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Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur professionella lärare 
och speciallärare uppfattar och talar om sin kompetens inom dyslexi. De två 
forskningsfrågor som vi valt att ställa är; Vilka uppfattningar kommer till 
uttryck hos lärare respektive speciallärare om kompetensen inom dyslexi? Vad 
finns det för likheter och skillnader mellan lärares och speciallärares 
uttalanden om sin kompetens som innefattar dyslexi? Det vi kan få fram efter 
en genomförd analys är alla sex respondenters olika uttalanden och 
uppfattningar om sin egen kompetens inom dyslexi.  Dessa sex respondenters 
olika uttalanden och uppfattningar delas upp och samlas under fem olika 
kategorier; Kompetensen har ett samband med användning av 
hjälpmedel/material och metoder, Kompetensen har ett samband med 
samspelet med andra, Kompetensen uppfattas som begränsad, Kompetensen 
uppfattas tydligt och Med ökad kompetens följer ett ökat ansvar. Under 
dessa fem kategorier kommer uppfattningar och uttalanden om bland annat 
vikten av att använda sig av olika material och metoder fram, och även om 
kompetensen uppfattas som begränsad eller om kompetensen uppfattas som 
tillräcklig hos de två olika yrkesgrupperna. Vikten av ett samspel mellan olika 
parter inom skolan samt hur en ökad kompetens innebär ett ökat ansvar vid 
arbetet med dyslexi bearbetas också under dessa kategorier. 
_______________________________________________ 
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1. Inledning  
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för hur professionella lärare och 
speciallärare talar om och uppfattar sin kompetens inom området dyslexi. 
Skillnaderna och likheterna mellan lärares och speciallärares uppfattningar 
om dyslexi utgör en stor del av uppsatsen, för att de är dessa två yrkesgrupper 
som berörs mest av arbetet med elever som har dyslexi. Vi avser att 
problematisera frågan om vad det finns för likheter och skillnader när det 
kommer till de uppfattningar som de två olika yrkesgrupperna har om sin 
kompetens inom dyslexi och hur de uppfattar att den professionella 
kompetensen är viktig för att kunna ge det bästa stödet för elever med dyslexi. 
 
Vi har länge funderat över vilken kompetens som krävs samt vilken 
kompetens som finns när det handlar om dyslexi. Vi undrar hur det kommer 
sig att lärare, enligt vad vi sett och erfarit, inte i stor utsträckning talar om 
fenomenet dyslexi och hur de arbetar med detta. Vi undrar även vad 
speciallärarna egentligen har för roll i det sammanhang som formas runt en 
elev med dyslexi. Vi har erfarenheter där vi sett att speciallärarna ofta sitter 
gömda någonstans i ett litet rum på skolan och bara då och då kommer till 
klassrummet för att hämta en elev som behöver extra stöd. Vi har också en 
undran över vad det finns för kompetens, vad lärare och speciallärare säger 
om sin kompetens och hur de två olika yrkesgrupperna arbetar utefter sin 
kompetens.  
 
Det finns främst utomvetenskapliga motiv för att genomföra en sådan här 
studie, genom att professionella inom skolvärlden kan få perspektiv på sin 
egen verksamhet och på sin kompetens. Med ökad medvetenhet följer 
rimligen också förbättrade villkor för de elever som är i behov av särskilt stöd. 
 
Linus Hellerstedt skriver i Lärarnas tidning (www.laranasnyheter.se/lararnas-
tidning) om att erfarna lärare i skolan bör kunna upptäcka de elever i klassen 
som har dyslexi inom ett år. Det är därför viktigt att ha den kompetens som 
krävs för att kunna upptäcka de elever som har dyslexi i tid. 
 
Detta är ett ämne som är aktuellt, viktigt och närliggande för alla som är 
verksamma inom skolans värld. I LGR 11 (Skolverket 2011) står det att alla 
elever har rätt till en likvärdig utbildning samt att utbildningen ska anpassas 
till alla elevers skilda behov och förutsättningar. Det står också att skolan har 
ett avskilt ansvar för elever med särskilda förutsättningar och behov. Skolan 
ska enligt LGR 11 (Skolverket 2011) se till så att alla elever får hjälp att nå 
målen, oavsett de olika svårigheter som kan finnas. I LGR11 (Skolverket 2011) 
under läroplanen för ämnet svenska står det att eleverna i skolan ska ges de 
förutsättningar som krävs för att få möjlighet att utveckla sitt tal och sitt 
skriftspråk för att de ska kunna uttrycka sig i olika sammanhang för olika 
syften. Det står fortsättningsvis att eleverna genom undervisning ska ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att bland annat formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift. Därför kan vi ta stöd ur LGR 11 (Skolverket 2011) 
när vi motiverar varför vi valt att skriva om detta ämne, då elever med dyslexi 
har rätt till att få den hjälp och det stöd som de behöver. 
 



Titeln vi valt, Utbildning, tålamod och erfarenhet, är ett citat av en av våra 
respondenter. Dessa tre ord använder respondenten när denne beskriver sin 
kompetens om dyslexi. Citatet anser vi sammanfattar ganska tydligt hur 
kompetens kan uppfattas. 

1.1 Historiskt perspektiv  
Høien och Lundberg (1999) skriver att läsning och skrivning inte är några 
naturliga funktioner som barn lär sig, såsom att lära sig gå och prata. För att 
förstå varför vissa människor får dyslexi måste man undersöka flera olika 
faktorer; det kan finnas sociala, kulturella och undervisningsmässiga faktorer 
som är av stor betydelse för skriv- och läsinlärningen. Men det är viktigt att 
förstå att det även kan finnas biologiska faktorer som kan vara av stor 
betydelse när det kommer till att få dyslexi, skriver Høien och Lundberg 
(1999).  
 
Høien och Lundberg (1999) skriver att vi använder oss av termen dyslexi för 
att kunna karaktärisera ihållande och stora lässvårigheter som finns hos 
människan. Författarna menar dock att det är viktigt att man ska vara noga 
med att skilja på en fördröjning av att knäcka läskoden och dyslexi. Alla barn 
som inte läser i första och andra klass behöver inte ha dyslexi eller extra hjälp 
ifrån skolan, de kan ibland bara behöva längre tid på sig för att knäcka koden 
(Høien och Lundberg, 1999). Författarna menar att man ska vara försiktig 
med att dra för snabba slutsatser genom enskilda tester och sätta ”dyslexi-
stämpeln” för snabbt, men författarna skriver även att det finns svårigheter 
med detta då man inte heller vill att det ska gå för lång tid, då de som är i 
farozonen behöver snabb hjälp. 
 
Geijer (2003) skriver att begreppet dyslexi har varit uppmärksammat som 
både term och fenomen i över hundra år. Den första som talade om dyslexi 
hos barn var en engelsk barnläkare vid namn W. Pringle Morgan. Detta var år 
1896 och han kallade detta fenomen för ordblindhet (wordblindness). Det har 
sedan dess funnits flera olika forskare som lagt fram olika teorier om just 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter i allmänhet. En av dessa var Orton (1937) 
som lade fram en teori om de två hjärnhalvorna och deras dominans hos 
dyslektiker i jämförelse med en vanlig läsare. Orton (1937) skriver om en teori 
inom dyslexi som handlade om de två olika hjärnhalvorna och deras 
dominans. Han menade på att synintrycken från den skrift som fanns 
samlades i båda hjärnhalvorna, alltså i den dominerade och i den icke 
dominerande hjärnhalvan. Orton (1937) menade att den hjärnhalvan som inte 
var dominerande lagrade skriften som spegelbilder, och han sade att om det 
inte fanns en klar dominans från en hjärnhalva så kunde skriften som lagrats 
som spegelbilden i den hjärnhalvan komma ut spegelvända och ordet Paris 
blev då exempelvis istället ordet Sirap. Høien och Lundberg (1999) skriver om 
Orton (1937) och hans forskning inom dyslexi. De skriver att Orton blev ett 
stort namn inom dyslexiforsningen i Amerika. Høien och Lundberg (1999) 
skriver att Ortons teori om hjärnhalvorna senare visade sig felaktiga, men att 
övriga observationer som Orton har genomfört har visat sig vara viktiga för 
den fortsatta forskningen om dyslexi. I och med detta startades en stor 
stiftelse för forskning inom dyslexi. Stiftelsen kallades först för Ortons 
Dyslexia Society och denna förening, som bildades år 1949, har visat sig vara 
en av världens största och främsta när det kommer till forskningen och 



arrangeringen av olika internationella konferenser om dyslexi (Høien och 
Lundberg, 1999). Idag heter föreningen The International Dyslexia Society 
(Høien och Lundberg, 1999). 
 
Efter vår genomsökning av tidigare forskning har vi endast hittat ett begränsat 
urval av relevanta resultat, detta ämne är värt att beforska då det är relevant 
för lärare och speciallärare som verkar inom skolvärlden. Uppsatsen kan även 
vara intressant för lärare och speciallärare då den berör kompetensen inom 
ämnesområdet dyslexi hos både lärare och speciallärare. Denna kompetens 
kan vara av stor vikt för att kunna hjälpa och stödja de elever som har dyslexi. 

1.2 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur ett antal grundskolelärare 
uppfattar och beskriver sin kompetens inom området dyslexi. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Vilka uppfattningar kommer till uttryck hos lärare respektive speciallärare om 
den egna kompetensen inom dyslexi? 
 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan de aktuella lärarnas respektive 
speciallärarnas uttalanden om sin kompetens i dyslexi? 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Dyslexi 
Zetterqvist Nelson (2003) skriver att dyslexi i forskningslitteratur och diverse 
handböcker är en diagnos som definieras som ett funktionshinder. Där säger 
författaren att det står att dyslexi kan uppkomma hos både vuxna och barn 
och att det visar sig som väldiga svårigheter vid stavning eller läsning eller i 
både och. 
 
Ester Stadler (1994), pedagog, säger att; 
 

Den som har dyslexi har till synes oförklarliga svårigheter med skriftspråket, dvs att 
göra en koppling mellan det talade språket och de skrivna symbolerna, bokstäverna 
och orden (Stadler, 1994, s.9). 

 
Zetterqvist Nelson (2003) hänvisar till Riddick (1996) som skriver att den 
officiella definitionen av dyslexi är en formulering som av Världsfederationen 
för neurologi antogs år 1968. Enligt denna är dyslexi; 
 

[…] a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional 
instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependant 
upon fundamental cognitive disabilites which are frequently of constitutional origin 
(Riddick, 1996, s.2). 

 
Ingvar Lundberg, professor i psykologi, formulerar i Jacobson och Lundberg 
(1995) denna definition av begreppet dyslexi; 
 

Dyslexi är en störning i avkodningen av skrivna ord, orsakad av en defekt i det 
fonologiska systemet (Lundberg, 1995, s. 39).  



 
SPSM 
I Nationalencyklopedin (www.ne.se) står det att SPSM är en förkortning av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten grundades år 2008 och är 
ett statligt stöd i specialpedagogiska frågor. 



