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Abstract 
 
The study aims at investigating how a number of students diagnosed with dyslexia and some 

of their teachers reason on grades and assessment. Interviews were chosen as method to high-

light the teachers’ and students’ thoughts and experiences in relation to the investigated sub-

ject matter. Five teachers and four students participated in semi-structured interviews, on the 

basis of a number of predefined questions.  

 

The results were analyzed on the basis of Roger Säljö’s interpretation of Vygotsky’s socio-

cultural theory. The study’s results demonstrate that communication in various forms plays an 

important part in the assessment and that this communication mostly took place between 

teachers, and to a lesser extent between teacher and students. Furthermore, the study indicated 

that the tool which above all formed the basis for the assessment were the proficiency re-

quirements defined in the curriculum. The results also show that the school environment re-

garded as a cultural operational system is largely based on written communication, which 

could disfavour students with reading and writing difficulties and that several teachers also 

reflected on the use of the exception in the Education Act as well as the appropriate level of 

support and the extent to which the proficiency requirements could be disregarded during the 

assessment. The teachers' response to, and understanding of, the reading and writing difficul-

ties of the students is also highlighted in the results of the interviews. 

  

 

 

Keywords 

 Dyslexia, reading and writing difficulties, assessment adjustments, proficiency requirements 



 

Sammanfattning 

 
Syftet med studien har varit att belysa hur några elever med dyslexidiagnos, samt några av 

deras lärare, resonerar kring betyg och bedömning. Intervjuer har använts som metod för att 

kunna lyfta fram lärarnas och elevernas tankar och erfarenheter kring det undersökta ämnet. 

Semistrukturerade intervjuer utifrån ett antal i förväg formulerade frågor, har genomförts på 

fem lärare och fyra elever.  

 

Resultatet har analyserats utifrån Roger Säljös tolkning av Vygotskis sociokulturella teori. 

Studiens resultat visade att kommunikation i olika former hade en betydande roll i 

bedömningsarbetet generellt och att denna kommunikation till största del skedde mellan lärare 

och inte i lika hög grad mellan lärare och elever. Vidare visade studien att det redskap som 

framförallt låg till grund för bedömningsarbetet var läroplanens kunskapskrav. Hur dessa 

medierades och tolkades varierade dock. Resultatet visade också att skolan som kulturellt 

verksamhetssytem till stor del är skriftspråklig vilket kan missgynna elever i läs- och 

skrivsvårigheter samt att flera lärare hade funderingar kring användandet av Skollagens 

undantagsparagraf och kring hur mycket stöttning det var rimligt att ge eller hur mycket av 

kunskapskraven det var möjligt att skära bort i bedömningssituationen. Lärares bemötande 

och förståelse för elevers läs- och skrivsvårigheter lyftes också fram i intervjuresultatet.  

 

 

Nyckelord 
Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, bedömning anpassningar, kunskapskrav

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
  



 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 1 

1.3 Centrala begrepp och definitioner ....................................................................................... 2 
1.3.1 Dyslexi/ läs-och skrivsvårigheter ........................................................................................................... 2 
1.3.2 Bedömning............................................................................................................................................ 4 

1.4 Forskningsöversikt .............................................................................................................. 6 
1.4.1 Forskning om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter.................................................................................... 6 
1.4.2 Forskning om bedömning ..................................................................................................................... 8 

2. Metod ........................................................................................................................... 9 

2.1 Kvalitativ metod.................................................................................................................. 9 

2.2 Intervjuer ........................................................................................................................... 9 
2.2.1 Beskrivning av informanter ................................................................................................................. 10 

2.3 Genomförande ................................................................................................................. 11 

2.4 Beskrivning av resultatredovisning och analys ................................................................... 11 

2.5 Etiska överväganden ......................................................................................................... 12 

2.6 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................... 12 
2.6.1 Validitet ............................................................................................................................................... 12 
2.6.2 Reliabilitet ........................................................................................................................................... 13 

3. Teoretisk inramning .................................................................................................... 14 

3.1 Sociokulturellt perspektiv enligt Säljö ................................................................................ 14 
3.1.1 Redskap ............................................................................................................................................... 14 
3.1.2 Mediering ........................................................................................................................................... 15 
3.1.3 Skolan som kulturellt verksamhetssystem .......................................................................................... 15 
3.1.4 Kontroll av kunskaper i skolans sociala praktik ................................................................................... 16 
3.1.5 Elever i svårigheter ............................................................................................................................. 17 

4. Resultat ...................................................................................................................... 18 

4.1 Intervjuer med lärare ........................................................................................................ 18 
4.1.1 Utgångspunkt, tillfälle och dokumentation ........................................................................................ 18 
4.1.2 Bedömning av kunskaper och förmågor hos elever som har dyslexidiagnos ..................................... 19 
4.1.3 Kommunikation mellan lärare ............................................................................................................ 19 
4.1.4 Kommunikation mellan lärare och elever ........................................................................................... 20 
4.1.5 Anpassningar och bedömning ............................................................................................................ 21 
4.1.6 Utmaningar ......................................................................................................................................... 23 

4.2 Intervjuer med elever ....................................................................................................... 24 
4.2.1 Tankar om betyg och bedömning ....................................................................................................... 24 
4.2.2 Kommunikation med lärare ................................................................................................................ 24 
4.2.3 Erfarenheter av anpassningar ............................................................................................................. 25 

5. Analys ......................................................................................................................... 26 

5.1 Skolan som verksamhetssystem ........................................................................................ 26 



 

5.2 Kunskapskrav och bedömningsformer som medierande redskap ........................................ 27 

5.3 Språkets betydelse ............................................................................................................ 29 

5.4 Fysiska redskap som språkstöd .......................................................................................... 30 

6. Diskussion ................................................................................................................... 31 

Referenser ...................................................................................................................... 34 

 

 



 

 1 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I mitt arbete som speciallärare kommer jag med stor sannolikhet att möta lärare som känner 

en viss osäkerhet beträffande betygsättning och bedömning, då det gäller elever som har läs- 

och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi. Min erfarenhet är att tolkningar av styrdokumenten 

ibland kan skilja sig från varandra och därmed också grunderna för bedömning av elevernas 

kunskaper och förmågor. Jag har också märkt att det finns olika åsikter om och ibland olika 

tolkningar av Skollagens undantagsparagraf, (SFS 2010:800, 10 kap, 21§) det vill säga den 

paragraf som i vardagligt tal kommit att kallas för ”pysparagrafen”. 

 

Någon gång har jag också stött på lärare som säger att elever utnyttjar sina svårigheter för att 

komma undan arbete. Samtidigt upplever jag att det ofta finns en vilja att möta elever i olika 

skolsvårigheter, och en önskan om att på ett så bra sätt som möjligt skapa goda förutsättningar 

för lärande, till exempel genom att göra anpassningar som underlättar för eleverna. Min 

uppfattning är också att det finns en del tyckande och tänkande och till viss del olika 

uppfattningar bland lärare, om hur de bäst ska anpassa sig pedagogiskt till de elever som har 

svårigheter när det gäller att läsa och skriva, och om hur de ska förhålla sig till 

kunskapskraven. Eftersom jag förmodar att lärares grundinställning både till bedömning och 

till läs- och skrivsvårigheter, samt deras tolkning av styrdokumenten, har betydelse för hur de 

i praktiken gör bedömningar av elevernas kunskaper och förmågor, skulle jag gärna vilja 

undersöka detta lite mer grundligt.  

 

Intressant är också huruvida elever som har dyslexi är delaktiga i processen kring 

bedömningen, och hur de upplever att de blir bemötta utifrån sina läs- och skrivsvårigheter. 

Ibland hör jag elever som menar att lärare inte tar hänsyn till deras dyslexi, men i de allra 

flesta fall upplever jag att eleverna är ganska återhållsamma med sina tankar och åsikter kring 

detta. Det skulle därför vara intressant att få en inblick i hur elever som har dyslexi kan tänka 

kring hur deras kunskaper och förmågor bedöms. 

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att belysa hur några elever med dyslexidiagnos och några av deras 

lärare, resonerar kring betyg och bedömning  
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Frågeställningar är: 

 Hur beskriver några lärare till elever med dyslexidiagnos att de går till väga vid 

bedömning av dessa elevers kunskaper och förmågor?  

 Anser lärarna att det finns det några särskilda utmaningar när det gäller bedömning av 

kunskaper och förmågor hos elever som har dyslexi och vilka är dessa i sådana fall? 

 Hur resonerar elever som har dyslexi kring lärarnas sätt att ta hänsyn till 

dyslexidiagnosen i bedömningssituationer? 

 Hur kan kommunikationen se ut hos dessa lärare och elever i samband med 

bedömningssituationer? 

 

 

1.3 Centrala begrepp och definitioner 
 

I denna studie riktas blicken mot de läs- och skrivsvårigheter som rymmer inom diagnosen 

dyslexi. Dyslexi som fenomen är dock till viss del komplext. I följande avsnitt redogörs för 

definitioner och resonemang kring dyslexi. Därpå följer en beskrivning av viktiga begrepp 

och resonemang kring området bedömning. 

 

 

1.3.1 Dyslexi/ läs-och skrivsvårigheter 

Redan för över 100 år sedan uppmärksammades den typ av läs- och skrivsvårigheter som vi 

idag definierar som dyslexi. Teorier om och resonemang kring orsaken till dessa svårigheter 

har dock varierat över tid. Under en period fanns teorier om att svårigheter med läsande och 

skrivande kunde ha sin grund i synproblem. Begreppet ordblindhet, som fortfarande kan dyka 

upp då och då, härstammar från dessa teorier. En annan teori som åberopades under en tid var 

att grundorsaken till dyslexi hade samband med defekter i hörselsinnet (Myrberg, 2007). 

 

I dag är den vanligaste definitionen av dyslexi att det handlar om fonologiska svårigheter som 

skapar problem med att etablera en automatiserad avkodning av ord, vilket i sin tur ger 

svårigheter vid stavning av orden. Man har kommit fram till att det finns en stark 

ärftlighetsfaktor och att dyslexi inte försvinner över tid (Höjen & Lundberg, 2009). En teori 

som ibland lyfts fram är den så kallade magnocellolära teorin, vilken utgår från att det finns 

en nedsatt funktion i de cellkärnor som bearbetar auditiva och visuella intryck. Denna teori 

grundar sig på det faktum att personer med dyslexi relativt ofta också har svårigheter till 

exempel med att minnas sekvenser, skilja på höger och vänster eller att motoriskt genomföra 

skrivande. De rent fonologiska svårigheterna är dock tydligare och mer frekventa och därför 

är den fonologiska teorin starkast etablerad. Ibland benämns de perceptuella och sensoriska 

svårigheterna som ligger till grund för den magnocellolära teorin, som associerade 

svårigheter. (Hedman, 2010). Enligt ICF:s (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa) definition är dyslexi en språklig och kognitiv störning som också 

påverkar läs- och skrivutvecklingen negativt. De språkliga och kognitiva svårigheterna kan få 
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konsekvenser för flera situationer i livet (Myrberg, 2007). Det är dock viktigt att vara 

medveten om att olika faktorer kan spela in vid barns läs- och skrivutveckling. Läs- och 

skrivsvårigheter är ett brett begrepp som både kan ha olika definitioner och olika 

grundorsaker. (Fouganthine, 2012.) En uppskattning är att ungefär ett barn av tio har 

svårigheter med fonologisk medvetenhet och ungefär en procent av barnen har också 

svårigheter när det gäller åtkomst av ord och fonologiskt minne (Myrberg 2007). 

 

Catts och Camhy (2014) beskriver fyra språkliga medvetenheter som behövs för att kunna 

utveckla god läs- och skrivförmåga: fonologisk medvetenhet, ortografisk medvetenhet, 

morfologisk medvetenhet och semantisk medvetenhet.  Då dessa fyra medvetenheter används 

effektivt kommer barnet eller eleven att kunna utveckla mentala föreställningar av hur ord ser 

ut. Dessa föreställningar benämns av Catts och Camhy (2014) som mentala grafemiska 

representationer, MGR. Om eleven saknar välutvecklade MGR, får denne svårt med 

läsutveckling och stavning. För att komma tillrätta med detta och skapa goda förutsättningar 

för elevens läs- och skrivutveckling behöver läraren kunna ringa in den specifika svårigheten 

hos varje elev, för att ge eleven möjlighet att arbeta med just denna. Har läraren inte tillräcklig 

kunskap för att göra denna inringning är det viktigt att skapa en undervisning som arbetar med 

samtliga medvetenheter hos barnet. (Catts & Camhy, 2014) Läsförmåga handlar alltså 

grundläggande om att kunna avkoda ord på ett korrekt och automatiserat sätt och att också 

förstå ordens betydelse. Det finns dock fler faktorer som behövs för att läsförståelsen ska vara 

god. Eleven behöver kunna relatera det lästa till tidigare kunskaper och andra texter, veta vad 

som är det viktiga i en text, hantera strategier för att bygga sammanhang och göra tolkningar, 

förhålla sig kritiskt till texter och kunna välja vilken strategi som lämpar sig bäst för en viss 

text (Catts & Camhy, 2014). 

 

För elever med dyslexi kan läsning vara mycket arbetsamt eftersom eleven måste lägga stor 

kraft på avkodningen av de enskilda orden (Höjen & Lundberg, 2009). De barn som har 

svårigheter med fonologisk medvetenhet behöver som sagt särskilda insatser vid 

läsinlärningsprocessen. Tyvärr uppmärksammas de fonologiska svårigheterna hos barnet ofta 

sent vilket ger negativa effekter på den fortsatta läsutvecklingen och kan generera svårigheter 

gällande läsförståelse. Många elever med dyslexi kan känna att de misslyckas i sin 

skolsituation. Dåligt självförtroende är vanligt hos elever med dyslexi (Myrberg, 2007). Det 

finns olika sätt att underlätta lärandet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Då det går åt 

mycket kraft och är en stor ansträngning att avkoda ord, är eleven ofta hjälpt av att på något 

sätt få lyssna till text i stället för att själv läsa. Att tydliggöra en text på olika sätt kan också 

underlätta, t.ex. att förtydliga visuellt eller typografiskt. Ett multisensoriskt lärande kan vara 

gynnsamt. Av stor vikt är att det finns tillräckligt god kunskap hos den pedagogiska 

personalen (Höjen & Lundberg, 2009). Datorer kan vara ett bra hjälpmedel både 

kompensatoriskt men framförallt pedagogiskt (Myrberg, 2007). 

