utan att få hjälp.  

Fråga 7. Har du möjligheter att få stöd i din bedömning/arbete från till exempel 

speciallärare? 
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Möjligheten till stöd från speciallärare när det gäller bedömning finns men det är samtidigt 

svårt för specialläraren att hinna med alla elever och dessutom stötta andra lärare menar 

Adam. Då är det enklare att rådfråga ämneskollegorna om man känner sig osäker i enskilda 

elevfall. Adam har tidigare nämnt att han vill ha stöd från skolledningen när det gäller 

undantagsbestämmelser och så är fallet för hans kollegor också. ”Att bedöma och sätta betyg 

är jättesvårt och viktigt och då måste vi veta vad vi pysslar med”, säger han. 

     Bettina som arbetar på en kommunal skola tycker att hon har möjlighet att få hjälp av 

specialläraren på skolan. Men precis som Adam så menar Bettina att specialläraren är mycket 

upptagen då alltfler elever är i behov av särskilt stöd. Bettina upplever att hon har ett stort 

stöd i bedömningen av sina kollegor och att de hjälps åt vid rättningar för att få en så likvärdig 

bedömning som möjligt. Det är viktigt att alla ämneskollegor är insatta i de aktuella nationella 

proven för att på så sätt kunna hjälpas åt i tveksamma fall. Hon tycker inte att skolledningen 

måste vara inblandad för att en lärare ska kunna använda sig av undantagsbestämmelserna. 

”Vi som jobbar ute i klasserna kan det där mycket bättre” säger Bettina. 

     På skolan där Ebba och Erik arbetar finns ingen utbildad speciallärare men en av 

svensklärarna har en liten del avsatt i sin tjänst för att kunna hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Det största stödet få de av sina kollegor. 

     På Desirées skola finns ingen speciallärare utan lärarna hjälper varandra när det uppstår 

tveksamheter. ”På så vis tränar vi upp vår förmåga att avgöra sånt” menar Desirée. Det är 

emellertid en av svensklärarna som arbetar med specialpedagogiska frågor i sin tjänst utan att 

vara utbildad speciallärare. Hon fungerar som bollplank i de flesta lägen. Vid stora bekymmer 

finns dock möjligheten till extern hjälp för lärarna på den här skolan och det tycker 

informanten känns tryggt. 

     På frågan om stöd vid bedömning svarar Carina på liknande sätt som Desirée. På den här 

skolan finns inte heller någon utbildad speciallärare utan det kollegiala stödet är betydande. 

Även här finns möjligheter till extern hjälp vid stora tveksamheter och behov. Carina säger 

dock: ”Vi försöker att lösa det mesta på skolan för det är dyrt med utredningar”. 

Sammanfattningsvis uttrycker samtliga informanter att de har ett stort stöd i sina 

ämneskollegor när det gäller bedömning av elevtexter. De kommunala skolorna har utbildade 

speciallärare på skolan men det skulle behövas mer resurser för att stödet ska räcka till. 

Fråga 8. Finns det krav på diagnos för att få anpassningar i svenska på din skola?  

På den här frågan svarar samtliga informanter att deras skola inte har några krav på diagnos 

för att anpassningar i provsituationer eller vid bedömningar ska göras. Erik, från ett av de fria 

gymnasierna, påpekar emellertid i samband med den här frågan att det är viktigt att det inte 
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går ”inflation” i anpassningarna så att alltför många elever kräver till exempel förlängd 

provtid och muntliga prov. Då vore det svårt att få antalet lärare att räcka till menar Erik. 

Desirée säger: ” Det är en fördel om det redan finns en diagnos eftersom det går snabbare för 

oss att sätta oss in åtgärder och veta vad vi som undervisar ska tänka på”. 

Sammanfattningsvis framkommer det att samtliga tillfrågade skolor och lärare är överens om 

att krav på diagnos inte är något krav för att få stöd i svenska. 

Fråga 9. Vilka anpassningar gör du för elever med dyslexi?  