2. Litteraturgenomgång  
Den litteratur vi använt och sökt upp hittade vi via stadsbibliotekets 
bibliotekskatalog, Mälardalens högskolas bibliotekskatalog samt den 
nationella sökmotorn SwePub. Sökorden vi använt oss av är bland annat 
dyslexi* som ger 170 träffar på svenska och engelska, pedagogik läs- och 
skrivsvårigheter som ger 36 träffar och Lärar* kompetens dyslexi* som ger 1 
träff. Vi har valt att inte använda några artiklar som fanns i sökmotorn 
SwePub då vi anser att de inte är av relevans för oss och vår studie. Vi hittar 
inga artiklar genom denna sökmotor som behandlar lärares och speciallärares 
uttalanden om sin kompetens inom dyslexi. 

2.1 Tidigare/aktuell forskning 
Avsnittet om tidigare/aktuell forskning skrivs av både Camilla och Johanna. 
För att vara tidseffektiva delar vi upp rubrikerna och letar i olika böcker. 
Stukát (2011) skriver att det är bra att vara flera författare när man skriver ett 
examensarbete för att man då kan ifrågasätta varandra, förtydliga sina tankar 
och åsikter och att man alltid kan förklara vad man menar när man skriver. 
Därför arbetar vi under arbetets gång nära varandra och diskuterar allt som 
skrivs för att båda skall vara medvetna om vad som skrivs samt att båda får 
kunskap om ämnet. Ett nära arbete känner vi är viktigt för att kunna diskutera 
och utbyta åsikter med varandra. Den undersökning vi genomför är ur en 
pedagogisk synvinkel och är viktig för alla som verkar inom skolvärlden.  
 
På vissa ställen använder vi oss av andrahandsreferenser, detta på grund av 
att vi inte kan hitta förstahandsreferensen. I de stycken som följer behandlar 
vi en del tidigare forskning om professionell kompetens och dyslexi. Efter 
dessa två stycken följer en sammanfattning av varför detta är relevant för vår 
undersökning. 

2.1.1 Professionell kompetens 
Hansson (2003) påstår att kompetens har en gemenskapsnivå. Författaren 
skriver fortsättningsvis att kompetens även existerar på en individuell nivå. 
Detta säger författaren sker när kunskaper och erfarenheter framförs eller 
utbytes mellan personer i vardagen, en vardag där en språklig 
sammanhållning existerar och som framställer yrkesspecifika kännetecken.  
 
Hansson (2003) skriver att kompetens förekommer i olika former. Författaren 
skriver först och främst om den sociala kompetensen som innefattar hur man 
samspela med andra människor. Den sociala kompetensen är den kompetens 
som enligt Hansson (2003) har fått störst status i dagens samhälle, den 
kompetens som nästan ses som mer viktig än att kunna utföra en specifik 
uppgift (Hansson 2003). Författaren menar dock att den sociala kompetensen 
inte är den som är av allra störst vikt, utan han vill lägga mer fokus på den 
tekniska kompetensens betydelse, som innefattar hur man utför ett arbete. 
Författaren delar upp dessa två kompetenser genom att definiera teknisk 
kompetens som arbetets utförande och social kompetens som hur någon 
samspelar tillsammans med andra. Hansson (2003) fortsätter sedan med att 
diskutera om det är den tekniska eller den sociala kompetensen som spelar in 
när det handlar om att utföra arbeten med andra människor. Författaren 



skriver då att det som behövs allra minst i en sådan situation är den tolkning 
av begreppet social kompetens som används bland oss idag, att ha förmågan 
att spendera tid med andra människor utan något speciellt mål eller syfte. 
Hansson (2003) menar att detta istället för att gynna arbetet ofta kan skada 
det, genom att någon eller några människor med denna ”sociala kompetens” 
gärna glider från ämnet på exempelvis möten eller liknande sammankomster 
vilket tar viktig tid från vad som egentligen ska göras. Hansson (2003) har 
utifrån dessa tankar skapat en modell där kompetens kan delas in i tre olika 
delar; interpersonell kompetens, praktisk kompetens och sympatisk 
kompetens.  
 
Interpersonell kompetens är, enligt Hansson (2003), förmågan att i grupp 
tillsammans med andra människor kunna utföra en uppgift. Den 
interpersonella kompetensen skiljer sig från den sociala kompetensen, 
förmågan att samspela med andra, på det sättet att den alltid hör ihop med en 
uppgift, och att den är kopplad till ett specifikt syfte eller mål. 
 
Hansson (2003) skriver att praktisk kompetens är den kompetens som en 
person behöver för att kunna utföra uppgifter och den bedöms efter denna 
individs skicklighet att utföra handlingen. Samspelet eller interaktionen med 
uppgiften som ska utföras är det som är av vikt när det handlar om praktisk 
kompetens.  
 
Sympatisk kompetens skriver Hansson (2003) är något som kan ses både som 
en förminskning och en specificering av begreppet social kompetens. En 
reducering i och med att samarbete för att genomföra uppgifter tillsammans 
med andra hamnar inom begreppet interpersonell kompetens. Sympatisk 
kompetens handlar i det fallet om all form av social samhörighet, som till 
exempel det prat som sker under arbetstid som inte har med själva arbetet att 
göra eller samtal på raster. Sympatisk kompetens rör social verksamhet som 
inte har något specifikt mål eller syfte, alltså social verksamhet som skiljer sig 
från själva arbetets utförande.  
 
Hansson (2003) skriver även om något som kallas kollektiv kompetens. Den 
kollektiva kompetensen är uppbyggd av samspelet mellan den praktiska 
kompetensen och den interpersonella kompetensen. Den kollektiva 
kompetensen innefattar bland annat något som kallas för meningsutbyte. 
 
Med meningsutbyte menas, enligt Hansson (2003), att varje person har sin 
alldeles egen förståelse av den uppgift som ska utföras och att dessa 
förstålelser eller tolkningar ska delges till övriga medlemmar i gruppen. Här 
sker ett utskick och ett mottagande av tolkningar och förståelser. Detta 
behöver inte bara ske muntligt eller verbalt, utan kan också framföras 
praktiskt genom att visa hur något görs. Meningsutbyte skapar också något 
som leder till en gemenskap, en gemensam handling mot ett mål som gruppen 
gemensamt har satt upp. I detta stadium är kommunikation väldigt viktigt, på 
flera punkter. Bland annat är det viktigt för att alla i gruppen ska vara 
medvetna om vad som gäller, men också för att medlemmarna i gruppen ska 
lära känna varandra och för att kunna sträva mot det gemensamt uppsatta 
mål som gruppen ska nå.  
 



Lange och Myrberg (2005) skriver i sin rapport att det i Sveriges skolor finns 
en ”vänta-och-se”-pedagogik som innebär att lärare ser motgångar i läs- och 
skrivningsprocessen som en inte helt utvecklad läsmognad. ”Vänta-och-se”-
pedagogiken innebär att man som lärare väntar ut svårigheterna och tror att 
det ska lösa sig av sig självt. Lärare som har kompetens inom barns språkliga 
utveckling ser tecken på svårigheterna på en gång. Lärare som däremot inte 
besitter dessa nödvändiga kunskaper använder denna ”vänta-och-se”-
pedagogik som ett argument för att inte sätta in särskilda insatser. 

2.1.2 Dyslexi 
Høien och Lundberg (1999) skriver om en empirisk forskning av olika 
undergrupper i dyslexi där olika författare under olika årtionden har kommit 
fram till att det finns diverse olika undergrupper. Efter 1970 uppkom ett ökat 
intresse för att kategorisera dyslexi i diverse undergrupper. Detta framkom i 
form av olika artiklar om ämnet som alla hade olika motiv och mål (Høien och 
Lundberg, 1999). Resultaten och kvalitén på de olika artiklarna varierade 
kraftigt då det fanns vissa problem med de olika metoderna som användes. 
Till exempel så kunde en statistisk analys i form av deltester få fram fem olika 
undergrupper medan en annan metodik kunde få fram andra undergrupper. 
Problemet med dessa metoder var då att en person som genomgått olika tester 
kunde hamna under fler olika undergrupper av dyslexi, resultatet av en studie 
kunde bli något helt annat i den andra studien (Høien och Lundberg, 1999). 
Dessa tidiga försök med att få fram diverse olika undergrupper av dyslexi var 
helt grundade på empirisk data som gjorts av olika författare. Det fanns alltså 
ingen utpräglad teorimodell om själva läs- och skrivprocessen som låg till 
grund för underkategorisering av olika dyslexigrupper (Høien och Lundberg, 
1999). Nedan, i de olika styckena, så redogörs det för vad olika författare, 
under olika årtionden har sagt om diverse undergrupper av dyslexi; 
 
Johnsen och Myckelbust (1967, refererad i Høien och Lundberg 1999) håller 
isär två sorters dyslexi; visuell- och auditiv dyslexi. Författarna Johnsen och 
Myckelbust (1967, refererad i Høien och Lundberg 1999) menar att de 
utmärkande dragen för visuell dyslexi är att ha svårigheter att minnas, tolka 
och uppfatta ordbilder och bokstäver samt blandar ofta ihop de ord och 
bokstäver som visuellt liknar varandra. Med auditiv dyslexi är de utmärkande 
dragen enligt Johnsen och Myckelbust (1967, refererad i Høien och Lundberg, 
1999) svårigheter med ljudbildning och med att skilja på språkljud som liknar 
varandra. 
 
Boder (1971, refererad i Høien och Lundberg 1999) analyserade 
rättskrivnings- och läsfelen hos dyslektiker. Hon menade att det verbala och 
de kognitiva processerna ligger bakom läsning och rättskrivning och att en 
analys av skrivbeteendet respektive läsbeteendet måste fullständiggöras för att 
kunna ge en fullständig bild av dyslektikerns skriftspråkliga färdighet. Boder 
(1971, refererad i Høien och Lundberg 1999) väckte förslag om att det fanns 
tre olika undergrupper av dyslexi. Dessa tre undergrupper är alexi, dyseidetisk 
dyslexi samt dysfonetisk dyslexi. Enligt Boders uppfattning så är gruppen 
dyslektiker som kallas för alexigruppen svaga i deras visuella och fonologiska 
framställning av ord. Dyseidetisk dyslexi är enligt Boder (1971, refererad i 
Høien och Lundberg 1999) i första hand en svaghet när det kommer till 
förmågan att uppfatta ord som helheter. Denna grupp har väldigt svårt att få 



fram ljudningen av det enskilda ordet, stora svårheter framkommer även då 
oregelbundna ord skall skrivas ned. Den sista undergruppen av dyslexi som 
beskrivs är dysfonetisk dyslexi och innebär i första hand en huvudsaklig 
svaghet med fonologiska färdigheter. Denna grupp dyslektiker kan inte läsa 
nonsensord eller ord som är okända för dem (Boder 1971, refererad i Høien 
och Lundberg 1999) 
 
Gjessing (1977, refererad i Høien och Lundberg 1999) beskriver flera olika 
sorters undergrupper av dyslexi. Dessa är audiovisuell dyslexi, visuell dyslexi 
och auditiv dyslexi, pedagogisk dyslexi, emotionell dyslexi samt andra former 
av dyslexi. Nedan kommer det att redogöras för vad Gjessing (1977, refererad i 
Høien och Lundberg 1999) beskriver om de olika undergrupperna av dyslexi.    
Audiovisuell dyslexi skriver författaren är de dyslektiker som har problem 
både med det visuella och med det auditiva området. Dock så menar Gjessing 
(1977, refererad i Høien och Lundberg 1999) att det oftast är de auditiva 
problemen som är de mest primära. Visuell dyslexi kännetecknas lättast 
genom att personen har problem när det kommer till helordsläsning. Här 
hjälper inte mängdträning heller, då även de vanligaste orden förefaller svåra 
för personen att identifiera. Den audiovisuella gruppen innefattar de personer 
som har svårigheter både på det visuella och på det auditiva området. De tre 
sista undergrupperna som nämns, pedagogisk-, emotionell- och det han 
nämner som andra former av dyslexi menar Gjessing (1977, refererad i Høien 
och Lundberg 1999) är sekundära lässvårigheter. Författaren menar att det 
finns primära orsaker till dessa svårigheter; i den pedagogiska dyslexin finns 
det svårigheter i den pedagogiska situationen, men i den emotionella dyslexin 
så finns det emotionella faktorer bakom problemen och med andra 
dyslexiformer så är det olika miljöfaktorer som påverkar.  
 