 

Synen på elever i skolsvårigheter skiljer sig åt mellan olika kulturer. I kulturer som till 

exempel USA och Sverige har grunderna till barns olika förmåga förklarats biologiskt. Barn 

har ansetts vara olika mycket begåvade och ha olika förutsättningar. I andra kulturer som till 

exempel Japan, har utgångspunkten inte varit att det finns hinder hos barnet, utan att det 

handlar om hur skola, föräldrar, och elev ska arbeta tillsammans för att nå utveckling. Där 
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finns inget fokus på att hitta orsaker. En kulturs grundsyn är avgörande för hur man tänker 

kring lärande och hur undervisingen läggs upp (Säljö, 2014). 

 

 

1.3.2 Bedömning 

Det finns olika definitioner på begreppet bedömning. I denna studie används begreppet för att 

beskriva den bedömning av kunskapsutveckling som görs inom det svenska skolsystemet, och 

som är kopplat till styrdokumenten (Erikson & Gustafsson, 2014). Enligt Skolverkets 

stödmaterial (2011) ska bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter vara knuten till 

den dagliga undervisningen. Bedömning ska ske systematiskt, den ska vara väl genomtänkt 

och ge förutsättningar för eleverna att vara delaktiga i den. Bedömningen ska vara ett redskap 

i lärandet och bidra till att eleverna utifrån sin ålder och mognad tar ett eget ansvar i sin 

lärprocess. Den enskilde läraren är huvudansvarig i bedömningssituationen men samarbete 

med kollegor, skolledning, föräldrar och elever skapar de bästa förutsättningarna för elevens 

lärande. Läraren ska använda och sammanställa information om var elevens kunskaper 

befinner sig i förhållande till de kunskapskrav som finns formulerade i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket 2011). 

 

 

Enligt Skolverkets stödmaterial om bedömning är det primära syftet med bedömningen att: 

 

 kartlägga kunskaper, 

 värdera kunskaper, 

 återkoppla för lärande, 

 synliggöra praktiska kunskaper och 

 utvärdera undervisning. (Skolverket, 2011) 

 

I en bedömningssituation behöver alltså först elevernas befintliga kunskaper lyftas fram för att 

läraren ska få kännedom om utgångsläget och kunna utforma sin undervisning utifrån det. En 

sådan kartläggning kan också ge läraren insikt om det finns några särskilda behov som 

behöver mötas för att lärsituationen och kunskapsutvecklingen ska bli så bra som möjligt. 

(Skolverket, 2011)  

 

Elevernas kunskaper ska bedömas utifrån de kunskapskrav som finns i kursplanerna för de 

olika ämnena. Detta innebär att elevernas prestationer och individuella resultat jämförs med 

kunskapskraven i det aktuella ämnet. Denna jämförelse kan ske vid olika tillfällen både under 

tiden för undervisningen, men också som en summering efter ett slutprov, en kurs eller ett 

kunskapsområde. Det som undersöks är hur mycket eleven har lärt sig och med vilken 

kvalitet. För att eleven ska kunna vara delaktig i sitt lärande och kunna använda bedömningen 

för att aktivt fortsätta sin kunskapsutveckling, bör denne få tydlig återkoppling på sina 

prestationer genom att läraren går igenom bedömningen med eleven (Skolverket, 2011). 
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Scriven (1967) beskrev tidigt två typer av bedömning, summativ bedömning och formativ 

bedömning. Denna kategorisering har fått stort genomslag i senare skolforskning och i 

bedömningssammanhang och anammats av forskare som Black och Williams, Brookhart och 

Lundahl. Summativ bedömning sammanfattar elevens kunskaper vid ett visst tillfälle till 

exempel i ett betyg, medan formativ bedömning syftar till att lyfta fram sådant som visar 

elevens lärande i en process. (Erikson och Gustafsson, 2014) För att kunna åstadkomma 

förutsättningar för formativ bedömning, måste den bedömande läraren ha strategier för hur 

elevens lärande på bästa sätt blir synligt i undervisningen. Läraren bör också ha kunskap om 

hur undervisningen på bästa sätt kan anpassas för att skapa dessa förutsättningar. En formativ 

bedömning bör leda till att eleven blir engagerad i sitt eget lärande och att läraren också 

utvecklar en kompetens i att skapa tillfällen som synliggör elevens lärande (Vingsle, 2014). 

Både summativ och formativ bedömning utgår från kunskapskraven, men hur de används av 

lärare och hur balansen mellan dem är kan variera beroende på vilken bedömningskultur som 

råder i klassrummet. (Lundahl, 2011) 

 

Ytterligare ett sätt att kategorisera bedömning är att dela in den i formell eller informell 

bedömning. Den formella bedömningen sker genom avgränsade uppgifter som tex skriftliga 

prov, redovisningar eller inlämningsarbeten. Informell bedömning sker kontinuerligt i 

klassrummet, genom att läraren uppmärksammar hur eleven visar och använder sina 

kunskaper och förmågor i undervisningssituationen (Skolverket, 2011). Bedömning i skolan 

fungerar alltså som en del i elevernas lärande och bidrar till elevernas kunskapsutveckling, 

men bedömning har också en uppgift att skapa rättvisa och likvärdighet för eleven (Erikson 

och Gustafsson, 2014). Bedömning av elevers prestationer bör syfta framåt och inverka 

positivt på elevens kunskapsutveckling. Genom en dialog mellan bedömande lärare och elev 

kan eleven få tydliggjort vad som krävs för vidare utveckling mot högre mål (Skolverket, 

2011). Det är också viktigt att eleven förstår hur kunskapskraven är kopplade till den uppgift 

som ska bedömas. (Lundahl, 2011)   

 

Enligt Skolinspektionens rapport om läs och skrivsvårigheter (2011) betonas vikten av 

möjligheterna att redovisa kunskaper på olika sätt. Elever med läs- och skrivsvårigheter får 

ofta göra muntliga redovisningar av ett kunskapsområde och får frågor upplästa vid prov. Vid 

skriftlig produktion har de ofta tillgång till dator med stavningsprogram och talsyntes. Enligt 

den undersökning som ligger till grund för rapporten finns dock vissa olikheter både mellan 

och inom skolor när det gäller att skapa variation i redovisningsformer och låta eleverna 

använda alternativa verktyg (Skolinspektionen 2011). 

 

Vid betygsättning finns en möjlighet för läraren att använda sig av Skollagens 

undantagsbestämmelse, vilken anger att det är möjligt att bortse från enstaka kunskapskrav 

vid betygsättning. 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 § bortses från enstaka delar 

av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses 

funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och 

som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. (SFS 2010:800, 10 kap, 

21§) 
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1.4 Forskningsöversikt 
 

Här följer en presentation av aktuell forskning om studiens två huvudområden. Till att börja 

med presenteras forskning om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter och efter detta kommer en 

presentation av forskning kring bedömning. 

 

1.4.1 Forskning om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter  

Trots att det bedrivits mycket forskning kring dyslexi de senaste 30 åren, finns det fortfarande 

många myter och missuppfattningar om dyslexi och vad det innebär. Detta visar en 

undersökning som gjorts av Thorwarth (2014). Många barn med dyslexi får därför inte den 

hjälp de behöver och undervisningsmetoder som används i skolan är inte alltid anpassade till 

deras funktionsnedsättning. Några av de felaktiga teorier om dyslexi som förekommer är att 

personer med dyslexi läser baklänges eller att svårigheterna beror på omognad. Enligt studien 

finns det ett behov av att lärarutbildningen bidrar med bättre kunskaper. Risken är annars att 

bara de lärare som på egen hand fortbildar sig inom området, kan möta elever med dyslexi på 

rätt sätt. Undersökningen visar att lärare på grundnivå, det vill säga för yngre barn har bättre 

kunskaper än lärare på högre nivå. Detta är positivt eftersom barnen då kan få hjälp vid 

läsinlärningen, men risk finns för att de senare under sin skolgång får sämre förutsättningar än 

de som inte har svårigheter med läsande och skrivande. Rapporten visar att det behövs 

utbildning och samarbete mellan skolans personal och att forskningen måste nå de som 

arbetar närmast eleverna. Även lärare som arbetat en längre tid behöver få tillgång till 

forskning och fortbildning (Thorwarth, 2014). 

 

Även Brown och Bell (2014) har genomfört en studie som behandlar inställning till dyslexi. 

Denna undersökning har gjorts utifrån intervjuer av föräldrar och pedagogisk personal i 

internationella skolor i Bangkok. Också denna studie visar på brister när det gäller kunskap 

om dyslexi. Studien visar att det finns brister när det gäller resurser för barn med dyslexi och 

att samarbete mellan föräldrar och skola är viktigt. Att inte bara betona elevernas svårigheter, 

utan att främst påvisa deras styrkor lyfts fram.  Studien pekar på att det behövs en satsning på 

fortbildning av skolans personal (Brown & Bell, 2014). 

 

En annan studie genomförd av Bell, Mc Philips och Doverstone (2011) beskriver hur lärare 

och assistenter i Irländsk och Engelsk grundskola definierar och beskriver dyslexi och vad 

som ligger till grund för deras definitioner. Undersökningen omfattar både hur dessa personer 

ser på och hanterar elevernas svårigheter i klassrumssituationen, men också deras tankar om 

vad som ligger bakom svårigheterna utifrån en kognitiv aspekt. Utifrån undersökningens 

resultat presenteras förslag på hur det i undervisningssituationen går att stötta elever med 

dyslexi. Viktiga faktorer enligt studien är inlärningsmiljö, pedagogik och gemenskapsfaktorer.  

Både i England och på Irland finns stora skillnader i bemötande av elever med dyslexi och det 

finns i båda länderna ett behov av att utbilda pedagoger när det gäller att göra läroplanen 

tillgänglig för alla barn. Barnens individuella förutsättningar, skolans uppgifter och miljön 

påverkar förutsättningarna för barnens lärande. Undervisningens kvalitet och lärarens 

kompetens har avgörande betydelse, liksom förmågan att bedöma barnets fonologiska 
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förmåga. Många lärare i studien la tonvikten vid elevernas beteende, snarare än på de elevens 

fonologiska svårigheter. (Bell, m.fl., 2011) 

 

Vad elever med läs- och skrivsvårigheter själva har för upplevelser av 

undervisningssituationer och lärares bemötande har undersökts av Nielsen (2011). I rapporten 

framgår att de tillfrågade eleverna främst lyfte fram vikten av att lärarna såg dem som 

individer och inte som dyslektiker, och att lärarna såg till varje elevs individuella 

förutsättningar och svårigheter. Informanterna poängterade också att det var viktigt att lärarna 

såg till att det fanns tillgång till olika slags redskap som underlättade lärandet. Både materiell 

och mental stöttning hade stor betydelse. Viktigt var också tillräckligt med tid och utrymme 

för läsning och skrivande. Några konkreta exempel på specifika undervisningsmetoder hade 

inte de undersökta studenterna. Eventuellt kunde detta bero på att den befintliga 

undervisningen och de pedagogiska situationerna var så självklara för eleverna att de inte 

hade föreställningar om att det kunde vara på annat sätt. Viktigast för eleverna var som sagt 

att lärarna såg dem som individer och att sådant som intressen och personlighet var det 

primära, inte dyslexin. Eleverna betonade vikten av att lärarna inte bara lyfte fram 

svårigheterna, utan att de såg elevernas fördelar och goda förmågor i första hand. Ett öppet 

klassrumsklimat där olikheter var naturligt och man tog hänsyn till elevers olika svårigheter 

ansågs som viktigt. Eleverna menade att lärarna var viktiga för stöttning i lärandet. Eleverna 

ville inte ses som offer och var beredda att arbeta hårt. De var dock i behov av olika slags 

stöttning från sina lärare. En viktig uppgift för lärarna var att hjälpa eleverna att skapa en 

tilltro till sig själva och få en positiv syn på framtiden. Detta kunde uppnås genom god 

undervisning och goda kunskaper om varje elevs individuella behov (Nielsen, 2011). 

 

Motivation i språkinlärning hos elever med dyslexi har studerats av Csizer och Kormos 

(2010). Forskarna i denna undersökning menar att mål, attityder och motivation hos eleverna 

hänger samman och påverkar varandra starkt. Om någon av dessa tre faktorer ändras så ändras 

även de andra två faktorerna. Övergripande betydelse har också elevernas allmänna sociala 

sammanhang. Influenser från elevernas närmiljö och från undervisningssätt påverkar mål, 

attityder och motivation (Csizer & Kormos, 2010). 

 

En undersökning av Gibson och Kendal (2010) visar att elever som fått en sen dyslexidiagnos 

i större grad beskriver att de upplevt misslyckanden i skolan. En tidig dyslexidiagnos kan i 

stället ge eleverna en giltig orsak till deras svårigheter i skolan, ge dem chans att få hjälp i 

skolsituationen och få bli lyssnade till. Viktigt är dock att inte bara se till elevens behov av 

stöd i undervisningssituationen, utan också ta hänsyn till elevens sociala, personliga och 

känslomässiga behov (Gibson & Kendal, 2010). 