Adam säger att han använder sig av en rad olika ”verktyg” för att hjälpa eleverna att nå 

målen. Han nämner förlängd provtid och muntliga prov som ett bra sätt att underlätta för läs- 

och skrivsvaga elever. När han säger muntliga prov kan dessa te sig lite olika, ibland läser 

specialläraren frågorna och eleven skriver själv och ibland berättar eleven för specialläraren 

eller den ordinarie läraren medan denne antecknar. Adam upplever att det finns många bra 

tekniska hjälpmedel som kan användas av eleverna, till exempel uppläsning av texter via 

datorn eller att eleven skriver sin text i datorn istället för hand.  Vid flera tillfällen har Adam 

också valt att låta elever som är osäkra vid muntlig redovisning att redovisa enskilt för 

honom, vilket också är en sorts anpassning. 

     Informanterna Erik och Ebba menar att det är till stor hjälp att alla elever på deras skola 

har egna datorer. Dessa kan användas till talsyntes vid uppläsning av egenhändigt skrivna 

texter eller för att lyssna på inläst material eller skönlitteratur. Det man ska tänka på om man 

vill titta på stavning och språkriktighet är att eleverna använder sig av något alternativ till 

programmet Word, till exempel Wordpad där det inte finns någon stavningskontroll. Båda 

nämner förlängd tid i samband med prov för att ge eleven optimala förutsättningar och Ebba 

brukar också ge sina elever möjligheter till muntliga prov när det behövs.  

     Liknande svar ger Bettina på den här frågan. Hon säger att datorn är ett bra sätt att hjälpa 

elever, men det kan vara svårt att genomföra praktiskt ibland då eleverna inte har egna 

datorer. Det gäller att prata med specialläraren i god tid för att kunna boka datorer och 

detsamma gäller om man vill ha hjälp med muntliga prov eller förlängd provtid. ”Salschemat 

är så tight att det bästa är om eleverna gör proven hos specialläraren, där det inte kommer nya 

klasser på samma sätt”, säger Bettina. Hon använder sig också av kompletteringar i vissa fall 

för att hjälpa elever att klara målen.  

     Desirée beskriver samma anpassningar som de andra lärarna men tillägger att hon ofta har 

kontakt med föräldrarna till elever med läs- och skrivsvårigheter för att få tips om hur 

personalen på överlämnande skola har arbetat. På det sättet sparar hon tid och visar eleven att 

hon bryr sig. 
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     Informanten Carina säger att hon lägger mycket tid i början med nya elever för att resonera 

kring vilka anpassningar som fungerar bäst. Hon säger att tiden för prov är avgörande och hon 

försöker ge tillräckligt med tid för att eleven inte ska känna sig stressad. Alla elever på skolan 

har egen dator och detta hjälper naturligtvis elever med dyslexi. Carina beskriver att hon 

upplever att det är svårt för de dyslektiska eleverna att nå de högre målen och det tycker hon 

är frustrerande. ”Det är jätte-tufft när man som lärare känner sig otillräcklig i sitt stöd”, säger 

Carina. 

Sammanfattningsvis visar samtliga lärare på ett helt batteri av anpassningar för att stötta 

elever med dyslexi. Förlängd provtid, muntliga prov, tekniska hjälpmedel och möjligheter till 

kompletteringar är vanliga anpassningar ute på skolorna. En viktig poäng som tas upp är 

frustrationen kring att få de dyslektiska eleverna att nå de högre betygen även om de 

egentligen har förutsättningarna. 

Fråga 10. Upplever du att olika lärare på din skola har olika syn på bedömning av elever 

med dyslexi? På vilket sätt skiljer det sig i så fall?  

Adam menar att det råder en relativt god samsyn runt bedömning av elever med dyslexi i 

kollegiet. Han säger att lärarna brukar rådfråga varandra vid eventuella tveksamheter. Adam 

tycker att det är en styrka att ha sina kollegor att ”bolla med”. 

Både Ebba och Erik menar att de på sin skola är samkörda i synen på bedömning av elever 

med dyslexi. Ebba tycker att samarbetet kring elevernas bedömning blir bättre när de inte är 

en så stor grupp av lärare som ska hålla en gemensam linje. Erik uttrycker ungefär samma 

tankar men påpekar att lärarna ha höga krav på eleverna och att det därför är viktigt att 

bedömningen också ligger på en hög nivå. Han tycker att kunskaperna kring den här 

problematiken har ökat mycket de senaste åren, vilket är positivt. 