En problematisering när det kommer till att kategorisera undergrupper av 
dyslexi är hur skillnaderna är observerade, miljöpåverkan eller skillnader i 
undervisningen kan bidra till de skillnader som utgör undergrupperingen av 
dyslexi (Høien och Lundberg, 1999). Høien och Lundberg (1999) skriver att 
miljön är oerhört viktig vid aktiviteter såsom läsning där instruktionen är 
viktig för att kunna använda sig av förmågan. Författarna skriver att det till 
exempel kan tänkas att auditiv dyslexi är ett tecken på att dessa personer i 
huvudsak bara har blivit exponerade för helordsmetoden, att eleverna lär sig 
hela ordet innan de lär sig bokstäverna i ordet, i sin tidigare undervisning.  
 
En annan fundering som författarna tar upp är ifall de olika undergrupperna 
av dyslexi bara uttrycker olika nivåer i läsutvecklingen, det är därför viktigt att 
åldersvariatoner måste observeras noga i olika undersökningar. Författarna 
skriver att detta är så viktigt bara för att äldre barn oftast har mer färdiga 
ordbilder än vad yngre barn har; ett äldre barn läser oftast på ett annat sätt än 
ett yngre barn av denna anledning. Høien och Lundberg (1999) skriver även 
att det finns fler felkällor när det kommer till dessa typer av 
underkategoriseringar där utgångspunkten är registreringen av lässtil och 
läsfel. De menar att det är svårt att avgöra om problemet ligger på det visuella 
stadiet (det synliga) eller om det är fonologiskt (språkljud). Författarna skriver 
dock att med nya undersökningsmetoder och nya hypoteser kan skapa nya 
sätt att skapa undergrupperingar på. Desto mer forskning man får fram om 



hjärnan och dess funktion i framtiden, desto lättare kommer det bli att få fram 
korrekta undergrupperingar av dyslexi (Høien och Lundberg, 1999). 

2.2 Sammanfattning  
Hansson (2003) skriver att kompetens förekommer i olika former, exempelvis 
social- och teknisk kompetens. Den sociala kompetensen kännetecknas genom 
att man kan samarbeta och samspela med andra verksamma inom skolan. 
Den sociala kompetensen är oerhört viktig för lärare och speciallärare för att 
man ska kunna hjälpa elever med dyslexi eller som speciallärare kunna hjälpa 
klasslärare med elever som har dyslexi. Lärar- och specialläraryrket är ett 
väldigt socialt yrke, som lärare och speciallärare har du alltid en social kontakt 
med andra människor så den sociala kompetensen krävs. Men Hansson 
(2003) skriver även om den tekniska kompetensen, alltså förmågan att kunna 
utföra en specifik uppgift. Den tekniska kompetensen är något som kanske är 
ännu viktigare när det kommer till arbetet med dyslexi, då den innefattar att 
man ska ha kunskaper, metoder och arbetssättet för att kunna arbeta med 
dyslexi på ett framgångsrikt sätt. Den tekniska kompetensen innebär att man 
har förmågan att hjälpa eleverna med olika arbetssätt till skillnad mot den 
sociala kompetensen som enbart handlar om interaktionen och samspelet 
med eleven. Hansson (2003) diskuterar om det är den tekniska eller den 
sociala kompetensen som spelar in mest när det handlar om att utföra arbeten 
med andra människor. Som lärare anser vi att båda kompetenserna är viktiga 
i arbetet med elever som har dyslexi. Du som lärare och/eller speciallärare bör 
ha en social kompetens för att kunna prata med elever, kollegor och föräldrar. 
Du bör även ha en teknisk kompetens för att ha möjlighet att kunna använda 
dig av material, metoder, arbetssätt och för att kunna få ett bättre resultat i 
arbetet med dyslexi.  
 
Hansson (2003) beskriver även något som kallas för kollektiv kompetens. Den 
kollektiva kompetensen innefattar bland annat något som kallas för 
meningsutbyte. Med meningsutbyte menar Hansson (2003) att varje person 
har sin alldeles egen förståelse av den uppgift som ska utföras och att dessa 
förståelser eller tolkningar ska framföras till de andra medlemmarna som 
befinner sig gruppen. Det som Hansson beskriver om meningsutbyte kan vi 
implementera i skolans värld genom att tänka oss en grupp som består av 
speciallärare- lärare- elev. I en sådan grupp är det viktigt att förståelsen når 
fram till alla, det handlar alltså om att alla måste ha ett likvärdigt 
meningsutbyte. Det är inte bra om det bara finns en relation mellan 
speciallärare och elev, då läraren även behöver vara en del av gruppen för att 
eleven ska kunna erbjudas den hjälp den behöver i alla 
undervisningssituationer. För att kunna uppnå målen som finns i skolan är 
det viktigt att dessa grupper finns. Där strävar man tillsammans mot ett 
gemensamt mål, i detta fall strävar alla mot att hjälpa eleven med dyslexi att 
uppnå sina mål i till exempel svenska. 
 
Lange och Myrberg (2005) skriver i sin rapport att det i Sveriges skolor finns 
en ”vänta-och-se”-pedagogik som innebär att lärare ser motgångar i läs- och 
skrivprocessen som en inte helt utvecklad läsmognad. ”Vänta-och-se”-
pedagogiken innebär att man som lärare väntar ut svårigheterna och tror att 
det ska lösa sig av sig självt. Detta är relevant forskning för oss då det påvisar 
att man behöver en specifik kompetens för att kunna se och upptäcka de 



elever som behöver stöd, så att inte denna ”vänta-och-se”-pedagogik används 
för mycket ute i skolorna.  
 



 

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå syftet med studien har vi valt att använda oss av kvalitativ 
metod med intervjuer för att samla in och analysera vår empiri. Intervjuerna 
som genomförs för att samla in empiri är halvstrukturerade och tematiska. 
Med halvstrukturerade och tematiska intervjuer menas enligt Dahlgren och 
Johansson (2009) att dessa skall vara korta och koncisa, samt att frågorna 
ordnas med avseende på de teman som kommer att beröras. Samtalet mellan 
respondenten och intervjuaren påverkas och utvecklas genom vilka svar som 
framkommer. Dahlgren och Johansson (2009) fortsätter med att beskriva ett 
begrepp som kallas för ”probing” (intervjuaren ställer följdfrågor). Detta 
används i arbetets intervjusammanhang för att få fram ett så rikt och fylligt 
svar som möjligt från respondenterna.  
 
Kvale (1997) skriver att fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att det 
finns ett tema att hålla sig till, vilket gör att frågornas form och ordning kan 
ändras samt att frågorna ger utrymme till följdfrågor och plats för utveckling. 
Nackdelen med detta intervjusätt kan, enligt författaren, vara att frågorna blir 
för stängda eller att viktig empiri försvinner på grund av att intervjuare eller 
respondenten blir för inriktade på de frågor som ställs. Vi anser att fördelarna, 
att det finns ett tema att hålla sig till samt att frågorna är öppna, överväger 
nackdelarna. Vi valde att använda denna metod med halvstrukturerade 
intervjuer för att vi vill ha plats för följdfrågor så att svaren kan utvecklas. 
 
Intervjusamtalen med respondenterna sker i enrum, där respondenterna 
själva får välja plats på de skolor vi uppsöker. Dessa platser är olika smårum 
eller klassrum där vi får sitta ostört och utföra intervjuerna i lugn och ro. 
Intervjufrågorna ställs av antingen Camilla eller Johanna, dock bara en åt 
gången, men båda två är närvarande under alla intervjuer. Anledningen till att 
vi valt att ha båda två närvarande under alla intervjuer är för att få två synsätt 
på en och samma intervju. Bjørndal (2005) skriver att det finns vissa fördelar 
med att använda sig av ljudinspelningar vid intervjutillfällen. Bjørndal (2005) 
menar att man lättare kan reflektera kring vad som har sagts och analysera 
intervjuerna på ett mer givande sätt efter inspelningstillfället. För att på bästa 
sätt kunna samla in data och sedan återge detta spelar vi, i samtycke med 
respondenterna, in samtalen. Utöver inspelningen så förs anteckningar under 
hela intervjuns gång av den som inte ställer frågor. För att kunna se 
skillnaderna i uppfattad kompetens när det kommer till speciallärare och 
lärare så intervjuar vi ett jämt antal personer, hälften speciallärare och hälften 
lärare. Alla frågor börjar med ”vad”, ”hur” eller ”vilken” för att undvika att få 
JA eller NEJ svar. Vi vill att frågorna ska vara öppna, för att kunna samla in så 
mycket information som möjligt. 

3.2 Urval 
Vårt urval av respondenter gör vi strategiskt för att undersöka skillnader och 
likheter mellan speciallärare och lärare. Intervjuerna görs med tre lärare och 
med tre speciallärare, vid skilda tillfällen. Anledningen till att vi tar tre lärare 



och tre speciallärare är för att det ska vara en jämn fördelning mellan de två 
yrkesgrupperna för att vi ska kunna göra en likvärdig analys mellan båda 
grupperna. Stukát (2011) skriver att urvalet av respondenter bör vara utbrett, 
då alla respondenter inte bör komma från samma arbetsplats eller stad. 
Stukát (2011) skriver att detta bör göras för att det ska bli ett större spektra på 
undersökningen. Vi väljer utifrån Stukats tankar därför att utföra intervjuerna 
på två olika orter och tre olika skolor för att få en större variation.  
 
De uppfattningar som uppkom vid intervjuerna som inte är av intresse för 
studien utesluts vid transkribering. Vi tar bland annat bort passager från 
intervjuerna där respondenten talar om sådant som inte är av relevans när det 
handlar om kompetensen inom dyslexi. Vi tar även bort de följdfrågor som 
ställs som inte har någon relevans för kompetensen inom dyslexi.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Transkriberingen sker av båda författarna, intervjuerna delas upp och 
transkriberas av antingen Camilla eller Johanna. För att metoden av 
transkriberingen ska ske på samma sett har vi tagit stöd av Kvale (1997). Kvale 
(1997) skriver att det krävs att intervjuerna har blivit transkriberade på ett 
likvärdigt sätt för att dessa ska kunna jämföras och användas korrekt. Kvale 
(1997) beskriver även att man som intervjuare måste genomgå ett antal val 
när det kommer till hur intervjuerna ska transkriberas. Ska det återges 
ordagrant, ha ett mer formellt skriftspråk, ska pauser vara med, är betoningar 
och emotionella uttryck av värde eller ska allt skrivas ut/med? 
 
