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Abstrakt  

Mitt examensarbete handlar om hur verksamma pedagoger uppfattar elever med dyslexi och 

hur de ser på dessa elevers lärande. I min bakgrund framgår dyslexins historik, skillnaden 

mellan läs- och skrivsvårigheter, orsaker till problemet samt pedagogiska perspektiv. För att 

ta reda på hur pedagoger ser på dyslektiska elever har jag genomfört tre intervjuer på tre olika 

skolor. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att kunna beskriva och analysera 

pedagogernas synsätt. Till min hjälp har jag utformat olika frågeställningar som komponerats 

utifrån mina forskningsfrågor: Vilka specialpedagogiska perspektiv finns representerade i 

pedagogernas synsätt och vilka konsekvenser för elevernas lärande har de olika perspektiven? 

Vilka svårigheter och möjligheter beskriver pedagogerna? Hur kan pedagogerna relatera till 

läroplanen och en eventuell handlingsplan? Resultatet från intervjuerna visar att samtliga 

pedagoger ser elever med svårigheter istället för elever i svårigheter, samt att de försöker se 

problematiken som läs- och skrivsvårigheter istället för dyslexi. I den avslutande diskussionen 

framgår det att samtliga pedagoger anser att det man bör avvakta med att utreda elever vars 

läs- och skrivutveckling inte kommit igång, låta eleverna mogna samt att eleverna kan ha en 

lång startsträcka.  

 

Nyckelord: Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, misstanke, handlingsplan, möjligheter 

 
Abstract 

My essay is about how active educators perceive students with dyslexia and how they see 

their students' learning. In my view clear from dyslexia history, the difference between 

reading and writing causes the problem, and pedagogical perspectives. To find out how 

educators look at dyslexic students, I conducted three interviews in three different schools. I 

chose to do qualitative interviews to describe and analyze teacher's approach. To my help, I 

have designed various issues as composed on the basis of my research questions: Which 

special education perspectives are represented in the teacher's approach and the implications 

for student learning, the different perspectives? Which problems and opportunities does 

teachers describe? How can teachers relate to the curriculum and possible action? Results of 

the interviews show that all teachers see students with difficulties instead of students in 

difficulty, and that they try to see problems as reading- and writing difficulties instead of 

dyslexia. In the final discussion, it appears that all educators believe that you should postpone 

investigating students whose literacy development has not taken off; to wait, let the students 

mature and that students may have a long-off distance. 

 

Keywords: Dyslexia, reading and writing difficulties, suspicion, action plan, opportunities 
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1. INLEDNING 
 

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om ämnet dyslexi är att det är ett viktigt område att 

belysa. Detta på grund av att problematiken dyslexi inte uppmärksammas tillräcklig mycket 

under tiden eleverna är unga, vilket leder till vidare konsekvenser i vuxenlivet. Om dyslexi är 

mer förekommande idag eller om det bara uppmärksammas mer idag är nog svårt att svara på. 

En stor andel vuxna lever med dyslexi utan att ha fått en realistisk förklaring på sin 

problematik gällande läs- och skrivförmåga. Undersökningar visar att mellan 20 och 25 

procent av befolkningen har svårigheter att förstå innehållet i en allmän dagstidning. 

Svårigheterna till problemen har olika orsaker, bland annat funktionsnedsättningar. Mellan 

sex och åtta procent av Sveriges grundskoleelever har stora läs- och skrivsvårigheter. Tester 

visar att fyra till fem procent av befolkningen besitter dyslexi (Internetkälla 4). 

Uppskattningsvis finns i Sverige 400 000 personer med dyslexi. Det är därför viktigt att detta 

handikapp inte förbises. Att inte kunna läsa och skriva med normal hastighet är inte ett tecken 

på lägre intelligens, en uppfattning som tidigare varit rådande. Det är inte heller ovanligt att 

lärandet hos de elever vars dyslexi inte uppmärksammas i tid blir lidande (Björk & Liberg, 

1999 samt Kere & Finer, 2008). 

 

Ämnet dyslexi känns angeläget också därför att jag själv är dyslektiker. Min erfarenhet är att 

jag inte har fått den hjälp och det stöd som jag har rätt till, troligen på grund av bristande 

kunskaper om dyslexi hos pedagogerna. Det är tack vare stort stöd från mina föräldrar och en 

del tur jag har kommit så här långt. På grund av ovissheten och okunskapen kring min egen 

dyslexi kände jag mig mindre begåvad. Trots att jag läste läxorna flera gånger och övade 

mycket kände jag mig aldrig tillräckligt påläst för att klara läxor och prov. Koncentrationen 

och förståelsen av undervisningen var dålig, läxorna var täckta av röda bockar och betygen 

var oftast ”IG”. Detta försämrade självförtroendet och jag tvekade om huruvida jag någonsin 

skulle klara skolan för att komma in på gymnasiet och vidare till studier på högre nivå. Istället 

för att genomgå ett test för läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi fick jag glasögon, eftersom 

problemen ansågs bero på synfel. Ingen pedagog övervägde att låta mig genomgå ett 

dyslexitest.  Jag hann slutföra både grundskola och gymnasium, ett år på komvux samt två år 

på universitet innan jag själv beslutade att genomgå en dyslexiprövning. 

 

Med de erfarenheter jag besitter, hoppas jag att som pedagog kunna hjälpa barn och elever i 

samma situation, och förhoppningsvis uppmärksamma deras svårigheter i tid. Allt eftersom 

eleverna blir äldre blir problemen mer komplicerade.  Jag vet själv hur jag har haft det och 

alltid kommer att har det och vill inte att någon ska genomgå skolgången utan den hjälp man 

har rätt till.  

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), 

framgår det att alla som arbetar i skolan ska: ”Utgå från varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

om har svårigheter, organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (s.14). 

 

Därför vill jag med denna uppsats undersöka hur dagens pedagoger uppfattar elever med 

dyslexi och huruvida pedagoger jobbar kontinuerligt med elevernas lärande.  
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2. SYFTE 
 

 

Syftet med denna studie är att utifrån en intervjustudie belysa verksamma pedagogers syn på 

elever med dyslexi och hur deras lärande påverkas. 

 

Studien begränsar sig till pedagoger som arbetar i skolans tidigare år.  

 

 

FORSKNINGSFRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

 Vilka specialpedagogiska perspektiv finns representerade i pedagogernas synsätt och 

vilka konsekvenser för elevernas lärande ger de olika perspektiven? 

 

 Vilka svårigheter och möjligheter beskriver pedagogerna när det gäller diagnos och 

arbetssätt? 

 

 Hur kan pedagogerna relatera till läroplanen och en eventuell handlingsplan? 
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3. BEGREPPET DYSLEXI 

3.1 Historik  
Kere & Finer (2008) förklarar att ordet ”dyslexi” betyder ”svårigheter med ord” samt kommer 

från grekiskans ”dyslexia”, där ”dys” betyder ”svår” och ”lexia” betyder ”tal” och ”ord”. 

  

Høien & Lundberg (1999) skriver att de första vetenskapliga rapporterna om dyslexi bland 

skolelever går 100 år tillbaka i tiden (omkring år 1887). Dessa skrevs av en tysk ögonläkare 

vid namn Berlin, och han var den förste som använde uttrycket ”dyslexi”. Han använde det 

dock om lässvårigheter hos vuxna patienter med hjärnskador. Den engelske skolläraren 

Morgan var den förste som beskrev dyslexi hos barn, år 1896, men han kallade denna form av 

lässvårigheter för ”word blindness”. I Kere & Finer (2008) står också skrivet att år 1886 

upptäckte en engelsk skolfröken en pojke vars läs- och skrivmöjligheter var problematiska 

trots normal begåvning. Detta är av de första fall som beskrivits som dyslexi samt bevisligen 

inte på grund av nedsatt intelligens. På slutet av 1800-talet var det ögonläkaren James 

Hinshelwood som var först med att vetenskapligt föreslå att dyslexi kunde vara en genetisk 

störning, men detta bevisades inte tidigare än på 1950-talet. Under 1920-talet samt femtio år 

framåt skedde inga större utvecklingar av kunskapen om dyslexi. Rådande teorier om 

skillnader i hjärnhalvorna, känslomässiga störningar i uppväxten samt biokemiska 

felfunktioner i hjärnan kvarstod. I Kere & Finer (2008)  framgår att år 1950 utfördes en 

doktorsavhandling med studier av bland annat tvillingar samt familjer med vanligt 

förekommande dyslexi inom familjen. Resultatet visade att dyslexi som regel hörde ihop med 

tal- och språkstörningar samt att det inte sammankopplades med vänsterhänthet, 

ögondominans eller intelligens. Det visades även att dyslexi var mer förekommande hos 

pojkar samt att det ärftliga inslaget varierade mellan olika släkter. De studier och rapporter 

som pedagoger gav i mitten av 1890-talet ligger till grund för den syn på dyslexi som vi utgår 

ifrån än idag.  

 

År 1943 uttalade sig skolläkaren Alfhild Tamm (1943) om vikten av att tidigt hjälpa de elever 

med läs- och skrivsvårigheter. 

 

”[…] tidig diagnos och en snarast möjligt inledd ändamålsenlig behandling [är] av 

största vikt. Det gäller ju att träna upp hjärncentra, vilkas verksamhet är 

otillräcklig, och denna träning sker lättast på ett tidigt stadium. Dessutom skyddar 

man därigenom till god del barnen från mindervärdighetskänslor. Har ångest och 

modlöshet en gång fått insteg, kan även den mest sakkunniga behandling stöta på 

hart när oöverstigliga hinder.” (s. 32)  

 

Idag utförs bestämningen av tillståndet dyslexi utifrån elevens egen livssituation och 

bakgrund. Kere & Finer (2008) skriver att även tester av sinnesfunktioner som syn, hörsel och 

känsel, samt neurologiska och psykologiska funktioner utförs vid dyslexitester.  

 

3.2. Skillnaden mellan begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
Läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som visar sig genom problematik med 

att hantera ord och bokstäver. Detta trots att eleven har normal intelligens. Läs- och 

skrivsvårigheter kan bland annat bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig 

understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande 
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kunskaper i svenska språket (vid annat modersmål) samt dyslexi. (Internetkälla 1) ”Läs- och 

skrivsvårigheter” är den övergripande termen när man talar om samtliga lässvårigheter och 

skrivsvårigheter, oavsett vad som är orsaken till dessa. Termen ”läs- och skrivsvårigheter” 

används ofta som tilltalsnamn för dyslexi, när dyslexi i själva verket är en undergrupp till läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Høien & Lundberg (1999) förklarar att det emellanåt ställs frågan om dyslexins existens. En 

märklig fråga, kan de människor som diagnostiserats som dyslektiker tycka. Det finns de 

forskare som menar att dyslexi i verkligheten är en social konstruktion, och anser att 

svårigheterna som så kallade dyslektiker har bara är av kosmetisk art. Dessa forskare hänvisar 

till att många dyslektiker, trots sina svårigheter, har klarat sig mycket bra i livet. Høien & 

Lundberg menar att vi måste medge att begreppet dyslexi är långt ifrån klarlagt. I dagsläget 

får vi mest information om vad dyslexi inte är. Dyslexi blir de lässvårigheter som inte kan 

förklaras; definitionen visar bara att det med dyslexin är fråga om svårigheter med att tillägna 

sig normal läsfärdighet. Det finns ingen klar gräns (i alla fall inte ännu) som skiljer 

dyslektiker från andra dåliga läsare. Den nyare definitionen framhäver att huvudproblemet vid 

dyslexi är ordavkodning, och att avkodningsproblemen beror på svagheter inom det 

fonologiska området. Det understryks vidare att de dyslektiska svårigheterna är kopplade till 

läsning av enskilda ord. 

 

 

3.3. Orsaker till problematiken 
Språkförmågan är beroende av ett intimt samspel mellan många olika hjärnfunktioner. 

Lundberg & Sterner (2006), lika så Kere & Finer (2008), förklarar att språket är uppbyggd av 

många olika delfunktioner. En del svarar för ordets innehåll och betydelse, andra förmedlar 

associationer, ger orden deras ljudbilder eller skapar möjligheter att särskilja närliggande 

talljud. Andra delar ansvarar för ordens ordningsföljd, språkets grammatik. Tillsammans utgör 

de grunden för hjärnans språkfunktioner och skicklighet att använda språket. Forskning visar 

att detta utgör en svårighet för dyslektiker. Det är ett problem och funktionshinder som inte 

går att råda bot på, utan bara underlätta genom kontinuerlig träning. Orsaken till 

funktionshindret finns redan i fosterstadiet, då nervceller inte hittat sin rätta plats i hjärnan och 

därför är felplacerade. Detta förorsakar inte en sämre hjärnkapacitet, utan utvecklar som regel 

en högre kompetens på andra områden än läs- och skrivförmågan. Detta resulterar i att 

dyslektiska elever som regel är mer händiga och praktiskt lagda.  

