
2009:077 

E X A M E N S A R B E T E

"Jag har samma möjligheter som
alla andra, jag kan lika gärna

bli författare"

 Sara Karlsson
 Madelene Lundholm

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:077  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--09/077--SE



Abstract

Syftet med vår studie har varit att ta reda på elever med tillskriven dyslexidiagnos 
erfarenheter av läs- och skrivinlärningen samt vilka arbetssätt de har uppfattat som mest 
givande. I bakgrunden presenteras tidigare forskning om hur elever har upplevt sin 
skoltid och vad som karaktäriserar en god dyslexipedagogik. Vi har även i bakgrunden 
tagit upp olika arbetssätt och perspektiv på läs- och skrivinlärningen. För att studera vårt 
syfte har vi gjort kvalitativa intervjuer med tre elever med tillskriven dyslexidiagnos som 
alla går på gymnasiet. Intervjupersonerna har gett oss information om hur pedagoger ska
arbeta för att hjälpa och stötta dem på bästa sätt. De har också delgivit oss om hur deras 
skolgång varit, vilken sorts hjälp de har fått, hur de har blivit bemötta samt positiva och 
negativa erfarenheter. I diskussionen förs ett resonemang om hur pedagoger bör agera 
och vilka arbetssätt och hjälpmedel som är mest givande. Genom vår studie har vi 
kommit fram till att eleverna uppfattade att de inte fick den hjälp de behövde innan 
tillskrivandet av dyslexidiagnosen och att det förändrades väsentligt efter tillskrivandet.
Genom pedagogernas vetskap och kunskap om deras dyslexidiagnos har de fått 
pedagogisk hjälp samt kompensatoriska hjälpmedel som i sin tur har gagnat deras 
skolgång.

Nyckelord: läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, givande arbetssätt.  



Förord

Tack till specialpedagogen som visat sitt intresse och hjälpt oss att hitta intervjudeltagare 
till vår studie. Vi är oerhört tacksamma för den hjälp vi fått av honom. Vi vill även tacka 
de tre intervjudeltagare som ställt upp med mycket viktig information och delgivande i 
vår studie. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. 

Tack till vår handledare Elisabeth Lundmark som fick hoppa in med kort varsel och har 
visat stort intresse och engagemang för vår studie. Även ett stort tack till vår andra 
handledare Solange Perdahl som har gett oss information och hjälpt oss med sina 
fantastiska kunskaper i vårt valda område.

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, ett fint tålamod samt en 
god gemenskap. Utan varandra hade vi inte kunnat genomföra vår studie med det lyckade 
resultat som vi fått.
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Inledning
Vi har blivit intresserade av det valda området bland annat för att vi båda har syskon med 
dyslexi. Våra syskons skolgång har gett oss en inblick i problematiken med att hitta 
motiverande och givande arbetssätt för elever med tillskriven dyslexidiagnos. Vi upplever 
båda att våra syskon inte har fått det stöd och den hjälp som de hade behövt vilket har gjort 
deras skolgång svårare än den hade behöva vara. Vi anser därför att det är ett viktigt område 
att som pedagog ha goda kunskaper i för att kunna ge eleverna med tillskriven dyslexidiagnos
lika förutsättningar som elever utan dyslexi. I läroplanen (Lpo94, 2006) är det tydligt uttalat 
att: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen" (Lpo94, s.4). Det är av stor vikt att skolan kan ge de hjälpmedel
och stödåtgärder som elever i svårigheter behöver för att kunna uppnå målen. Vidare går det 
att läsa följande: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 
(Lpo94, s.4). Eftersom skolan enligt läroplanen har ett ansvar att anpassa undervisningen 
efter elevernas förutsättningar och behov är vi intresserade av att undersöka elevers
erfarenheter av läs- och skrivinlärning. Vi vill också undersöka vilka som varit de mest
givande arbetssätten enligt elever med tillskriven dyslexidiagnos. 
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Syfte 
Vårt syfte är att ur ett kritiskt perspektiv få och skapa förståelse för elever med en 
tillskriven dyslexidiagnos och deras lärande samt vilka arbetssätt de har uppfattat som 
mest givande i läs- och skrivinlärningen. 