 

Catts, Nielsen, Bridges och Liu (2016) har genomfört en interventionsstudie där de har testat 

om tidig språkträning har betydelse för läsförståelseförmågan, Författarna menar att mycket 

av den forskning som bedrivits om lässvårigheter, har handlat om problem med själva 

avkodandet och inte om svårigheter i läsförståelse. I denna studie har tidiga insatser i 

förskolan genom screening följts upp i årskurs tre, Resultatet visar att tidig intervention har 

stor betydelse för läsförståelseförmågan (Catts, m.fl., 2016).  
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1.4.2 Forskning om bedömning 

I en studie av Owen (2016) framgår att ett sätt att maximera lärares förutsättningar för en 

helhetsbedömning av elevens kunskapsnivå, är att göra en formativ bedömning före, under 

och efter en bedömningsuppgift. I studien lyfts kontinuerlig feedback fram som en viktig del i 

bedömningen. Denna feedback bör enligt studien inte vara i form av betyg eller poäng. Vidare 

betonas vikten av att läraren försäkrar sig om att eleven förstår vad som förväntas, och själv 

reflekterar över processen och sin egen roll i lärandet. Läraren bör enligt studien ställa sig 

själv frågan om vad som är målet med lektionen, vad eleverna ska ha lärt sig och hur det går 

att veta att de faktiskt har lärt sig det. Vidare bör läraren vara medveten om vilka strategier 

som bör användas för att ge eleverna återkoppling och skapa förståelse. Owen (2016) menar 

att elevernas förkunskaper behöver lokaliseras. Saknas tillräckliga förkunskaper måste eleven 

få tillgång till dessa. Under instruktioner och genomförande av undervisningsområdet bör 

läraren hela tiden försäkra sig om att eleverna förstår. I studien presenteras en modell för hur 

det går att ta reda på hur eleverna har tagit till sig information om vad som ska göras och om 

de har förstått hela processen i uppgiften. Visuellt stöd och kamratbedömning har använts, 

vilket bidragit till att eleverna fått bekräftelse på stegen i sitt lärande och sin progression på 

olika sätt (Owen, 2016). 

 

I en studie av Weurlandera, Söderberg, Scheja, Hult och Wernerson (2012) undersöks hur 

elever upplever två typer av formativ bedömning, en muntlig och en skriftlig variant. 

Undersökningen visar att formativ bedömning kan hjälpa till att motivera eleverna i sina 

studier, medvetandegöra vad de lärt sig samt göra dem uppmärksamma på vad de behöver lära 

sig för att utvecklas. (Weurlandera, m.fl., 2012) 

 

Taras (2007) har analyserat tre olika artiklar som grundar sig på Black and Williams 

väletablerade teorier om formativ bedömning från slutet av 1990-talet och har i artiklarna 

funnit att det finns en viss inkonsekvens i resonemangen. Enligt Taras (2007) är Black och 

Williams tvetydiga i sin definition av formativ bedömning och inte tydliga när det gäller om 

formativ bedömning fungerar som en process för lärande eller är en produkt av det lärda. 

Författaren menar att det är relevant att ifrågasätta teorierna eftersom de är så allmänt 

vedertagna och att det har investerats både tid och pengar i implementering av dem (Taras, 

2007). 

 

Brookhart (2013) presenterar hur två studier i USA, som utförts med olika metoder och av 

helt olika forskare, båda visar att lärares kompetens när det gäller summativ bedömning har 

stora brister. De två undersökningarna visar att ett stort antal lärare i USA bedömer sådana 

faktorer som elevers beteende, arbetssätt och arbetsförmåga och inte elevernas kunskap och 

prestation. Orsakerna till detta kan vara flera menar Brookhart (2013). Det kan till exempel 

vara att lärarna inte kan skilja på beteende och resultat av prestation eller att lärarna anser att 

elevernas grad av ansträngning eller beteende är något som ingår i det eleverna bör lära sig i 

skolan. Brookhart menar att om lärarna hade kunnat skilja på elevernas beteende och deras 

kunskaper skulle förtroendet för lärarnas förmåga att bedöma vara betydligt högre än den är 

idag. Författaren frågar sig vad som ligger bakom lärarnas sätt att bedöma och varför vissa 

lärare men inte andra har förmåga att göra korrekta bedömningar av elevernas resultat 

(Brookhart, 2013). 
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2. Metod 

Följande kapitel innehåller en redovisning av studiens metod och genomförande samt en 

beskrivning av hur resultatet hanterats. Kapitlet innehåller också en diskussion kring studiens 

validitet, reliabilitet och etiska aspekter. 

 

2.1 Kvalitativ metod 
 

Eftersom jag är intresserad av hur lärare och elever resonerar utifrån ett givet ämne, samt hur 

de upplever att de agerar i givna situationer, anser jag att kvalitativa metoder, det vill säga 

metoder som innefattar till exempel intervjuer och observationer, och som inte statistiskt kan 

analyseras eller säkerhetsställas (Ahrne & Svensson, 2015) lämpar sig bäst för denna studie. 

Jag vill lyfta fram några elevers och lärares resonemang kring bedömning av kunskaper och 

förmågor hos elever som har dyslexi. Det finns ingen intention, att utifrån undersökningen dra 

statistiskt säkrade slutsatser eller finna generella svar på några frågor.  

 

Kvalitativ metod som begrepp kan eventuellt ifrågasättas. Från början uppstod begreppet som 

ett ifrågasättande eller en motpol till det som kallas kvantitativ metod, dvs metoder som 

används för att samla in och statistiskt beräkna data. Det har riktats viss kritik mot att 

begreppet kvalitativ metod på så sätt inte står för något eget (Ahrne och Svensson, 2015), men 

jag har ändå valt att använda begreppet för att ange ramarna för min metod, eftersom jag tror 

att det är ett begrepp som relativt ofta används i forskningssammanhang och därför blir tydligt 

och lätt att förstå. 

 

2.2 Intervjuer 
 

I studien används intervju som kvalitativ metod för att belysa tankar och erfarenheter kring 

det undersökta ämnet. Intervjuer är användbara i en kvalitativ studie eftersom de lyfter fram 

människors beskrivningar av hur de resonerar kring ett ämne eller hur de anser att 

verkligheten ter sig (Ahrne & Eriksson- Zetterkvist, 2015). Med hjälp av intervjuer går det att 

få fatt på variationer i människors olika sätt att se på omvärlden och få syn på informanternas 

tankar om och inställning till ett särskilt område. Intervjun är på så sätt deskriptiv, eftersom 

det som framkommer vid intervjuer är personers beskrivningar av ett fenomen vid just ett 

specifikt tillfälle. En kvalitativ forskningsintervju utgår ofta från ett särskilt tema eller 

område, men är inte helt strukturerad eller fast i sin konstruktion (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuer som utförs i direkt kontakt med informanterna kan fungera bra på så sätt att de 

tillåter en anpassning till situationen och en möjlighet att ställa följdfrågor eller att upprepa 

frågor vid behov (Ahrne & Eriksson- Zetterquist, 2015). Jag har därför valt att personligen 

träffa informanterna.  Det är viktigt att vara medveten om att den kunskap som går att hämta i 

en intervjusituation är kontextuell på så sätt att både informanten och den som intervjuar samt 
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relationen dem emellan påverkar intervjun. Även miljön där intervjun utförs kan ha en viss 

påverkan på resultatet.  Det finns alltså både mänskliga och ickemänskliga faktorer som har 

betydelse för och färgar resultatet vid en intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Jag har valt att göra en så kallad semistrukturerad intervju (Ahrne & Eriksson -Zetterqvist, 

2015) då jag har använt mig av ett antal redan från början formulerade frågor, men med 

utrymme för informanten att svara ganska öppet. I vissa fall har jag förtydligat eller ställt 

följdfrågor då jag har önskat att informanten ska utveckla sina svar lite mer, eller då 

informanten har behövt en mer utförlig eller utvidgad förklaring av frågan. Jag har dock 

försökt undvika att framföra mina egna tankar och åsikter, eftersom jag inte vill att dessa ska 

påverka informanten. Det finns olika typer av intervjufrågor. Kvale och Brinkman (2014) 

beskriver olika frågekategorier. Till en början kan inledande frågor ställas, det vill säga frågor 

som ringar in ämnet, men ändå uppmanar informanten att ge utförliga beskrivningar eller 

återgivelser. På detta kan uppföljningsfrågor ställas, vilka direkt kopplas till det informanten 

just sagt. Det finns också sonderande frågor som används för att informanten ska lägga till 

något, eller beskriva mer detaljerat (Kvale & Brinkman, 2014). Jag har försökt att genomföra 

intervjun på ett liknande sätt. 

 

Jag har genomfört fem lärarintervjuer och fyra elevintervjuer. De intervjuade personerna har 

valts utifrån att de har de erfarenheter som studien efterfrågar, det vill säga antingen att de är 

pedagoger och undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter samt sätter betyg, eller är 

elever som har en dyslexidiagnos. Samtliga elever undervisas av någon av de intervjuade 

lärarna. Lärarna i årskurs 6 har undervisat en av de intervjuade eleverna under dennes 

mellanstadietid. 

 

2.2.1 Beskrivning av informanter 

Här följer en beskrivning av studiens informanter. Samtliga namn är fingerade. 

 

Alice arbetar på en f-6 skola och undervisar mestadels i So- och No ämnen. Alice är mentor i 

årskurs 6. Barbro, Carina och Dagny är alla tre lärare i svenska och något annat språk och 

undervisar på en 7–9 skola. Eva arbetar på samma skola som Alice och undervisar i svenska 

och engelska. 

 

Samtliga intervjuade elever, Fanny, Gustav, Harald och Ingrid går i årskurs 9 på en skola med 

ca 300 elever i årskurserna 7–9. Ingen av eleverna går dock i samma klass. Fanny och Gustav 

fick en dyslexidiagnos i årskurs 6, Harald utreddes och fick en diagnos i årskurs 4 och Ingrid 

fick en dyslexidiagnos i årskurs 3.  
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2.3 Genomförande 
 

Intentionen var att intervjua lärare och elever som inte arbetar eller går i skola i den kommun 

där jag bor och också förut har arbetat, men av tio utskickade mailförfrågningar, svarade en 

person ja och en person tackade nej på grund av arbetsbörda. I övrigt fick jag inte ett enda 

svar. På grund av begränsningar tidsmässigt beslutade jag mig då för att söka upp informanter 

personligen och fick då främst vända mig till lärare och elever i den egna kommunen.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning på mobiltelefon. Som säkerhet 

och stöd till ljudupptagningen fördes anteckningar. Dessa har dock inte kommit till 

användning mer än vid ett tillfälle, då informanten önskade göra ett tillägg till något denne 

hade sagt vid intervjun. Direkt efter varje intervju transkriberades inspelningen genom 

avlyssning och nedskrift. Ljudupptagningen har transkriberats i sin helhet. Dock har inte 

kroppsspråk eller mimik noterats då detta inte har känts relevant för studiens resultat.  

 

Majoriteten av lärarintervjuerna har gjorts på informanternas respektive arbetsplats vilket 

främst har varit av praktiska skäl då lärare för det mesta har mycket liten tid att avvara. Två av 

intervjuerna har ägt rum i ett litet grupprum i anslutning till lärarnas arbetsrum. Två av 

intervjuerna som skedde på en annan skola ägde rum i själva arbetsrummet. En intervju ägde 

rum i anslutning till en ridanläggning, dock i ett avskilt rum. Elevintervjuerna ägde rum i 

olika små grupprum i skolans lokaler. Intervjufrågorna utgick från studiens syfte, och var 

relativt öppna för att inte styra informanten för mycket. Innan intervjuerna påbörjades fick 

informanterna en kort beskrivning av studieområdet. De fick också information om att privata 

data inte skulle framkomma och att det inte skulle gå att identifiera dem. Vidare fick de 

godkänna att samtalet skulle spelas in och transkriberas, och informerades om att själva 

ljudupptagningen sedan skulle raderas.  

  

 

2.4 Beskrivning av resultatredovisning och analys 
 

Efter transkriberingen bearbetades resultatet genom att innehållet i de transkriberade 

intervjuerna delades upp i kategorier med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Resultat från lärarintervjuer och elevintervjuer hölls isär för att resultatet skulle bli mer 

åskådligt. De kategorier som utformades utifrån lärarintervjuerna var: utgångspunkt och 

tillfälle för bedömning, kommunikation mellan lärare, bedömning av kunskaper och förmågor 

hos elever med dyslexidiagnos, kommunikation med elever, anpassningar och bedömning. De 

kategorier som utformades utifrån elevintervjuerna var: tankar om betyg och bedömning, 

kommunikation med lärare, erfarenheter av anpassningar.  På dessa kategorier applicerades 

sedan studiens teoretiska inramning. Eftersom studiens teoretiska inramning är relativt 

omfattande presenteras resultat och analys åtskilt. Detta för att skapa en större åskådlighet. 
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2.5 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav, 

och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2011) har efterföljts. Samtliga deltagare i studien 

har informerats om studiens syfte och gett sitt samtycke. Inspelat material kommer att 

förstöras och studiens innehåll kommer inte att användas i annat syfte än det från början 

tänkta. Ingen information om vilka informanterna är har lämnats ut eller kommer att lämnas 

ut. 

 

Syftet med studien har inte varit att bedöma eller värdera någon eller några personer. Det är 

endast det som sagts i intervjuerna som har varit intressant och som har analyserats i studien. 

Några av informanterna har varit unga. Ingen har dock varit under 15 år och därför har heller 

inga föräldrar kontaktats för godkännande. Dock kan det finnas ett maktförhållande i en 

intervjusituation då informanten är betydligt yngre än den som intervjuar. (Källström & 

Carter, 2015) En risk finns att detta maktförhållande eventuellt blivit ännu tydligare då jag 

förut har arbetat som lärare på de intervjuade elevernas skola. Möjligtvis skulle elevernas svar 

kunnat påverkas av att jag är före detta kollega till elevernas betygsättande lärare.   

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
 

Nedan diskuteras studiens validitet och reliabilitet. I forskning som bygger på kvalitativ 

metod har begreppen tillförlitlighet och trovärdighet ofta använts, och det har förekommit en 

diskussion kring huruvida validitet och reliabilitet är begrepp som går att använda vid 

kvalitativ forskning (Kvale & Brinkman, 2014). Kvale och Brinkman (2014) menar dock att 

begreppen i någon bearbetad form går att använda även vid studier som utgår från intervjuer. 

Jag har därför valt att använda begreppen validitet och reliabilitet. 