     Bettina som är verksam på en stor kommunal skola är den av lärarna i min undersökning 

som inte tycker att det finns någon samsyn i kollegiet. Hon menar att anledningen till detta är 

att kunskapskraven är för vaga och att det i sin tur ger utrymme för egna tolkningar. Bland de 

som undervisar i svenska finns det två ”huvudgrupper” när det gäller bedömningen och det är 

de som fokuserar på innehållet och inte så mycket på formen medan den andra gruppen anser 

att språket är det viktigaste. Det ligger mycket prestige i bedömningen menar Bettina och 

säger: ”Det är på något sätt som om att en hård lärare är en bra lärare”. 

     Desirée och Carina som båda arbetar på fristående gymnasier anser båda två att det finns 

en samstämmighet kring bedömning av elever med dyslexi på deras respektive skola. 

Kollegiet är litet och kommunikationsvägarna är korta. ”Det finns alltid någon jag kan kolla 

med om jag är osäker”, säger Desirée. 
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Sammanfattningsvis verkar det råda en god samsyn kring bedömning av dyslektiker på 

samtliga informanters skola förutom en. Där finns det en grupp av lärare som anser att formen 

är viktigare än innehållet vilket inte min informant håller med om. De vaga kunskapskraven 

kan ses som en förklaring till detta. 

Fråga 11. Vilka lagar och förordningar kan ge dig stöd när det gäller bedömning av elever 

med dyslexi?  

Samtliga informanter var medvetna om de undantagsbestämmelser som Skolverket har 

utformat. Adam uttrycker att han använder sig av dessa bestämmelser vid ”mer välvillig 

betygssättning” och Erik uttrycker sig på ett liknande sätt. Bettina nämner också att det finns 

stöd för elever med dyslexi i anvisningarna för de nationella proven och då säger Bettina att 

läraren har rätt att göra de anpassningar som eleven normalt sett har i provsituationer, till 

exempel längre tid eller möjlighet att skriva på dator. 

Sammanfattningsvis var alla lärare väl medvetna om de undantagsbestämmelser som finns 

även om det finns en viss osäkerhet och försiktighet kring användandet av dem. 

 

7 Diskussion 

Avsnittet inleds med mina reflektioner kring arbetet med uppsatsen. Därefter kommer jag att 

resonera kring de resultat som jag har fått fram i samband med lärarintervjuerna och samtidigt 

jämföra dem med tidigare forskning och litteratur inom ämnesområdena. Jag kommer att 

diskutera en fråga i taget för att få en tydlig struktur på avsnittet och avslutningsvis ge förslag 

på fortsatt forskning inom området. 

     I inledningen till uppsatsen beskriver jag hur valet av ämne för min undersökning gick till. 

Jag har ett stort intresse kring frågor som rör dyslexi och hur elever med detta handikapp får 

rätt förutsättningar för utveckling och rättvisa betyg. I mitt arbete på grundskolan upplever jag 

fortfarande att elever med läs- och skrivsvårigheter möts med okunnighet och till viss del 

ovilja till de anpassningar som de har rätt till. Jag skrev i mitt syfte att jag i undersökningen 

ville ta reda på hur lärare på gymnasiet ser på vad språkriktighet är, vilka krav man som lärare 

kan ställa och vilka kunskapskrav som det eventuellt går att bortse ifrån när det gäller elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Det var viktigt för mig att informanterna hade olika bakgrund 

avseende antal år inom skolan, kön samt i vilken skolform de var verksamma, det vill säga 

kommunal- eller friskola för att få en så heltäckande bild som möjligt. 

     Det som inledningsvis ställde till bekymmer för mig var att det var svårt att få lärare att 

ställa upp på en intervju. I metodavsnittet skriver jag att lärarna upplevde att de inte hade tid 
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men jag tror inte att det är hela förklaringen. Jag anar att en annan del av förklaringen kan 

vara att man inte vill exponera sig själv och visa för en annan lärare hur man resonerar och 

kanske också visa att man inte har svar på alla frågor. Just ämnet svenska är mycket brett och 

fokus på vad som är viktigt är ofta knutet till den enskilde lärare, vilket också någon av mina 

informanter pekar på när det gäller otydlighet i kunskapskrav samt kursplaner.      