Frågeställningar
1. Hur beskriver eleverna sitt lärande före och efter tillskrivandet av dyslexidiagnosen?
2. Hur beskriver eleverna vad som gagnat respektive missgynnat deras läs- och 
skrivinlärning?

Syftesprecisering
Läs- och skrivsvårigheter kan ha sina orsaker i en mängd olika saker. Orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter kan enligt Glentow (2006), Ericsson (2007) och Svenska 
dyslexiföreningen (2008) handla om syn och hörselproblem, sociala, emotionella och 
intellektuella problem samt en bristfällig undervisning, täta lärarbyten eller felaktiga 
metoder. Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att andra orsaker till 
svårigheterna kan vara en allmän utvecklingstörning, bero på att eleven har ett annat 
modersmål, för lite språklig stimulans samt för lite läsvana. Dyslexi är en liten del av läs-
och skrivsvårigheter som enligt Glentow är orsakat av en störning i en del språkliga 
funktioner i hjärnan som är viktiga för läs- och skrivinlärningen. Personer med dyslexi 
kan även påverkas av de faktorer som nämnts ovan. Skillnaden mellan allmänna läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är att allmänna läs- och skrivsvårigheter kan försvinna helt 
med rätt sorts hjälp medan dyslexin alltid finns kvar även om svårigheterna kan lindras 
betydligt. 

Kritiskt förhållningssätt
Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att: "Kritisk teori intresserar sig alltså för hur 
kulturella traditioner och mäktiga aktörers handlande bidrar till att låsa den sociala 
verkligheten till förmån för vissa särintressen och till nackdel för andra. Idén är att bryta 
upp den förstenade sociala verkligheten och göra den tillgänglig för nya politiska 
överväganden och beslut (s.348). Ett kritiskt förhållningssätt handlar alltså om att 
granska verkligheten ur flera perspektiv och eventuellt komma fram till nya idéer. Vi har 
bestämt oss för att spegla dyslexi och läs- och skrivsvårigheter ur ett kategoriskt och 
relationellt perspektiv. Genom att bli medveten om olika perspektiv har vi valt att kritiskt 
granska läs- och skrivundervisningen i skolan med hjälp av valda teorier samt
intervjupersonernas erfarenheter.
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Bakgrund
I bakgrunden inleder vi med att ta upp vad tidigare forskning visat om elever med 
tillskriven dyslexidiagnos och deras erfarenheter av sin skolgång. Synen på läs- och 
skrivsvårigheter och specialpedagogisk undervisning är något som har förändrats under 
åren vilket vi kommer att behandla längre fram. De olika pedagogiska perspektiven 
whole-language och phonics skiljer sig ganska kraftigt åt då den förstnämnda främst 
arbetar ur ett relationellt perspektiv och den sistnämnda ur ett kategoriskt perspektiv. I det 
relationella perspektivet ser man eleven i svårigheter och försöker att individanpassa 
undervisningen i klassrummet. Det kategoriska perspektivet ser eleven med svårigheter 
och undervisningen sker ofta med specialpedagog utanför klassrummet. Denna debatt om
huruvida elever i svårigheter ska ses ur ett relationellt eller kategoriskt perspektiv
kommer vi att behandla längre fram. Bakgrunden behandlar även olika metoder för läs-
och skrivinlärning samt orsaker till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, hur det yttrar 
sig samt hur det går till när en dyslexidiagnos ställs. Olika metoder som finns för att 
specifikt hjälpa dyslektiker i skolarbetet kommer även att behandlas.