 

2.6.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida studien verkligen har undersökt vad den påstår sig undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med denna studie är att belysa några elevers och lärares 

resonemang kring bedömning av kunskaper och förmågor hos elever som har dyslexi. För 

detta ändamål anser jag att intervjuer kan vara brukbara eftersom de möjliggör verbalisering 

av tankar. Det är viktigt att vara medveten om att tankar inte är neutrala utan att det som 

egentligen undersöks är hur informanterna vill eller förmår formulera sina tankar i ord. Om 

det verkligen är deras tankar som de presenterar går inte att kontrollera.  Mitt primära syfte är 

dock inte att undersöka personernas tankar, utan hur de väljer att presentera dem. 

 

Hur själva transkriberingen gått till kan också diskuteras. En transkribering innebär att ett talat 

språk förvandlas till skriftspråk och detta innebär att kommunikation i form av till exempel 

kroppsspråk, tempo och ansiktsuttryck går förlorad. (Kvale & Brinkman, 2014) Jag har valt 
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att inte transkribera kroppsspråk och har inte heller beskrivit ansiktsuttryck eller gester. Min 

analys har helt och hållet utgått från innehållet i informanternas svar på intervjufrågorna.   

 

Jag förmodar att det i formuleringen av intervjufrågorna och i tolkningen av resultatet finns en 

inneboende subjektivitet som är svår att komma åt. Min uppfattning är att det finns en risk att 

egna värderingar och uppfattningar skapar ett filter som sorterar bort viss information som 

skulle kunna vara relevant för studien. I valet av teori finns troligen också ett 

ställningstagande. I denna studie används en teoretisk inramning som utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv grundar sig på en syn på tillvaron och människan 

som stämmer med min egen syn. En sådan subjektivitet behöver enligt min uppfattning inte 

vara negativ. Min intention har inte varit att förhålla mig fullständigt neutral. Att ett eget 

ställningstagande till viss del lyser igenom i studien ser jag inte som något negativt, om det 

inte innebär att jag medvetet påverkar resultatet eller tolkningen av det.  

 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är. Detta kan till exempel handla om 

en studie är relevant i andra sammanhang och om informanternas svar är tillförlitliga (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

 

En faktor som skulle kunna påverka resultatet är huruvida likheten mellan de intervjuade 

lärarna och jag som intervjuare är alltför påtaglig. Vi arbetar inom samma yrke och har viss 

kunskap om varandras verksamhet. Detta kan ha påverkat intervjusituationen på så sätt att 

viss förförståelse tagits för given och inte uttryckts i intervjun. Det kan också vara så att 

informanterna har givit svar som korrelerar med förväntade eller politiskt korrekta åsikter, till 

exempel när det gäller inställning till vilket stöd eleverna har rätt till i klassrummet. Samtidigt 

kan den gemensamma bakgrunden också bidra till att informanterna känner sig trygga med 

mig som intervjuare. Den kan också skapa en förståelse hos mig, som kan vara gynnsam i 

bearbetning och analys av informanternas svar. 

 

Användandet av ljudinspelning påverkar med stor sannolikhet informanterna något. 

Vetskapen om att de blir inspelade kan eventuellt skapa en viss stress och en rädsla för att 

säga något som kanske skulle kunna användas emot dem. Samtidigt minskar ljudupptagning 

risken för att väsentlig information ska falla bort, förvrängas eller tolkas fel, vilket kan ske om 

bara anteckningar förs (Kvale & Brinkman 2014). Jag har inför intervjusituationen varit noga 

med att informera om att inga namn kommer att nämnas och att alla ljudupptagningar 

kommer att förstöras då studien är avslutad.  
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3. Teoretisk inramning 

En undersökning som handlar om bedömning skulle kunna befinna sig inom olika teoretiska 

fält, men eftersom denna studie beskriver lärares och elevers uppfattningar om bedömning 

och är nära kopplat till pedagogiska handlingar och kommunikation väljer jag att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv. Då jag väljer att inte se på bedömning av elevers kunskap och 

färdigheter som något isolerat och oberoende av sociala faktorer, utan i stället ser det som 

tydligt sammankopplat med lärande, språk och rådande normer finner jag att ett 

sociokulturellt perspektiv kan vara applicerbart på min studie.  

 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv enligt Säljö 
 

Vygotskij (1896–1934) brukar ses som grundare av den sociokulturella teorin. Jag har dock 

valt att utgå från den tolkning av teorin som presenteras av Roger Säljö (2014). Säljös tankar 

bygger till största delen på Vygotskis teori och begreppsvärld, men är också applicerade på det 

svenska skolsystemet och mer kopplade till dagens skola. 

 

Enligt Säljö (2014) har det i den mänskliga historien alltid funnits ett lärande. Människor har 

på ett eller annat sätt alltid förmedlat kunskap till varandra, både medvetet och omedvetet. I 

ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation centralt, liksom samspelet mellan människor. 

Lärande utgår från kommunikation och människans olika sociala handlingar. Allt det som 

finns omkring oss människor och som vi är delaktiga i på ett eller annat sätt definierar Säljö 

(2014) som vår kultur. Kultur finns i vår sociala gemenskap och i det materiella omkring oss. 

Kultur handlar om våra tankar, kunskaper, värderingar som vi får till oss i kommunikation 

med andra människor. Vår förmåga att tänka och lära oss handlar om att kunna hantera allt det 

som finns i vår kultur. Enligt Säljös (2014) sociokulturella perspektiv hänger historien och 

nuet ihop. Det som händer nu har att göra med det som hände förut och har också betydelse 

för det som kommer att hända. Genom hela historien är kommunikationen avgörande.  

 

 

3.1.1 Redskap 

I en sociokulturell syn på lärande finns enligt Säljö (2014) tre grundläggande företeelser som 

samverkar i människans lärprocess. Den första företeelsen handlar om hur människan 

utvecklar och använder intellektuella eller språkliga redskap. Den andra företeelsen rör hur 

människan utvecklar och använder fysiska redskap eller verktyg och den tredje hur människan 

kommunicerar och samarbetar i olika verksamheter. De fysiska och intellektuella redskapen 

har genom historien utvecklats för att kompensera för det vi egentligen inte klarar fysiskt och 

intellektuellt. Det går inte att göra en absolut uppdelning av de fysiska och intellektuella 

redskapen, då de är förutsättningar för varandra.  
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Fysiska redskap är materiella. De utvecklas i en kultur men är också med och utvecklar 

kulturen. Det är människans behov som leder till utveckling av de fysiska redskapen men de 

fysiska redskapen bidrar också till att nya behov uppstår hos människan. En del i lärandet 

handlar om att använda dessa redskap. Tekniska uppfinningar är exempel på fysiska redskap. I 

skolans värld kan det handla om penna och papper, miniräknare och datorer.  De intellektuella 

redskapen används när vi ska vara delaktiga i och förstå vår värld. De innefattar sådant som 

vårt tänkande, våra insikter och våra minnen. De intellektuella redskapen ger förutsättningar 

för utvecklingen av de fysiska redskapen som i sin tur kan skapa förutsättningar för att 

människans tänkande utvecklas. Genom historien har tänkandet gått från ett mer konkret 

tänkande till en större abstraktion. Människans förmåga att lära sig är enligt ett sociokulturellt 

synsätt inte endast biologisk och medfödd, utan utvecklas i kommunikation med andra och 

genom användandet av de intellektuella och fysiska redskapen både i sociala grupper och 

individuellt (Säljö 2014). 

 

3.1.2 Mediering 

Ett begrepp som ursprungligen användes av Vygotski och som också är centralt i Säljös 

tolkning av teorin, är mediering. Mediering innebär att människan tolkar sin omvärld med 

hjälp av de fysiska och intellektuella redskapen. Verkligheten medieras för människorna 

genom att den sorteras, kategoriseras och upplevs på ett visst sätt. Detta ligger sedan till grund 

för hur människan väljer att agera i sin omvärld. Hur omvärlden medieras har sin grund i den 

rådande kulturen. På vilket sätt och genom vad mediering skapas är inte konstant, utan 

förändras över tid (Säljö 2014). 

 

Språket är det viktigaste redskapet i medieringen. Språket medierar världen omkring oss och 

skapar mening genom att göra världen begripbar. Språket ger också möjlighet att 

kommunicera och dela erfarenheter, begrepp och tankar. På så sätt är språket både ett 

individuellt och kollektivt redskap, som också är interaktivt. Språk är avgörande för att vi ska 

få en mening i tillvaron och förstå vår omvärld. Vi måste ha begrepp för och kunna sortera det 

som sker omkring oss. Språket ger oss också möjlighet att kommunicera med andra, det vi 

erfar och upplever. Språket genomsyrar hela kulturen, såväl fysiska som intellektuella 

redskap. Det är också språket som gör det möjligt för människan att dela erfarenheter som kan 

skapa en utveckling av de fysiska och intellektuella redskapen (Säljö 2014). 

 

3.1.3 Skolan som kulturellt verksamhetssystem 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv har lärande alltid funnits i människans historia, på så sätt 

att människor alltid har förmedlat kunskaper till varandra, både medvetet och omedvetet. I 

skolans värld är just förmedling av kunskaper något centralt. Skolan kan ses som ett 

verksamhetssystem som är uppbyggt kring och utgår från särskilda kulturella idéer om vad 

kunskap är och på vilket sätt den ska överföras. Detta synsätt är mycket inarbetat i kulturen 

och i skolans hela väsen. Idéerna i skolans verksamhetssystem har betydelse för hur 

byggnader och klassrum ser ut, hur läromedel är skrivna och hur kunskaper förmedlas och 

bedöms (Säljö 2014). 

Det finns alltså i skolans verksamhetssystem föreställningar och tankar om vad lärande är, och 

dessa föreställningar ligger till grund för hur innehållet i skolans undervisning utvecklas, men 
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också vad människor har för förväntningar på skolans uppdrag. I Sverige har vi traditionellt 

sett haft en syn på lärande som bygger på överföring av kunskap från lärare till elev. Säljö 

(2014) menar att det finns en maktaspekt i lärandet. Den som har kunskap hamnar i en 

maktposition. Om inte alla har möjlighet att tillgodogöra sig lärande är det ett demokratiskt 

dilemma. I skolans verksamhetssystem är det vissa dominerande synsätt och en särskild 

förståelse av världen som är giltiga, och som har en högre status än andra. Det är vissa 

kunskaper och förmågor som måste finnas för att eleverna ska nå godkända mål och få 

tillträde till vidare studier. Skolan har alltså en delad funktion. Den ska både ge eleverna 

tillräckliga kunskaper för framtiden, men också bedöma och dela upp dem efter deras förmåga 

att tillgodogöra sig just de normer och den kunskapsdefinition som skolan står för. Eftersom 

människans tänkande är kopplat till kulturella sammanhang tänker och agerar människan 

utifrån det som förväntas i just den kulturella miljön. Så är det också för de människor som 

befinner sig i skolans värld. Säljö (2014) benämner skolan som en sociokulturell praktik där 

människorna anpassar sig i både tänkande och handling. I skolans värld sammanstrålar 

individen, den sociala praktiken och redskapen. 

 

Lärandet i skolans verksamhetssytem är till största del språkligt. På det sättet skiljer sig 

skolans lärande från annat lärande. Lärande i livet handlar ofta om att delta och se hur olika 

verksamheter går till. I skolan handlar det tvärtom om att eleven får ta del av verkligheten 

genom språket och sedan gå ut i verkligheten för att pröva sina kunskaper. Kunskaper 

förmedlas främst genom språket och blir därför abstrakta. Detta ställer särskilda krav på 

eleven som måste kunna följa med i lärarens tankegångar och sätt att uttrycka sig. 

Skriftspråket är i skolans värld dominerande och har en lång och fast tradition. Det mesta i 

undervisningsinnehållet har på något sätt anknytning till text. Skriften är alltså det medierande 

redskap som dominerar den sociokulturella praktik som skolan är. Skriften är både fysisk och 

intellektuell eftersom den förutsätter både fysiska och intellektuella redskap. Det är en 

förutsättning i dagens samhälle att behärska skriftspråket, både när det gäller att läsa det och 

att skriva. I skolans värld förekommer skrift i till exempel styrdokument, läroböcker, skriftliga 

uppgifter, undervisningsinnehåll, planeringar och dokumentation av kunskaper. De texter som 

förekommer i undervisningen medierar världen för eleven (Säljö, 2014). 

 

Det är skolans verksamhetssystem som bestämmer vad det innebär att ha lärt sig något, men 

också vad det innebär att ha misslyckats med att lära sig. Skolan som sociokulturell praktik är 

på ett sätt dubbel eftersom den handlar mycket om huruvida eleven lyckas eller misslyckas, 

förstår eller inte förstår eller om eleven når framgång eller motgång. Eftersom skolan bygger 

på språklig kommunikation och det är genom läsande, skrivande och talande som eleven lär 

sig och också visar sina kunskaper, är elevens förmåga att använda språket avgörande för hur 

denne lyckas i skolan (Säljö 2014). 

 

 

3.1.4 Kontroll av kunskaper i skolans sociala praktik 

Enligt ett sociokultuerellt perspektiv går inte elevers kunskaper att mäta helt neutralt. Alla 

former av verksamheter i skolan som utvärderar och bedömer elevernas kunskaper ingår i 

sociala praktiker. Skolan som social praktik har en lång historisk tradition och det är inte 
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säkert att de människor som befinner sig i denna tradition ens är medvetna om den struktur 

och de mönster som är rådande. Istället är de medskapare till kulturen eftersom de agerar så 

som det förväntas. I skolan har det traditionellt funnits en syn på att kunskap är neutral och 

generell. Vissa kunskaper och förmågor framhävs som viktiga och andra väljs bort då de anses 

som oviktiga. Hur en elev förhåller sig inför en bedömningssituation ingår också i den sociala 

praktiken. Eleven har en föreställning om vad som är viktigt och hur bedömningen kommer 

att vara utformad. Som förut nämnts, är språket till stor del en förutsättning för lärandet och 

det skrivna ordet har en stor betydelse i skolans sociala praktik.  Bedömningen av 

kunskaperna är språkliga och abstrakta. Skolan ska skapa ett lärande för alla men delar in 

människor efter hur de språkligt kan visa de kunskaper och förmågor som skolan som system 

har etablerat. Detta får avspeglingar både för individen och för samhället (Säljö 2014). 