     Eftersom jag själv inte har arbetat i gymnasieskolan hade jag en föreställning om att 

gymnasielärare i ännu högre grad än lärare på grundskolan, fokuserade på formen i det 

skrivna med alla de delar som språkriktighet innebär. Samt att viljan till anpassningar och 

kunskaper om dyslexi var mindre än på högstadiet. I min undersökning har det visat sig att jag 

till stor del hade fel i mina antaganden. Jag har kommit fram till att lärarna, trots ofta 

bristfällig utbildning på området, hade relativt goda kunskaper i läs- och skrivfrågor. Jag 

upplever också att det generellt sett finns goda ansatser bland lärarna att ge eleven det stöd 

som den behöver. Kunskaperna om undantagsbestämmelserna var större än vad jag hade 

förväntat mig, vilket var glädjande. I min uppsats har jag sett att mina informanter verkar göra 

ett bra jobb med anpassningar och stöd till dyslektiker. 

     Alla mina informanter räknade upp en rad begrepp som av tradition räknas som 

språkriktighet inom ett språk. Många av begreppen handlar om rent tekniska färdigheter 

snarare än om innehållet och som exempel nämns stavning, särskrivningar, interpunktion, 

styckeindelning, stor och liten bokstav samt skiljetecken. Enligt min erfarenhet är dessa delar 

också de konkreta och relativt enkla delarna att bedöma i en elevtext. Det är till viss del de 

färdigheter som Teleman nämner i Lära svenska som det språkliga normsystem som behövs 

för att det offentliga språket ska fungera. I Språkriktighetsboken nämner svenska 

språknämnden dessa delar av språkriktigheten som de som relativt enkelt går att slå upp i 

ordböcker och skrivregelsamlingar. Förutom de tekniska färdigheterna i språket nämns också 

de mer innehållsliga bitarna med meningsbyggnad, grammatik, textens progression, 

textbindning, ordens valörer och ”språkkänsla”. Att definiera ordet ”språkkänsla” är svårt men 

en av lärarna beskriver det som till exempel ”värdeladdningar och ords betydelse i olika 

sammanhang”. Överhuvudtaget är innehållsdelen i skrivandet mer abstrakt och svårfångad 

och dessutom mer komplicerad att förklara för elever. Särskilt om man vill ge eleverna 

formativ feedback som gör att de utvecklar sitt skrivande. Detta är troligen anledningen till att 

många lärare fokuserar mer på form i sin bedömning. Om man tittar på det som informanterna 

har lyft fram som språkriktighet stämmer det inte helt överens med Skolverkets kommentarer 

kring svenskämnet, där de säger att det gjorts ett medvetet val att i kunskapskraven använda 

begreppet normer för språkriktighet istället för språklig korrekthet.” Skälet är att detta 
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begrepp kan riskera att bli begränsande och kan locka till ensidig fokus på detaljer”49. När 

min informant Bettina beskriver de två olika grupper som finns i hennes kollegium, där den 

ena fokuserar på form och den andra på innehåll, får jag känslan av att detaljstyrningen och 

formtänkandet är en kvarleva bland svensklärare som arbetat i många år. Där finns det 

prestige i att använda ett i detalj korrekt skriftspråk.  

     I frågan om vilka krav man som lärare kan bortse ifrån fanns inte samma samstämmighet 

som i frågan kring språkriktigheten. Jag tolkar informanternas skiftande svar som att det råder 

en stor osäkerhet i de här frågorna ute på skolorna. Alla informanter tyckte emellertid att 

stavning var ett krav som man definitivt kunde bortse ifrån för dyslektiker och det stämmer 

väl med det som Stadler skriver rörande svårigheter för elever med läs- och skrivsvårigheter50. 