Tidigare forskning
Ingesson (2007) har studerat hur 75 ungdomar med tillskriven dyslexidiagnos i åldrarna 
14 till 25 år har upplevt sin skoltid. Enligt Ingesson har tidigare forskning visat att dålig 
självkänsla, nedstämdhet och ångest har lett till att ungdomar med tillskriven 
dyslexidiagnos upplevt skoltiden som svår och jobbig. Ingessons forskning visar att 
ungdomar med tillskriven dyslexi upplever de första sex åren i skolan som svåra eftersom 
det under den tiden ofta uppstår förvirring och frustration. En del av ungdomarna i 
studien har blivit mobbade under skoltiden men de flesta upplever att de har goda 
kamratrelationer. De flesta av ungdomarna har upplevt den tillskrivna dyslexidiagnosen 
som något negativt. I takt med att undersökningspersonerna har blivit äldre upplever de 
flesta att problemen enbart handlar om läs- och skrivproblem och börjar trivas allt bättre i 
skolan. Ingesson har tolkat att trivseln ökat dels på grund av att ungdomarna kunde se 
dyslexin som en del av självet och dels eftersom de flesta valt en utbildning som är 
anpassad efter deras begåvning som till exempel specialprogram med idrotts- eller 
musikinriktning. 

Konsensusprojektet är ett projekt som samlar svenska forskares resultat i forskningen om 
läs- och skrivinlärning, dess svårigheter samt dess pedagogik. Inom konsensusprojektet 
arbetar forskare med frågor kring pedagogik, psykologi, medicin och språkvetenskap. 
Syftet är att skapa en samling om var forskningen står i frågan kring dyslexi samt att 
skapa en så gemenskam syn som möjligt bland forskarna. Vetenskapsrådets (2007) 
forskning beskriver konsesusprojektets forskningsresultat med att det inte finns någon 
specifik specialpedagogisk metod för elever med tillskriven dyslexidiagnos utan menar 
istället att det finns en rad generella krav på läs- och skrivpedagogik som förebygger 
svårigheterna. Vetenskapsrådet beskriver att forskarna och experterna som ingår i 
konsensusstudierna är särskilt utsedda och tar ständigt ställning i nya situationer.
Vetenskapsrådet har sammanfattat följande punkter på vad som karaktäriserar god 
dyslexipedagogik:
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 Läs- och skrivutveckling är en process som är tidskrävande för såväl elev som 
lärare. Det kräver extra tid och omsorg om elever som är i riskzonen för dyslexi. 

 Det är av stor vikt att träna elever på att ta risker och bli medveten om sina 
svagheter och styrkor. "Jag kan" känslan kan generera lyckade resultat. 

 Lästlust bör skapas genom till exempel att ta till vara på elevernas personliga 
intresse och få eleverna att känna det meningsfullt att lägga energi på lästräning. 

 Det är viktigt att hitta kompenserade hjälpmedel för att hjälpa eleverna att arbeta 
efter sin förmåga.

 Läraren bör inte vara bunden till en och samma metod utan bör ha kunskaper i 
vilka för- och nackdelar olika metoder medför.    

 Tidiga insatser med specialpedagogik bör ges och tidigt förebygga en negativ 
självbild. 

 Pedagogiken ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. 
 Ett gott samarbete mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare
 Storleken på klassen spelar en viktig roll för sättet att organisera undervisningen.

(Vetenskapsrådet, 2007)

Historiskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter
Sett ur ett historiskt perspektiv var enligt Ericsson (2007) en läkare vid namn Kussmaul 
den första att intressera sig för lässvårigheter. Kussmaul ansåg att oförmågan att läsa var 
en sjukdom. År 1877 skrev han om lässvårigheter och gav det uttrycket förvärvad 
ordblindhet. År 1896 skrev den engelska läkaren Morgan i British Medical Journal om en 
14-årig pojke som hade problem med att läsa. Pojken visade sig ha otillräckligt synminne 
för ord och Morgan kunde därmed dra en liknelse med det som Kussmaul skrivit om och 
benämnt ordblindhet. Morgan ansåg dock att pojkens ordblindhet inte berodde på en 
förvärvad hjärnskada och kunde därmed dra slutsatsen att det handlade om en medfödd 
hjärnskada. Morgan gav detta benämningen medfödd ordblindhet. Enligt Ericsson var den 
allmänna åsikten i Sverige i slutet av 1800-talet att varje normal människa kan lära sig att 
skriva bara de anstränger sig tillräckligt. Utifrån denna uppfattning sattes alla barn med 
läs- och skrivsvårigheter tillsammans med svagt begåvande barn i hjälpklasser. 
Psykologen Monroe presenterade i början av 1930-talet ett antal faktorer som man trodde 
orsakade läs- och skrivsvårigheter. Dessa faktorer gjorde att det blev lättare att få hjälp 
och stöd undervisning. Följande faktorer nämns som orsaker:

 Begränsad inlärningsförmåga
 Medfödd eller förvärvad neurologisk defekt
 Konflikt mellan hjärntendenser
 Dålig perception
 Dålig hälsa
 Defekt körtelfunktion
 Dålig syn och hörsel
 Onormala emotionella reaktioner
 Dålig miljö
 Dålig skolundervisning 

                                                                                                           (Ericsson, 2007 s. 25)
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I början på 1930-talet fanns få eller inga undervisningsmetoder skrivna på svenska som 
underlättade problematiken. Successivt förändrades synen på läs- och skrivsvårigheter 
och två läsklasser startades i Stockholm år 1938. Robinson utgav 1940 en 
forskningsrapport där det ansågs att det inte fanns någon gemensam faktor för läs- och 
skrivsvårigheter men Robinson fann dock en faktor som ibland kan och ibland inte kan 
orsaka problematiken, dessa var sociala, visuella och emotionella problem. Karin Kock 
var den första att översätta hjälpavsnittet i Monroes avhandling till svenska år 1941. På 
1970- talet förändrades synen på elevers läs- och skrivproblematik. Problem ansågs nu 
vara orsakade av skolan och om skolan fungerade väl skulle inga elever behöva hamna i 
hjälpklass. Läsning på talets grund (LTG-metoden) blev en väl använd läs- och 
skrivmetod och många lärare som tidigare använt sig av den traditionella ljudmetoden
övergick nu till LTG-metoden. På 1980-talet avstannade kunskapssökandet om utredning 
och behandlig av läs- och skrivsvårigheter. Enligt Ericsson (2007) ansågs det nu att 
svårigheterna istället var orsakade av omognad och dyslexi var inte något som det talades 
om. Läs- och skrivsvårigheter skulle således mogna bort. Utanför skolans värld började 
dock problematiken att uppmärksammas och vuxna med dessa problem gick ut i media 
och talade om sina problem. I mitten av 1990-talet medförde undersökningar av läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi att de ledande forskarna blev eniga om att problemen har att göra 
med en speciell svaghet i en eller flera stationer i hjärnan som är speciellt kopplade till 
läs- och skrivinlärningen. Forskarna blev även överens om att detta inte påverkar 
intelligensnivån hos dessa personer. År 1999 bildades förbundet Funktionshindrade med 
läs- och skrivsvårigheter. Internationellt uppmärksammades stort hur viktigt det är att 
kunna läsa och skriva och detta bidrog till att läs- och skrivsvårigheter klassades som ett 
handikapp och förståelsen blev därmed större. Under 2000-talet har insatser som syftar 
mot läs- och skrivinlärning varit många. Skolor, bibliotek och föreningar arbetar aktivt 
för att öka kunskaperna om svårigheterna (Ericsson, 2007).