Høien & Lundberg (1999) förklarar att dyslexi är ett handikapp som man ärver och det räcker 

att en av föräldrarna är anlagsbärare (med arv menas inte att dyslexin går i arv utan att 

generna går i arv). Det är även vanligast förekommande hos pojkar. Forskarna vet dock inte i 

detalj hur anlagen ärvs. En viktig sak att komma ihåg är att alla dyslektiker inte uppvisar alla 

symtom och inte heller får samma problem. Det går inte exakt att veta hur många som har 

dyslexi, eftersom gränsen mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter 

respektive normal läsning är så marginell. Korttidsminnet är ett annat problem. När en 

dyslektiker ska läsa en text tar det oftast lång tid och det är mödosamt att traggla sig igenom 

texten. När man slutligen tagit sig igenom texten har man problem att komma ihåg vad det 

stod i början eller kanske inte kommer ihåg någonting alls. Dåligt fonologiskt korttidsminne 

har därför negativ inverkan på läsförståelsen. Dyslektiker undviker att läsa för att de läser så 

dåligt, och därmed får de heller inte den lästräning som behövs för att uppnå säker 

ordavkodningsfärdighet. 
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Människor med dyslexi har oftast störningar i det fonologiska systemet, något som visar sig i 

följande moment: 

 

– Problem med att segmentera ord i fonem samt kvarhålla språkligt material i korttidsminnet. 

– Problem med att upprepa långa nonsensord samt läsa och skriva nonsensord. 

– Problem med att snabbt sätta namn på bilder, färger och siffror. 

– Problem med att klara ordlekar där utbyte eller manipulering av språkljud ingår (hemligt 

språk), samt för långsamt taltempo, ibland med diskret uttal. 

  

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att 

kunna utnyttja skriftens principer för att koda språket. Störningen ger sig i första 

hand till känna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

lässtörning. Störningen kommer också klart fram i en dålig rättstavning. Den 

dyslektiska störningen går ofta i släkten, och man kan anta att en genetisk 

disposition ligger till grund för detta. Karakteristiskt för dyslexi är också att 

störningen är bestående. Även om läsningen ibland kan bli acceptabel, så tenderar 

problemen med rättstavningsvårigheterna att kvarstå. Vid en mer grundlig 

kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta 

område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder.” (Høien & Lundberg, 1999. s.21) 

 

Myrberg (2007) förklarar vidare att ett barn med dyslexi inte per automatik förstår vad ett ord 

övergår till att betyda om man muntligt ber dem placera in ytterligare en bokstav i det 

befintliga ordet. Exempelvis: Vad blir det för ord om man sätter in bokstaven ”k” i ordet 

”satt” (skatt)? Ytterligare ett förekommande problem är att bokstäverna har en tendens att 

hoppa omkring i texten och mellan raderna. Detta fick forskarna att söka orsaken i bristande 

ögonkoordination eller brister i samspelet mellan ögonens fixering. Forskning visar att dyslexi 

påverkas även av synen. Det förekommer ingen allvarlig synskada, utan forskning visar att 

ögonen inte rör sig med konstant hastighet över hela texten. Blicken rör sig i stället med 

snabba förflyttningar i så kallade sackader. Emellanåt står blicken stilla för att fixera texten. 

Svårigheter med att följa raden förekommer också. Även förekommande fall är att dyslektiker 

läser och skriver spegelvänt eller läser upp och ner, men detta är mer ovanligt.   

 

Tester utförs ständigt för att få vidare kunskap om huruvida en elev besitter dyslexi eller inte, 

men många test involverar inte eleverna i regelbundna läsaktiviteter. Kathleen M Ngandu 

(Internetkälla 2) anser att observationer i klassrumsmiljö är av mer värde för elevernas 

läsförståelse, och att man genom denna metod ökar chansen att lokalisera elevens problem.  

Ngandu förklarar att det finns problem som är vanligt förekommande hos elever med dyslexi, 

vilket i sin tur försvårar för elevens läs- och skrivutveckling. T.ex. har elever normal 

intelligens, men svårigheter med läsning. Dyslexi finns på alla intelligensnivåer, därför kan 

man finna både högt begåvade personer och lågt begåvade personer med dyslexi med god 

avkodningsförmåga. Det kan, men behöver inte, förekomma någon syn- eller hörselskada. 

Eleverna har problem med muntliga och skriftliga instruktioner samt blir lätt distraherade av 

ljud eller rörelser i omgivningen, speciellt vid gemensamma lässtunder. De har skriv- och 

stavsvårigheter samt svårigheter med kopiering av texter. Eleverna kan uppleva sig 

disorienterade, illa till mods, uttråkade och oengagerade. Dålig attityd gentemot läsaktiviteter 

förekommer. Komplicerade ord lämnas och eleverna är dåliga på att ta till sig ny information. 

Vanligt läsmaterial visar sig inte vara effektivt. 

  



6 

 

Lundgren & Ohlis (2003) förklarar att pedagogernas bristande kunskap om dyslexi medför att 

problemet kvarstår hos eleverna. Elevernas framtid är beroende av pedagogernas förmåga att 

uppmärksamma svårigheten samt anpassa undervisningen. 

 

 

3.4. Visuell och auditiv dyslexi 
Det finns olika typer av dyslexi. De två vanligaste formerna är visuell och auditiv dyslexi. 

Kere & Finer (2008) samt Høien & Lundberg (1999) förklarar att personer med visuell dyslexi 

har problem att se, uppfatta, tolka och minnas ordbilder och därav läser genom att ljuda sig 

fram. Denna metod är ansträngande och går långsamt. Förmågan att urskilja enskilda ljud i ett 

längre ord, exempelvis ”pre-nu-me-ra-tion”, är mödosamt. Kunskapen att både urskilja ljuden 

och sätta samman orden är en förutsättning för att både läsa och skriva. Likaså krävs kunskap 

att se minnesbilder av ordet för att uttala det – ”prenumeration”. Vanligt förekommande är att 

bokstäver samt delar av ord missuppfattas, byter plats eller faller bort. Ljudning används i stor 

utsträckning för att läsa texter. För en dyslektiker är det problematiskt att på egen hand läsa ut 

ord som bara är ett ljud, exempelvis ”Sch” (som i ”Schimpans”), ”Ch” (som i ”Champinjon”) 

och ”Sh” (som i ”Sheriff”). Detta eftersom eleverna måste utifrån ordbilder komma ihåg hur 

denna symbol låter. (Internetkälla 7) 

 

Kere & Finer (2008) samt Høien & Lundberg (1999) förklarar att auditiv dyslexi är mer 

kopplad till ljudosäkerheten. Detta visar sig genom svårigheter med att skilja på ljud som 

liknar varandra och svårigheter med ljudblandning. Denna typ av dyslexi visar sig i tidigt 

skede, redan i första klass. Läsningen sker genom gissningar och i synnerhet av hur personen 

minns ordens utseende, ordbilden. Genom att läsa och träna kontinuerligt kan läshastigheten 

utvecklas till att bli en relativt god och snabb förmåga. Oftast beror detta på igenkännlig 

ordbild, dvs. kunskap om hur orden ser ut. Riskfyllt är i detta skede att eleven lätt läser fel på 

de ord som liknar varandra, och att orden då får fel innebörd. Vanligast förekommande är 

småord som läses fel, exempelvis orden ”den” eller ”det”. Ändelser, bokstäver samt ord 

försvinner bort eller läggs in. Detta medför osäkerheter, en långsam läshastighet eller för hög 

läshastighet vilket leder till att eleven kommer av sig och gissar. Elever med dyslexi har i 

vissa fall även svårigheter med finmotoriken, att forma bokstäver samt att skriva fint. Orden 

hamnar i oordning, följer inte raden och man trycker hårt med pennan. En del tappar prickarna 

från bokstäverna ”i”, ”ö”, ”ä” och ”å” samt vänder på bokstäverna ”b”, ”d” och ”p”. 

 

 

3.5. Tidiga tecken på dyslexi 
I läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

framgår det vad skolan ska uppnå: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 

och tankar i tal och skrift” (s. 10). 

 

Dyslexi bör upptäckas redan under förskoleverksamheten. Dock uppmärksammar pedagoger 

oftast att elever har dyslexi i årskurs 2 eller 3, då läs- och skrivförmågan utvecklas 

fortlöpande. Kere & Finer (2008) förklarar att kunskapen kring problematiken och 

handikappet dyslexi har ökat markant under de senaste 20 åren. Idag finns relevanta resurser 

som kan insättas redan i sexårsverksamheten. Det är upp till föräldrar och lärare att tyda 

varningssignaler och markörer som barnet ger. Detta eftersom barnet snabbt lär sig att dölja 

sina problem och svårigheter.  
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Tidiga tecken är att barnet har svårigheter att lära sig rim och ramsor, högläsning kräver för 

mycket koncentration samt att eleven inte tillfredsställs av att skriva sitt namn. Som regel när 

pedagoger uppmärksammar elever med läs- och skrivsvårigheter avvaktar de med att vidta 

åtgärder i väntan på att se om problemet beror på sen utveckling.   

 

År 1990 undersöktes 32 barn till dyslektiska föräldrar. Høien & Lundberg (1999) informerar 

om undersökningen som uträttats. Barnen följdes från åldern 2 ½ år till och med 8 år. Resultat 

visade att 65 % av barnen var dyslektiker vid åtta års ålder, vilket tyder starkt på att dyslexi är 

i stor omfattning ärftligt. Redan då barnen var 2 ½ år visade de språkstörningar, de besatt 

sämre grammatisk förmåga och otydligare uttal. Vid 3 ½ års ålder hade de problem att sätta 

rätt ord vid rätt bild. Vid 5 års ålder var kunskapen om ord färre än normalt. Undersökningen 

visar tydligt på tidiga tecken i barnets språkliga utveckling som signalerar att de har dyslexi.  

                         

I läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

står det under rubriken ”Strävansmål” att eleven ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära, samt 

ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk”. (s. 9) 

 

På grund av specifika ordavkodningsproblem utvecklas ordförrådet hos elever med dyslexi 

långsammare och de får sämre läsförståelse än elever som är duktiga ordavkodare. Detta är en 

följd av bristande intresse att läsa böcker och uteblivande träning under de tidigare skolåren, 

förklarar Myrberg (2007). Som en följd av problematiken tenderar eleverna att undvika 

svårigheterna genom att välja lättare texter när läsundervisning utövas. Lästimmarna blir 

oftast en skräckfylld upplevelse och föreställningen om misslyckande känns ständigt 

närvarande.  Detta leder till allt större glapp i utvecklingen från de första skolåren till de 

senare skolåren.  De pedagoger som föreställer sig att läs- och skrivsvårigheterna växer bort 

med tiden och att endast inväntad läsmognad behövs, underminerar sina elevers fortsatta 

utveckling. Vanligt förekommande är att elever med god läskunskap tenderar att få mer tid av 

pedagogerna under lektionstiden än de eleverna med nedsatt eller knappt befintlig läskunskap. 

Om inte stöd tillförs åt elever med svagare läskunskaper blir glappet mellan dem och elever 

med god läsförmåga allt större. 
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4. SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE I GRUNDSKOLAN 

 
 

I Persson (2001) framgår att specialpedagogik oftast innebär att ta ut elever med svårigheter 

till mindre grupper eller enskilt. I vissa fall tränar man grundläggande kognitiv och social 

färdighetsträning eller annorlunda metodik eller pedagogik än vad som utfärdas i storklass. 

Tempot är lägre och annan inlärning än vanlig eller traditionell undervisning utfärdas. Vad 

som bestämmer vilka elever som får specialpedagogisk hjälp varierar, allt från att eleven har 

allmänna inlärningssvårigheter, socioemotionella problem, fysiska eller motoriska 

funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, problem med matematik eller 

engelska, eller till och med lärarens undervisningsproblem; alltså att läraren inte når fram till 

vissa elever. Høien & Lundberg (1999) menar att tidig identifiering och fokus på symtomen är 

viktigt för att hjälpa eleverna att utvecklas till fungerande och produktiva vuxna människor. 

Även ett fonologiskt grundarbete, direkt undervisning, stimulering och god inlärningsmiljö 

har stora inverkningar på elevernas utveckling. Det finns bevis på att problematik med 

erfarenhet från skolan, som inte bemötts i vuxenlivet kan leda till större risk för psykologiska 

problem, exempelvis depression, ängslan och dåligt självförtroende. Tidigt omhändertagande 

kan minska dessa problem. (Internetkälla 3)   
 

”Det är olyckligt om man med dyslexi endast avser läs- och skrivsvårigheter. Sådana problem 

kan ha många olika grunder – sen mognad, olycklig skolstart, olämplig läsundervisning, 

kaotiska hemförhållanden med understimulans, vanvård och försummelse, ett annat 

modersmål än skolspråket etc.” (Lundberg & Strener, 2006. s.57) 

 
Ngandu (Internetkälla 2) ger råd till pedagogen för att göra det lättare att lära ut till elever 

med dyslexi. Dessa är att lyssna på eleven, anteckna intressen och använda intresset för att 

locka till undervisning, samt att använda sig av material från elevens kunskapsområde. 

Klassrumsmiljön ska kännas intressant, engagerande och inspirerande. Att vara glad och 

skratta mycket ger en positiv känsla och atmosfär. Vidare kan man skriva kortare texter, 

exempelvis vykort, och låta eleverna göra egna böcker.  Man kan låta eleverna välja sitt eget 

material och egna böcker, göra en tidning, utföra en teater från elevernas närstående 

barnböcker, eller fotografera och skriva till bilderna eller låta eleverna skriva ner texten från 

sin favoritsång. Ngandu uppmanar pedagogen att använda elevernas kompetenser och låta 

eleverna förklara för varandra. Undervisa endast grammatik efter att eleven bekantats med 

orden från meningar. Lär eleverna se syftet med läsningen/undervisningen. Pedagogen bör ha 

högläsning för eleverna dagligen.  