Hon menar att alla med dyslexi har svårt för avläsning och stavning, medan svårigheterna i 

övrigt kan vara varierande från person till person. Anledningen till att många lärare uttrycker 

osäkerhet kring vilka krav man kan bortse ifrån kan bero på flera saker. En av dessa saker kan 

vara att endast ett fåtal lärare har någon formell utbildning i frågor som rör elever i behov av 

särskilt stöd. Någon av informanterna uttrycker det som att man får en ”magkänsla” för detta 

när man har arbetat ett tag och att kollegorna betyder mycket vid anpassningar. En av lärarna 

är noga med att få stöd från skolledningen för att vara säker på att han har gjort rätt. En annan 

sak som kan skapa osäkerhet är frågan om rättvisa mellan eleverna och att man inte ska få 

några förmåner för att man har dyslexi. En intressant synpunkt är den som Ebba lyfter fram 

som viktig när hon säger att det i kraven för svenska står att elever ska kunna använda sig av 

tekniska hjälpmedel vid skrivande och att läraren av den anledningen kan ha i princip samma 

krav på en dyslektiker som en elev utan en diagnos. Ett krav som inte gick att bortse ifrån vid 

anpassning, var att textens innehåll måste fungera i ett sammanhang och att budskapet ska 

vara tydligt. Detta går helt i linje med Skolverkets intentioner. 

   Av de lärare som jag har träffat i samband med mitt arbete upplever jag att samtliga 

efterfrågar mer utbildning inom läs- och skrivområdet. Flera av lärarna har ingen utbildning 

alls men måste ändå i viss mån ta beslut som egentligen kräver annan kompetens. Två av dem 

säger också att diagnoserna och behoven kring elever med dyslexi har ökat explosionsartat 

och att skolan inte har hängt med. Informanten Adam menar att det här problemområdet har 

låg status och att dessa frågor sällan eller aldrig diskuteras på konferenserna. Däremot säger 

några av lärarna att information och kunskaper kring andra diagnoser har högre prioritet, 

vilket kan upplevas som märkligt. Av mina informanter är det två som säger att de har 

                                                             
49 Skolverket, Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i svenska, Stockholm 2012, s.5 
50 Ester Stadler, Dyslexi: en introduktion, Lund 1994, s.9 
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kunskaper inom det specialpedagogiska området, men att det främst har varit genom eget 

intresse som kunskaperna förvärvats. Anledningarna till att så få lärare har kunskaper om läs- 

och skrivsvårigheter samt att ämnet än idag inte placeras så högt på agendan är flera; dels har 

dyslektiker historiskt sett ansetts som mindre intelligenta och att de inte hade förutsättningar 

för att klara skolan. Dels har elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har haft sin 

undervisning med speciella lärare i speciella lokaler, avskilda från övriga elever51. När elever 

med läs- och skrivsvårigheter har lyfts ur sin ordinarie grupp har det inneburit att de ”vanliga” 

lärarna bara har mött elever utan svårigheter. Detta har i sin tur lett till mindre förståelse och 

kompetens rörande dyslexiproblematiken. Det har dessutom gjort att eleverna som blivit 

flyttade har förlorat självkänsla och sett sig själva som mindre lyckade i skolan. Idag går 

trenden åt ett helt inkluderat arbetssätt där alla elever ska vara med i sin klass och att det extra 

stödet istället ska finnas i klassrummet. 

     På frågan hur pedagogen vet att en elev har dyslexi säger samtliga tillfrågade att det görs 

screeningtester52 på skolan i början av höstterminen. Testerna ser ungefär likadana ut på de 

olika gymnasierna och man får efter att testerna är klara ett jämförelsetal som mäts i en 

stanineskala. Hur själva testningen går till ser olika ut på olika skolor, men det är endast på de 

kommunala skolorna som en utbildad speciallärare analyserar resultaten. Hur resultaten 

används ser också olika ut men grundtanken är att elever och föräldrar ska få ta del av 

testresultaten om de visar något alarmerande, för att lämpliga åtgärder ska kunna sättas in. Det 

som jag anser är viktigt att tänka på vid den här typen av testning är att man inte stirrar sig 

blind på det Staninevärde man får och sedan lutar sig tillbaka. Det finns många elever med 

gränsresultat som behöver mycket kunnigt stöd för att utveckla sina färdigheter för att vara 

säkra på att nå kunskapskraven i sina kurser. Det är heller inte optimalt att lärare utan 

specialpedagogisk utbildning på flera skolor har ansvar för elever i behov av särskilt stöd. 