Historiskt perspektiv på specialpedagogik 
Persson (2007) framhåller att det under sekelskiftet fördes en livlig diskussion om 
huruvida de "svaga och lågt begåvade" elevernas deltagande i folkskolan förstörde 
skolans rykte. Enligt lärare framhölls det att de svaga och lågt begåvade eleverna kunde 
bromsa undervisningen och vara en belastning för de normala eleverna. "I en insändare i 
Svensk skoltidning från 1890 framförs åsikten att det vore bra inte bara för den 
´efterblivne´ eleven själv, utan även för skolan, om sådana elever separerades från de 
vanliga klasserna" (Persson, 2007, s.17). I samma tidskrift gick redaktionen i försvar och 
menade att det visst finns argument för insändarens förslag men att den moraliska och 
sociala aspekten är väsentlig. Insändarens förslag kan medföra att barnen tidigt lär sig att 
avvikelse från mönstret "straffas" genom uteslutning. Denna debatt förs fortfarande idag. 
I 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) ansågs specialundervisning som ett positivt 
alternativ till kvarsittningen. Istället för att bedriva specialundervisning utanför klassens 
ramar förordnades en individualiserad undervisning som skulle ske i klassen. Redan här 
skedde en riktningsförändring inom utbildningsväsendet som senare kom att bli "En skola 
för alla". Skolkommissionens rapport är dock självmotsägande eftersom det ansågs vara 
bäst för de svagt begåvade eleverna att få hjälp utanför klassens ramar och att det därmed 
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skedde en fortsatt och expanderad satsning på hjälpklasser. Ett förslag om en 
differentierad specialundervisning kom från 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) 
eftersom problemen ansågs ligga hos eleverna. År 1969 ansågs miljön i skolan som en 
möjlig orsak till att elever fick skolsvårigheter. Specialundervisningens utökade satsning 
fick inte den respons som önskats och regeringen gjorde en utredning om "skolans inre 
arbete" (SIA). "SIA-utredarna framhöll vikten av att ´den specialpedagogiska metodiken´ 
genomsyrade skolans hela verksamhet och i analysen av skolsvårigheter framfördes 
behovet av att se över skolans mål, organisation och arbetsformer" (Persson, 2007, s.19). 
I 1980 års läroplan (Lgr 80) märks en mindre skillnad mellan specialundervisning och 
vanlig undervisning och specialundervisningens främsta mål blir att hindra att elever får 
svårigheter i skolan. Elever som får specialpedagogisk hjälp ska också så snabbt som 
möjligt få återgå till den ordinarie klassen och därmed den vanliga undervisningen. I och 
med att Sverige under 1990-talet hamnade i en djup lågkonjunktur och ansvaret för 
skolorna hamnade i kommunernas händer har resurser för specialpedagogik minskat 
betydligt. "Detta har inneburit att många skolor idag saknar en specialpedagogisk
kompetens och att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de är 
berättigade till" (Persson, 2007, s.19). 

Pedagogiska perspektiv
Enligt Frost (2002) är det en ständig diskussion om hur man undervisar läsning i ett tidigt 
stadium på bästa sätt. Frost menar att det finns två utgångspunkter som vi nedan ska 
förklara som står bakom dessa ständiga diskussioner. Det behöver inte betyda att den ena 
metoden utesluter den andra, har man en god kunskap om hur de olika metoderna 
fungerar kan man mycket väl kombinera dem båda.