 

Det eleven skriver i ett skriftligt prov ska direkt representera elevens tankar, men enligt ett 

sociokulturellt synsätt är detta mycket svårt. Ett kunskapsprov bör visa vad eleven kan och 

inte hur eleven klarar att skriva ner sina kunskaper. I ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation ömsesidig även i en provsituation. Den som har formulerat provet är också 

del i elevens möjligheter att visa sina kunskaper och eleven och den bedömande lärare kan ha 

tillgång till olika intellektuella och fysiska redskap. I livet är det naturligt att fråga någon 

annan när man inte lyckas lösa en viss situation eller uppgift. I en bedömningssituation som 

ett prov, får inte detta sätt användas. Den traditionella kunskapsöverföringen håller dock på att 

förändras. Mer och mer handlar lärande om att hantera den nya informationstekniken och att 

också använda den i lärandesyfte. Kravet på läs- och skrivkunnighet ökar med den nya 

tekniken och det kommer att bli allt viktigare att kunna sammanfatta och värdera information. 

Informationstekniken kan vara ett redskap som kan stötta lärandet på olika sätt till exempel 

genom interaktivt lärande, visualiseing och simulering (Säljö 2014). 

 

 

3.1.5 Elever i svårigheter 

Säljö (2014) menar att det i skolan som verksamhetssystem finns en tendens att fokus läggs på 

individen och dennes brist på förmåga, då det uppstår svårigheter i lärandet för en elev. Han 

menar att vi istället skulle behöva se över de regler och normer för kommunikation som finns 

i vårt skolsystem. Skolan bidrar både till att forma människor med gott självförtroende och 

god kunskapsprogression och människor som identifierar sig som misslyckade.  

 

Läs- och skrivförmåga kräver kompetenser inom många områden. Skriftspråklig 

kommunikation är inte en meidiering som finns naturligt, utan måste läras in. Det finns en risk 

i att bara utgå från att svårigheter med läsning och skrivande har sin grund i medicinska eller 

kognitiva svårigheter. Orsaken kan också även vara att eleven inte har haft möjlighet att 

utveckla läs- och skrivförmåga på grund av att denne inte har vistats i sociala praktiker som 

gynnat läsande och skrivande. Eftersom läs- och skrivinlärning är viktigt och skolan är en 

språklig social praktik är det besvärligt att ha läs- och skrivsvårigheter.  I skolan handlar goda 

prestationer ofta om hur man genom skrift eller tal förmår att kommunicera om något som 

inte finns närvarande. Även i det fortsatta livet har skriftspråket stor betydelse som 

medierande resurs (Säljö, 2014) 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjumaterialet utifrån de kategorier som arbetades 

fram vid bearbetningen av materialet. Syftet med studien är att belysa hur några elever med 

dyslexidiagnos och några av deras lärare, resonerar kring betyg och bedömning. 

Frågeställningarna som är kopplade till syftet är hur lärare till elever med dyslexidiagnos 

beskriver att de går tillväga vid bedömning av dessa elevers kunskaper och förmågor, om 

lärarna anser att det finns några särskilda utmaningar när det gäller bedömning av kunskaper 

och förmågor hos elever med dyslexi, och vilka dessa är i sådana fall, hur elever som har 

dyslexi resonerar kring lärarnas sätt att ta hänsyn till dyslexidiagnsen i bedömningssituationer 

och hur kommunikationen i samband med bedömningssituationen ser ut hos dessa lärare och 

elever. För att tydliggöra resultatet och koppla det till studiens frågeställningar är 

presentationen uppdelad i de svar som lärarna gav och de svar som eleverna gav.  

 

4.1 Intervjuer med lärare 
 

Här följer resultat från studiens lärarintervjuer. 

4.1.1 Utgångspunkt, tillfälle och dokumentation 

Samtliga lärare nämner kunskapskraven som den främsta utgångspunkten vid bedömning. Det 

är utifrån de för ämnet aktuella kunskapskraven som de planerar uppgifter och kontrollerar 

elevens kunskaper och förmågor. Alla lärare poängterar att bedömning bör göras i flera olika 

situationer, både med hjälp av prov och större skrivuppgifter, men också i det vardagliga 

arbetet. Barbro påpekar att eleverna kan visa att de klarat ett kunskapskrav utan att det just är 

en examination och menar att eleverna lika gärna kan visa sina kunskaper vid till exempel 

övningsmoment i klassrummet. Carina förklarar att det finns bedömningstillfällen där 

eleverna vet att de ska bli bedömda, men också sådana tillfällen som inte är uttalade, till 

exempel under lektionerna. Eva anser att bedömning sker i många olika sammanhang till 

exempel genom skriftliga läxor och skrivuppgifter vilka mäter den skriftliga förmågan men 

också i klassrummet där den muntliga förmågan mäts, till exempel i samtal. Dagny som 

undervisar i flera ämnen ser ofta att eleverna visar samma förmåga i olika ämnen. Hon menar 

att hon då kan sprida redovisningsformerna över ämnena, så att eleverna kan visa kunskaper 

och förmågor på olika sätt. I svenska har hon till exempel inte särskilt ofta prov utan 

kontrollerar kunskaperna genom skrivuppgifter eller muntlig produktion. Samtidigt som 

lärarna anser att det bör vara en variation i bedömningsformer så menar de att många 

bedömningsgrundande uppgifter ändå är skriftliga.  Dokumentationen av bedömningarna ser 

lite olika ut. Alice berättar att hon har ett väl utvecklat system i Excell, där hon kontinuerligt 

dokumenterar elevernas resultat, både när det gäller fasta uppgifter och om det händer något 

särskilt under lektionerna. Detta menar hon underlättar den formativa bedömningen eftersom 

hon kan följa eleverna längs vägen. Även Barbro har ett dokument där hon fyller i sin 

bedömning och om det är något särskilt hon behöver ta upp med någon elev. Carina menar att 

hon försöker att dokumentera och anteckna och att hon kollar av så att hon har fått med alla 

förmågor. Dagny tycker att hon egentligen har en god bild av sina elevers förmågor i huvudet, 

men tycker ändå att det är viktigt att dokumentera. 
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...men egentligen så känner jag att jag skulle kunna säga liksom A, B, C ..men det funkar ju inte för 

man måste ju ha dokumentation” (Dagny) 

Eva antecknar det som sker i klassrummet då och då och summerar sedan så att det finns till 

utvecklingssamtalet.  

 

4.1.2 Bedömning av kunskaper och förmågor hos elever som har 

dyslexidiagnos 

När det gäller bedömning av kunskaper och förmågor hos elever som har dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, anser majoriteten av informanterna att de ibland behöver ta stöd av någon 

person med specialpedagogisk kompetens, eller söka information i skriftligt stödmaterial. 

Barbro, Dagny och Alice talar ibland med skolans speciallärare eller specialpedagog. Alice 

har också någon gång varit i kontakt med SPSM, men annars tar hon mest hjälp av 

skolverkets råd om betygsättning och vad som gäller för undantagsparagrafen. Alice känner 

sig trygg med undantagsregeln eftersom hon vet att det helt och hållet är hon som avgör om 

hon ska använda den. De andra lärarna känner sig mer osäkra.  

 

Dagny tycker att de kollegor hon jobbar tillsammans med har ungefär liknande syn på 

bedömning, också när det gäller elever med olika funktionsnedsättningar. Hon har dock 

tidigare erfarenheter av att man kan ha fokus på väldigt olika saker. Eva tycker att 

styrdokumenten är ganska tolkningsbara och att det blir extra tydligt när det gäller elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Ibland tycker hon att hon behöver diskutera med kollegor och med 

personer i stödverksamheten på skolan som har större kunskaper på området. 

Alice upplever att några av eleverna med läs- och skrivsvårigheter är lite stressade eftersom 

de är rädda att känna misslyckande. 

 

 

4.1.3 Kommunikation mellan lärare 

Samtliga lärare uppger att de har en kommunikation med varandra om bedömning. De två 

lärarna i åk sex, Alice och Dagny, har de flesta samtalen om bedömning med varandra då de 

båda undervisar i samma klass. Dagny berättar att skolorna inom kommunen ordnar 

samrättning när det gäller de Nationella proven och att det är bra eftersom hon annars mest 

pratar med den kollega hon delar klass med. 

 

Lärarna på högstadiet uppger att de har många spontana samtal med sina kollegor. Eftersom 

de på sin skola har flera kollegor som undervisar i samma ämne är det ganska vanligt med 

betygsdiskussioner i olika sammanhang. Samrättning vid Nationella prov är policy även för 

dem. De är dock inte eniga om huruvida de brukar ha samma uppfattning om 

bedömningsfrågor eller i betygsdiskussioner. 

 Det beror ju på vad det är..men just så där lite mer öppna uppgifter alltså, som uppsatsskrivning, där 

kan det skilja sig väldigt mycket när man inte har en..man har ju rättningsmallar att gå efter , man vet 
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ju ungefär, bedömer ungefär lika men det skiljer sig ändå..man ser olika saker mer tydligt. Vissa 

fokuserar mer på språket, andra mer på innehållet...(Eva) 

 

Barbro menar att det är bra när olika personer bedömer, eftersom de personliga kunskaperna 

om eleven kan göra att bedömningen ser olika ut. 

Det är alltid att spela med öppna kort för att vi ska få det så bra som möjligt och så rättssäkert som 

möjligt.. för det är klart att det gäller ju det här att vara...objektiv hela tiden och verkligen titta på 

kunskapskraven...(Barbro) 

Alice tycker att det är bra att diskutera med varandra eftersom det händer att en elev visar en 

förmåga hos en lärare men inte hos en annan. Carina menar att de hon ofta diskuterar med en 

särskild kollega som hon dels sitter nära och som hon också planerar sin undervisning 

tillsammans med. Dessa diskussioner sker ofta spontant. Eva anser inte att det finns en total 

samsyn i bedömningsfrågor, utan menar att det t.ex. i stora skrivuppgifter kan variera vad man 

lägger vikt vid i sin bedömning. Detta gäller även om det finns matriser.  

 

Samtliga lärare anser att det ofta förs samtal om bedömning på skolan. Framförallt sker 

samtalen mellan kollegor som sitter i samma rum. Diskussioner äger också rum i 

ämnesgrupper och i arbetslag. Eva berättar att man i arbetslaget också diskuterar bedömning 

mer på ämnesövergripande basis vilket ger möjligheter att ta del av hur elever visar sina 

kunskaper och förmågor i andra ämnen och applicera detta på det egna ämnet.  

 

 

4.1.4 Kommunikation mellan lärare och elever 

Samtliga lärare anger att de har en kommunikation med eleverna efter ett 

bedömningsmoment. Barbro brukar be eleverna läsa igenom de kommentarer hon skrivit. Hon 

önskar att hon hade större utrymme för personliga samtal eftersom hon tror att det är ett sätt 

att undvika missförstånd och att kunna förtydliga och föra samtal kring bedömningen. Hon 

tycker att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga och att de får veta vad som är deras 

styrkor och förbättringsområden. Hon tycker också att det är viktigt att de är medvetna om 

kunskapskraven.  

 

Alice kommunicerar med eleverna innan ett bedömningsmoment genom att visa innehållet 

och kunskapskraven. Eleverna kan också få vara med och bestämma vilken form av 

bedömning de ska ha denna gång vilket Alice tycker gynnar elevernas medvetenhet om 

bedömningen. Mitt i ett arbetsområde brukar Alice ha en liten avstämning med eleverna. De 

tittar också en del på elevexempel. Ibland får eleverna betygsätta sig själva.  Carina tycker 

inte att hon involverar eleverna särskilt mycket innan eller under tiden vid ett arbetsområde 

som ska bedömas, utan talar om efteråt varför de har fått ett visst betyg och hur de behöver 

göra för att få ett högre betyg Hon anser att eleverna för det mesta vet vad som krävs för att 

klara godkänt på en uppgift. Det är svårt att kommunicera vad som exakt krävs för ett visst 

betyg särskilt i ämnet svenska tycker Carina. Det är så många aspekter som väger in. Hon 

visar ofta eleverna bra exempel till exempel efter ett prov så att de kan se vad de hade kunnat 

svara. Dagny delger eleverna bedömningen genom att ge dem skriftliga kommentarer på deras 
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uppgifter eller prov, men kan också ibland sätta sig ner med dem och diskutera i efterhand vad 

som var bra och vad som kan utvecklas. Detta försöker hon göra vid större elevarbeten. 

 

Dagny tycker att betygen kan stressa eleverna och försöker att inte prata så mycket betyg 

under terminens vardagliga arbete. Hon tycker att barnen i årskurs sex är lite för små för att 

verkligen förstå. Ibland tänker hon att hon pratar för lite om bedömning och betyg, men hon 

upplever ibland att det blir som en paradox då hon vill uppmuntra barnen och säger att de gör 

något bra och så får de dåligt betyg. Dagny har en tro på att alla elever gör sitt bästa. 

De gör ju sitt bästa och så ska man dänga till dem med ett dåligt betyg. Jag tycker inte att det är 

roligt…(Dagny) 

 

Eva pratar med sina elever efter en bedömd uppgift och visar vad de kan utveckla till nästa 

gång. Efter det blir det en uppföljning och sedan kan de fortsätta att titta tillbaka för att se 

utvecklingen, progressionen.  