Ester Stadler skriver att: ” Dyslexi inte är ett absolut begrepp på så sätt att det går att dra en 

skarp gräns kring företeelsen” 53. Genom den formuleringen förstår man att det är viktigt att 

personen som arbetar med dessa elever måste ha gedigna kunskaper för att kunna erbjuda rätt 

stöd till eleven, vilket inte är fallet på alla skolor. 

     Resultaten på frågan om vilka problem som eventuellt kan finnas i samband med 

betygssättning av elever med läs- och skrivsvårigheter återkommer lärarnas tankar på rättvisa 

                                                             
51 Britta Ericson (red.), ”Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv”, Utredning av läs- och 
skrivsvårigheter, Lund 2010, s.24ff 
52 En test som utförs på samtliga elever vid skolstart för att upptäcka elever till exempel läs- och 
skrivsvårigheter 
53 Ester Stadler, Dyslexi: en introduktion, Lund 1994, s.12 
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mellan eleverna. I det nya betygssystemet som trädde i kraft 2011 sägs att eleverna måste 

uppfylla kunskapskraven för betygen A, C och E i sin helhet för att få det aktuella betyget. 

Självklart är det omöjligt för en elev med dyslexi att nå samtliga krav men lärarna menar att 

det är viktigt att inte sätta några ”snällbetyg” på eleverna. När jag frågar vad ett ”snällbetyg” 

är säger någon av lärarna att det är ett betyg där alla krav inte nås, men att man väljer att se 

mellan fingrarna med det. Dessutom är en av anledningarna till de nya betygen att politikerna 

vill motverka betygsinflation, vilket antagligen ytterligare förstärker känslan av att målen 

verkligen ska nås för betyget E. Ett par av informanterna upplever inte att det är något 

problem med betygssättning av elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom de anser att 

läraren är kapabel att bedöma vilka krav man eventuellt kan bortse ifrån. Intressant att notera 

är att de lärare som svarat så, till viss del är de som har mer utbildning inom området och att 

det troligtvis ger en större tro på förmågan att bedöma på ett korrekt sätt. 

     Alla informanter utom en anser att informationen från den överlämnande skolan inte 

fungerar. De uttrycker att det är genom screeningtesterna som elever med läs- och 

skrivsvårigheter upptäcks och ges stöd. Jag blev mycket förvånad av detta resultat då jag vet 

att det oftast skrivs information från den överlämnande skolan som skickas till 

gymnasieförvaltningen. Enda undantaget från detta är när föräldrar väljer att inte informera 

om sina barns svårigheter. Frågan som man fundera över är vart informationen tar vägen? 

Som tidigare nämnts är det dock vanligare att informationen om elever med andra typer av 

diagnoser verkar gå fram bättre. Det är givetvis mycket viktigt att de elever som är i behov av 

särskilt stöd får rätt hjälp direkt när de börjar gymnasiet för att ha samma möjligheter som 

sina kamrater. Dessutom ska diagnosen enligt Stefan Gustafson kunna användas i praktiken 

och vara till hjälp när pedagogiska insatser ska sättas in54. En intressant synpunkt som 

informanten Carina lyfter fram är den om hur så många ambitiösa flickor tar sig igenom 

grundskolan utan diagnos när problematiken är uppenbar. Och jag har frågat mig om det 

kanske har det att göra med att läs- och skrivsvårigheter är vanligare hos pojkar och att det 

därför är färre flickor som uppmärksammas55? 

     Möjligheterna att få stöd i sin bedömning av speciallärare såg olika ut på olika skolor. 

Trots att det finns utbildade speciallärare på de kommunala skolorna var det kollegiala stödet 

                                                             
 
 
54 Stefan Gustafson, ”Dyslexi och hur det kan definieras”, Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, 
Stockholm, 2009, s.7 
55 Eva Svärdemo Åberg, Dyslexi: forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: erfarenheter av kassettböcker i 
undervisning, Uppsala 1995, s.9 
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viktigt. Anledningen till det är att det finns en speciallärare på runt 1400 elever vilket givetvis 

är alldeles för lite. Informanten Bettina tycker ändå att hon kan få hjälp i svåra fall. Någon av 

informanterna poängterar vikten av samrättning för att nå likvärdighet och det underlättar 

också när betygen ska sättas. Informanten menar att det på det här sättet har blivit mindre 

prestige mellan ”dina” och ”mina” elever och att det är mycket positivt. Jag upplever samma 

sak på min skola och menar att vår bedömning blir mer professionell när vi hjälps åt. 