För oss är de uppfattningar som framkommer i intervjuerna av mest värde, då 
vi är intresserade av innehållet och inte uttrycket. Därav använder vi ett mer 
formellt skriftspråk när transkriberingen sker, pauser och emotionella uttryck 
utesluts då dessa inte är av ett större värde för oss. Dahlgren och Johansson 
(2009) skriver att man med fördel kodar sina transkriptioner för att lättare 
kunna hitta tillbaka till materialet. För att underlätta i bearbetningen av 
transkriptionerna så använder vi en kodning i form av färger och ger alla 
respondenter ett fiktivt namn. 
 
De inspelade intervjuerna transkriberas och vi gör en kvalitativ analys. 
Fejes och Thornberg (2009) säger att en kvalitativ analysmetod innebär att 
informationssökaren letar efter olika kategorier eller teman i sin empiri. Vi 
kommer att anknyta resultatet till den redovisade litteraturen. 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) skriver om forskningsetiska 
frågor som informationssökaren bör tänka på vid en undersökning. 
Författarna nämner att några av dessa forskningsetiska frågor är vilket urval 
av respondenter som görs, vilken information som ges och hur den ges samt 
hur ett deltagande i studien kan påverka de olika respondenterna. 
 
Då Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) skriver om vikten av att ta 
kontakt med sina respondenter så kontaktas de via mail där vi presenter oss 
själva, vad och var vi studerar, vilken termin vi går, vad vår studie handlar om 



samt varför vi önskar ha deras medverkan i studien. Denscombe (2011) 
beskriver vikten av att deltagandet i olika forskningar och studier måste vara 
frivilliga. Författaren skriver därför att deltagarna måste ha en tillräcklig 
information om vad forskningen handlar om för att de ska kunna avgöra om 
de vill delta eller inte. Av denna anledning skickar vi innan intervjuerna ut ett 
missivbrev där vi förklarar mer ingående vad studien går ut på och vad den 
kommer att handla om, samt hur mycket tid som måste avsättas för 
intervjutillfället. Vidare förklarar vi att deltagandet är frivilligt och att ett ”ja” 
inte är bindande samt att respondenten har rätt att avbryta samtalet när som 
helst om så önskas. Missivbrevet som vi skickar ut finns bifogat under Bilaga 
2 – Missivbrev.  Denscombe (2011) skriver att deltagarnas identitet inte ska 
kunna röjas i studien så att de skadas på något sätt. Därför skriver vi även i 
missivbrevet att respondentens identitet inte kommer röjas i studien, och att 
inte heller arbetsplatsen eller orten de kommer ifrån kommer kunna spåras i 
arbetet. Respondenterna meddelas även att allt inspelat material kommer att 
raderas efter genomförda transkriberingar, samt att det enbart är Camilla, 
Johanna och handledare som kommer få ta del av de enskilda intervjuerna. 



4. Resultat 

4.1 Presentation av respondenterna 
Nedan finns en presentation av respondenterna. Vi ger varje respondent ett 
fiktivt namn för att lättare kunna spåra de i texten. Speciallärarna ger vi 
namnen ”Anna”, ”Berit” och ”Cajsa”. Lärarna ges namnen ”Dina”, ”Erika” 
och ”Filip”. 
 
Tre speciallärare deltar i studien, en med tre års erfarenhet (Anna) och två 
med elva års erfarenhet (Berit), (Cajsa) som verksamma speciallärare. 

- Anna är en kvinna på 44år som i grunden är utbildad grundskollärare i år 
1-7 och sedan byggt på med en specialpedagogisk utbildning. Hon har 
vart verksam i skolan i 14 år och tre av dessa har hon arbetat som 
speciallärare. 

- Berit är en kvinna på 56 år som i grunden är förskollärare och sedan byggt 
på med en specialpedagogisk utbildning. Hon har vart verksam i skolan 
i 33 år och har av dessa arbetat som speciallärare i elva år. 

- Cajsa är en kvinna på 46 år som i grunden är utbildad förskollärare och 
som sedan byggt på med en specialpedagogisk utbildning. Hon har vart 
verksam i skolan i 24 år och elva av dessa år har hon arbetat som 
speciallärare. 

 
Det är även tre lärare som deltar i studien, en med 14 års erfarenhet (Dina), 
en med ett års erfarenhet (Erika) och en med två års erfarenhet (Filip). 

- Dina är en kvinna på 35 år som har gått lärarutbildningen för yngre år 
med inriktning mot matematik och musik. Hon har arbetat inom 
skolan i 14 år men blev färdig med sin utbildning för nio år sedan. Hon 
arbetar i årskurs 1-2 nu. 

- Erika är en kvinna på 30 år som har läst lärarutbildningen F-6 för tidigare 
år. Hon har arbetat som lärare i ett år och är lärare i en klass 2. 

- Filip är en man på 28 år som har läst lärarutbildningen mot yngre år med 
inriktning språk och språkutveckling. Han har arbetat inom skolan i två 
år och arbetar nu i årskurs 2-3. 
 

4.2 Resultatpresentation 
 
Hur uppfattar du att du arbetar med dyslexi? 
 
Speciallärar-respondenterna Anna, Berit och Cajsa talar alla tre väldigt 
mycket om olika materiella ting när de berättar om sitt arbete med dyslexi. 
Bland annat talar de om material, metoder och arbetssätt som de använde sig 
av vid arbetet med dyslexi. 
 

 
Behöver man hjälpmedel så måste man använda det. Man måste lära sig att använda 
det. För det är ju inte så lätt att säga så här, att du ska lyssna in. Det är ju en teknik i 
sig, det tar säkert ett år innan man är van att lyssna på texter och en del behöver ju 
visuellt stöd, behöver se och lyssna. 

Berit 
 



 
Både Anna och Cajsa nämner i sina enskilda intervjuer något som kallas för 
Daisy-spelare, som de använder sig av när de arbetar med dyslexi.  
 

Lyssna in mycket, en del tycker om att sitta och lyssna mycket på Daisy-spelaren, som 
är en CD-spelare medan en del tycker om att sitta vid datorn och göra det. 

Anna  
 

Daisy-spelaren är väldigt bra, den är som en CD-spelare, fast man kan ändra 
hastigheten på hur snabbt de läser. Många dyslektiker har ju svårt även att ta in tal, 
det de hör i öronen. Då tycker dem att det måste gå långsammare för att de ska hinna 
med och förstå. Så man kan dels ändra vad det är för sorts röst som pratar, så kan 
man ändra hastigheten och så kan man lägga in bokmärken så att man lättare kan 
hitta tillbaka till dit man slutade. Det finns ju då skivor så man kan ha läxor och hela 
böcker och så till de elever som behöver det. 

Cajsa 
 
Cajsa nämner även ett annat material som hon använder tillsammans med 
elever som har dyslexi.  
 

Sen har vi en ny sak, en skanner-mus. Den ser ut som en datormus, den kopplas in i 
dator så är det en skanner under. Så drar man musen över den texten man vill ha in i 
datorn så läser talsyntes upp det man precis har skannat. 

Cajsa 
 
Speciallärarna Berit och Cajsa menar båda två att datorer är ett väldigt bra 
hjälpmedel för elever som har dyslexi då de menar att det finns så många bra 
program man kan använda sig av på datorer. 
 

Då finns det hjälpmedel där med stavning, StavaRex till exempel. 
Berit 

 
[…] bra program på datorerna, talsyntes och stavningshjälp på både svenska och 
engelska. 

Cajsa 
 
Anna berättar att i sitt arbete med elever som har dyslexi anser hon att det är 
viktigt att eleverna i ett tidigt skede lär sig skriva på datorn. 
 

Vi brukar ha lite tangentbordsträning och det är för att man ska lära sig hantera 
datorn, för är man en dyslektiker så lär man behöva det när man går på mellan- och 
högstadiet sen. Då är datorn, den är liksom ett utav de största hjälpmedlen som finns. 

Anna 
 
Lärarrespondenterna Erika och Filip säger att då de jobbar med så pass 
unga elever så är det svårt att veta vad som är dyslexi och vad som är andra 
svårigheter eller sen utveckling hos eleverna. 
 

Ja, alltså nu är ju mina barn som jag har nu väldigt små så de är ju fortfarande i den 
här läs- och skrivprocessen så det är inte så mycket sånt som man har hunnit med 
riktigt än. Man ser ju att några har lite svårare och så men och att några kanske 
vänder på lite bokstäver och så. Det finns ju vissa aningar till att det kan vara något 
mer. 

Erika 
 



Jag känner lite att de eleverna jag jobbar med fortfarande är ganska små. Det är 
ganska svårt att upptäcka om det är dyslexi de har eller om det är någon annan 
språkstörning. Eller om de bara har svårt att knäcka läskoden. 

Filip 
 

Erika säger också att hon tidigare har jobbat i en årskurs sexa, där elever med 
dyslexi använde sig av datorer som hjälpmedel.  
 

Ja, tillgång till hjälpmedel har jag, men sen om jag använder dem så mycket, eller ens 
vet hur de fungerar är en annan sak. En dator finns i klassrummet, men den fungerar 
ju så där. 

Filip 
Erika får frågan om hon vet vad en Daisy-spelare är, varpå hon svarar: 
 
 Jag har hört om den, men inte använt den själv. 

Erika  
 
Vilken kompetens har du för att erbjuda den bästa hjälpen och det bästa 
stödet till elever med dyslexi? 
 
Speciallärarna Berit och Cajsa säger att en av deras största styrkor när det 
kommer till deras kompetens är att de har en specialpedagogisk utbildning. 
 

Jag tycker att min specialpedagogiska utbildning har gett mig jättemycket. Det tycker 
jag. Jag kan mycket, mycket, mycket mer idag än vad jag kunde förut. 

Berit 
 
Cajsa beskriver sin kompetens om dyslexi med tre ord; 
 
 Utbildning, tålamod och erfarenhet. 

Cajsa 
 

Anna beskriver att hon har kompetens om dyslexi när det till exempel gäller 
läs- och skrivstrategier och hur man använder sig av de hjälpmedel som finns. 
 

Jag har till exempel läs- och skrivstrategier om hur man tar sig igenom ett långt ord, 
hur man läser stavelser istället för att försöka ljuda sig igenom. Vad är det viktigt att 
läsa? Vad är det viktigaste av det här? Gör det någonting om man missar den här 
delen? Är den viktig för att jag ska förstå innehållet? Hur man använder sig av 
hjälpmedlen. 

Anna 
 
När vi talar om vilken kompetens de har när det kommer till att erbjuda den 
bästa hjälpen och stödet till elever med dyslexi så säger Berit att det är viktigt 
att hitta rätt metod. 
 