 

 

4.1.5 Anpassningar och bedömning 

Alla lärare beskriver att de måste göra vissa anpassningar i undervisningen och i 

bedömningssituationerna när elevernas har läs- och skrivsvårigheter. Inför ett 

bedömningsmoment tror Barbro att hon försöker att vara extra tydlig gentemot elever som har 

läs- och skrivsvårigheter, och att hon i vissa fall delar upp uppgiften. Ibland kan hon fråga 

eleven hur de skulle kunna göra för att anpassa på bästa sätt. Hon brukar försöka lägga upp en 

plan med eleven så att denne vet när en uppgift ska vara färdig. Ibland har det hänt att hon har 

fått anpassa uppgiften under arbetets gång för att hon har sett att det blir övermäktigt för 

eleven. Carina ger också eleverna längre tid att utföra bedömningsgrundande uppgifter och 

hon kan hjälpa med läsningen, till exempel genom att läsa uppgifterna för dem. Hon låter 

också eleverna ta pauser om de behöver och de kan få dela upp sina skrivuppgifter eller få 

texter, frågor och svar upplästa.  Alice har som rutin att plocka fram viktiga värdeord till 

eleverna inför ett moment som ska bedömas. Eva låter eleverna fokusera på en del i taget om 

de har svårigheter. Så gör hon i och för sig med alla elever men när det gäller elever med 

dyslexi går hon in och styr uppgifterna ännu mer. Alla lärare ger ibland eleverna rätt att 

komplettera muntligt eller få mer tid till förfogande vid uppgifter och prov. 

 

Samtliga lärare låter sina elever lyssna på längre skönlitterära verk, och låter dem använda 

talsyntes och rättstavningsprogram med ordprediktion vid skrivuppgifter. Barbro och Carina 

tycker inte att det fungerar så bra för eleverna med att använda datorerna. De anser att 

eleverna inte tar hjälp av programmen som de borde göra. Dagny upplever dock att många 

elever i hennes årskurs sex har blivit ganska bra på att använda sina alternativa redskap och 

att dessa hjälper dem till att få godkända betyg. Att eleverna använder alternativa redskap har 

blivit naturligt för både dem och deras kamrater, anser hon. De får texter upplästa och har 

talsyntes på sina Ipads.  
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Alla lärare bortser från stavningen vid bedömning av elevernas texter.  Barbro upplever dock 

att det finns vissa elever som hela tiden behöver påminnas om att de måste fortsätta att träna 

på sitt skrivande och att detta faktiskt är ett kunskapskrav i ämnet svenska. Dagny menar att 

det inte går att anpassa precis allt. Är det läsförståelsen som ska testas så måste ju eleverna 

läsa menar hon. Vid dessa tillfällen lyckas inte elever i läs- och skrivsvårigheter så bra helt 

enkelt och det vardagliga arbetet i klassrummet får då större betydelse vid bedömning. Eva 

har inte särskilt ofta prov i ämnet svenska, men vid de tillfällen hon har det eller vid större 

skrivuppgifter delar hon upp proven och uppgifterna för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Dagny tycker inte att det är några problem med bedömningen av läsning när det gäller 

skönlitterära texter, trots att elever med dyslexi får lyssna i stället för att läsa. När det gäller 

skönlitteraturen handlar det om att ta del av texten, inte om att kunna just läsa, menar hon. 

Hon menar att det ju finns de som har mycket svår dyslexi. Visst vill hon som svensklärare 

värna läsandet och skrivandet, men samtidigt måste man vara beredd att ha ett vidare 

textbegrepp när det gäller barn med funktionsnedsättningar.  

 

Barbro menar att hon måste se till att anpassningar hon gör ändå måste garantera att eleven 

kan nå ett E. För detta menar hon att vissa komponenter måste vara med medan hon kan skära 

bort högra krav. Alice menar att eftersom kunskapskraven ser ganska lika ut i de olika 

ämnena, så kan det räcka med att eleven visar en förmåga i ett ämne, om denna förmåga också 

ingår i kraven för ett annat ämne. Hon försöker varva sina bedömningsformer så mycket det 

går. Hon berättar att om hon har en skriftlig uppgift som ska bedömas så har hon varje gång 

ett antal elever som får någon typ av anpassning, till exempel att de får hjälp att skriva eller att 

de får redovisa muntligt för henne eller spela in på sin Ipad eller telefon. Alice har också ofta 

gruppredovisningar, där eleverna får göra sin redovisning tillsammans. Ibland använder hon 

bildstöd, till exempel genom att hon fotograferar en undervisningssituation som eleven får 

redogöra för eller beskriva i ett bedömningssyfte. Trots att hon försöker att variera upplever 

hon att hon har fler skriftliga än muntliga bedömningssituationer. För att ge varje elev 

möjlighet att bli bedömda utifrån sina förutsättningar, kan de få välja om de vill redovisa med 

språkstöd eller inte. Språkstöd kan till exempel vara att dra streck mellan alternativ, placera 

ord och begrepp på rätt plats, stötta med nyckelord tex. När det gäller att förbereda eleverna 

inför uppgifter som ska bedömas brukar hon berätta hur uppgiften kommer att se ut och vad 

de kommer att få ha med för begrepp. Alice tycker att hon mer och mer finner anpassningar 

som fungerar i helklassundervisningen och som alla elever i klassen kan vara hjälpta av. 

Du kan inte göra femton olika anpassningar utan man var tvungen att tänka vilka anpassningar jag kan 

göra som passar för flera elever, och på något vis när man tvingades i det sen så blir det ett naturligt 

sätt att tänka när man planerar. (Alice) 

 

Alice menar att hon på något sätt mer och mer växer in i detta, bara hon vågar ta sig an det. 

Hon menar att det är lätt att tänka att det inte går. Det är ett måste att våga prova sig fram 

menar hon. Hon ser att eleverna har vant sig vid att undervisning och bedömningsuppgifter 

ser olika ut för olika elever. 

 

Alla lärare berättar att de använder undantagsregeln. Dagny menar att hon tycker att det är 

ojuste att låta betygen påverkas negativt av funktionsnedsättningen. Hon har flera elever som 

inte har lägsta betyg och som har bra textförståelse, men som inte klarar att läsa så bra. När 
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det gäller det Nationella provet i sexan måste dock eleverna läsa själva. Dagny tycker att detta 

kan vara lite orättvist, men menar att om betyget på Nationella provet dras ned på grund av 

elevens funktionsnedsättning så anser hon att hon som lärare bättre än proven kan bedöma 

elevens kapacitet. Om hon vet att eleven har god förståelse så låter hon övriga prestationer ta 

lite större plats. 

 ..för det är ju som att säga till någon utan ben att springa liksom..(Dagny) 

 

Eva fokuserar mer på innehåll än på språk när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter 

och skrivande. Hon tycker att hon känner sina elever så pass väl att hon vet vad hon kan skala 

bort eller anpassa. Dock kan det bli problem till exempel vid Nationella prov där det är en 

annan rättande lärare. Hon upplever att det finns olika uppfattningar om hur man ska bedöma 

förmågor hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Vissa lärare anser att eleverna måste träna 

ännu hårdare om de har läs- och skrivsvårigheter så att de ska kunna klara sig utan 

hjälpmedel. Eva tycker att detta borde diskuteras mer bland kollegorna och att det borde 

finnas en större samsyn. Barbro betonar vikten av att eleven ska få behålla sitt självförtroende 

och att många av eleverna med dyslexi inte har något sådant i skolsammanhang 

 

 

4.1.6 Utmaningar 

Den största utmaningen när det gäller bedömning av kunskaper och förmågor hos elever som 

har dyslexi är enligt både Barbro och Dagny att veta om de skalar bort för mycket och att 

avväga hur mycket de kan bortse från vid bedömningen. Samtidigt som de vet att eleven har 

stora svårigheter är det ju vissa krav som måste vara uppfyllda. Barbro tycker att 

styrdokumenten är svåra att applicera på elever med läs- och skrivsvårigheter. 

För ibland kan man ställa sig frågan om man ska vara lite radikal.. finns förmågan om den inte kommer av sig 

själv? (Alice)  

 

Det kan också finnas elever som väljer att inte visa sin förmåga, eller bara går den enkla 

vägen, menar Alice.  

 

Carina tycker att det ibland kan vara svårt att skilja på de elever som verkligen har jättestora 

problem och de som inte orkar lära sig. Ett knep hon har för att försöka fastställa om eleven 

verkligen har riktiga svårigheter är att titta på elevens stavning. Carina menar att det går att se 

på elevens stavfel om eleven har svårigheter som är typiska vid dyslexi. Ytterligare en 

utmaning tycker Carina är att ens komma ihåg vilka det är som har läs- och skrivsvårigheter. 

Hon tycker också att det ibland kan vara så att hon är så inne i undervisningssituationen att 

hon glömmer bort att anpassa den. 
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4.2 Intervjuer med elever 

 

Här följer resultat från studiens elevintervjuer. 

4.2.1 Tankar om betyg och bedömning 

Fanny tänker att bedömning handlar om att göra så bra ifrån sig som möjligt, för att kunna 

komma in på det program man vill på gymnasiet. Hon tror att det lärarna bedömer är hur hon 

jobbar och att hon gör bra saker i de olika ämnena. Hon tror att det handlar om hur effektivt 

hon jobbar. Fanny vet inte om det faktum att hon har dyslexi påverkar lärarnas bedömning. 

Hon tror att hon kanske inte tänker på det för att hon är så van vid att ha svårigheter.  

 

Gustav anser att betygen är ett sätt att visa var man ligger, hur bra man är på ett visst ämne. 

Han menar att betygen behövs när elever ska söka och komma in på olika gymnasieprogram. 

Han tror att lärarna bedömer allt de ser, men att proven nog är en viktig del. Gustav tror att 

lärarna tar hänsyn till hans dyslexi, men att de egentligen inte behöver ta så mycket hänsyn 

eftersom han har ganska lätt för sig ändå. Språk tror han är de ämnen som dyslexi märks mest 

i, och dessa ämnen har han lätt för. Eftersom han läser så mycket och är så bra på språk, tror 

Gustav att folk tror att han har mindre dyslexi än han egentligen har. 

 

Harald tycker att det nya betygsystemet är orättvist och menar att lärarna säger att det var 

lättare att få bra betyg enligt det gamla systemet. Harald tänker att det inte är så lätt för honom 

att få bra betyg eftersom han har dyslexi. Han tror att det är proven som är viktigast när 

lärarna bedömer. Harald säger att han vet att de andra som inte har dyslexi har bättre betyg, 

Hemma märks inte dyslexin så mycket eftersom han inte läser så mycket där. 

Det är inte så lätt för en annan då.att få bra betyg…man måste ju jobba som ett svin. (Harald) 

Ingrid tänker att betyg handlar om vad hon gjort på proven och hur hon har jobbat på 

lektionerna, om hon är delaktig där. Hon tror att hon blir bedömd när hon tex läser högt inför 

klassen och när hon gör något självständigt. Egentligen tänker hon inte så mycket på 

bedömning överhuvudtaget. Hon tror inte att dyslexin påverkar bedömningen så mycket, men 

kanske lite i svenska och engelska. 

 

4.2.2 Kommunikation med lärare 

Fanny ber om hjälp själv när hon anser att hon behöver. Hon tänker inte så mycket på att hon 

har rätt till olika anpassningar. Gustav tycker inte att han har så bra koll på vad som förväntas 

av honom men han tänker att lärarna kanske har bättre koll. Han tycker att det alltid varit så 

och att det är okej. Harald berättar om en redovisning han fick tillbaka och förstår inte riktigt 

varför han fick F på den. Samtidigt som läraren säger att hon inte bedömer stavning så fick 

han en kommentar om stavningen. 

...och så hade jag väl inte skrivit likadant som alla andra. Allt ska vara så finformulerat nuförtiden. 

(Harald) 
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Ingrid tycker att det beror på läraren till viss del om det tas någon hänsyn till dyslexin. Hon 

menar att lärarens förståelse för dyslexin påverkar hur hon orkar med skolarbetet. Hon har 

erfarenhet både från lärare som inte tar hänsyn och lärare som gör det 

Men jag var, var ju jätteduktig i sexan när jag gick ut och sen så var det ett helt år eller ett och ett halvt 

år här i högstadiet som jag inte fick någon hjälp. (Ingrid) 

Hon upplever att hennes första lärare i högstadiet inte förstod hennes problem och inte gav 

henne den hjälp hon behövde. Hon berättar att hon mådde ganska dåligt då. För Ingrid har 

lärarnas bemötande varit väldigt viktigt. Hon var under en tid väldigt ledsen och ville inte gå 

till skolan eftersom hon upplevde att det inte fanns någon förståelse för hennes dyslexi. När 

hon sedan bytte lärare i åttan, togs det en helt annan hänsyn och hon fick tillbaka 

självförtroendet och skolan går nu bra igen. 

 

 

4.2.3 Erfarenheter av anpassningar 

Fanny vet att det finns ett datorprogram som kan hjälpa henne men hon använder det inte så 

ofta. Hon vill gärna försöka själv så länge det går. Hon har tillgång till uppläst skönlitteratur, 

men tycker bättre om att läsa själv. Det är om det är längre texter som det kan kännas skönt 

om någon hjälper henne. Fanny tycker att hon har svårast att skriva. Hon missar och hoppar 

över och tycker att det låter rätt i huvudet men inte på papperet. Hon tycker att anpassningarna 

hon får kan hjälpa henne men hon använder dem inte så mycket. Fanny tror inte att det är 

någon hjälp hon har rätt till som hon inte får. 

 Alltså det har jag inte tänkt på, men jag tror inte det. (Fanny) 

Gustav tror att alla lärare vet att han har dyslexi och att han har rätt till hjälpmedel. Han får 

extra tid och det händer att han ber att få ta långa frågor på proven muntligt. Han tycker dock 

inte att han har så stora svårigheter. Han läser lite långsammare och behöver mer tid. Han har 

inte tänkt på om det skulle vara på något annat sätt, men han tycker att det fungerar ganska 

bra. Gustav tycker att han har bra strategier och han läser mycket och tittar mycket på film. 

När det gäller engelskan känner han flera personer som han pratar engelska med, och han ser 

en del på engelsk film. 

 

Harald säger att han får ha hjälpmedel både för att skriva och få texter upplästa, men han 

använder inte sina hjälpmedel så mycket och tycker att de hjälper sådär. Ingrid har tillgång till 

inläsningstjänst och uppläsning av skönlitteratur. Dessa använder hon ibland. Hon får också 

längre tid på sig och får texter och frågor upplästa. Hon läser dock alltid med själv. Ingrid 

tycker att det vore bra om alla längre texter de har blev upplästa för alla i klassen. Hon tror att 

det skulle underlätta för alla elever. 