 

4.1. Bedömning av läs- och skrivutveckling 
Myrberg (2007) förklarar att läs- och skrivutvecklingsbedömningar finns utformade i många 

former och är olika för olika syften. År 1998 utformades ett amerikansk läs- och 

skrivutvecklingsschema som baseras på forskning om läs- och skrivutveckling och läs- och 

skrivsvårigheter. Schemat beskriver läs- och skrivutvecklingen i fyra utsträckningar – läsa 

ord, skriva ord, läsa text och skriva text. Med hjälp av modellen kan pedagoger utan 

specialpedagogisk hjälp underlätta för elevernas normala eller avvikande utvecklingsmönster. 

Schemat är ett exempel på pedagogisk diagnostik. Schemat används från förskoleklassen till 

och med skolår fyra. Det används både för att bedöma läsutveckling samt ge indikationer på 

läsproblem.  
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I följande två tabeller visar Myrberg (2007) vad en elev mellan 7 och 10 år ska klara av och 

ska visa indikationer på att snart ska klara av, i fråga om standardkunskap. Befinner eleven sig 

utanför har eleven troligtvis någon typ av läs- och skrivsvårighet.  

  

 

 

Tabell 1.  

 

Tabellen visar vad som förväntas att en elev ska klara av i sin läs- och skrivutveckling. 

 

 7år 8år 9år 

 

Läsa ord 
Avkodar ljudliga 

enkelstavelsord. 

Läsordförråd om 

300-500 ord. 

Segmenterar ord i 

fonem. 

Avkodar ljudenliga 

flerstaviga ord. 

Använder fonologi 

för att läsa okända 

eller svåra ord. 

Kan härleda ords 

betydelse från rot-

morfem, prefix och 

ändelser. 

 

Läsa text 
Övergår från 

pseudoläsning till 

verklig läsning. Kan 

avgöra om en mening 

är fullständig. Väljer 

egna böcker. 

Läser spontant om 

meningar men förstår 

ej. Diskuterar 

likheter och 

skillnader mellan 

figurer och händelser 

i texten. 

Läser högt med flyt 

och förståelse 

samtidigt. 

 

Skriva ord 

Använder fonologi 

för att stava okända 

ord. 

Representerar 

samtliga fonem i ord 

som skrivs på egen 

hand. 

 

 

 

 

Skriva text 

Skapar egna texter 

för andra läsare. 

Använder stor 

bokstav och punkt 

korrekt. 

Föreslår själv 

förbättringar av egna 

texter. Kan skriva 

egna texter av olika 

slag; sagor, brev, 

meddelanden, 

minneslistor. 

Ger konstruktiva 

synpunkter på andras 

texter. Skriver själv 

flera olika slags 

texter; bokreferat, 

längre texter. 
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Tabell 2.  

 

Tabellen nedan visar indikationer på elevers läsutveckling mellan skolår 1 och 4. 

 

 Fonologisk 

medvetenhet 
Ordavkodning  Läsflyt Läsförståelse Läsintresse 

 

Slutet  

år 1 

Kan ljuda 

samman tre 

talade 

språkljud, t.ex. 

”s-o-l”. 

Kan läsa nya 

ord med enkel 

ljudstruktur 

på egen hand, 

t.ex. 

”v-e-t-a”. 

Läser 

högfrekventa 

ord utan att 

ljuda. 

 

Läser och 

förstår enkla 

meningar. 

Blir glad, 

förväntansfull 

inför 

högläsning. 

 

Slutet  

år 2 

Klarar enkla 

fonemaddition, 

t.ex. 

”Vad blir det 

om man sätter 

S framför 

kratta?”. 

Kan enkelt 

avkoda 

nonsensord. 

Läser en hel 

barnbok med 

enkel text 

och många 

bilder på 

egen hand. 

Uppfattar den 

röda tråden i ett 

händelseförlopp 

i texten. 

Går ofta till 

biblioteket på 

eget initiativ. 

Slutet  

år 3 

/Början 

år 4 

Kan bilda 

många ord 

som börjar på 

samma 

språkljud. 

Kan läsa de 

flesta vanliga 

ord i en text 

snabbt och 

utan att ljuda. 

Hinner med 

att läsa 

textremsan 

på TV. 

Läser 

koncentrerat, 

engagerat och 

länge. 

Berättar och 

kommenterar 

ofta egna 

läsupplevelser. 

 

 

4.2. Bornholmsmodellen  
Olika forskningsresultat visar på ett starkt samband mellan den fonologiska medvetenheten 

och elevers förmåga att förstå den alfabetiska principen och utveckla en god läsförmåga. 

Bornholmprojektet (Internetkälla 5) uppkom av en grupp skolpsykologer från Bornholm. 

Projektet bestod av dagliga stunder av språklekar, mycket strukturerade. En grupp med 

riskgruppselever följdes speciellt ingående. Det visade sig att denna grupp gynnades allra 

mest av språklekarna. Slutsatsen forskarna drog var att förmågan att uppmärksamma 

språkljud, fonem, kan utvecklas genom riktade aktiviteter med systematiska dagliga 

språklekar. Bornholmsmodellen används i stor utsträckning av förskollärare och modellen står 

inskriven i många kommuners utvecklingsplaner. Bornholmsmodellen har utvecklats till ett 

pedagogiskt arbetssätt med mål att utveckla och fördjupa barnens fonologiska medvetenhet. 

Materialet omfattar av en bok med språklekar, kort med bilder och bokstäver, spel och ett 

normerat kartläggningsmaterial. Man använder sig av lyssnande och koncentration som 

inriktar uppmärksamheten mot allmänt ljud. Målet är att kunna uppmärksamma språkljud, 

fonemen. Rim och ramsor som utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i 

språket samt skilja mellan innehåll och form. Uppdelning i meningar och ord som utvecklar 

förmågan att upptäcka att ord kan delas in i mindre enheter. Eleverna jämför korta och långa 

meningar samt uppmärksammar ord av varierande längd (”tåg” jämfört med ”nyckelpiga”). 

Man övar på att laborera och leka med sammansatta ord, exempelvis att ”sol” och ”ros” kan 

bli ett helt nytt ord.  Man övar även på uppdelning i stavelser som utvecklar förmågan att 

uppfatta stavelserna i ord (analys) och föra samman dem till ord (syntes), samt på uppdelning 
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i fonem som innebär förmågan att urskilja första och sista ljud i ord samt identifiera och dela 

upp ord i fonem (analys) samt föra samman ljud till ord (syntes). (Internetkälla 5) 
 

Att på ett varierat och roligt sätt få leka, spela och upptäcka språkets alla delar, stärker 

elevernas fonologiska medvetenhet. Förståelsen av den alfabetiska principen utvecklas. 

Barnen upptäcker samband mellan språkljuden och bokstäverna. De första bokstäverna ljudas 

samman till ett ord. Bokstäverna får en innebörd och förståelsen står klar. Barnet har förstått 

den alfabetiska principen och knäckt den alfabetiska koden. Studier visar att dagliga pass med 

språklekar och fonologiska övningar under cirka 20 minuter i åtta månader för en 

sexårsverksamhet ger en bättre språkuppfattning. Kommunikation i barngruppen samt en 

målsättning att alla skall lyckas är viktigt (Kere & Finer, 2008). 

 

 

4.3. Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling. 
Kere & Finer (2008) anser att alla skolor borde ha en handlingsplan från förskoleklass till 

årskurs nio. Detta för att sätta in stöd och åtgärder för att hitta elever med läs- och 

skrivsvårigheter tidigt. 

 

I kommunerna Köping och Norsjö har handlingsplaner (Bilaga 2) utarbetats för 

utvecklingsarbetet inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Lokal handlingsplan för 

elever i behov av särskilt stöd för att utveckla det specialpedagogiska arbetet med elever i 

åldrarna 6-16 år som är i svag språklig medvetenhet eller har läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi. Arbetet leds av en styrgrupp som har hjälp av nyckelpersoner från varje skolenhet i 

kommunen. Tillsammans med representant för Myndigheten för Skolutveckling formulerades 

fem mål för projektet. Mål och förslag på hur kommunen skall uppnå målen finns i en 

handlingsplan. Först låg fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter, men har vidgats till att 

innefatta samtliga elever. Dagens elever använder mindre tid till läsning och detta påverkar 

resultat i skolan. Dessa elever behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter men deras bristande 

träning ger låg läshastighet och dålig skrivförmåga. I skolans uppdrag ingår att kompensera 

brister hos eleverna för att klara arbetet i skolan. Varje lärare dokumenterar elevernas läs- och 

skrivutveckling och ansvarar för att åtgärder sätts in för att eleven når kursmålen. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter skall åtgärdsprogram utarbetas och genomföras med hjälp av 

specialpedagoger, speciallärare och andra pedagoger. För att kunna stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter måste elevernas specifika problem kartläggas. Handlingsplanen är utarbetad 

för att underlätta specialpedagogers och speciallärares arbete med dessa. 

 

 

4.4. Elevmaterial som stöd 
Det finns ett flertal hjälpmedel som elever och pedagoger kan använda för att underlätta 

undervisningen och vistelsen i skolan. Det viktiga är att eleven tror på sin kunskap. I 

läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står 

det följande: ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, samt 

utvecklar tillit till sin egen förmåga” (s. 9). Lundgren & Ohlis (2003) upplyser om att det 

finns läroböcker som underlättar betydligt för eleverna i sin undervisning. De består främst av 

huvudsatser där färre synonymer, metaforer och liknelser används. En bra text ska intressera 

läsaren, ge informationen i lagom portioner och successivt gå från lättare till svårare. Det 

underlättar även om boken är skriven med ett personligt berättande, är tilltalande och 

resonerande. Men det går även att använda sig av lättlästa böcker för att underlätta för 
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eleverna. Det finns många förenklade versioner av litteratur där det är begränsat med 

huvudsatser och få personer inblandade. Abstrakta begrepp och synonymer undviks.  

 

Ett annat alternativ är ljudböcker. Idag finns det närmare 100 000 inlästa böcker i Sverige. I 

stort sätt alla romaner och en hel del facklitteratur, berättelser, faktaböcker (historia, geografi, 

medicin med mera). Det finns även böcker översatt till ca 45 olika språk. Inläsningen görs i 

normal läshastighet och relativt neutral. Studier visar att detta leder till (i liten skala) bättre 

läsning men främst förbättrad självförtroende, uppmuntrande, att eleverna blev sedda av 

läraren och blev mer intresserade av läsning. Elevernas läshastighet och ordförråd förbättrades 

och eleverna lärde sig att tala bättre och upptäckte själv de fel de gjorde när de läste.  

 

4.4.1. Datorn som hjälpmedel 
Trageton (2007) förklarar att användning av datorn vid skrivning samt för att bekanta sig med 

bokstäver visar positiva resultat för elevers läs- och skrivutveckling, även för dyslektiker. För 

gynnsam utveckling bör eleverna mestadels arbeta i par vid skrivningsuppgifter på dator, dels 

på grund av det sociala samspelet ska stimuleras men även för att de ska hjälpa och rätta 

varandra. Trageton rekommenderar att eleverna avser att använda både stora och små 

bokstäver vid skrivuppgifter vid dator för att lära sig skillnaden samt se skillnaden. Att leka 

med storleken på texten är även det en del i utvecklingen. Genom att skriva med datorn har 

eleverna förmåga att lätt ändra det som blivit fel samt flytta om raderna. Eleverna kan 

använda fet stil, kursiv, understruket eller ändra färger, och helt enkelt leka sig fram i sin 

utveckling. Förslagsvis ska eleverna skiva med typsnittet ”Arial” eller med ”Comic Sans 

MS”. Spökskrift är en av de tidigare träningsformerna i datoranvändning. Detta används oftast 

av barn i lägre åldrar och elever med läs- och skrivsvårigheter. Då skriver eleven texten med 

vilka bokstäver som helst och efteråt beskriver eleven vad som står och lärare skriver ner 

texten på korrekt sätt.  

 

I läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

står det: ”Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans 

ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, samt behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.” 

(s. 9) Utan dessa hjälpmedel vore det näst intill en omöjlighet för barn och elever med dyslexi 

att klara skolgången. 
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5. LÄRANDETEORETISKT PERSPEKTIV 

 
 

Inom skolvärlden och den pedagogiska världen finns många teorier och åsikter om vad som är 

rätt och fel angående undervisningen samt hur elevers inlärning bör ske. Det har alltid funnits, 

och finns även idag, ett stort antal elever i olika utvecklingsfaser och som kräver olika 

metoder. Vissa elever har någon typ av diagnos, andra har ”perfekt” läs- och skrivutveckling 

medan vissa utvecklas efter normen. Säljö (2000) tar upp i sin bok om hur människor lär och 

under vilka omständigheter de utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag – såväl 

intellektuella som manuella. 

 

5.1. Sociokulturellt perspektiv 
Ordet ”social” betyder att vi är förankrade i en kultur och en gemenskap och att på det sättet 

vi tänker och handlar påverkas i alla situationer. Det betyder också att ha relationer och att 

vara i interaktion med andra människor. Genom denna interaktion lär sig barn värderingar. 

(Dysthe, 2003) Begreppet ”sociokulturellt perspektiv” utgår ifrån det sociala och kulturella 

sammanhanget. Det är viktigt för att förstå interaktion, lärande samt utveckling (Nilholm, 

2007). 