Man lyssnar av, hur fungerar det? Vad är det som jag uppfattar som är svårigheten i 
det här? Så får jag prova en metod. Känner jag att; nej, det här leder ingenstans, det 
känns inte så, då får jag försöka byta. Samtidigt får jag inte byta från dag till dag, om 
ni förstår mig, utan jag får tänka; nu kör jag det här i tre veckor, ser jag då att det här 
ger resultat, då kör jag vidare. Men ser jag att; nej, det gör det inte. Då får jag lov att 
byta och tänka; då har jag valt fel metod. För det är ju faktiskt så, det är mitt jobb att 
hitta rätt metod. 

Berit 
 



När Anna och Berit talar om sin kompetens inom dyslexi framkommer det att 
de anser sig ha brister när det kommer till sin kompetens.  
 

Man vet ju inte om det beror på deras brister i svenska språket eller om det beror på 
dyslexi. Det tar mycket längre tid, det är inget som man direkt kan se. 

Anna 
 

Brister är också att jag inte provat allt. Jag har ju inte sett allt. Det är en brist, man 
behöver hela tiden utvärdera, fundera över; hur gör jag? Hur kan man göra? 

Berit 
 

När lärarna får frågan om vad de har för kompetens när det kommer till att 
ge det bästa stödet och hjälpen till elever med dyslexi så får vi väldigt spridda 
svar.  
 

Min styrka är att jag själv inte har någon diagnostiserad dyslexi, men jag har alltid 
haft väldigt svårt att koncentrera mig och tar in väldigt mycket runt omkring. Och jag 
hade svårigheter att ljuda, svårigheter med vissa delar av alfabetet, vände gärna på b 
och d och treor och femmor. 

Dina 
 

Alltså, om man kollar nu bara på lärarutbildningen, vad jag läste, jag har ju lite 
specialpedagogik i utbildning, men inte tillräckligt tycker jag. Det finns ju alltid folk 
att fråga men det är mycket jag tycker att jag saknar. Man kan en del, men man skulle 
behöva kunna mer. 

Erika 
 

Jag känner lite att jag saknar kompetensen att själv arbeta med dyslexi, egentligen. 
Jag fick inte direkt lära mig det i min utbildning, hur man faktiskt arbetar med de 
elever som har dyslexi. Man lärde sig vad dyslexi var och så där, men inte direkt så 
mycket vad man kan göra för att arbeta med det. Så där känner jag att jag saknar 
kompetens. 

Filip 
 
Var anser du att gränsen går för en lärares respektive en speciallärares 
ansvar/uppgift när det kommer till att hjälpa elever med dyslexi? 
 
Som svar på denna fråga säger specialläraren Anna att det inte finns någon 
gräns, samtidigt som hon menar att det är klassläraren som sätter betyg och 
har det yttersta ansvaret. 
 

Det finns ingen gräns, det finns ju skolor där man inte ens har en speciallärare. Så det 
kan ju inte finns någon gräns. Då är det ju lärarens ansvar. Det är lärarens yttersta 
ansvar. För det är ju den som jobbar med eleven. Jag tycker nog att det är 
klassläraren i det yttersta, för det är ju den som ska sätta alla bedömning och så. Sen 
kan vi ju vara ett stöd där. 

Anna 
 

Cajsa säger att det alltid är klassläraren som har ansvaret när det kommer till 
att hjälpa elever med dyslexi.  
 

Dela med sig av sina kunskaper så att klasslärarna också verkligen använder 
hjälpmedlen och tar hänsyn till dyslexin vid bedömning och betygsättning och sådana 
saker så att man har en dialog och diskussion. 

Cajsa 
 
 



Det går inte att klassläraren säger att jag har skrivit ett åtgärdsprogram och den går 
till specialläraren så det är speciallärarens problem. Det fungerar inte. Juridiskt så är 
det klassläraren som har ansvar. […] Man måste se till att få med sig alla, för det är ju 
meningen att alla ska ha betyg i slutändan. 

Cajsa 
 

Berit säger att som speciallärare har hon ett stort ansvar. 
 

Jag tycker att man har ett stort ansvar. Jag tycker faktiskt att det ligger ett väldigt 
stort ansvar på klassläraren också. Men det är ju viktigt att man har någon att bolla 
med. Finns en speciallärare på skolan så kan man ju ta hjälp och bolla med den, och 
finns det inte så kontaktar man SPSM. För alltså, det är ju helt avgörande för 
framtiden. Så är det faktiskt. Du bestämmer ju över en annan människas framtid. 

Berit 
 
När frågan om vem som har det största ansvaret för elever med dyslexi ställs 
svarar läraren Filip att han inte riktigt vet vem som har det och att det känns 
som ett gemensamt ansvar. 
 

Det är ju mitt ansvar som lärare att se till att eleverna som misstänks ha dyslexi, att 
jag kan lyfta fram dem. Men samtidigt så, ja, en svår fråga. Det är ju liksom, 
speciallärarna som har den utbildningen. Så jag behöver ju dem. Men sen finns det ju 
inte speciallärare på alla skolor, då blir det ju svårt. Så jag vet inte vem det är som har 
ansvaret, det känns som att det är rätt gemensamt. 

Filip 
 
Erika säger att detta är en svår fråga att svara på.  
 

Det är ganska svårt att säga exakt vem som har ansvaret. Men det blir ju ofta så att 
om inte jag tycker att jag kan hjälpa eleven här i klassrumssituationen så är jag ju 
tvungen att gå till specialläraren för att hon har mer lämpliga uppgifter och material. 

Erika 



 

5. Resultatanalys och resultatdiskussion 
Under denna rubrik avser vi att svara på, analysera och diskutera våra två 
forskningsfrågor utifrån delar av respondenternas intervjuer och den tidigare 
litteraturen. 

5.1 Vilka uppfattningar kommer till uttryck hos lärare 
respektive speciallärare om deras egen kompetens inom 
dyslexi? 

För detta fenomen har vi identifierat fem stycken kategorier som utgör 
fenomenets utfallsrum. Kategorierna avspeglar alltså de olika uppfattningar 
som kommer till uttryck av respondenterna genom intervjuerna om 
fenomenet kompetens inom dyslexi.  

5.1.1 Kompetensen har ett samband med användning av 
hjälpmedel/material och metoder 

Två av sex respondenter, Anna och Berit, trycker på betydelsen av att använda 
sig av olika hjälpmedel i form av material och metoder i arbetet med elever 
som har dyslexi. Dessa två är båda speciallärare. De talar väldigt mycket om 
vad det finns för material, hur de används samt om olika metoder och hur 
dessa används i arbetet med elever som har dyslexi under intervjutillfällena.. 
 

Jag har till exempel läs- och skrivstrategier om hur man tar sig igenom ett långt ord, 
hur man läser stavelser istället för att försöka ljuda sig igenom. […] Hur man 
använder sig av hjälpmedlen. 

Anna 
 
Och det viktigaste är ju att du måste kunna många olika metoder och att du måste 
hitta vilken metod som passar vilket barn. 

Berit 
 
 

Berit talar under intervjun mycket om att hon som speciallärare måste ha en 
bred uppsättning av metoder, våga prova sig fram till vad som fungerar samt 
att en stor brist i kompetensen när det handlar om elever som har dyslexi är 
att hon inte kan eller har provat på alla olika metoder som finns. Berit 
uttrycker sig under intervjun såhär om sin brist; 

 
Brister är också att jag inte provat allt. Jag har ju inte sett allt. Det är en brist, man 
behöver hela tiden utvärdera, fundera över; hur gör jag? Hur kan man göra? 

Berit 
 
Anna talar i citatet nedan om hur viktigt det är att sätta sig in i de hjälpmedel 
och material som finns. Detta för att hon som speciallärare ska kunna föra sin 
kunskap om materialet vidare till både elever och klasslärare för att de ska 
kunna använda sig av materialet i klassrummet utan hennes hjälp.  

 
Jag menar när jag ska förbereda allting och när jag ska överlämna någonting så ska 
jag själv försöka liksom läsa in mig på det. Hur fungerar den här, när jag ska lära 
barnet det här och sen är det ju lite krångligt, jag är inte världens bästa datasnille om 
man säger så. Ja, så det är ju främst att vara ett stöd åt både eleverna och lärare som 
jobbar med det barnet oftast. 

Anna 



 
När Anna talar om vilka material och metoder som finns tolkar vi det som att 
hon är väldigt noga med att försöka tillgodose elevernas olika behov och viljor. 
Hon talar om att alla, bara för att de är dyslektiker, inte lär sig på samma sätt 
eller gillar att arbeta med samma saker. I citatet nedan kan vi se hur Anna 
talar om två olika arbetssätt, lyssna på Daisy-spelare eller sitta vid datorn, för 
samma uppgift. 

 
Lyssna in mycket, en del tycker om att sitta och lyssna mycket på Daisy-spelaren, som 
är en CD-spelare medan en del tycker om att sitta vid datorn och göra det. 

Anna  
 

 
De tre lärarrespondenterna framstår som inte lika insatta som 
speciallärarna i vad det finns för hjälpmedel och metoder eller hur dessa 
används. Filip uttrycker i citatet nedan att han har tillgång till hjälpmedel men 
använder sig inte själv av dessa i sin undervisning. Det enda konkreta 
hjälpmedel som han faktiskt nämner är en dator, som inte fungerar bra. Vilka 
hjälpmedel, förutom datorn, han har framgår inte. Genom citatet nedan 
framgår det att hans, enligt oss, att han har en bristande kompetens om 
hjälpmedel som kan användas av elever som har dyslexi.   
 

Ja, tillgång till hjälpmedel har jag, men sen om jag använder dem så mycket, eller ens 
vet hur allt fungerar det är en annan sak. En dator finns i klassrummet, men den 
fungerar ju så där. 

Filip 
 
Specialläraren Anna talar tidigare i texten om hur viktigt det är att sätta sig 
in i hur olika hjälpmedel fungerar för att kunna föra dess kunskaper vidare till 
både elev och klassrumslärare för att eleverna hela tiden ska kunna använda 
sig av sina hjälpmedel. Nästan alla respondenter nämner hur viktigt det är att 
ha ett fungerande samarbete och ett gemensamt ansvar när det gäller allt som 
har med eleven att göra, till exempel när det handlar om hjälpmedel och 
metoder i arbetet med dyslexi. Nedan är två exempel på vad Cajsa och Berit 
säger om samarbetet; 
 

Dela med sig av sina kunskaper så att klasslärarna också verkligen använder 
hjälpmedlen och tar hänsyn till dyslexin vid bedömning och betygsättning och sådana 
saker så att man har en dialog och diskussion. 

Cajsa 
 

[…] det är ju viktigt att man har någon att bolla med. Finns en speciallärare på skolan 
så kan man ju ta hjälp och bolla med den, och finns det inte så kontaktar man SPSM. 

Berit 
 

Daisy-spelaren är ett populärt hjälpmedel bland speciallärarna, alla tre 
speciallärare talar väldigt gott om den och nämner att de själva ofta använder 
den i sitt arbete med elever som har dyslexi. Så här säger Cajsa om detta 
hjälpmedel; 

 
Daisy-spelaren är väldigt bra, den är som en CD-spelare, fast man kan ändra 
hastigheten på hur snabbt de läser. 