     Samtliga lärare var på frågan om krav på diagnos för anpassningar rörande överens om att 

det inte behövs en uttalad diagnos för att få det stöd man behöver. Detta ser jag som positivt 

då det enligt forskningen ibland kan vara svårt att dra en skarp gräns kring exakt vad som är 

dyslexi. Dessutom finns det ett visst mått av rörelse inom forskningsområdet, varför det är bra 

om man på skolorna kan se individerna och inte bara diagnoserna. Däremot menar någon av 

informanterna att det är en fördel om det finns en diagnos för att underlätta och snabbare 

komma igång med rätt stöd. Detta är också i linje med Skolverkets rekommendationer i 

samband med de så kallade. Undantagsbestämmelserna som överlåter till läraren att bedöma 

vilka elever som kan tänkas komma ifråga för anpassningar. Det är alltså inte nödvändigt med 

en diagnos men däremot ska funktionshindret vara av bestående art56. Det som kan vara värt 

att fundera kring är vad det innebär i praktiken när det är läraren som gör bedömningen 

om”pysparagrafen” kan användas eller inte. Bedömningen blir på detta sätt helt avgörande för 

elevens betyg. Frågan är om läraren har rätt kompetens för att avgöra om funktionshindret 

verkligen är bestående? Det som talar för att låta läraren avgöra i denna fråga är att det annars 

skulle krävas en diagnos för att kunna göra avsteg från kunskapskraven. Att få denna diagnos 

är mycket tids- och resurskrävande och det är redan så att antalet diagnoser har skjutit i 

höjden under senare år. Kanske skulle färre elever klara sig genom gymnasiet om de var 

tvungna att vänta på att få en diagnos för att vara berättigade till anpassningar? 

     På frågan om vilka anpassningar som görs för elever med dyslexi nämns många olika 

varianter som framgångsrikt används i undervisningen. Det är till exempel förlängd provtid, 

muntliga prov och tekniska hjälpmedel som dominerar. Skolverket skriver också att:” För en 

elev med läs- och skrivsvårigheter kan det dock vara svårt att i skriftliga prov visa sina 

kunskaper. Eleven måste då få visa dessa på andra sätt, till exempel muntligt….” vilket går 

helt i linje med de anpassningar som görs i undervisningen57. Det poängteras också att:” Det 

är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än genom 
                                                             
56 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-
betyg/2.4820/undantagsbestammelsen-1.144241 2012-06-20 
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läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som till exempel 

ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste 

också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms”58. 

     På frågan om huruvida det råder samsyn kring bedömning av elever med dyslexi menar 

alla informanter utom en att så är fallet. Lärarna känner stor tillit till sina ämneskollegor och 

upplever att de har samma grundsyn på eleverna. Det är helt tydligt så att lärarna på de mindre 

skolorna än mer poängterar samarbetet och samsynen kring eleverna. Jag menar att detta 

beror på att kollegiet är litet och kommunikationsvägarna är korta. Det kan också vara så att 

avsaknaden av en utbildad speciallärare gör att kollegorna vänder sig mer till varandra för 

stöd i frågor som rör bedömning. Den informant som stack ut i detta resultat var Bettina som 

menar att det finns två grupperingar inom svensklärarkollegiet på hennes skola, där den ena 

gruppen är med fokuserad på formdelen än på innehållsdelen. Detta kan innebära svårigheter 

för just elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom det ofta är till exempel stavningen som 

sätter käppar i hjulet för59. Anledningen till detta är med alla sannolikhet det motsatta till den 

lilla skolan med många lärare och kanske också en äldre lärarkår som till viss del har kvar en 

annan syn på kunskap. 