 
”Från ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation själva förbindelseledet 

mellan individuella mentala processer och sociala läroaktiviteter”(Dysthe, 2003. s.10). 

 

Sociokultur är samspelet och samarbetet mellan människor då en individ utvecklar sina 

kognitiva färdigheter (sin uppfattning om sig själv och andra människor), menar Säljö (2000). 

Det sociokulturella perspektiv som introduceras har en tydlig utgångspunkt från den ryske 

psykologen Lev S. Vygotskijs tankeväckande och mångtydiga idéer, tanketraditioner som 

spelar stor roll i forskning samt vardaglig praktik.  Det sociokulturella sammanhanget anses 

vara av stor betydelse för individens utveckling. Vygotskij formulerade sina idéer om 

mänsklig utveckling under 1920- och 1930-talen. 

 

Säljö (2000) menar vidare att som art är människan läraktig, och har förmågan att ta vara på 

erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Lärande kan äga rum på individuell 

eller kollektiv nivå. Människor lär som individer och i kollektiv. Teknologisk och social 

utveckling påverkar de sätt vi får del av information, kunskaper och skaffar sig färdigheter. 

Men det är inte bara vad eller hur mycket vi skall lära oss som förändras. En grundläggande 

tes är att också de sätt vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av vilka kulturella 

omständigheter vi lever i. Enligt det sociokulturella perspektivet är det den sociala 

omgivningen och kulturen som är mest avgörande för hur individens lärande och utveckling 

sker.  Genom att erfara andras diskussioner om hur de föreställer sig världen, blir eleven 

medveten om vad som är av intresse och värde. Eleven lär sig att urskilja detta ur den mängd 

iakttagelser som kan göras i varje situation.  

 

Dysthe (2003) förklarar att lärandet har med relationer att göra, lärande sker genom 

deltagande och genom deltagarnas samspel. Språk och kommunikation är grundläggande 

element i läroprocesserna, balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande 

aspekt på varje läromiljö.  
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Lärandet är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i 

vid mening. Läroprocessen är också social, att lära sig delta i diskurserna och praxis i de olika 

grupper man tillhör är således en del av lärandet. Om en elev med svårigheter ständigt plockas 

ut från ordinarie klassrum försummas denna sociala inlärningsdel. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi behöver höra ord och hur orden används i olika sammanhang. 

Av att sitta enskilt med endast en pedagog ger inte eleven den sociala och verbala kunskap 

som behövs för att träna sin läs- och skrivförståelse. Det är viktigt att lära från varandra. 

Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Kunskap 

konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar inom en kulturell 

gemenskap. Vilken syn man än har på lärande är motivation och engagemang avgörande. Det 

framhålls dock olika starter beroende på vilken utgångspunkt man har. Det är avgörande för 

motivationen i vilken mån skolan lyckas skapa en god lärmiljö och situationer som stimulerar 

till aktivt deltagande. Genom att elever bland annat känner sig uppskattad både som någon 

som kan något och som någon som kan betyda något för andra. Både hemmiljön och klassen 

påverkar motivationen. Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på 

upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som 

viktiga i de grupper man ingår i.  

 

 

Ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94): 

”Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra.” (s. 9) ”Lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda 

sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

reflektera över erfarenheter samt kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.” 

(s. 10)
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6. SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIV 

 
 

För elever med dyslexi kan deras möjligheter och svårigheter i deras lärande beskrivas och 

förklaras ur olika perspektiv. I de två nedanstående styckena tar Persson (2001) upp skillnader 

mellan det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. Nilholm (2007) tar upp 

om det kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet.  

 

6.1. Relationellt perspektiv och kategoriskt perspektivet 
Relationellt perspektiv är när eleverna (med någon typ av läs- och skrivsvårighet) är i samspel 

med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. I det relationella perspektivet befinner sig inte 

problemen hos eleven utan i stället hos omgivningen, genom omgivningens problematik med 

avvikelse hos vissa elever. När man jobbar runt eleven för att förändra omgivningen jobbar 

man efter långsiktiga mål. I det relationella perspektivet anpassar man undervisningen till alla 

elever, oavsett svårigheter inom samma klass. Klassläraren får hjälp av en specialpedagog att 

planera undervisning och upplägg. Perspektivet ser elever i svårigheter. Tidsperspektivet ses 

som långsiktigt och man jobbar med eleven, läraren (arbetslag) och lärandemiljön. Det 

kategoriska synsättet är det sätt som används mest än idag. I detta perspektiv är det eleven 

som är problemet och specialpedagogerna ska hjälpa eleven med de resurser som finns att 

tillgå, så att eleven blir kvitt problemet. Problemet försvinner genom att ändra på eleven och 

inte på samhället. I det kategoriska perspektivet är lektionerna ämnesspecifika och 

undervisningscentrerade, och elevens undervisning är direkt relaterad till elevens svårigheter. 

Man betraktar elever som personer med svårigheter, antingen medfödda eller inbundna. 

Tidsperspektivet ses som kortsiktigt och det är endast eleven som är i fokus. Det är 

speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal som jobbar med dessa elever.  

 

 

6.2. Kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet och 

dilemmaperspektivet 
Inom specialpedagogik har det kompensatoriska perspektivet haft och har i stor utsträckning 

en dominerande position. En avgörande tendens i detta perspektiv är att lokalisera egenskaper 

som är problematiska hos elever. I det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2007), 

är den grundläggande iden att kompensera individerna för deras problem. Syftet är att 

identifiera problemgrupper, söka efter psykologiska och neurologiska förklaringar och skapa 

metoder för att kompensera problemen som eleverna uppvisar. Denna forskning har sin grund 

i medicinsk och psykologisk tradition.  Frågeställningar som står som grund i det 

kompensatoriska perspektivet är: ”Hur bearbetar individen det skrivna språket? Vilka 

förmågor krävs för att tillgodogöra sig detta? Var brister det hos de individer som har stora 

problem med detta?” (s. 20). Nilholm menar med detta: var går kriterium för problemens 

omfattning?  När är det en onormal utveckling hos eleverna? Specialpedagogik antyder att det 

finns situationer där det normala avviker från normen och att man riktar sin undervisning till 

specifika avvikande grupper. En utgångspunkt i det kompensatoriska perspektivet inom 

specialpedagogiken är att man avgränsar mindre grupper som utgör utgångspunkt för 

forskning.  
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DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) samt ICIDH (international 

classification of impairments, diseases handicaps) är utarbetade system för att diagnostisera 

eleverna. Det kritiska perspektivet är kritiskt till allt som det kompensatoriska perspektivet 

står för menar Nilholm (2007). Detta perspektiv menar att diagnostiseringen som det 

kompensatoriska perspektivet står för endast är ett sätt att undkomma att förändra sitt sätt att 

fungera, eftersom misslyckanden betraktas som en konsekvens av elevernas brister. 

Perspektivet ser även specialpedagogik som något icke-önskvärt, eller snarare att 

specialpedagogikens värderanden betraktas som icke-önskvärda.  

Det kritiska perspektivet är kritiskt till att skolmisslyckanden endast beror på ett onormalt 

tillstånd hos eleven. I det kritiska perspektivet söker man faktorer till bakomliggande 

specialpedagogisk verksamhet.  Specialpedagogiken betraktas som en verksamhet som 

marginaliserar och pekar ut eleverna. Detta perspektiv menar i stället att problemet ska sökas 

bortom eleven. Skolan ska med utgångspunkt i demokratiska värderingar vara en bra miljö för 

den mångfald som barn representerar. På det sättet kan man inte lokalisera problemen hos 

eleverna utan elevers olikheter bör ses som resurser för skolans arbete och utveckling. 

Nilholm (2007) förklarar att dilemmaperspektivet liknar det sociokulturella perspektivet på 

lärande på grund av intresset för hur dilemman uttrycks under olika sociokulturella 

förhållanden.  I detta perspektiv utgår man från ständigt förekommande dilemman i någon 

utformning och sedan studerar man vilka uttryck dessa dilemman får i konkreta, 

sociokulturella sammanhang. Dilemman är motsättningar som inte går att lösa samt att det 

hela tiden kommer nya. Dilemman är vanligt förekommande och ibland viktiga för vårt 

sociala liv och vårt tänkande. Exempelvis är lärandet ett dilemma som fungerar som 

överföring av kunskap eller en aktiv handling. Alla elever ska ges liknande kunskaper och 

färdigheter, detta trots att utbildningssystemet ska anpassa sig till alla elevers individuella 

olikheter och dilemman, snarare än att hitta lösningar på samtliga dilemman. Det vill säga, 

elever är berättigade att ha olika intressen, erfarenheter, talanger och så vidare. 

Specialpedagogik har bidragit till att homogenisera grupper och utgjort ett sätt att hantera 

dilemman. Ett dilemma behöver inte innefatta endast svaga elever, utan det definierar 

samtliga elever; både högpresterande och svaga.  
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7. METOD 

 
 

I metoddelen kommer jag att redogöra för studiens process. Studiens syfte är att se över 

pedagogers syn på elever med dyslexi och deras lärande. För att ta reda på det syftet samt 

forskningsfrågeställningar jag ställt upp kommer jag att använda mig av en hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt och en kvalitativ ansats som grund för min studie. Valet att 

använda intervju som forskningsmetod och inte av exempelvis enkäter eller observationer är 

på grund av att en intervju ger en djupare och personligare tolkning av pedagogernas svar. 

Genom intervjuer kan följdfrågor ställas och jag som forskare kan läsa av pedagogernas 

kroppsspråk och röstläge, vilket inte observationer eller enkäter ger.    

 

7.1.  Vetenskapsteorier 

 

7.1.1. Hermeneutisk tolkning 
Kvale (2009) förklarar att hermeneutiken handlar om tolkning av texter.  Syftet med metoden 

är att hitta en användbar och gemensam förståelse av en texts mening. Forskningsintervjuer är 

samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som 

ska tolkas. Det är vid analysen av kvalitativa intervjuer vanligt att först läsa igenom intervjun 

för att få en allmän syn över texten. Sedan går man tillbaka till vissa delar och särskilda 

uttryck för att försöka utveckla och få fram det väsentliga i resultatet. Patel (2003) förklarar 

vidare att hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en 

forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. Hermeneutikern anser att vi (människor) 

har förmågan att förstå andra människor samt vår egen livssituation genom att tolka mänskligt 

liv, existens, människors handlingar och mänskliga livsyttringar utifrån uttryck i det talade 

och skrivna språket. Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet 

(intervjupersonen) subjektivt utifrån sin egen förförståelse. För att förstå och tolka 

intervjupersonen utgår forskaren från förförståelse, kunskap, de tankar, intryck och känslor 

som forskaren har. Detta är en tillgång och inte ett hinder i förståelsen. Hermeneutikern 

försöker se helheten i problemet. Forskaren som tolkar en text, till exempel en utskriven 

intervju, börjar först läsa hela intervjun för att försöka förstå helheten. Därefter läser forskaren 

delar av texten var för sig, för förförståelse av texten. 

 

 

7.2. Kvalitativa forskningsintervjuer  
En intervju är ett möte med en eller flera personer. Intervjuaren vill ha fram vissa uppgifter 

och stimulerar de intervjuade att berätta eller svara på frågorna. Det som behövs för 

undersökningen antecknas och används som underlag i analysen. (Kvale, 2009) Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur 

den intervjuades värld. Detta är en relativt personlig intervju. All forskning undersöker 

egentligen kvalitet. Det är ändå möjligt att skilja mellan kvalitativa och kvantitativa 

forskningsintervjuer bland annat genom att jämföra ansatsen samt typer av frågor man ställer, 

typer av svar man förväntar sig eller typer av variabler (Nyberg, 2000). Vidare skriver Nyberg 

(2000) att frågor som ”vem?”, ”hur?” eller ”på vilket sätt?”, ger bra svar till en kvalitativ 

intervju.  
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Dessa frågor ger uttryck som ord och satser. Utifrån Kvale (2009) har valet av 

undersökningsmetod tagits, den kvalitativa forskningsmetoden, där syftet med intervjuerna är 

att få fram så genuina svar som möjligt, med avsikten att tolka deras mening. Intervjun är 

fokuserad på vissa teman i den intervjuades värld, den är varken strängt strukturerad med 

allmänna frågor eller med frågor som inte är styrda.  

Intervjuformen omfattar olika komponerade (relevanta) frågor, men det finns möjlighet att 

göra förändringar i vad gäller frågornas form och ordningsföljd för att intervjun ska hålla så 

bra flyt som möjligt. Den som intervjuar ska leda intervjun på ett personligt sätt som ska ge en 

fri dialog med tillhörande följdfrågor. 
 

”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla 

situationer till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord.” (Kvale, 2009, s. 70). 
 

 

7.3. Val av intervjupersoner   
Orsaken till att intervjuerna genomförs på de valda skolorna bygger på tidigare kontakter, 

vilket benämns som ”bekvämlighetsurval”. Detta innebär att deltagande till studien väljs ut på 

grund av tillgänglighet. Bryman (2001) förklarar att ett så kallat bekvämlighetsurval betyder 

att man vid en intervju väljer sådana personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

Det är dock inte slumpmässiga val, utan medvetna val av personer som kan svara på de frågor 

som finns och är utbildade eller intresserade av ämnet. En situation där det kan vara 

acceptabelt att använda ett bekvämlighetsurval är då man genom en tillfällighet får 

möjligheten att samla data från ett urval av respondenter. Detta är en möjlighet som man inte 

får gå miste om. De data som blir resultat gör inte att man får några slutgiltiga resultat, men 

de kan utgöra en start eller grund för fortsatt forskning eller leda till att man kan göra 

kopplingar mellan existerande resultat.  