Cajsa 
 



Som de flesta andra hjälpmedlen så är detta inget som lärarna spontant tar 
upp och talar om i sina intervjuer. Så när vi väljer att ställa frågan till Erika 
om hon vet vad en Daisy-spelare är och ifall hon då använder sig eller har 
använt sig av den får vi svaret; 

 
Jag har hört om den, men inte använt den själv. 

Erika 
 
Varför Erika inte använder sig av Daisy-spelaren, eller om hon har en i sitt 
klassrum framgår inte i intervjun. 
 
När respondenterna talar om användning, hjälpmedel material och metoder 
så kan man anknyta detta till vad Hansson (2003) säger om teknisk 
kompetens. Den tekniska kompetensen innebär enligt författaren att kunna 
utföra ett arbete, och i detta fall, med hjälp av olika material och metoder. 

5.1.2 Kompetensen har ett samband med samspelet med andra 
 
Speciallärarna Berit och Cajsa talar om vikten av ett samarbete och ett 
samspel mellan lärare och speciallärare och att elever i klassrummet kan ta 
hjälp av varandra.  
 

Sen måste man ju tänka på att det man väljer i helklass, det som en lärare väljer att 
ha, det måste kännas bra för mig också. Man kan inte bara säga att alla ska köra med 
den här metoden. Vad jag kan säga är att till syno och sist måste det ner på ljudnivå 
när eleverna får svårt, att det finns många bra såna metoder, och jag tror att det är bra 
att ha en sån ingång. 

Berit 
 

Jag träffar alla klasslärare en gång i veckan. Då är det handledning, diskussion och 
rådgivning som gäller. 

Cajsa 
 
Elever som kan ta hjälp av varandra, hjälpa varandra och som säger; jag kan läsa den 
här uppgiften till dig så kan vi samarbeta. 

Berit   
 
Lärarna Erika och Filip talar i sina intervjuer om vilken kompetens de har 
för att arbeta i klassrummet med de elever som har dyslexi. De säger att de har 
kompetensen att försöka hjälpa eleverna i klassrummet, och att de till viss del 
anpassar sin undervisning genom att exempelvis ge en muntlig instruktion 
istället för en skriftlig till dessa elever. 
 

Sen fick man ju tänka på att man pratade lite mer, ja att man kanske fick ge en liten 
extra förklaring till de och så där. 

Erika 
 

Jag har ju en kompetens i klassrummet och försöker hjälpa alla elever i klassrummet 
så gott jag kan. Jag pratar extra med den eleven. Ger muntliga instruktioner istället 
för skriftliga, typ. 

Filip 
 
Filip nämner också att han har haft möjlighet att ta stöd av en speciallärare 
när han har behövt det.  
 



Och när jag har pratat och träffat de så har jag fått jättemycket bra tips och idéer på 
hur och vad jag kan göra. 

Filip   
Då respondenterna nämner det sociala samspelet mellan lärare-speciallärare-
elev så kan vi sätta detta i förbindelse med den tidigare litteratur vi har hittat 
om den sociala kompetensen. Hansson (2003) beskriver den sociala 
kompetensen som ett samspel mellan andra människor. 

5.1.3 Kompetensen uppfattas som begränsad  
Lärarna Erika och Filip talar om sin kompetens på ett sätt som gör att det 
kan tolkas som att de besitter en begränsad kompetens inom dyslexi; 
 

Alltså, om man kollar nu bara på lärarutbildningen, vad jag läste, jag har ju lite 
specialpedagogik i utbildning, men inte tillräckligt tycker jag. Det finns ju alltid folk 
att fråga men det är mycket jag tycker att jag saknar. Man kan en del, men man skulle 
behöva kunna mer. 

Erika 
 

Jag känner lite att jag saknar kompetensen att själv arbeta med dyslexi, egentligen. 
Jag fick inte direkt lära mig det i min utbildning, hur man faktiskt arbetar med de 
elever som har dyslexi. Man lärde sig vad dyslexi var och så där, men inte direkt så 
mycket vad man kan göra för att arbeta med det. Så där känner jag att jag saknar 
kompetens. 

Filip 
 

När Erika och Filip talar om sin utbildning menar de på att de saknar en 
bredare specialpedagogisk utbildning. Vi tolkar det som att både Erika och 
Filip ser sin uteblivande specialpedagogiska utbildning som en brist i 
kompetensen när det handlar om dyslexi. I citatet nedan beskriver Filip att 
han har svårt att upptäcka elever med dyslexi tidigt, han menar att det är svårt 
att utskilja om eleven dyslexi eller bara har svårt med läsningen. 

 
Jag känner lite att de eleverna jag jobbar med fortfarande är ganska små. Det är 
ganska svårt att upptäcka om det är dyslexi de har eller om det är någon annan 
språkstörning. Eller om de bara har svårt att knäcka läskoden. 

Filip 
Det Filip beskriver ovan är en brist i hans kompetens i arbetet med dyslexi. 
Som han tidigare beskrivit så anser Filip själv att kompetensen bristen på 
grund av utbildningen. Detta tror vi kan vara en anledning till hans 
svårigheter att urskilja vilka svårigheter som är vad. 

 
 

Genom respondenternas uttalanden om de brister i kompetensen som de har 
så kan vi se en samhörighet med det som Lange och Myrberg (2005) säger i 
sin rapport. Författarna menar att det finns en viss risk för en ”vänta-och-se”-
pedagogik om lärare inte har den nödvändiga kompetensen som krävs för att 
upptäcka dyslexi. 

5.1.4 Kompetensen uppfattas tydligt 
Det framkommer under intervjutillfällena att Berit är särskilt nöjd med sin 
specialpedagogutbildning. Hon menar att vidareutbildningen till 
speciallärare har gett henne den kompetens hon behöver för att bland annat 
arbeta med elever som har dyslexi.  Två av tre lärare antyder under sina 
intervjuer att de är mindre nöjda med sin utbildning då det kommer till att ha 



tillräcklig kompetens för att arbeta med elever som har dyslexi. De menar på 
att de inte direkt fick lära sig, eller inte lära sig tillräckligt, om hur man 
arbetar med elever som har dyslexi. Specialläraren Berit säger såhär om sin 
utbildning;  

 
Jag tycker att min specialpedagogiska utbildning har gett mig jättemycket. Det tycker 
jag. Jag kan mycket, mycket, mycket mer idag än vad jag kunde förut. 

Berit 
 
När Berit talar om sin specialpedagogiska utbildning så påpekar hon att hon i 
dagsläget kan mycket mer än vad hon kunde när hon endast hade sin 
lärarutbildning. Hon ser specialpedagogutbildningen som en styrka när det 
kommer till en ökad, eller tillräcklig, kompetens inom bland annat dyslexi. 
 
När läraren Dina talade om sina styrkor så berättar hon mer om sina egna 
erfarenheter. Hon säger att en styrka är att hon själv sen skolåldern har haft 
svårigheter med skolan, hon menar på att hon vet hur det kan vara för barnen 
som har dyslexi och hon vet att det kan vara jobbigt för dessa elever. Så här 
beskriver hon själv detta; 
 

Min styrka är att jag själv inte har någon diagnostiserad dyslexi, men jag har alltid 
haft väldigt svårt att koncentrera mig och tar in väldigt mycket runt omkring. Och jag 
hade svårigheter att ljuda, svårigheter med vissa delar av alfabetet, vände gärna på b 
och d och treor och femmor. 

Dina 
Det Dina menar är en del av hennes kompetens i arbetet med dyslexi då hon 
själv vet hur det kan kännas att vara ”på andra sidan” d.v.s. att vara en elev 
med svårigheter.  
 
Vi kan även här koppla det som Hansson (2003) skriver om den tekniska 
kompetensen när speciallärarna säger att deras utbildning har gett de mer 
metoder och materialförslag att arbeta med. Vi tror att den vidareutbildning 
som speciallärarna har bidrar till att de har en tydligare uppfattning om sin 
tekniska kompetens. 
 

5.1.5 Med ökad kompetens följer ett ökat ansvar 
Vi frågar respondenterna var gränsen går för en lärares respektive en 
speciallärares uppgift eller ansvar när det kommer till att hjälpa och stödja 
elever med dyslexi och så här svarar en av speciallärarna; 

 
 
Det finns ingen gräns, det finns ju skolor där man inte ens har en speciallärare. Så det 
kan ju inte finns någon gräns. Då är det ju lärarens ansvar. Det är lärarens yttersta 
ansvar. För det är ju den som jobbar med eleven. Jag tycker nog att det är 
klassläraren i det yttersta, för det är ju den som ska sätta alla bedömning och så. Sen 
kan vi ju vara ett stöd där. 

Anna 
 
Speciallärarna Anna, Berit och Cajsa menar alla tre att det är klassläraren som 
har det yttersta ansvaret när det kommer till att hjälpa och stödja de elever 
som har dyslexi. Däremot menar de, som vi tolkar det, att det är de själva som 
sitter på den största kompetensen i arbetet med dyslexi, då det är de som har 
utbildningen och mest kunskap om material och arbetsmetoder. Lärarna 



Erika och Filip säger så här angående vem som har det största ansvaret att 
hjälpa och stödja elever med dyslexi; 
 
   

Det är ganska svårt att säga exakt vem som har ansvaret. Men det blir ju ofta så att 
om inte jag tycker att jag kan hjälpa eleven här i klassrumssituationen så är jag ju 
tvungen att gå till specialläraren för att hon har mer lämpliga uppgifter och material. 

Erika 
 
 
Det är ju mitt ansvar som lärare att se till att eleverna som misstänks ha dyslexi, att 
jag kan lyfta fram dem. Men samtidigt så, ja, en svår fråga. Det är ju liksom, 
speciallärarna som har den utbildningen. Så jag behöver ju dem. Men sen finns det ju 
inte speciallärare på alla skolor, då blir det ju svårt. Så jag vet inte vem det är som har 
ansvaret, det känns som att det är rätt gemensamt. 

Filip 
  
När Erika säger att det är specialläraren som har mer lämpliga uppgifter och 
material att arbeta med tolkar vi det som att hon menar att det är 
speciallärarna som har störst kompetens, då de vet mer och bättre än hon 
själv hur man kan arbeta med dessa elever. Även Filip menar att det är 
speciallärarna som har den största kompetensen genom att de har en bredare 
utbildning inom ämnet. Däremot säger Filip att det är hans ansvar som lärare 
att lyfta fram de elever som han misstänker har dyslexi, men att han sedan 
behöver hjälp av en speciallärare för att kunna erbjuda den bästa hjälpen till 
eleverna då han själv inte har en tillräcklig kompetens. 

5.2 Vad finns det för likheter och skillnader mellan lärares 
och speciallärares uttalanden om sin kompetens som 
innefattar dyslexi? 

Under denna forskningsfråga avser vi att utifrån respondenternas uttalanden 
jämföra skillnader och likheter mellan lärarens och speciallärarens 
uppfattningar om sin kompetens. Vi anknyter dessutom jämförelsen till den 
redovisade litteraturen.  