 

Ingrid tycker att de som har dyslexi borde få chans att gå i en grupp och träna till exempel 

stavning eller uppgifter där de verkligen får träna skrivande och hur de ska läsa. Detta fick 

hon göra på mellanstadiet och det saknar hon. 
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5. Analys 

Resultatet har i detta kapitel analyserats utifrån vissa centrala begrepp i Säljös (2014) tolkning 

av den sociokulturella teorin. 

 

5.1 Skolan som verksamhetssystem 
 

De lärare och elever jag intervjuat ingår enligt ett sociokulturellt perspektiv i en given kultur 

som enligt Säljö (2014) präglas av tankar, värderingar, kunskaper och förhållningssätt hos de 

människor som agerar och kommunicerar inom denna kultur. I denna kultur befinner sig 

också skolans värld, som i sin tur kan ses som ett eget verksamhetssystem (Säljö, 2014) 

uppbyggt på specifika idéer om vad kunskap är, hur kunskap överförs och hur den redovisas 

och bedöms. Lärare och elever i denna studie och även jag som forskare, är delaktiga och 

också medskapare av denna kultur, vilket gör att vi troligen inte ser, tänker på eller tar 

ställning till alla aspekter av den. Detta kan påverka resultatet på så sätt att vissa särdrag och 

grundläggande aspekter inte ens lyfts fram därför att de är självklarheter för oss.  

 

Synen på, och riktlinjerna för bedömning av elevers kunskaper och förmågor är starkt 

präglade av, och inbyggda i skolans verksamhetssystem. Sannolikt påverkas både utformande 

av bedömningsuppgifter, tillvägagångssätt vid bedömningen och hur bedömningen 

kommuniceras, av samhällets strukturer och de strukturer som finns på den egna skolan. De 

ingår därför i den egna skolans sociala praktik (Säljö, 2014). I denna studie kan man se att 

både lärare och elever ingår i ett gemensamt verksamhetssystem, på så sätt att de har en 

övergripande gemensam syn på vad som innefattas i detta system när det gäller undervisning, 

bedömning och maktfördelning. Varken lärare eller elever verkar ifrågasätta den övergripande 

struktur eller det regelverk som finns runt dem i skolmiljön, och de verkar ha en uppfattning 

om vad som förväntas av lärare respektive elever i denna miljö.  

 

Det framkommer dock skilda uppfattningar om vissa delar i verksamhetssystemet, till 

exempel vad det är i elevernas prestationer som egentligen bedöms, och hur vissa delar av 

styrdokumenten ska tolkas. Eleverna uppfattar till viss del att det är deras arbetsinsats som 

bedöms, alltså vad de gör och inte vad de kan. De påpekar också att de inte har så god 

uppfattning om vad som står i kunskapskraven och hur dessa används i undervisning och 

bedömning. För lärarna däremot är kunskapskraven en mycket viktig utgångspunkt i 

bedömningen. Det finns också en skillnad i hur kommunikationen kring bedömning sker i 

skolans sociala praktik. Samtal om bedömningsprocessen sker i högre grad mellan lärare än 

mellan lärare och elever.   

 

Resultatet visar också att hur skolan som verksamhetssystem fungerar för eleverna, till viss 

del har att göra med hur elevernas sociala praktik utanför skolan ser ut. En elev som läser 

mycket och använder sitt språk mycket även utanför skolan, tycker inte att det är lika svårt att 

prestera väl, trots dyslexi, medan en annan elev som inte har en språkligt rik hemmiljö tycker 
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att dyslexin försvårar avsevärt för honom. De elever som känner sig hemma i skolans 

verksamhetssystem eller sociala praktik ser ut att också ha större möjligheter att visa upp det 

som förväntas i en bedömningssituation. Enligt Säljö (2014) kan skolan både få elever att lära 

sig, men också att känna sig misslyckade. Skolan kan alltså skapa framgångar för elever, men 

också motgångar. 

 

Säljö (2014) menar att vissa grupper har tolkningsföreträde i skolsituationen eftersom de är 

mer bekväma med skolan som verksamhetssystem. Detta skapar en maktposition. I 

bedömningssituationer skulle denna maktposition kunna ses som inbyggd, eftersom det är 

läraren som tar de slutgiltiga besluten. Ingen av studiens informanter ifrågasätter egentligen 

denna maktstruktur. I varken lärares eller elevers intervjusvar finns heller en diskussion kring 

vad det egentligen är som skapar svårigheter för eleverna. Grundföreställningen ser ut att vara 

att det är eleverna som äger problemet och inte att lärarna eller skolan som system har 

svårigheter att möta elevens behov.  

 

 

5.2 Kunskapskrav och bedömningsformer som 
medierande redskap 
 

Utgångspunkten vid bedömning av elevernas kunskaper och förmågor är för lärarna i studien, 

skolverkets kunskapskrav. Detta gäller både vid förberedelse inför bedömningen, 

genomförande av bedömningstillfället och utvärdering av elevernas resultat. Utifrån en 

sociokulturell teori skulle kunskapskraven kunna ses som fysiska redskap (Säljö, 2014) på så 

sätt att de finns nedskrivna i fysiska dokument, som lärarna tar fram vid 

bedömningssituationer. På samma gång kan de betraktas som intellektuella redskap (Säljö, 

2014) i den bemärkelsen att det finns tankar, teorier och ställningstagande som ligger till 

grund för det som står i dem. Kunskapskrav är enligt detta sätt att se inte något statiskt utan är 

tolkningsbara. Mediering enligt Säljö (2014) handlar om hur företeelser i omvärlden förstås, 

kategoriseras och tolkas av individen. Innehållet i kunskapskraven medieras för lärarna och i 

denna mediering sker mötet mellan texten i dokumentet och lärarnas uppfattning av 

innehållet. Innehållet i kunskapskraven medieras också för eleverna på olika sätt, till exempel 

genom att lärarna presenterar vad som står i dem.  

 

En av lärarna uttrycker tydligt att hon utgår från att eleverna vet vad som förväntas av dem 

vid bedömningsgrundande uppgifter, det vill säga att hon förutsätter att de har god insikt om 

kunskapskraven, medan en annan lärare menar att hon försöker att förbereda eleverna genom 

att förklara vad som förväntas i det enskilda momentet.  Detta skulle kunna ses som exempel 

på två olika former av mediering. När eleverna själva förväntas ha insikt, sker medieringen 

utifrån elevernas förståelse och föreställningar, medan medieringen i det andra fallet sker 

genom lärarens tolkning. Det framgår dock av resultatet i studien att lärarna är mer förtrogna 

med det som står i kunskapskraven än eleverna, som inte känner sig så insatta i vad som 

förväntas av dem och inte heller riktigt vet hur lärarna gör när de sätter betyg.  
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Samtliga lärare uppger att bedömning inte bara sker vid fasta tidpunkter utan att den också 

sker kontinuerligt, till exempel i undervisningssituationer. Någon lärare påpekar att elever kan 

visa en förmåga i ett ämne och att detta kan överföras till ett annat ämne där samma förmåga 

ingår. De flesta bedömningssituationer äger dock rum i samband med olika skriftliga 

uppgifter, som prov eller inlämningsarbeten. Vid ett sådant skriftligt bedömningstillfälle 

skulle man kunna säga att kunskapsområdet medieras genom att läraren har formulerat det 

som frågor eller uppgifter. Eleven måste först avkoda uppgifterna, tolka dem och sedan 

formulera sina svar i skrift. För elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter är 

troligen denna mediering i flera led ganska komplicerad.  

 

Samtliga lärare anger att de gör någon form av dokumentation efter ett bedömningstillfälle. 

De flesta lärare för på något sätt anteckningar, mer eller mindre formella. En lärare använder 

ett noggrant strukturerat Excellark och hennes avsikt är att skapa förutsättningar för en 

formativ bedömning. En annan lärare menar att hon egentligen skulle kunna sätta betygen rätt 

ur sitt huvud, eftersom hon har så god insikt i barnens olika förmågor. Utifrån Säljös (2014) 

teori skulle skapandet av dokumenten som fysiska redskap kunna bidra till att bedömningen 

av elevernas kunskaper sparas och förvaltas inför framtiden. Lärarnas formuleringar och 

bakomliggande tankar kan ses som intellektuella redskap och förutsättningar för de fysiska 

dokumenten. Själva betygsdokumenten skulle enligt Säljös (2014) teori kunna definieras som 

de fysiska redskap som har störst betydelse för elevernas framtid. Eleverna i studien ser 

betygen som en möjlighet att komma vidare i livet och som en frihet att kunna komma in på 

önskat gymnasieprogram. 

 

Eleverna verkar vara ganska osäkra på om dyslexin påverkar deras betyg. En elev är 

övertygad om att hans betyg påverkas negativt, medan en annan elev inte tror att det har 

någon betydelse. Ingen av eleverna tar upp rättighetsaspekten eller nämner 

undantagsparagrafen. Lärarna däremot anger att de ibland använder undantagsparagrafen vid 

betygsättning, om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Några av lärarna uppger att 

undantagsparagrafen kan vara svår att använda, medan en lärare hävdar att hon känner sig 

trygg i den eftersom beslutet helt ligger hos henne. Utifrån en sociokulturell tolkning skulle 

man alltså kunna säga att det finns en viss ojämnhet i hur innehållet i denna lagtext medieras.   

 

Den största utmaningen i bedömning av kunskaper och förmågor hos elever med dyslexi är 

enligt de flesta lärare att veta hur mycket som går att skala bort i förhållande till 

styrdokumenten. De menar att det kan vara svårt att utgå från kunskapskraven då eleven har 

dyslexi, framförallt i ämnet svenska, där vissa krav handlar om läsande och skrivande. En av 

lärarna uttrycker att kunskapskraven är oförlåtande. En annan utmaning är att veta hur mycket 

hjälp det är rimligt att ge, när eleven inte visar kunskaper och förmågor som läraren vet finns. 

När kunskapskraven medieras utifrån lärarnas insikt om elevens läs- och skrivsvårigheter 

uppstår alltså en utmaning som lärarna måste hantera.  

 

Kommunikation är en viktig del i den sociokulturella teorin och har också en avgörande 

betydelse i situationen kring betyg och bedömning. En elev belyser vikten av god 

kommunikation mellan lärare och elever när det gäller förståelse för de svårigheter dyslexin 

kan medföra. En sådan typ av kommunikation har enligt eleven stor betydelse för dennes 



 

 29 

allmänna välmående och möjligheter att orka med skolarbetet. Eleven menar att lärares 

inställning till, och förståelse för elevers dyslexi kan vara avgörande för hur det går i skolan 

för dessa elever. 

  

I övrigt är det mest lärarna i studien som beskriver att de ofta kommunicerar i olika 

sammanhang gällande bedömningsfrågor. De beskriver hur de för spontana samtal i 

arbetsrummet, hur de diskuterar inom ämneslag och arbetslag samt hur de har organiserade 

bedömningssamtal kring till exempel nationella prov. Genom olika slags kommunikation med 

speciallärare, specialpedagog eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, kan lärarna också få 

tillgång till expertkunskaper eller goda råd. Det är inte så vanligt att lärarna i studien 

diskuterar bedömning inför betygsgrundande uppgifter med eleverna. I stället kommenterar de 

de färdiga uppgifterna, antingen skriftligt eller i vissa fall i samtal. Någon lärare uttrycker att 

eleverna förmodligen redan vet vad som förväntas och en annan lärare vill egentligen inte 

prata så mycket betyg med sina elever eftersom hon är rädd att det ska stressa dem. En 

konsekvens av detta blir att elevernas uppfattning om vad som bedöms inte stämmer överens 

med lärarnas. I studien framgår att det finns en tanke hos eleverna om att lärarna bedömer hur 

effektivt eleverna arbetar på lektionerna. Det blir då själva handlingen som bedöms och inte 

de kunskaper och förmågor som definieras i kunskapskraven. Endast en elev tar upp 

kvaliteten i sina prestationer. 

 

 

5.3 Språkets betydelse 
 

Språket har en betydande roll i skolan som verksamhetssystem och är det viktigaste 

medierande redskapet. Språket är en förutsättning både för lärandet och för bedömning av 

kunskaper och förmågor.  Mycket i skolans värld, till exempel läroböcker, styrdokument och 

bedömningsunderlag bygger på det skrivna ordet (Säljö, 2014). I resultatet framkommer att 

det är genom språket som innehållet i kunskapskraven förmedlas och språket är också det 

redskap lärarna använder för att formulera sin bedömning utifrån dem. Bedömning är alltså i 

högsta grad både språklig och abstrakt och visar enligt ett sociokulturellt synsätt egentligen 

inte elevens kunskaper och förmågor i sig, utan hur eleverna språkligt kan uttrycka dem. De 

flesta lärare och elever i studien menar att kunskapsprov eller skriftliga uppgifter är vanligast 

som bedömningsunderlag. Ett dilemma med skriftliga prov är att syftet med ett sådant 

egentligen är att visa vad eleverna har för kunskaper kring ett visst ämne, men i själva verket 

visar provet hur eleven klarar att formulera sig i skrift. Skrivandet ska mediera elevens 

kunskaper men kan också skapa ett hinder för eleven (Säljö, 2014). Det är lätt att förstå att ett 

sådant hinder skapar orättvisa förhållanden för elever med dyslexi. I ämnet svenska är läs- och 

skrivförmåga inbyggt i kunskapskraven, vilket också ger en större utmaning för elever som 

har svårigheter med just detta. För att skapa mer rättvisa förutsättningar för elever med 

dyslexi har lärarna olika sätt att förhålla sig till bedömningsuppgifter med språkliga krav. En 

lärare menar att hon fokuserar på innehållet i skrivna texter och i läsningen fokuserar hon på 

förståelse av texten och inte på själva läsandet.   

 

 



 

 30 

5.4 Fysiska redskap som språkstöd 
 

Mycket i skolans värld bygger som sagt på att intellektuella, språkliga redskap (Säljö 2014) 

används. I studien nämns några fysiska redskap som kan skapa bättre förutsättningar för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.  Ett sådant fysiskt redskap är datorn. Med datorns hjälp kan 

eleverna få texter upplästa, samt få stöd i skrivandet med hjälp av talsyntes och ordprediktion. 