 

I undersökningen genomförs intervjuer med tre pedagoger från tre olika skolor. Alla skolorna 

ligger inom samma kommun i norrbottens län.  Valet av pedagoger beror på dessa 

anledningar: Hos ”pedagog 1” har jag tillbringat de två senaste VFU-periodplatserna 

(verksamhetsförlängd utbildning), samt att hon är utbildad och verksam inom 

specialpedagogik. Även hos ”pedagog 2” har jag tillbringat mina två första VFU-praktiker, 

samt att hon har förskoleutbildning, något som jag har bristande kunskap inom, hur 

förskolpedagogerna arbetar kring ämnet dyslexi. ”Pedagog 3” arbetar som pedagog på den 

skola som jag själv gick på under mina tidigare år, och är även utbildad specialpedagog. Det 

är av intresse att se hur pedagogerna arbetar på den skolan. Med vuxna ögon och ur en egen 

pedagogisk synvinkel kan jag betrakta skolans verksamhet och hur de hanterar och värdesätter 

elevers misstänkta svårigheter inom läs- och skrivutveckling.  Självklart underlättar det att 

intervjua pedagoger man har haft kontakt med innan. Relationen mellan mig och den 

intervjuade är mer avslappnad och intervjun flyter på bättre.   

 

Samtliga pedagoger bedriver daglig undervisning i tidigareårs-klasser. Uppgiften och syftet 

med intervjuerna är att få information om pedagogernas synsätt och se vilka konsekvenser 

detta får för elever med dyslexi. Vilka svårigheter och möjligheter beskriver pedagogerna 

angående elevers lärande? Har de uppmärksammat någon elev med tendenser till dyslexi, och 

hur hanterade de i så fall situationen?   
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Pedagog 1  
Den första pedagogen som intervjuats är klasslärare i en blandklass som består av 20 stycken 

elever i åldrarna sju till nio år. På skolan, vilken är en ”F-6-skola” (skola med klasser från 

förskoleklass till och med år 6), jobbar alla pedagoger integrerat och har olika tjänster, det vill 

säga att alla pedagoger är verksamma i mer än en klass. Pedagogen är dessutom 

specialpedagog på skolan, något hon utbildade sig till för fem år sedan.  Hon har därför ansvar 

över alla barn på skolan som har någon typ av handikapp eller svårigheter. Hennes 

lärarkompetenser är lågstadielärare och specialpedagog. Hon har jobbat som verksam 

pedagog i 20 år.  

 

Pedagog 2  
Den andra pedagogen som intervjuats är klasslärare i förskoleklassen. Där jobbar hon 

tillsammans med en annan pedagog, där de delar på undervisning och planering genom att ta 

var sin del.  Hon är utbildad förskolepedagog och har tidigare jobbat en period inom 

förskoleverksamheten. Hon har jobbat som verksam pedagog sedan 1973 (i 37 år). 

 

Pedagog 3  
Den tredje pedagogen som intervjuandes är utbildad tidigareårs-pedagog och har varit 

verksam pedagog sedan 1972 (i 39 år). År 2002 vidareutbildade hon sig till specialpedagog, 

hon har sedan dess fram till idag (i åtta år) arbetet som specialpedagog. Hon jobbar i dagsläget 

inte kvar som klassföreståndare utan är på heltid specialpedagog på skolan och är den enda 

specialpedagogen på skolan. 

 

Pedagog 3 arbetar som pedagog på den skola som jag själv gick på under mina tidigare år. Det 

är av intresse att se hur pedagogerna idag arbetar dem problematiken dyslexi. För denna 

pedagog berättade jag inte att jag själv har dyslexi, detta för att hon i sitt uttalande inte skulle 

hämmas eller ge mig de svar hon trodde sig att jag ville höra. Detta tog jag i akt utifrån det 

Kvale (2009) berättar om att i vissa undersökningar bör det specifika syftet med 

undersökningen undanhållas från de intervjuade. Detta för att de ska ge sina förutfattade 

åsikter om ett ämne och inte styras till specifika svar. 

 

7.4. Intervjugenomförande 
Innan intervjuerna genomförts har en intervjuguide och ett antal intervjufrågor sammanställts, 

som har sin grund i arbetets syfte och forskningsfrågor. I samband med kontaktsökandet av 

intervjupersoner informerades pedagogerna om vad syftet med studien var. De 

frågeställningar som förbereddes skickades via e- post ut till samtliga pedagoger några dagar 

innan intervjutillfällena, så de kunde förbereda sig på frågorna och sätta sig in i ämnet. Detta 

var ett förslag från min sida som uppskattats av pedagogerna. Gillham (2008) berättar att det 

oftast uppskattas att i förväg maila de frågor som skall användas vid intervjuer. Det är ett 

ypperligt sätt att klargöra mindre faktadetaljer. Intervjupersonerna kan i sin takt gå igenom 

frågorna och känna sig för, och det blir inte lika obekvämt.  

 

Ljudinspelning kommer användas för att på enklast sätt få med all väsentlig information som 

ges under intervjuerna. Svenning (2003) hävdar att det nästan är ett måste att använda sig av 

någon form av bandspelare vid en kvalitativ intervju, detta på grund av en omöjlighet att få 

med allt som sägs under intervjun med endast anteckningar.  
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En kvalitativ intervju består oftast av få frågor som dock svaras med djupgående svar, och 

intervjun kan pågå under en längre tid; allt från 20 minuter till några timmar. Till min hjälp 

använder jag mig av ”VictorReader”, en ljuduppläsare med ljudinspelningsförmåga. Tanken 

är att intervjuerna inte ska ta mer än 20-30 minuter.  

 

 

7.5. Etiska överväganden  
I Kvale (2009) framgår hur man på etiska grunder genomför intervjuer. Etiska överväganden 

sker under hela forskningsprocessen, från undersökningens början fram till slutrapporten. 

Etiska teorier visar sällan några bestämda lösningar för de normativa avgöranden som ska 

fattas under ett forskningsprojekt. Det liknar mer texter som ska tolkas än regler som ska 

följas. ”Informerat samtycke” betyder att man informerar undersökningspersonen, i detta fall 

intervjupersonen, om följande: undersökningens syfte, hur undersökningen är upplagd i stort 

samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagandet i forskningsprojektet. 

”Informerat samtycke” innebär också att undersökningspersonen deltar frivilligt i projektet 

och har rätt att dra sig ur när som helst. När information om undersökningen ska tilldelas är 

det av stor betydelse att inte utge för detaljerad information eller utelämnande av aspekter 

som kan vara betydelsefulla för undersökningspersonen; detta ska balanseras väl. I vissa 

intervjuundersökningar undanhålls de intervjuade helt det specifika syftet med 

undersökningen för att ge sina oförfattade åsikter om ett ämne och inte styras till specifika 

svar. 

 
Kvale (2009) förklarar vidare att konfidentialitet i forskning betyder att personlig information 

eller data som identifierar intervjupersonen inte kommer att redovisas. Om det blir aktuellt i 

undersökning att publicera informationen måste undersökningspersonen godkänna detta. 

Dessutom är det av stor vikt att låta intervjupersonens privatliv vara anonymt, lika så 

arbetsplatsen. Intervjuaren bör vara medveten om att intervjuns öppenhet och intimitet kan 

vara förledande. Detta kan omedvetet leda till att den intervjuade personen talar om saker som 

inte är relevanta, eller för avslöjande, vilket kan bli något de senare kommer att ångra. Tre 

etiska aspekter av forskarrollen gäller det vetenskapliga ansvaret, relationen till 

intervjupersonen och forskarens oberoende. Forskaren har ett vetenskapligt ansvar inför sin 

profession och sina undersökningspersoner. Intervjun eller informationen skall frambringa 

kunskap som är värd att veta och tas med i undersökningen, samt vara så kontrollerad som 

möjligt. Forskare intar ofta roller i relation till sina intervjupersoner. 

 

 

7.6. Analys av intervjumaterialet       
Kvale (2009) förklarare att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och 

tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld (Det man upplever och förhåller 

sig till). Det råder ett obrutet sammanhang mellan beskrivning och tolkning. Det gäller för den 

intervjuade att beskriva sin livsvärld under intervjun, och berätta spontant vad hon upplever, 

känner och gör i förhållande till ett ämne som är relevant för studiens syfte.   Det görs ingen 

mer omfattande tolkning eller förklaring från vare sig intervjuaren eller intervjupersonen. Allt 

eftersom upptäcker intervjuaren själv nya förhållanden under intervjun, och ser nya 

innebörder under intervjun.  

Valet att använda mig av meningskoncentrering och meningstolkning som metod vid 

sammanställning av mina intervjuer är på grund av att denna metod är vanligast 

förekommande vid kvalitativa intervjuer.  Meningskoncentrering innebär att de meningar som 

intervjupersonen uttrycker formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas ihop till kortare 
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uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några ord. 

Koncentreringen av meningar medför således att större intervjutexter reduceras till kortare 

och koncisare formuleringar. Meningstolkning går utöver strukturering av de uppenbara 

innebörderna i en text till djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. 

Kvale (2009) anser att genomtänkta metoder för kommande analys bör ha tänkts igenom 

innan intervjuerna genomförts. När data samlats in från samtliga pedagoger ska resultatet 

sammanställas och jämföras, med hänsyn till de olika pedagogerna och skolornas arbetssätt. 

 

Materialet kommer att sammanställas, bearbetas och analyseras samt eventuella citat som 

anses viktiga för undersökningen kommer analyseras i resultatet. Kvale (2009) menar att 

intervjuerna ska ses som verktyg som skall tolkas, inte som intervjuarens utskrifter. Svenning 

(2003) skriver att typiskt kännetecknade för den kvalitativa analysen är att utifrån ett mindre 

material göra det större genom att se problematiken som större och djupare. 

  

Slutligen tolkas den utskrivna intervjun av intervjuaren. Först struktureras materialet, sen 

klarläggs materialet så att det blir tillgängligt för analys, genom att man ta bort material som 

inte är relevant för studien. Intervjuaren klarlägger sedan sina egna uppfattningar (Kvale, 

2009).
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8. RESULTAT 
 

 

 Specialpedagogiska perspektiv i pedagogernas synsätt och konsekvenser för 

elevernas lärande. 

Hur ser du på dyslexi, misstänker du dyslexi för minsta lilla tecken oavsett om eleven har det 

eller om eleven bara är sen i utvecklingen? Får personalen någon kompetenshöjning inom 

området? 

 

Pedagog 1 och pedagog 2 berättar att de naturligtvis reagerar när elever har svårigheter med 

läs- och skrivutvecklingen, samt att de ständigt är vaksamma över elever vilkas läs- och 

skrivutveckling inte kommit igång ordentligt. Pedagogerna förklarar att de tar hand om 

problemet oavsett om det är mindre problematik, oavsett omfattning, läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi eller andra problem. Samtliga pedagoger berättar att de försöker 

kartlägga problemet och se vilka svårigheter det handlar om. Kartlägga om det är visuella 

svårigheter, hörseln eller annan problematik. Kartläggningen utgår från det kategoriska 

perspektivet, där man försöker hitta problemet hos eleven istället för i samhället eller 

omgivningen. Pedagog 1 förklarar vidare att det givetvis är svårare att kartlägga ett yngre 

barn, det händer ju så mycket i deras utveckling och förklarar att hon väljer att avvakta, 

försöker stimulera språklekandet och se om eleven mognar i sin utveckling. Vid misstänkta 

fall larmar samtliga pedagogerna naturligtvis och förklarar situationen för specialpedagog, 

vårdnadshavare och rektor.  Pedagog 2 som är utbildad förskollärare och som arbetar inom 

förskoleklass- verksamheten, berättar att de inte jobbar direkt med denna problematik och 

påstår att det blir mer påtagligt i ettan, när eleverna läser och skriver mer.  

 

Pedagog 3: ” Det har inte funnits några fall av dyslexi under den tid jag varit verksam på 

skolan, men att det har funnits några misstänkta fall.”  

 

Pedagog 3 står fast vid att elever kan ha läs och skrivsvårigheter men att det aldrig är talan om 

dyslexi. Hon väljer istället att kalla det ”grava läs- och skrivsvårigheter”, och föreslår istället 

att eleven får ett bonusår. Som ett exempel på att ett bonusår kan ha fördelar i vissa situationer 

är ett fall där en elevs språkutveckling inte ännu hade kommit igång. Denna elev var helt 

ointresserad och omotiverad, och ville inte jobba över huvud taget i skolan. Mamman var 

ihärdig och påstod själv att barnet hade dyslexi och krävde en utredning. I detta fall slutade 

det med att eleven fick ett bonusår. Nu läser och skriver hon jättefint. Eleven hade inte 

dyslexi. Pedagogen hävdar att det är oerhört svårt att ställa en dyslexidiagnos. 

 

Pedagog 3: ”Elever kan ha läs och skrivsvårigheter men det är inte tal om dyslexi. Min syn på 

dyslexi är att det är svårt att diagnostisera och vi ska inte göra det, och man ska inte se det 

som första problem. Utan man kan ha lång startsträcka och man kan ha läs- och 

skrivproblem ändå.”  