5.2.1 Teknisk kompetens 

Vi skriver under avsnittet 2.1 Tidigare/aktuell forskning om en författare vid 
namn Hansson som beskriver den tekniska kompetensen. Hansson (2003) 
menar att den tekniska kompetensen är arbetets utförande. Genom 
speciallärarnas och lärarnas uttalanden om sin kompetens blir det tydligt för 
oss och lätt att göra anknytningar till den tidigare litteraturen som handlar om 
teknisk kompetens. Den tekniska kompetensen, som handlar om att utföra ett 
visst arbete med till exempel olika metoder eller hjälpmedel, ser vi väldigt 
tydligt hos alla tre speciallärare. Detta genom att de talar mycket om vad man 
kan arbeta med för metoder och hjälpmedel i form av till exempel datorer eller 
Daisy-spelare i arbetet med elever som har dyslexi. Den tekniska kompetensen 
innebär alltså att man har förmågan att arbeta med och hjälpa elever med 
dyslexi. Speciallärarna beskriver att de har denna kompetens genom att de har 
arbetssättet och vet hur det ska arbeta med dessa elever. När specialläraren 
Anna talar om vikten av att själv lära sig alla hjälpmedel som finns för att 
senare kunna lämna över denna kunskap till andra lärare eller elever så ser vi 
även där att hon har en tydlig teknisk kompetens. När lärarna Filip och Erika 



talar om hjälpmedel så lyfter de inte fram den tekniska kompetensen i första 
hand. Detta kan vi se genom att de båda två säger att de har hört talas om och 
har en viss tillgång till hjälpmedel, men inte använder sig av dessa. 
 
Vissa skillnader mellan de två yrkesgruppernas uttalanden och uppfattningar 
av sin kompetens inom dyslexi kunde uppfattas. Den största skillnaden vi 
kunde se var yrkesgruppernas skilda användning av olika metoder och 
hjälpmedel.  

5.2.2 Utbildning 

Vilken utbildning man har genomfört har också visat sig kunna beskriva en 
viss skillnad i de olika yrkesgruppernas uttalanden om och uppfattningar av 
sin kompetens. Speciallärarna talar om hur nöjda de är med sina utbildningar 
och hur mycket mer kompetens de har fått efter vidareutbildningen till 
speciallärare jämfört med när de enbart var utbildade lärare. Lärarna däremot 
talar mer om en brist i sin kompetens angående sin utbildning, då de säger att 
de inte har fått tillräckligt med specialpedagogik. Vi tror att speciallärarnas 
större tekniska kompetens kan kopplas till deras vidareutbildning till 
speciallärare. Detta för att de troligtvis har fått mer kunskap och insikt om till 
exempel dyslexi samt att utbildningen är mer inriktad på enbart det 
specialpedagogiska medan lärarutbildningen är mer generell. Lärarna säger 
att de saknar det här lilla extra om dyslexi som speciallärarna har. Även här 
kan vi koppla det som Hansson (2003) nämner om teknisk kompetens till 
brister och styrkor inom utbildningen. Vi tror att speciallärarna har fått en 
bredare teknisk kompetens genom att ha en vidareutbildning och tror att 
lärarnas kompetens mer är kopplad till andra frågor som en mer generell 
utbildning och en viss avsaknad av specialpedagogik i lärarutbildningen. När 
det handlar om vilka utbildningar de två yrkesgrupperna har kunde vi se både 
likheter och skillnader i uppfattningarna. Likheten vi kunde se mellan en 
speciallärare och två lärare var att alla uppfattade att lärarutbildningen brister 
när det kommer till en tillräcklig kompetens om dyslexi. Detta såg vi genom 
att en speciallärare hänvisade till sin vidareutbildning som något som har gett 
henne en mycket, mycket större kompetens om till exempel dyslexi. När det 
handlar om utbildningarna såg vi även en stor skillnad när det kommer till 
lärare och speciallärares uttalanden om sin kompetens. Lärarna menar på att 
kompetensen brister medan speciallärarna var, enligt sina utsagor, mycket 
nöjda med sin kompetens. 

5.2.3 Interpersonell och praktisk kompetens  

Interpersonell kompetens handlar enligt Hansson (2003) om att gemensamt 
arbeta mot ett mål och att samarbeta kring en uppgift. Praktisk kompetens 
handlar enligt Hansson (2003) om att kunna utföra uppgifter och att kunna 
ha ett samspel med uppgiften som ska utföras. Genom de uttalanden som 
speciallärarna och lärarna gör i sina intervjuer framkommer det att båda 
yrkesgrupperna besitter dessa två kompetenser, men att det är lärarna som 
främst betonar en bredare kompetens inom dessa områden. Det är lärarna 
som berättar om förmågan att arbeta gemensamt med andra för att hjälpa och 
stödja sina elever med dyslexi på deras resa mot det slutgiltiga målet, vilket 
gör att vi tolkar det som att lärarna uttrycker en interpersonell kompetens. 
Det är lärarna som i klassrumssituationerna måste kunna samarbeta och 
arbeta med de elever som har dyslexi, samtidigt som de har en hel klass med 



många andra elever att arbeta med och hjälpa. Med den praktiska 
kompetensen så måste man kunna samarbeta kring och utföra uppgifter, här 
är det viktigt för alla inblandade att förstå uppgiften och kunna samarbeta. 
Lärare, speciallärare och elever måste kunna samarbeta med varandra för att 
kunna nå en praktisk kompetens. Lärarna talar mycket om att det är viktigt att 
kunna ta hjälp av en speciallärare för att kunna hjälpa sina elever i 
klassrumssituationer då det finns en hel klass att ta hänsyn till. Lärarna var 
noga med att uttrycka sig om eleven i klassrummet och de talade till exempel 
om att det är viktigt att alla fångas upp och förstår uppgiften. För att lyckas 
med detta så berättade några av lärarna att de ofta ger olika instruktioner till 
uppgifter samt att de tänker på att tala mer långsamt. Samarbetar lärare och 
elever mot en uppgift eller ett mål så är det viktigt att instruktionen blir rätt, 
på så sätt kan vi se den interpersonella kompetensen hos lärare. 
 

5.2.4 Ansvarsfördelning 

Under avsnittet 2.1 Tidigare/aktuell forskning bearbetas något som Lange 
och Myrberg (2005) kallar för ”vänta-och-se”-pedagogiken. Det krävs enligt 
författarna en viss kompetens hos lärare för att dessa inte ska tillämpa denna 
”vänta-och-se”-pedagogik. När vi frågade om ansvarsfördelningen gällande 
elever som har dyslexi fick vi fram ganska skilda svar från lärarna och 
speciallärarna. Speciallärarna menade på att det är lärarna som har det 
yttersta ansvaret eftersom det är de som sätter betyg och har hand om eleven 
varje dag. Lärarna ansåg att det var en svår fråga att svara på då de vet att det 
är de som klasslärare som har ansvaret för alla elever i klassen, men att det är 
speciallärarna som sitter på den största kompetensen om dyslexi. Här ser vi 
att kompetensen uppfattas olika, fast ändå lika, av de två olika 
yrkesgrupperna. I deras uttalanden om kompetensen kan vi se både likheter 
och skillnader. Båda yrkesgrupperna är överens om att det är läraren som har 
det yttersta ansvaret då det är de som ska sätta betyg på alla elever. Men vi 
anser ändå att lärarna ser på speciallärarnas kompetens som bredare än deras 
egen när det kommer till elever som har dyslexi. 
 
Vi kan se att det krävs en viss kompetens inom dyslexi för att man ska kunna 
ta beslutet om det är dyslexi eller inte. Lärarna anser sig inte ha den största 
kompetensen så då ”väntar-och-ser” de, och skickar sedan vidare eleverna i 
behov av stöd till specialläraren. 
 

5.3 Resultatdiskussion 
Det vi får fram genom respondenternas svar vid intervjutillfällena är till 
exempel att material och användning av metoder är av stor vikt när det 
kommer till att ha kompetensen att arbeta med dyslexi. Genom detta kan vi 
även se tydliga kopplingar till vad Hansson (2003) skriver om teknisk 
kompetens. De respondenter som trycker på att det är viktigt att ha detta med 
sig är också de respondenter som anses har lite mer kompetens inom 
området. Något annat vi får ut av lärarnas/speciallärarnas svar är att de alla 
tycker att samarbetet med andra är viktigt när det kommer till kompetensen 
inom området dyslexi. Respondenterna talar om samarbetet med andra 
lärare, samarbetet med andra speciallärare och samarbetet med eleverna som 
har dyslexi, detta kan vi koppla till vad Hansson (2003) skriver om social 



kompetens. Alla respondenter, både lärare och speciallärare, håller med om 
att detta sociala samspel är väldigt viktigt i arbetet med dyslexi. Utifrån 
lärarnas/speciallärarnas svar ser vi också att kompetensen uppfattas som 
både stark och som begränsad hos de olika yrkesgrupperna av i princip 
samma anledning – deras utbildning. De som anses ha mer och starkare 
kompetens inom arbetet med dyslexi är de respondenter som har en 
vidareutbildning inom specialpedagogik. De som är utbildade lärare utan en 
specialpedagogisk påbyggnad anser sig ha mindre och mer begränsad 
kompetens än de andra. I och med detta får vi också fram genom 
lärarnas/speciallärarnas svar vid intervjutillfällena att de respondenter som 
anses ha en tydligare kompetens inom arbetet med dyslexi, de som har en 
specialpedagogisk utbildning, också anses ha ett större ansvar när det handlar 
om att hjälpa elever som har dyslexi. 
 
Något vi i resultatet anser överraskande är bland annat det som har med 
ansvarsfördelningen att göra. Vi blir lite chockade över att lärarna och 
speciallärarna har så pass lika fast ändå olika uppfattningar om detta. Att 
speciallärarna anser att det är lärarna som har det största ansvaret, även fast 
det är speciallärarna som har den tydligaste kompetensen kan ses som lite 
överraskande. Det borde ju rent tekniskt vara så att de som har den största 
kompetensen inom ett område också borde vara de som har det största 
ansvaret. Däremot kan vi förstå deras tolkning av detta, i och med att det är 
klassläraren som arbetar med eleverna med dyslexi till störst del i skolan. Som 
lärarna själva säger så är de väl medvetna om att det är deras ansvar att hjälpa 
eleverna med dyslexi att nå sina mål och att de ska få det stödet som krävs, 
men lärarna anser sig ändå inte riktigt ha den kompetens som krävs och 
därför måste de nästan alltid ta hjälp av en speciallärare. Anledningen till att 
vi anser detta vara överraskande är för att vi inte riktigt funderat över detta på 
det här sättet förut. Att det finns en speciallärare på skolorna som hjälper 
elever som har dyslexi eller andra svårigheter har för oss varit självklart. Nu 
inser vi att det inte alltid är en självklarhet att det finns speciallärare på alla 
skolor, och att speciallärarna inte alltid anser sig ha det största ansvaret i att 
hjälpa dessa elever. 
 