     Samtliga informanter var väl medvetna om de undantagsbestämmelser som Skolverket har 

utformat60. Däremot skiljer sig sättet att använda sig av dessa bestämmelser åt en del mellan 

de olika lärarna. De två manliga lärarna säger båda två att de använder sig av ”pysparagrafen” 

vid mer välvillig betygssättning61. De kvinnliga informanterna var mer positiva i sina 

formuleringar och anser att de får gott stöd av bestämmelsen samt att de inte tvekar att 

använda den om det gynnar eleven i fråga. Bettina är den enda av informanterna som nämner 

det stöd för att göra anpassningar som finns i rättningsanvisningarna till de nationella proven i 

svenska. Genom detta kan hon ge eleven de förutsättningar som han eller hon normalt sett har 

i provsituationer, till exempel förlängd tid eller möjligheter att använda sig av dator i 

skrivsituationer. 

     Avslutningsvis skulle jag vilja trycka på ett par frågor som jag upplever är viktiga och som 

det skulle behövas fokuseras mer på ute i skolorna. Under mina intervjuer har jag ofta tänkt på 

att trots att läraryrket är så viktigt så satsas det alltför lite från arbetsgivaren när det gäller 

                                                             
58 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-
betyg/2.4820/undantagsbestammelsen-1.144241 2012-06-20 
59 Ester Stadler, Dyslexi: en introduktion, Lund 1994, s.12 
60 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-
betyg/2.4820/undantagsbestammelsen-1.144241 2012-06-20 
61 ”Pysparagrafen” är den mer vardagliga benämningen på Skolverkets undantagsbestämmelse 
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fortbildning och möjlighet för lärare att diskutera pedagogiska frågor som rör olika diagnoser 

och bedömning av dessa elever. Det framkommer bland mina informanter en stor osäkerhet 

kring vad man som lärare får och inte får göra vid anpassningar och rättningar. Det stöd som 

lärarna ger uttryck för att de får är nästan uteslutande kollegialt, då speciallärare snarare är 

undantag än regel. Jag skulle vilja se fler personer med kompetenser inom det 

specialpedagogiska området ute i verksamheten, kanske det inte behöver vara fullt utbildade 

speciallärare men ämneskollegor som har fått möjligheten att fördjupa sig inom området för 

att kunna ge stöd till sina kollegor. Det hade varit intressant att undersöka om det skulle finnas 

ett sådant intresse bland lärare.   

     Jag hade också tyckt att det hade varit av intresse att undersöka hur det kan komma sig att 

det fortfarande kommer elever till gymnasieskolan med uttalade svårigheter inom läs- och 

skrivområdet men utan en diagnos. Jag tar upp denna fråga tidigare i uppsatsen och skulle 

vilja vinkla frågeställningen mot om könet har någon betydelse i sammanhanget. 

     Det som blir tydligt i detta arbete och som alltid kommer att vara en kärnfråga i 

lärarprofessionen är hur komplext det är med bedömning. I min uppsats har jag blivit än mer 

medveten om hur svårt och i vissa fall nästan omöjligt läraruppdraget är. Kanske vore det 

bästa om en central bedömningsenhet tillsattes för att komma ifrån frågor om rättvisa och 

”snällbetyg”. Då kunde lärarna fokusera på det som de gör bäst nämligen att undervisa och 

stötta eleverna oavsett elevernas olikheter. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

  

1. I kunskapskraven för betyget E i Svenska 1 står det: ”Eleven kan i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för språkriktighet” Vad betyder det för dig?  

2. Kan du bortse från några av kraven när det gäller elever med dyslexi?  
3. Vilka kunskaper har du om läs-och skrivsvårigheter?  
4. Hur vet du om en elev har läs- och skrivsvårigheter? Och i så fall hur vet du det?  
5. Ser du några problem med betygssättning av en elev med läs- och skrivsvårigheter? I 

så fall vilka?  
6. Vilken information får du om en elevs ev. svårigheter från överlämnande skola?  
7. Har du möjligheter att få stöd i din bedömning/arbete från till exempel speciallärare? 
8. Finns det krav på diagnos för att få anpassningar i svenska på din skola?  
9. Vilka anpassningar gör du för elever med dyslexi?  
10. Upplever du att olika lärare på din skola har olika syn på bedömning av elever med 

dyslexi? På vilket sätt skiljer det sig i så fall?  
11. Vilka lagar och förordningar kan ge dig stöd när det gäller bedömning av elever med 

dyslexi?  
 

 

 