 

Pedagog 1: ”För mig är det liksom för dig en gåta hur man kan gå genom skolsystemet utan 

att bli upptäckt och få någon hjälp.” 
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Pedagog 3: ”Har en elev på skolan som kommit hit från annan skola, han har en 

dyslexidiagnos, men jag kan inte se problemet hos eleven. Jag har därför tagit hjälp av 

Centrala stödteamet för att få bort denna diagnos.” 

 

Samtliga pedagoger berättar att de har tillgång till kompetensutveckling. Pedagog 1 och 2 har 

fått mer kompetens inom läs- och skrivutveckling, bland annat genom ”Språkrymden” (som 

fokuserar på språk-, läs- och skrivutveckling med anknytning till specialpedagogik och IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) samt en del enstaka studiedagar. Pedagog 1 och 

pedagog 2 har under större delen av sina karriärer läst olika extra kurser på Luleå tekniska 

universitetet. Hon har bland annat fått fortutbildning inom hur språklekar kan användas för att 

lära barn i sin läs- och skrivutveckling, något som hon jobbar aktivt med i sin undervisning. 

Pedagog 3 säger att pedagogerna på hennes skola vid tillfälle och ekonomiska möjligheter kan 

gå valfria kurser eller köpa in litteratur som känns intressant och relevant. Samtliga pedagoger 

förklarar att det naturligtvis bör finnas mer tillgång till kompetensutveckling än det i dagsläge 

gör, men att detta har att göra med tid och ekonomiska tillgångar.   

 

  

 Svårigheter och möjligheter för pedagogerna vid diagnostisering och arbetssätt. 

Beskriv på vilket sätt skolan tar hand om problematiken hos elever med dyslexi? Tillhör det 

pedagogens vardag att aktivt jobba för att upptäcka elever med dyslexi, hur ser du på saken?  

 

Pedagog 3 berättar att hon inför varje hösttermin genomför screening-test på barnen inom 

sexårsverksamheten. Hon träffar barnen, undersöker språkutveckling, språkliga 

förutsättningar, om de pratar rent, hur de håller i en penna, om de kan skriva sitt namn m.m. 

Detta gör hon för att veta var pedagogerna skall ta vid när eleverna börjar ettan. Hon kan se 

redan då om elever har svårigheter.  

 

Pedagog 3 berättar att samtliga pedagoger på denna skola ständigt jobbar aktivt för att hitta 

dyslexi, men att hon som specialpedagog tittar mer på läs- och skrivsvårigheter än dyslexi. 

Pedagog 3 menar att läs- och skrivsvårigheter inte behöver vara dyslexi eller liknande 

problem utan kan i många fall bero på andra funktionsnedsättningar, som t.ex. ADHD, ADD, 

autism eller bristande närvaro. Att tankarna är någon annanstans.  

 

Pedagog 1, lika så pedagog 2, förklarar att det tillhör pedagogers vardag att aktivt jobba för att 

upptäcka elever med dyslexi och andra svårigheter. De uppmanar också föräldrar att läsa 

mycket med barnen hemma. Pedagog 2 berättar att de kontinuerligt arbetar med språklekar, 

där form på språket är huvudfokus. Detta anses vara ett bra verktyg för att stimulera elevernas 

språkinlärning och språkkännedom, dessutom ett sätt att lära sig signaler. Det är där de börjar 

se vilka elever som har svårigheter och vilka som inte har det.   

 

Pedagog 1: ”Ja, det tillhör pedagogers vardag att aktivt jobba för att upptäcka elever med 

dyslexi och andra svårigheter. Vi uppmanar också föräldrar att läsa mycket med barnen 

hemma.” 

 

Pedagog 2 som är utbildad förskollärare och som idag är verksam i en förskoleklass påpekar 

att utvecklingstest utförs redan i tidig ålder. Redan på fyraårskontrollen på BVC 

(Barnavårdcentralen) utförs tester för att kontrollera barns utveckling, och sedan även på 

sexårskontrollen.  
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Både BVC och förskolorna informerar om att vissa barn har tydliga svårigheter. Vid övergång 

mellan förskola och grundskola informerar förskolepedagogerna om samtliga elever och om 

det finns några barn med svårigheter, att de ska hålla ”ögonen öppna”. Pedagog 2 anser att det 

bara är till fördel att i förväg veta om en elev har svagheter, och tycker att som pedagog måste 

man vara så professionell att inte stämpla dessa elever. Detta ska vara till hjälp att kunna ta de 

elever med svårigheter på rätt sätt. 
 

 

Pedagog 2: ”Viktigt att komma ihåg är att vara professionell i sin yrkesroll och inte 

stämpla elever med svårigheter, utan att möta eleverna där de är, att bemöta dem på 

rätt sätt. Pedagogerna finns för att hjälpa inte stjälpa. Barn är väldigt medvetna om 

sin kompetens och hur den skiljer sig från kompisarnas. Är man då en elev med 

svårigheter blir dessa elever oftast osäkra i sin roll och självförtroendet naggas.” 

 

På samtliga skolor finns det alltid tillgång till en specialpedagog. Pedagog 1 arbetar deltid 

som klassföreståndare och deltid som specialpedagog, och pedagog 3 arbetar som 

specialpedagog på heltid. Pedagog 2 förklarar att denna skola har en specialpedagog som 

arbetar på skolan samt en talpedagog som en gång i veckan besöker verksamheten och 

plockar ut de språksvagare eleverna. Detta är enligt samtliga pedagoger en oerhörd resurs för 

både elever och pedagoger. Specialpedagogerna arbetar extra mycket med de elever som har 

svårigheter med läsförmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Detta sker i enlighet med det 

kategoriska perspektivet, då det är specialpedagogen som tar ut eleven och arbetar enskilt med 

eleven. 

 

Pedagog 1 berättar att de nu har tillgång till uppläsningsprogram till datorer samt 

rättstavningsprogram. Även scannrar finns tillgängliga för eleverna, där de kan scanna in 

texter och få dem upplästa.  Pedagog 1 anser att de tidigare inte haft något bra hjälpmedel att 

ge till elever med dyslexiproblematik. Däremot har de fått personellt stöd för att öva läsning 

och skrivning, dock naturligtvis inte i den omfattning som man skulle önska. Pedagog 2 har 

även tillgång till datorer, men använder dessa endast i kortare stunder och vid utsatta tider. 

Hon fokuserar mer på kommunikation och att skriva för hand. Pedagog 3 berättar att elever 

med läs- och skrivsvårigheter har tillgång till dator och ”ClaroRead”, det talande 

tangentbordet. 

 

Pedagog 3: ”’ClaroRead’ är jättebra.  De hör själv vilka ord de skriver. Ser mellanrum 

mellan orden när en mening är färdig och att man inte behöver börja en ny rad när en 

mening är färdig. Läsa och skriva går hand i hand.”  

 

Pedagog 1 berättar att läsning har stor prioritet. Hon berättar vidare att om elever inte börjar 

läsa i ”normal” takt under det första eller andra läsåret, får de eleverna extra mycket lästräning 

med pedagog. Pedagogerna på pedagog 1:s skola är också uppmärksamma på om eleverna 

förstår vad de läser. Pedagogerna är uppmärksamma på elevernas läsförståelse. För att 

undersöka läsförståelsen får eleverna vid vissa tillfällen berätta om vad de har läst. På så sätt 

ser man om de verkligen förstått texten. Samtidigt säger de att de dock kan bli ännu bättre på 

att resonera om texter. Pedagogerna studerar också texter som eleverna skriver själva, för att 

uppmärksamma vad varje elev behöver öva på. De lyssnar mycket på eleverna när de läser. 

De läser 30 minuter varje morgon och då får alltid några elever läsa högt för pedagoger. 

Eleverna har också varje vecka en läsläxa som de läser upp på skolan, dessutom har eleverna 

även läsgrupper där de läser högt för varandra två och två. I och med detta arbetar denna 

pedagog efter det sociokulturella perspektivet, som präglas av gemenskap och samarbete. 



25 

 

 

Samtliga pedagoger nämner att de vid behov tar stöd av Centrala stödteamet (CST) vid 

enstaka fall då elever uppvisar svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. CST kontaktas i 

de fall där pedagogernas kompetens inte räcker till. De kommer ut och hjälper, tittar och 

lyssnar på de språksvaga eleverna. Ibland ger CST pedagogerna tips att jobba vidare med. De 

är ganska ofta ute och gör utredningar. CST får inte ställa diagnosen ”dyslexi” men de utreder 

problematiken, och kan säga att en elev har en dyslektisk problematik. Om inte det räcker till 

kopplas även Neuropsykiatriska teamet (NEP) in för fortsatt utredning. De fastställer en 

eventuell diagnos. Vid utredningar med barn är alltid även en psykolog inkopplad. 

 
Pedagog 2: ”Vi får ju hjälp från centrala stödteamet, när inte vår kompetens räcker till. Vi 

kan be de komma ut och [de] tittar och lyssnar, ger oss tips att jobba med.” 

 
Samtliga pedagoger tar upp tyngden med föräldramedverkan och föräldraansvar, och de anser 

att en del av problemen beror på föräldrars bristande engagemang. Pedagog 2 anser att de inte 

är i förnekelse eller avvisande, men att de bör engagera sig mer i sina barn. Pedagog 3 tycker 

att det varierar oerhört mellan föräldrars delaktighet. Pedagog 1 kommenterade endast att de 

ständigt försöker få med föräldrarna och göra dem delaktiga i deras barns utveckling.  

 
Pedagog 2: ”Det här är något som, det handlar om vad man får i modersmjölken så 

att säga, sitter barnen mycket vid datorn. Mina egna tankar om just det här vanliga 

vardagspratet, runt omkring och alla vardagssituationer, det är det barnen behöver. 

Alltså små barn, det är ju då man får den bästa språkstimulansen i dialogen. Prata 

mycket och var med, och uppleva mycket och få höra de där orden och få höra det 

där vardagsspråket, det tror jag är en sak som stimulerar språket, just den där 

vuxenkontakten. Många elever använder sig av ljud för att uttrycka sig och 

kommunicera istället för med ord. Eleverna förstår varandra, men pedagogerna 

förstår inte dessa ljud.” 

 
Pedagog 3: ”Föräldrar reagerar olika, en del föräldrar är helt oförstående när man 

börjar prata om det, en del föräldrar är oroliga över allt och frågar om varenda 

avvikelse. Vissa föräldrar är väldigt förstående, medan en del vill göra utredningar 

hela tiden. Oftast är det de föräldrar som har sitt första barn i skolan som är oroliga 

eller de som är enbarnsförälder, dem vet inte vad dem ska kunna och hur fort.” 

 

 

 

 Pedagogerna relaterar till läroplanen och eventuell handlingsplan. 

Finns det någon handlingsplan på denna skola för att minimera problematiken och för att 

uppmärksamma lärarna på den, kan du beskriva den? Följs och omarbetas handlingsplanen 

på denna skola? 

 

Vid frågan angående skolans relation och användning av läroplanen samt handlingsplan 

svarade samtliga pedagoger att de ständigt jobbar efter skolans mål och den nationella 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94), men att de inte har någon utskriven 

handlingsplan att följa. Pedagog 1 och pedagog 2 konstaterar båda att specialpedagogerna 

används som resurs vid specifika fall, exempelvis när elever inte utvecklas i takt efter normalt 

utsatt tidperiod.  
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Båda fyller i med att ett åtgärdsprogram skall ordnas så snart som möjligt vid sådana tillfällen, 

att elev, föräldrar samt rektor ska informeras och närvara. Pedagog 2 säger att hon kan tänka 

sig att det finns en handlingsplan, men att det är något som hon inte sett, att det är något som 

specialpedagogen på skolan har hand om. Vid behov kopplas även CST in för vidare 

undersökningar, eller för att ge pedagogerna på skolan stöd eller råd om specifika metoder att 

använda sig av.  Allting beror på situationen och elevens behov. 

 

Pedagog 2: ”Törs inte svara på det, inte vi på förskoleverksamheten, men om 

specialpedagogen har det törs jag inte svara på. Jag skulle tro att det finns en handlingsplan 

ändå, men jag har inte sett det skriftligt.” 

 

Pedagog 3 påstår att handlingsplan är det samma som en kvalitetsredovisning, och informerar 

om att pedagogerna på denna skola följer den som riktmärke vid eventuella misstankar. Varje 

år utformas en ny kvalitetsredovisning för att uppdatera skolans mål. Pedagog 3 arbetar som 

skolans specialpedagog och förklarar att de övriga pedagogerna på skolan informerar henne 

vid misstänkta fall, och hon kartlägger då problematiken. Vidare utformas ett åtgärdsprogram, 

antingen kortsiktigt eller långsiktigt, beroende på problemets omfattning. 

 

Pedagog 3: ”Vi har en handlingsplan, du ska söka på kvalitetsredovisning. Alla skolor har en 

kvalitetsredovisning. Det står under: Barn i behov av särskilda insatser.” 

 

Pedagog 1: ”Nej, vi har ingen handlingsplan nedskriven för detta. Däremot 

fungerar det praktiskt så att den som oroar sig för någon elev, diskuterar detta med 

övriga pedagoger, då även med specialpedagogen naturligtvis. Specialpedagogen 

ger då denna elev tid och man fortsätter att resonera ihop om vad som behöver 

göras. Man skriver ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. 