Datorn ger eleverna möjligheter att kunna behärska det intellektuella redskapet som språket 

är. Vidare kan datorn skapa alternativa former av lärande genom att ge förutsättningar för 

interaktivt lärande eller visualisering på olika sätt. Utifrån intervjuresultatet verkar dock inte 

eleverna använda datorerna för detta ändamål i önskad utsträckning. En anledning skulle 

kunna vara att de inte har tillräckliga kunskaper om hur de ska göra. Datorn är ett fysiskt 

redskap men för att kunna använda den krävs också intellektuella redskap som till exempel 

förståelse för hur programmen fungerar och hur de kan användas i språkstödjande syfte. 

Datorerna skulle kunna vara goda medierande redskap i elevernas språkliga skapande, men 

det bygger på att eleverna vet hur de ska använda dem.  

 

Lärarna på mellanstadiet verkar i högre grad än de på högstadiet skapa förutsättningar för 

eleverna i användandet av fysiska redskap som hjälp i skolarbetet, Lärarna berättar att elever 

med dyslexi ofta använder Ipads som ersättare för skriftlig produktion. Ipad fungerar för dem 

som ett medierande redskap i både lärandet och redovisning av kunskaper då eleverna både 

använder den att skriva på och att spela in svar på frågor eller att filma 

kunskapsredovisningar. Även listor på viktiga ord används som språkstöd. Övrig stöttning 

som elever med dyslexi har tillgång till både på mellanstadiet och på högstadiet och som 

underlättar mediering av deras kunskaper är uppdelade eller anpassade uppgifter och 

möjlighet till muntliga redovisningar.   
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6. Diskussion 

Till grund för denna studie ligger intervjuer gjorda med lärare och elever. Det som 

framkommer i resultatet bygger alltså på hur lärare och elever formulerat sina erfarenheter 

och tankar kring frågor som rör betyg och bedömning och hur de uppfattar att en 

dyslexidiagnos kan påverka bedömningssituationen på olika sätt. Eventuellt hade studien gett 

en mer omfattande bild om den också hade kompletterats med observationer. Olika 

bedömningssituationer hade kunnat observeras och sedan jämföras med lärarnas och 

elevernas uppfattningar. Troligtvis hade en sådan komplettering gett en mer övergripande bild 

av det undersökta området och skolan som social praktik. Syftet med denna studie har dock 

varit att undersöka lärares och elevers beskrivningar av det undersökta området. 

 

Studiens resultat visade att kommunikation i olika former hade en betydande roll i 

bedömningsarbetet. Denna kommunikation ägde rum mellan lärarna, mellan elever och lärare 

och indirekt också mellan lärare, elever och läroplanens kunskapskrav. Resultatet visade att 

det var kommunikationen mellan lärarna som betonades mest och var mest frekvent. 

Kommunikationen mellan lärare och elever gällande bedömning förekom inte lika ofta. En 

anledning till detta skulle kunna vara att bedömningsfrågor var mer centrala för lärarna än för 

eleverna och att både formativ och summativ bedömning var en del i lärarnas uppdrag och 

därmed något de ofta hade i tankarna. Eventuellt skulle det också kunna ha att göra med den 

språkliga kultur som råder i skolan som social praktik. Kanske låg lärarnas språkbruk mer 

nära språket i styrdokumenten än vad elevernas språkbruk gjorde. Enligt Säljö (2014) är 

skolans värld präglad av en skriftspråklig kultur. Kanske var denna kultur mer bekant för 

lärarna än för eleverna. Språket skulle då kunna vara en bidragande orsak till att 

kommunikationen kring bedömning mellan lärare och elever inte skedde lika naturligt som 

kommunikationen mellan lärarna. 

 

Kunskapskraven var centrala i bedömningsprocessen och verkade vara de redskap som främst 

låg till grund för lärarnas bedömningsarbete. Samtal eller diskussion med eleverna kring dessa 

skedde dock främst efter att ett bedömningsgrundande arbete blivit utfört eller efter att ett 

prov genomförts. Anledningen till att samtalen ägde rum efteråt framkom inte helt tydligt men 

det fanns en viss uppfattning hos vissa lärare om att eleverna hade insikt om vad som krävdes 

för de olika betygsstegen, och att det därför inte behövdes någon genomgång. De flesta av 

eleverna ansåg dock att de inte att hade så god insikt om vad som låg till grund för 

bedömningen. Uppfattningen hos eleverna var att sådant som handlade om bedömning var 

lärarnas område. I elevintervjuerna fanns också en tanke om att lärarnas utgångspunkt för 

bedömning handlade om hur eleverna arbetade och betedde sig i klassrumssituationen. 

Brookharts (2013) studie visade att detta också kan vara ett synsätt hos lärare. I 

speciallärarens uppdrag går kommunikation som en röd tråd och ett arbete med att bygga en 

social praktik med goda kommunikativa möjligheter inom alla led kan vara en prioriterad 

uppgift. Om bedömningen ska gynna elevens lärande bör eleven också känna sig delaktig i 

hela processen vilket framgick av Owens (2016) studie där elevernas reflektioner kring 

bedömning innan, under och efter ett arbetsområde poängterades. 
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Vilka slags bedömningssituationer som förekom och vilka bedömningsunderlag lärarna 

använde lyftes också fram i studien. Flera lärare uttryckte att de hade som intention att variera 

bedömningsformer, och att göra bedömningen formativ som en del i elevens lärande och 

ibland också informell, det vill säga som en naturlig del i undervisningen. Ganska ofta fick 

eleverna dock göra någon form av skriftlig redovisning eller ett skriftligt prov och 

bedömningen blev istället formell. Eftersom skolans värld till stor del bygger på skriftspråklig 

kommunikation (Säljö 2014) och att detta också framkom i resultatet kan man dra slutsatsen 

att elever i läs- och skrivsvårigheter missgynnas vid sådana bedömningssituationer. Skriftliga 

bedömningsuppgifter var inte bara en utmaning för eleverna utan också för lärarna som var 

medvetna om att de i den summativa bedömningen kunde behöva bortse från vissa faktorer, 

enligt Skollagens undantagsparagraf (Lag 2011:876). Flera lärare frågade sig hur mycket det 

var befogat att skära bort, och kände en viss osäkerhet både när det gällde användandet av 

undantagsparagrafen och när det gällde hur anpassningar i klassrumsarbete och 

bedömningssituationer påverkade betygsättningen.  Flera av lärarna angav att de brukade söka 

stöd hos specialpedagoger, speciallärare eller skolans resursteam när det gällde dessa frågor. 

Thorvald (2014) kom i sin forskning fram till att lärares kompetens behövde höjas när det 

gällde undervisning, uppföljning och bedömning av kunskaper och förmågor hos elever med 

dyslexidiagnos. Viktigt kan också vara att fundera på de faktorer som enligt forskning är 

gynnsamma vid en bedömning för lärande. I Owens (2016) studie lyftes kontinuerlig feedback 

fram som en viktig del i bedömningen. Att eleven hade tillräckligt goda förkunskaper och 

förstod vad som förväntades var viktigt, enligt Owens forskning. Csizer och Cormos (2010) 

undersökning visade att förutom det sätt läraren undervisade på, så spelade elevens hela 

sociala sammanhang in för elevernas inställning till skolarbetet. Även i denna studies resultat 

framgick att eleverna inte alltid förstod vad som förväntades och att elevernas bakgrund och 

språkliga miljö kunde ha betydelse både när det gällde inställning till skolarbetet och till hur 

dyslexin påverkade deras resultat i skolan.  

 

I Nielsens (2011) forskning påvisade de intervjuade eleverna hur viktigt det var att lärarna såg 

till att det fanns tillgång till olika slags redskap som underlättade lärandet. Både materiell och 

mental stöttning hade stor betydelse för dem. Viktigt var också tillräckligt med tid och 

utrymme för läsning och skrivande (Nielsen 2011). Också i denna studie betonade både elever 

och lärare fysiska redskap och andra anpassningar som kunde underlätta för elever med 

dyslexi. Flera elever nämnde dock att de inte använde sina fysiska redskap i så stor 

utsträckning.  De hade tillgång till datorer med stavningsprogram och uppläsningsmöjligheter, 

men utnyttjade inte dessa så ofta. De intervjuade lärarna verkade ha goda intentioner och en 

stor vilja att bidra med anpassningar som kunde vara till nytta för elevernas 

kunskapsutveckling, men noterade också att inte så många elever i årskurs nio använde 

datorernas program. I årskurs sex verkade dock anpassningar och fysiska redskap vara en 

integrerad del i undervisningen. En möjlig förklaring till att eleverna i årskurs nio inte 

använde sina redskap skulle kunna vara att de var i behov av en starkare stöttning när det 

gällde hur de skulle hantera de olika programmen. I studien framkom inte något om lärarnas 

kompetens när det gällde dessa fysiska redskap, men avsaknad av kunskaper hos lärarna 

skulle kunna vara en bidragande faktor till att eleverna inte använde redskapen. Inom detta 

område skulle specialläraren kunna bidra till kompetensutveckling för personal, elever och 

eventuellt vårdnadshavare. 
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Lärares bemötande av elever med dyslexidiagnos lyftes både i tidigare forskning och i 

studiens resultat. En elev uttryckte tydligt att lärarens bemötande hade stor betydelse både för 

hur hon mådde och för hur skolan fungerade för henne. I Nielsens (2011) rapport poängterade 

eleverna främst vikten av att lärarna såg dem som individer och inte som dyslektiker, och att 

lärarna såg till varje elevs individuella förutsättningar och svårigheter. Förhållningssätt när det 

gäller elever i skolsvårigheter generellt är också något som skulle kunna diskuteras utifrån 

resultatet av denna studie. Allas rätt till likvärdig utbildning är en grundförutsättning och ett 

ämne som tål att lyftas hela tiden. I vårt skolsystem finns troligtvis vissa förutfattade 

meningar och tanketraditioner som kanske behöver blottläggas och tas upp till diskussion. 

Detta kan handla om hur vi ska bedöma elevers förmågor och kunskaper, vilka kunskaper som 

är värdefulla i den enskilda skolkulturen, samt vad likvärdig bedömning egentligen är.  

 

Bell, Philips och Doverstone (2011) ringade i sin studie in hur dyslexi definierades och 

hanterades av skolpersonal som arbetade nära eleverna. Detta är en intressant diskussion som 

kanske skulle ha fått större utrymme i min studie. En fördjupning gällande lärarnas inställning 

och attityder hade kanske kunnat teckna en bakgrund till deras beskrivningar av hur de agerar 

i bedömningssituationer. Intressant skulle också ha varit att få ta del av elevernas tankar 

generellt om hur de tycker att de blir bemötta och hur skolsituationen fungerar för dem utifrån 

att de har dyslexi. Detta hade dock fallit utanför ämnet bedömning.  

 

Det går att ifrågasätta varför jag har valt att bara fokusera på elever med dyslexidiagnos. 

Utifrån ett bredare specialpedagogiskt synsätt kan det kännas irrelevant att fokusera på en 

specifik diagnos, eftersom detta skulle kunna ge signaler om att grundinställningen är att 

svårigheterna ligger hos individen, och inte i skolmiljön. Att fokusera på just dyslexidiagnos 

var ett sätt att begränsa undersökningsområdet, men studien skulle lika gärna kunnat omfatta 

elever i läs- och skrivsvårigheter generellt.  

 

Som bidrag till forskningsfältet kan denna studie kanske ses som en sammanbindande länk 

mellan två större forskningsområden, det vill säga forskning som rör bedömning och 

forskning som handlar om elever i läs- och skrivsvårigheter. Det går som sagt inte att dra 

några generella slutsatser utifrån resultatet, men vissa områden har trätt fram lite tydligare och 

dessa skulle kunna vara intressant att undersöka mer djupgående. Förslag till framtida 

forskning skulle kunna vara att titta närmare på hur kommunikationsstrukturen ser ut i olika 

bedömningssituationer. Ett möjligt forskningsområde är att undersöka det språk som används 

i samband med bedömning, och hur lärare kommunicerar med elever i bedömningssituationer, 

genom olika begrepp och förklaringsmodeller, samt hur eleverna anser att de uppfattar dessa.  

Det skulle vara intressant att undersöka vad det är som kan göra att elever inte upplever att 

lärarna kommunicerar mål och kunskapskrav, och om upplevelsen är densamma för elever 

som inte har läs och skrivsvårigheter. Det skulle också vara intressant att forska vidare kring 

orsaker till att elever inte använder de alternativa redskap som de har tillgång till. Som metod 

skulle det vara intressant att använda observationer eller filmupptagningar som komplement 

till intervjuer. 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor lärare 

 

 

1. Hur går du tillväga rent generellt vid bedömning av dina elevers 

kunskaper och förmågor? 

 

 

2. Vad har du för utgångspunkt eller förhållningssätt när du bedömer 

kunskaper och förmågor hos elever som har dyslexi? 

 

 

3. Med vem/ vilka kommunicerar du kring bedömningsfrågor och hur 

går kommunikationen till? 

 

4. Vilka anpassningar gör du utifrån elevens dyslexi i 

bedömningssituationen och hur tänker du kring dessa? 

 

 

5. På vilket sätt involverar du eleverna i bedömningen? 

 

 

6. Finns det någon utmaning när det gäller att bedöma kunskaper och 

förmågor hos elever med dyslexi? Vilken är denna i sådana fall? 

  



 

 

 Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor elever 

 

 

1. Om jag frågar dig vad bedömning och betyg är, vad säger du då? 

 

 

2. Vid vilka tillfällen tror du att dina kunskaper och förmågor bedöms? 

 

 

3. Tror du att det har betydelse för bedömningen och för dina betyg att 

du har dyslexi? På vilket sätt i sådana fall? 

 

 

4. Har du tillgång till några anpassningar eller hjälpmedel och hur 

använder du dem i sådana fall? 

 

 

5. Skulle du vilja att bedömningen fungerade på något annat sätt än det 

gör idag? 