Något annat vi i resultatet anser lite överraskande är hur pass missnöjda 
lärarna är med sin utbildning när det kommer till att stärka kompetensen att 
arbeta med exempelvis dyslexi. Inte en enda av de intervjuade lärarna sa att 
de var nöjda med vad de fått med sig från sin utbildning om arbetet med 
elever som har dyslexi. För oss själva, som snart är nyexaminerade lärare, 
innebär detta att vi verkligen fått upp ögonen för vad vi kan om dyslexi och 
hur man arbetar med elever som har den diagnosen. 
 
Anledningen till att vi fick just de svaren vi fick vid intervjutillfällena är 
troligtvis för att vi hade ett relativt smalt perspektiv med få respondenter. De 
intervjuade lärarna och speciallärarna kom från endast två olika kommuner, 
vilket innebär att de troligtvis har liknande erfarenheter. Hade vi haft ett 
bredare perspektiv med fler respondenter från flera olika kommuner och 
städer så hade kanske svaren på våra frågor blivit annorlunda och mer 
varierade.            
 
 



6. Slutsatser 
Slutsatserna vi kunde dra av vår studie är att mycket av den empiri som 
framkom kunde anknytas till den tidigare litteratur vi har behandlat. Vi kunde 
till exempel se tydliga samband mellan det som Hansson (2003) skriver om 
teknisk och social kompetens och det som lärare och speciallärare berättat om 
när de beskrivit hur de arbetar med dyslexi. Vi kunde se att 
speciallärarrespondenterna har fått en bredare kompetens inom dyslexi 
genom att de har en vidareutbildning som berör ett vidare arbete med dyslexi. 
Detta var något som alla lärarrespondenter ansåg att de saknade från sin 
utbildning. Vi drar slutsatsen att speciallärarrespondenterna anser att det är 
klasslärarna som har det största ansvaret när det kommer till elever med 
dyslexi, de anser att det är klasslärarnas ansvar att upptäcka dyslexin, att 
kontakta speciallärare, att se till att eleverna uppnår sina mål och att se till att 
klassrumssituationen fungerar som den ska. Lärarrespondenterna anser 
däremot att det med ökad kompetens följer ett ökat ansvar. De anser att det är 
speciallärarna som vet hur man arbetar med elever som har dyslexi och att det 
är deras ansvar att ta hand om dessa elever.    

7. Metoddiskussion 
Detta har varit en resa som pendlat mycket från enorm glädje till en otrolig 
stress. I början av arbetets gång gick det trögt, vi hade svårt att hitta ett fokus 
och litteraturen var svår att finna. När vi väl hittat ett fokus och undersökt 
relevant forskning samt hittat en bra metodansats började arbetet flyta på som 
det skulle. Ett tag längtade vi till att få sätta oss att arbeta medan vi andra 
gånger inte kände någon glädje utan enbart stress. Tack vare vår handledare 
och de lärare samt speciallärare som ställt upp och hjälpt oss vid arbetet och 
intervjuerna så är vi nu klara. Stort tack till alla som varit där som ett stöd och 
hjälpt oss. 
 
Omfånget på studien är ganska smalt så det är svårt att dra generella 
slutsatser kring vårt fenomen som vi undersöker, kompetensen inom dyslexi. 
Vår tidigare forskning tar upp mer än vad vi har kunnat se eller upptäcka hos 
våra respondenter, detta har lett oss till att vilja undersöka vissa frågor vidare. 
Dessa frågor har vi formulerat under rubriken 8. Nya forskningsfrågor. Vi 
skulle vilja veta mer om kompetensen och undergrupperna av dyslexi samt ha 
en bredare grupp respondenter i en vidare undersökning. 
 
Något som vi upptäckt var negativt i vårt arbete med studien var att en av våra 
sex intervjuer inte blev så bra, vi fick inte ut det vi var ute efter. Detta beror 
troligtvis på att vi vid första intervjutillfället var nervösa och att frågorna inte 
ställdes på rätt sätt. De resterande intervjuerna gav oss mer relevant 
information om fenomenet vi undersöker. Eftersom vi dock enbart hade sex 
respondenter var det svårt att dra generella slutsatser då empirin var relativt 
tunn, men vi anser ändå att vi kunnat se vissa tendenser till vad vi sökt. 



8. Nya forskningsfrågor 
Vid en vidare forskning om ämnet hade vi velat ställa fler frågor om själva 
kompetensen. Nu har vi enbart nuddat vid vad lärare och speciallärare har för 
uppfattningar om sin kompetens inom dyslexi. Efter att ha genomfört 
intervjuerna och sammanställt data upptäckte vi att vi saknade mycket av det 
vi ville åt, som exempelvis de flera olika sorters kompetenser och 
undergrupper av dyslexi som finns.  
 
Under avsnittet 2.1 Tidigare/aktuell forskning tas olika undergrupper inom 
dyslexi upp. Dessa undergrupper har vi, under arbetet med denna uppsats, 
upptäckt inte används i lärares och speciallärares beskrivningar av dyslexi. 
Det talas om att elever med dyslexi är olika och att de lär in på olika sätt, men 
just de begrepp som vi bearbetat under den tidigare forskningen är inget som 
har tagits upp. Vi undrar om denna brist på begreppsanvändning har med en 
bristande kompetens att göra, eller om det finns någon annan anledning till 
att begreppen inte används. Detta är något som vi vidare skulle vilja 
undersöka om forskningen varit mer omfattande.   
 
De nya forskningsfrågorna som formulerats under arbetets gång uppkom för 
att vi upptäckte vid resultatet, resultatanalysen och diskussionen att vi 
saknade vissa uppfattningar. För att få reda på hur den interpersonella 
kompetensen uppfattas hos lärare och speciallärare ville vi ta med 
forskningsfrågan; Hur uppfattar lärare och speciallärare sitt samarbete med 
varandra kring specifika händelser/uppgifter inom dyslexi? För att få reda på 
mer om den praktiska kompetensen skulle vi ha valt att ha med 
forskningsfrågan; Hur uppfattar läraren och specialläraren sin kompetens att 
kunna utföra specifika uppgifter på ett givande sätt? Och för att få reda på hur 
man talar om dyslexi och dess olika former, alltså undergrupper av dyslexi, 
skulle forskningsfrågan: Vilka olika former eller undergrupper av dyslexi 
känner lärare och speciallärare till? ställas. Genom att bearbeta dessa 
forskningsfrågor tror vi att vi skulle kunna få svar på en del frågor som vi i 
arbetet med denna studie har stött på.    

9. Pedagogisk relevans 
Även om vi tycker att slutresultatet i uppsatsen är av stort intresse så inser vi 
att studiens omfång är allt för begränsad för att några generella slutsatser ska 
kunna dras. Om denna uppsats skulle vara av någon relevans för lärare och 
speciallärare skulle vi bli väldigt glada. I en vidare studie med ämnet tror vi att 
den pedagogiska relevansen för verksamma inom skolans värld skulle bli 
större. Då tror vi att speciallärare och lärare skulle se på sin kompetens inom 
dyslexi som något ännu mer viktigt. Vi anser att det är viktigt att se över sin 
kompetens och undersöka om man har det som krävs för att verkligen kunna 
hjälpa de elever som har diagnosen dyslexi. Vi skulle bli glada om lärare och 
speciallärare skulle läsa igenom arbetet och börja reflektera över sin egen 
kompetens inom dyslexi, då denna är så pass viktig för elever i behov av stöd. 
 
Arbetet har varit relevant för oss då vi fått en större insikt om vilken 
kompetens vi själva har inom dyslexi. Vi har fått nya funderingar om vad vi 
har fått för kompetens genom utbildningen och vad vi saknar. Vi har fått en 



större kunskap, genom tidigare forskning, om vad det finns för olika sorters 
kompetens inom dyslexi samt att dyslexi förekommer i många olika former.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågorna 
 
 
Allmänt 
 

• Kön? 
• Ålder? 
• Yrke? 
• Erfarenheter? 

 
Intervjufrågor 
 
Hur upplever du att du arbetar med dyslexi? 

• Inkludering? 
• Kunskapsnivå? 

 
Vad skulle du vilja beskriva som svårigheter i ditt arbete när det kommer till 
ämnesområdet dyslexi? 

• Förståelse? 
• Kunskapsnivå? 
• Hur upplever du att du bemöter dessa svårigheter? 

 
Vilken kompetens har du för att erbjuda den bästa hjälpen och stödet till 
elever med dyslexi? 

• Vilken hjälp/stöd? 
• Vad skulle du vilja erbjuda? 
• Hjälpmedel? 

 
Vad upplever du att du har för styrkor och brister när det kommer till din 
kompetens inom området dyslexi? 

• Kunskapsnivå? 
 
Vad skulle du vilja förändra i ditt arbete för att uppnå önskad kompetens 
inom området dyslexi? 

• Förändringar på verksamheten? 
• Utbildning? 

 
Var anser du att gränsen går för en lärares respektive en speciallärares 
ansvar/uppgift när det handlar om att hjälpa elever med dyslexi? 



Bilaga 2 – Missivbrev  
 
Hej! 
 
Vi heter Johanna Molander och Camilla Sedenborg. Vi läser sista terminen på 
lärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi skriver ett examensarbete 
inom pedagogik som behandlar hur professionella uppfattar och talar om sin 
kompetens inom området dyslexi. Till detta examensarbete ska vi genomföra 
intervjuer med lärare och speciallärare från olika skolor.  
 
Intervjuerna kommer utföras av både Camilla och Johanna. Dessa intervjuer kommer 
ske enskilt, då vi vill ha just Din kunskap om ämnet dyslexi. En ljudupptagning 
kommer ske vid intervjutillfället, men detta är enbart för vårt eget samt för vår 
handledares bruk då vi behöver det för att underlätta transkribering av intervjuerna. 
Vi vill inte på något sätt döma det Du säger eller vad Du har för kunskaper. 
Intervjuerna kommer inte formas på ett positivt eller ett negativt sätt, vi vill vara så 
neutrala som möjligt. Vi vill bara veta vad Du har för uppfattningar om ämnet.   
 
Om Du väljer att delta i vår undersökning ska du veta att det är helt frivilligt och att 
medverkan kan avbrytas när som helst om så önskas. Att tacka JA är inte bindande. 
Din uppgift är att svara på frågor om hur Du uppfattar din kompetens om dyslexi. 
Frågorna kommer att skickas ut till Dig ungefär en vecka i förväg så att du kan känna 
dig trygg och hinna läsa igenom frågorna innan intervjutillfället. Vi önskar komma 
och genomföra intervjuerna måndag, tisdag och onsdag vecka 46. Dag och tid får Du 
bestämma vad som passar Dig bäst. 
 
Om du väljer att medverka i undersökningen, vilket vi skulle tycka var väldigt roligt, 
behöver du ge ditt samtycke till oss. Meddela även dag och tid om du har något 
önskemål på detta. Det här sker via mail till: 
 
xxxxxx@hotmail.com 
eller 
xxxxxx@hotmail.com 
 
Du som deltagare i undersökningen lovas konfidentialitet, vilket innebär att namn på 
medverkande deltagare och namn på verksamhet inte nämns om inte medgivande 
har getts från samtliga medverkande. 
 
De data vi samlar in genom intervjun med Dig kommer enbart användas i detta 
examensarbete. 
 
Hoppas vi ses i vecka 46! 
 
Vänliga hälsningar 
Johanna och Camilla 
 