Åtgärdsprogrammet hålls levande och uppdateras flera gånger per läsår.” 
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9. DISKUSSION 

 

9.1. Validitet och reliabilitet 
Kvale (2009) förklarar att frågan om intervjuarens reliabilitet ofta ställs inom 

intervjuforskning. Med validitet avses att mäta det som är relevant i sammanhanget, om att 

använda rätt sak vid rätt tillfälle, medan reliabilitet avser att mäta på ett tillförlitligt sätt. 

Reliabilitet handlar om pålitlighet.   Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. 

Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation resultaten är giltiga. Hög 

reliabilitet är alltså ingen garanti för att vi får hög validitet, men hög validitet förutsätter hög 

reliabilitet.  

 

9.2. Metoddiskussion 
Frågeställningarna som användes i intervjuerna gav de svar som förväntades. Detta utan 

behov för vidare kontakt med pedagogerna. I efterhand kan man alltid känna att man kunde ha 

ställt fler följdfrågor och kunnat gå in djupare i diskussionen.  

 

Intervjufrågorna skickades till pedagogerna före intervjuerna, för att ge dem en chans att sätta 

sig in i frågorna. Detta kan dock leda till för intränade svar och att intervjun inte flyter på som 

planerat, men jag håller med Gillham (2008) om att det ändå är det bästa och mest etiskt 

riktiga att göra inför en intervju. Intervjuernas längd varade mellan 30-45 minuter, beroende 

på pedagogernas förmåga att ta emot mig. Svenning (2003) förklarar att en kvalitativ intervju 

oftast består av få frågor som svaras med djupgående svar och intervjun pågå allt från 20 

minuter till några timmar. 

 

Samtliga pedagoger tog emot mig under stressiga omständigheter. Pedagog 1 och 2 tog emot 

mig mellan lektionerna och intervjuerna varade i cirka 30 minuter. En fördel var att 

pedagogerna visste vad jag skulle fråga om samt att jag känner dem sedan tidigare, vilket 

skapade en mer avslappnade miljö. Pedagog 3 kände jag inte tidigare, därför inledde jag med 

att berätta vem jag är, vad jag läser, samt allmän information. Denna intervju varade i ca 45-

50 minuter. Redan vid inledningen av intervjun kände jag att hon ledde själva intervjun, hon 

tog direkt ledarrollen, ställde frågorna till sig själv, pratade oavbrutet och självsäkert. Patel & 

Davidsson (2003) berättar att syftet med en kvalitativ intervju är att både intervjuaren och den 

intervjuade är medskapare av samtalet, båda ska vara delaktiga. Visserligen är rollerna olika, 

intervjuaren genomför intervjun för att belysa ett forskningsproblem och kommer till 

intervjupersonen efter dennes förutsättningar.  Intervjupersonen ställer upp på intervjun, 

kanske inte för någon egen vinning. Det är självklart fördelar och nackdelar med att känna de 

personer man ska intervjua. Pedagog 1 och 2, som jag känner, var intresserade av mig som 

person (på ett personligare sätt) och lät mig styra intervjuerna samtidigt som vi hade 

intressanta dialoger, medan pedagog 3 ville berätta allt av vad hon visste, kunde och hade 

erfarenhet av.  

 

I min analys kan jag känna: ”Har jag fått med det jag tänkt, är det bra nog, djupt nog?”. men 

Kvale (2009) svarade på mina frågor då han skriver om ”egentlig mening”. En fråga som 

brukar ställas till intervjuforskare är: ”Hur vet man att man fått veta vad personen egentligen 

menar?” Tron på att grundläggande fakta ligger dolt, och för mig att upptäcka och avslöja, 
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leder till ett ändlöst letande efter en obestämd och fiktiv enhet, påstår Kvale (2009). Men vem 

är det som har den egentliga meningen i ett yttrande? Vem har rätt och makt att bestämma den 

egentliga meningen i yttrandet – den som gjorde det ursprungliga uttalandet eller den uttalade 

motparten? I ett relationellt perspektiv skulle meningen i samtalet inte anses tillhöra någon av 

parterna utan existera mellan dem, i deras interaktion. Äger intervjuaren de innebörder som 

konstruerats i en intervju genom att tolka den inom sitt valda sammanhang? Eller bör de 

ursprungliga författarna av intervju-uttalandena ha inflytande över tolkningen och 

förmedlingen av sina historier? Det är inte bara en fråga om tolkningens validitet (giltighet 

eller trovärdigt) och reliabilitet (pålitlighet) utan också om etik och makt, om rätten och 

makten att tillskriva andras yttranden en mening. Eftersom sanningen eller botten på resultatet 

är ändlös kan jag inte göra mer än att förlita mig på min intuition och det fakta jag samlat in.  

 

9.3. Resultatdiskussion 
Fenomenet dyslexi har det forskats om i mer än hundra år, och trots detta är det fortfarande 

många frågor kvar att besvara. Lundberg & Strener (2006) anser att man inte ska vara så 

snabb med att konstatera att elever med ordavkodningssvårigheter eller fonologiska problem 

har dyslexi. Samtidigt är det inget att blunda för och förneka; om en elev har svårigheter 

måste pedagogerna reagera och på något sätt undersöka vad som är grund för problematiken. 

Lundberg & Strener (2006) förklarar att andra forskar om sambanden mellan dyslexi och 

ADHD, dyslexi och ärftlighet, dyslexi och dyskalkyli samt dyslexi och kriminalitet. De anser 

att det gjorts för många olika test på olika sätt som förklarats vara dyslexi. Detta var något 

som även pedagog 3 var inne på.  

 

Pedagog: 3 ”Eleven har orden men kan inte läsa. Detta kan bero på andra 

funktionsnedsättningar, ADHD, ADD eller autism. Det behöver inte bero på läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi.”  

 

Även Björk & Liberg (1999) tar upp att det råder oenighet inom forskningen beträffande på 

vilket sätt man använder sig av ett grammatiskt kunnande för att kunna läsa och skriva och 

vilken betydelse det spelar i ett tidigt inlärningsskede.  

 

”Även om vi kommit långt med att genom observationer, tester och diagnostisering 

kunna förutsäga om en person kommer att få problem med att lära sig läsa och 

skriva, så kommer vi aldrig att kunna göra det med hundra procents säkerhet. En 

del problem utgör oöverstigliga hinder för vissa men inte för andra.” (Björk & 

Liberg, 1999, s.131) 

Utifrån det resultat jag erhålligt från samtliga pedagoger kan jag konstatera att pedagog 3 

arbetar efter den metod inom vilken dyslexi inte existerade, utan problematiken skulle 

benämnas endast som ”läs- och skrivsvårigheter”. Hon ser elevers utveckling efter det 

Lundberg & Strener (2006) konstaterar, att man inte ska snabba på en utredning utan invänta 

och se hur eleven mognar. Pedagog 1 och 2 har samma synsätt, bortsett från att de inte är 

emot en utredning och tycker att det är viktigt att inte förneka problematiken.  

 

Precis som det kategoriska perspektivet (Persson, 2001) ser pedagogerna problemet hos 

eleven, att det är eleven som bär problemet och inte samhället. Eleven ska, avskild från de 

övriga i sin klass, undervisas efter de svårigheter som eleven har, och specialpedagogerna ska 

hjälpa eleven att blir kvitt problemet.  
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Pedagogerna förklarar att specialpedagogerna plockar ut de svagare eleverna, antingen en och 

en eller till en mindre grupp. Detta är enligt samtliga pedagoger en oerhörd resurs för både 

elever och pedagoger. Specialpedagogerna arbetar extra mycket med de elever som har 

svårigheter med läsning, läsförståelse och skrivande.  

 

Pedagogerna anser att man ska låta eleverna mogna och utvecklas i sin takt, och att vissa 

elever behöver en lång startsträcka. Samtliga pedagoger försöker kartlägga problemet och se 

vilka svårigheter det handlar om – om det är visuella svårigheter, hörseln eller någon annan 

problematik. Pedagog 1 och pedagog 2 berättar att det alltid är svårare att kartlägga ett yngre 

barn, på grund av att det händer så mycket i deras utveckling. Detta är en av orsakerna till att 

de väljer att avvakta med att starta en utredning, för att istället försöka stimulera 

språklekandet och se om eleven mognar i sin utveckling. Självklart ska eleverna utvecklas 

efter sin förmåga, men man ska inte bortse från problemet. Høien & Lundberg (1999) 

förklarar att ju längre tid en elev ignoreras och inte får den stöd och den rätta undervisningen 

som eleven har rätt till, desto mer kommer utvecklingen att försummas.  

 

För elever med dyslexi är det viktigt att låta dem vara integrerade i klassen, precis som det 

sociokulturella perspektivet (Dysthe 2003, Säljö 2000) och det relationella perspektivet ser på 

situationen. Att anpassa undervisningen till alla elever inom samma klass, oavsett deras 

svårigheter. Problemet finns inte hos eleven utan i omgivningen. Men samtidigt är det 

dilemmaperspektivet som signalerar pedagogens synsätt.  Dilemman är motsättningar som 

inte går att lösa samt att det hela tiden kommer nya. Alla elever ska ges liknande kunskaper 

och färdigheter, lektionerna ska anpassas efter alla elevers individuella olikheter och 

dilemman, snarare än att hitta lösningar på samtliga dilemman. (Persson, 2001)  
 

Att pedagogerna inte har någon större tillgång till kompetensutveckling är synd. Olika 

metoder och teorier utvecklas ständigt och jag anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad 

som verksam pedagog. Detta beror naturligtvis på den smala budget som samtliga skolor lever 

efter.   

 

Enligt det kompensatoriska perspektivet är syftet att identifiera problemet och skapa metoder 

för att kompensera problemet som eleverna uppvisar. Nilholm (2007) frågar sig vilka 

kriterierna för problemens omfattning är. När är en utveckling hos eleverna onormal? I 

enlighet med detta perspektiv anser samtidigt Pedagog 2 att det är viktigt att inte stämpla 

elever med svårigheter. Hon förklarar att dessa elever oftast är väldigt medvetna om sina 

svårigheter, och hur de skiljer sig från kompisarnas. Hon menar att man ska möta eleverna där 

de befinner sig i sin utveckling och möta dem på rätt sätt.  

 

Precis som det sociokulturella perspektivet som Dysthe (2003) förklarar, har lärandet med 

relationer att göra. Lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel. Språk 

och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna, och balansen mellan det 

individuella och det sociala är en avgörande aspekt vid varje läromiljö. Det är viktigt att lära 

från varandra, oavsett var man befinner sig i sin utveckling, vilken utgångspunkt man än har.  

Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av 

meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de 

grupper man ingår i.  

Pedagog 2 förklarar att mycket av den kunskap som eleverna erhåller beror på det vanliga 

vardagspratet, allt runt omkring och alla vardagssituationer. Hon anser att det är det eleverna 

behöver för att utvecklas. Att prata mycket och vara med, och uppleva mycket. Detta 

stimulerar språket.  
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Jag kan efter detta konstatera att pedagog 2 ser och lever efter olika perspektiv på samma 

gång. Hon vill att man ska möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling (enligt det 

kompensatoriska perspektivet), och samtidigt låta eleverna mogna och skynda långsamt 

(enligt det kategoriska perspektivet). Hon anser även att eleverna ska få den sociala 

utvecklingen och tror på att utveckling sker i samspel med andra elever och vuxna (enligt det 

sociokulturella perspektivet), men tycker att det underlättar för både elever och pedagoger om 

de elever som har svårigheter får komma ut i mindre grupper eller vara ensamma med en 

specialpedagog. Jag kan tänka mig att det är svårt att arbeta efter alla elevers svårigheter och 

tillfredställa alla behov. Att därför använda sig av en specialpedagog som tar ut dessa 

”problembarn” och undervisar dem på annat håll, kan vara en underlättande åtgärd för både 

elev och pedagog. Till pedagogernas försvar kan jag konstatera att dyslektiska elever behöver 

mycket direkt vägledning och mycket tid för inlärning. Detta kan inte alltid uppnås i den 

vanliga klassrumsmiljön, därför behövs en väl upplagd specialundervisning som utgångspunkt 

för inlärningen, oftast i form av enskilt arbete utanför klassrummet (Høien & Lundberg, 

1999). Jag skulle hellre se att specialpedagogen befann sig inne i klassrummet för att hjälpa 

de språksvaga elever och kunna se hela verksamheten. Där kan de se de olika situationerna 

som eleverna befinner sig i. Detta skulle (enligt mig) underlätta för eleverna och ge dem det 

stöd de behöver, utan att de ska behöva lämna klassrummet och gå miste om den sociala 

utvecklingen som är en så betydande faktor för inlärningen.  

 

Høien & Lundberg (1999) konstaterar att dyslektiska elever och andra läs- och skrivsvaga 

elever behöver: 

 

Tidig identifiering och hjälp 

Fonologiskt grundarbete 

Direkt undervisning 

Multisensorisk stimulering 

Behärskande, överinlärning och automatisering 

God inlärningsmiljö 

 

Det har dock visat sig att dyslektiker ofta utsätts för att man väntar på att de ska växa ifrån 

problemen, att man bara ger negativ extra uppmärksamhet och psykoterapi, straffar och hotar, 

samt ser dem som lata, missanpassade eller dumma.    

 

Høien & Lundberg (1999) berättar att genom att ge de språksvaga eleverna en ”push” i 

starten, skulle detta medföra en betydande förbättring. Det krävs vilja, resursutnyttjande och 

undervisningsplanering. Speciella arbetssätt behövs redan i första klass för att reducera 

problematiken, exempelvis ”Reading Recovery” (ett program där en diagnostisk 

undersökning utförs, individuellt utformad undervisning av särskilt utbildad lärare tillsätts, 

samt stöd till elevens föräldrar och ordinarie lärare ges) m.m.  Vid den del av intervjun där 

frågan om vilka svårigheter och möjligheter som pedagogerna beskriver kan jag konstatera att 

de är väldigt observanta och jobbar aktivt för att upptäcka om någon elev har läs- och 

skrivsvårigheter. Pedagogerna arbetar dessutom med olika hjälpmedel för att underlätta för de 

läs- och skrivsvagare eleverna, oavsett om de har dyslexi eller inte.  

De får exempelvis mycket tid vid dator, något som visat sig underlätta mycket vid både 

läsinlärning och skrivinlärning (Trageton, 2007). Exempel på detta är ”ClaroRead” (talande 

tangentbord) som pedagog 1 och pedagog 3 använder sig av samt rättstavningsprogram som 

pedagog 1 använder sig av. Pedagog 2 som arbetar med yngre elever arbetar kontinuerligt 

med språklekar, men eleverna har tillgång till att skriva på dator vid vissa tillfällen.  
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Pedagog 3 berättar att hon inför varje hösttermin genomför screening-test på barnen inom 

sexårsverksamheten. Hon träffar barnen, undersöker språkutveckling, språkliga 

förutsättningar, om de pratar rent, hur de håller i en penna, om de kan skriva sitt namn m.m. 

Detta gör hon för att veta var pedagogerna skall ta vid när eleverna börjar ettan. Hon kan se 

redan då om elever har svårigheter. ”Screening är ett prov som ligger till grund för att finna 

elever i riskzonen för att utveckla en sjukdom eller ett problem.” (Kere & Finer, 2008. s.54) 

Ett screening-test ska genomföras på elever som är i riskzonen för att utveckla någon typ av 

sjukdom eller problematik. Pedagog 3 genomför detta test på samtliga elever oavsett tecken 

på problematik inom läs- och skrivutvecklingen. Självklart är det bra att genomföra olika 

tester för att kolla elevernas utveckling, men att genomföra screening-test på samtliga elever 

utan att de uppvisar problematik inom språkutveckling kan verka omotiverat.  Med 

”screening” avses undersökningar av elever för att diagnostisera ett problem, utan att eleverna 

uppvisar några symtom. Avsikten med screening är att hitta problem hos eleverna så tidigt att 

det med behandlingsmetoder går att minska risken för ökande besvär. Även om screening kan 

leda till en tidigare diagnos så har screening visat sig vara till nackdel för vissa individer 

(Internetkälla 7). 

 

Samtliga pedagoger tog upp tyngden med föräldraansvar, och de anser att en del av 

problemen beror på föräldrars bristande engagemang. Pedagogerna berättar att de försöker 

hålla föräldrarna engagerande och upplysta om sina barns utveckling, men menar att under 

den tid de varit pedagoger har föräldraansvaret minskat. Pedagog 2 tycker att föräldrarna bör 

prata mer med sina barn och vara sociala med dem, i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet. Pedagog 1 vill att föräldrarna läser mer för sina barn. Pedagog 3 tycker att 

föräldrar reagerar väldigt olika. 

 
”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig  
världen, som barnet blir medveten om vad som är intressant och värdefullt att 

urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation.”  

(Säljö. 2000 s.37) 
 

 

Pedagog 1 och 2 berättade båda att de inte visste om någon handlingsplan, vare sig på deras 

verksamheter eller över huvud taget, men att de inte förnekade att det existerade någon. När 

jag ställde frågan om handlingsplan till pedagog 2 verkade det som om hon inte förstod vad 

jag menade till en början. Jag fick fråga om några gånger på olika sätt, exempelvis fråga om 

hon skriftligen sett en handlingsplan. Pedagog 3 sade att en handlingsplan är den samma som 

kvalitetsredovisning, vilket jag enligt mina studier kan konstatera att det inte är. 

Handlingsplaner existerar men är ingen vanlig förekomst. Kere & Finer (2008) tycker att en 

handlingsplan är något som alla skolor borde ha, från förskoleklass till årskurs nio. Detta för 

att sätta in stöd och åtgärder för att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter så tidigt som 

möjligt.   
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9.4. Sammanfattning 
Pedagogerna berättar att de naturligtvis reagerar när elever har svårigheter med läs- och 

skrivutvecklingen och att de ständigt är vaksamma över elever vilkas läs- och skrivutveckling 

inte kommit igång ordentligt. Det tillhör pedagogers vardag att aktivt jobba för att upptäcka 

elever med dyslexi och andra svårigheter. De försöker kartlägga och hantera situationen efter 

bästa förutsättning. Samtliga pedagoger anser att man bör invänta elevens mognad, utveckling 

och intresse innan vidare utredning genomförs. På samtliga skolor skiljer det sig dock mellan 

pedagogernas syn på problematiken. Pedagog 1 och pedagog 2 förklarar att det är svårare att 

kartlägga yngre barn eftersom det händer så mycket i deras utveckling vid den tiden. Pedagog 

3 går ut redan i sexårs och genomför screening-test. Samtliga pedagoger använder sig av CST 

vid misstänkta fall. 

 

Vid frågan om pedagogerna handhaver någon handlingsplan reagerade pedagogerna olika. 

Pedagog 1 och 2 sa att de inte existerar någon handlingsplan på dessa skolor, att de i alla fall 

inte hade sett någon. De uteslöt dock inte att det finns någon. Pedagog 3 förklarade däremot 

att en handlingsplan är detsamma som en kvalitetsredovisning, och hänvisade till denna.  

 

9.5. Slutsats 
Slutligen, efter mycket planering, samtliga intervjuer och fullständig sammanställning kan jag 

konstatera att jag fått svar på de frågor jag var ute efter. Samtliga pedagoger har svarat på 

mina frågor. I efterhand kan jag tycka att jag skulle ha kommenterat pedagogernas syn på att 

elever med svårigheter inte ska vara integrerade med klassen utan tas ut till specialpedagoger 

under vissa lektioner. Från pedagog 2 fick jag en sådan delad uppfattning av vad hon ansåg 

var det ultimata arbetssättet för språksvaga elever.    

 

Personligen har jag dessutom fått svar på den fråga jag levt med under hela mitt liv och min 

skolgång; att pedagogerna på pedagog 3:s skola fortfarande arbetar efter samma metod, inom 

vilken det inte förekommer någon dyslexi och att de knappt vill veta av detta funktionshinder. 

Jag kan inte tala för att samtliga pedagoger på skolan tycker så, men eftersom den intervjuade 

är specialpedagog på skolan måste ju allt gå genom henne. Eftersom jag själv gått på skolan 

och att de inte ”upptäckte” mig kan jag känna mig arg, besviken, förvånad och samtidigt 

lättad över, i och med att jag idag vet hur verksamheten fungerar. Synd är ju bara att det i 

fortsättningen kommer passera elever med dyslexi utan att få den hjälp de har rätt till. I 

pedagog 3:s värld existerar bara läs- och skrivsvårigheter, vilket inte definierar 

funktionshindret på korrekt sätt. 

 

Efter slutfört arbete har jag lärt mig vikten av att pedagogerna måste agera snabbt när det 

kommer till språksvaga elever. Det är inte alltid det rätta att avvakta och låta eleverna mogna 

för att se om läs- och skrivutvecklingen kommer igång. Som en pedagog med denna uppsats i 

ryggsäcken samt mina egna erfarenheter av dyslexi, kommer detta ge mig en större inblick i 

problematiken och förhoppningsvis reagera och agera tidigt för att hjälpa språksvaga elever.  

 

9.6. Fortsatt arbete 
Fortsatt forskning inom ämnet kan vara att forska vidare om hur verksamma pedagoger ser på 

elever med dyslexi och hur de arbetar hjälpande med funktionshindret. Om de vill ”se och 

veta av” problemet och om de har kunskap om dyslexi eller andra typer av läs- och 

skrivsvårigheter. Till min undersökning valde jag att genomföra intervjuer för att på ett 

personligt sätt komma nära pedagogerna och ställa de frågor jag undrade över. Detta är ett 

tillvägagångssätt jag rekommenderar. 
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Bilaga 1 
 

Frågeställningar vid intervju:  

 

Vilka specialpedagogiska perspektiv finns representerade i pedagogernas synsätt och vilka 

konsekvenser för elevernas lärande ger de olika pedagogerna? 

 

 Hur ser du på dyslexi, misstänker dyslexi för minsta lilla tecken oavsett om eleven har 

det eller om eleven bara är sen i utvecklingen? 

 Får personalen någon kompetenshöjning inom området? 

 

Vilka svårigheter och möjligheter beskriver pedagogerna? 

 

 Beskriv på vilket sätt skolan tar hand om problematiken hos elever med dyslexi? 

 Tillhör det pedagogens vardag att aktivt jobba för att upptäcka elever med dyslexi, hur 

ser du på saken?  

 

Hur kan pedagogerna relatera till läroplanen och eventuell handlingsplan? 

 

 Finns det någon handlingsplan på denna skola för att minimera problematiken och för 

att uppmärksamma lärarna på den, kan du beskriva den? 

 Följs och omarbetas handlingsplanen på denna skola? 
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Bilaga 2 
 

Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling. Köping kommun.  

 

Mål 1 

• läsupplevelser, sagor och berättelser    

• språklekar, klapplekar, rim och ramsor 

• musik och sång    

• aktiviteter med symboler, bokstäver och eget skrivande. 

 

Primärt för barnets språkutveckling är samtalet, för att lära sig nya begrepp, att berätta och  

lyssna samt ökar sitt ordförråd. 

 

Mål 2 

• använda passande litteratur för intressen och läsmognad.    

• använda olika uttrycksformer. 

• eleverna får påverka inköp av litteratur.   

• gemensamma läsupplevelser genom högläsning. 

• skapa olika typer av skrivande, för olika mottagare och processkrivning.   

• öka föräldrars kunskap och medvetenhet om språkutveckling. 

 

Mål 3 

• förebyggande och åtgärdande arbete för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. För att 

fånga upp elever med svårigheter så tidigt som möjligt.    

• gemensamma måldokument.   

• hela kommunen använder samma utvärderingsinstrument. 

- Fonolek för förskoleklass  

- Läskedjor i år 2, 4, 6 och 8 

- Test (ordkunskap, läsning, stavning) vid start i gymnasieskolan 

- Nationella ämnesprov år 5 och 9 samt efter kurs SV1202 i gymnasieskolan. 

 

• följa rutiner vid överlämning mellan förskola – förskoleklass, förskoleklass – skola och 

skolans olika stadier.    

• att åtgärdsprogram upprättas.    

• kontinuerligt arbete med språklekar i förskoleklass och upp till år 5.   

• genomföra pedagogiska kartläggningar av elever med läs- och skrivsvårigheter.    

• ge elever med kartlagda läs- och skrivsvårigheter möjlighet att klara kursmålen genom 

hjälpmedel och förutsättningar.  

- genomföra muntliga prov 

- ge dessa elever längre tid i provsituationer 

- erbjuda lugnare provmiljö 

- eleven om så krävs kan avge sina skriftliga svar via dator 

- tillförsäkra eleven rätt till kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. 

 

Mål 4 

• regelbundet tydliggör aktuella mål för skolarbetet.   

• arbetar med ord- och läsförståelse i samtliga ämnen.   

• ger elever ökad lust att kommunicera, läsa, reflektera och ta ställning. 
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• eleverna tränar att läsa instruktioner.   

• alla elever ska förstå och kunna diskutera/fråga. 

• vid utvecklingssamtalen betona hemmets roll.   

• biblioteket hjälper hitta passande litteratur. 

• förbättra rutinerna vid överlämningen mellan grundskola/gymnasium.    

• regelbundna träffar mellan grundskolans och gymnasiets lärare.    

• anpassa gruppstorleken till elevernas förutsättningar.    

• parallellägga lektioner för att möjliggöra nivågrupperingar eller tillförande av extra 

lärarresurs.    

• anpassa schemaläggningen till elevgruppens behov.     

• arbeta inom individuella programmet för att förbättra alla elevers 

läs- och skrivförmåga för att ge eleverna bra förutsättningar att klara ett nationellt program.    

• anpassa kurserna i svenska på gymnasiet till respektive programs mål. 

• elevernas studieresultat följs upp månadsvis vid träffar rektor – kontaktlärare.    

• elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds fortsatt hjälp via specialpedagog även på 

gymnasieskolan.    

• elever erbjuds extra tid i ämnet, läxhjälp eller hjälp med studieteknik. 

 

Mål 5 

• utökat samarbete på lärarnivå med närliggande högskolor/universitet.    

• fortsatta miljöbesök av avgångselever på högskola/universitet.    

• fortsatt utbildningsmässa i kommunen där eftergymnasiala utbildningsanordnare presenterar 

sitt utbud.    

• ökat samarbete mellan studie- och yrkesvägledare på högskolan och kommunens studie- och 

yrkesvägledare.  

• fortsatt satsning på utbyggnad av distansutbildningar vid Köpings kompetenscentrum.            

• att elever med svåra läs- och skrivsvårigheter kan vända sig till studie- och yrkesvägledare 

på gymnasiet/KOMVUX för att få hjälp med ansökan till högskola/universitet. 