Whole-language          
Enligt Frost (2002) bygger whole-languagemetoden på att läsningen ska präglas av det 
som komma skall. Alla aktiviteter som handlar om läsning bör ha en kommunikativ 
utgångspunkt där eleven själv är en aktiv deltagare. I whole-languagemetoden börjar 
läsningen redan från början med riktiga böcker som sätter igång textproduktionen och 
inte med böcker där språket är anpassat för nybörjarläsning. Frost sammanfattar några 
viktiga punkter som karaktäriserar whole-languagemetoden som framförts av Kenneth 
Goodman och Frank Smith. De menar att lära sig att läsa är ungefär detsamma som att 
lära sig tala, barn lär sig läsa genom att läsa meningsfulla texter, fonemen spelar ingen 
större roll vid läsinlärning, det viktigaste i läsinläsningen är att eleven lär sig känna igen 
den första bokstaven och förstår innebörden i vad de läser samt att riktiga böcker skapar 
riktiga läsare. Frost beskriver hur whole-languagemetoden förespråkar att barnen redan 
innan och i förskoleklassen stimulerar skriftspråket och att man i hemmet försöker få 
barnen att bli intresserade av böcker, texter och skrivande. Frost framhåller att whole-
languagemetoden är uppbyggd på en holistisk människosyn vilken framhäver människans 
fria val och fria vilja. I whole-languagemetoden är kunskap något som skapas genom 
fenomen, iakttagelser, tolkningar, upplevelser samt erfarenheter. I undervisningen 
betyder detta tankesätt att varje elev har friheten att själv välja hur de vill lära sig läsa. 
Kritik som riktats mot whole-languagemetoden har till stor del handlat om att den inte tar 
hänsyn till elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Phonics
Frost (2002) påpekar att Phonics-metodens syn på läs- och skrivundervisningen är på ett 
annat sätt. Med denna metod behöver eleverna först lära sig bokstäverna med ett 
konstruerat alfabetiskt system. Det alfabetiska systemet måste läras in med en viss 
automatik så att det kan användas utan att tolkningen av bokstäverna kräver någon större 
uppmärksamhet. Eleverna måste börja med att introduceras i skriftspråkets principer och 
vara medveten om vilken betydelse fonem har för att bygga upp sambandet mellan 
bokstäver och ljud vilket i sin tur är förutsättningen för att kunna läsa. Eleverna måste 
avkoda ord på ett automatiskt sätt och för att kunna förstå innehållet i texterna vara säker 
på avkodningen. Texterna som eleverna börjar läsa med är anpassade efter eleverna nivå. 
Enligt Frost säger kritiken som är riktad mot phonics-metoden att barn inte ska behöva 
lära sig den alfabetiska principen och hur man arbetar med bokstäver och inte heller 
bokstävernas ljud och arbetet med analys och synteser. Kritikerna anser att barn inte ska 
behöva lära sig hur läsning går till utan att barn ska lära sig genom att hitta sitt eget 
naturliga sätt att läsa genom att betrakta läsinlärningen som en integrerad del av 
texthanteringen. Enligt Frost menar kritikerna vidare att pedagogernas uppgift ska vara 
att stötta eleverna egna naturliga sätt att läsa och inte tvinga dem till ett speciellt sätt att 
läsa på vilket de menar kan leda till att de tappar meningsinnehållet i texten. 
Phonicsmetoden bygger på respekten för kunskap och det ställs höga kvalitativa krav på 
det som ska anses som medveten kunskap. Det går inte att undervisa eller hävda vad som 
helst enbart för att man själv anser att det är bra utan man måste kunna referera sin 
kunskap till kontrollerad forskning. Undervisningen som baseras på phonicsmetoden ska 
byggas på forskningsresultat så att eleverna kan få en språklig bas av erfarenheter. 



8

Relationellt och kategoriskt perspektiv
Persson (2007) framhåller att skolan ska vara likvärdig och målen ska vara lika för alla 
samtidigt som den ska stödja människors variation och mångfald. Trots att skolas mål ska 
vara lika för alla så måste den anpassas till elevers olika förutsättningar vilket i sin tur 
kan skapa problem. Ett vanligt sätt att i skolan finna lösning på detta problem är att 
erbjuda specialundervisning till elever som behöver extra stöd och hjälp, vilket leder till 
att de får en anpassad läroplan till det de bedöms klara av. Specialundervisning kan ske 
såväl integrerat i klassen som i speciella grupperingar utanför klassrummet. Enligt 
Persson ses det relationella perspektivet på specialundervisningen i klassrummet som ett 
samspel och ett förhållande till den övriga verksamheten. Det relationella perspektivet på 
specialpedagogik har en långsiktig plan och involverar alla lärare kring eleven. Det 
kategoriska perspektivet riktar in sig på en mer kortsiktig plan där man skapar mindre 
grupper utanför klassrummet som jobbar mer ämnesspecifikt. Här nedan visar figuren på 
skillnaderna mellan det relationella och kategoriska perspektivet. 

Relationellt perspektiv Kategorsikt perspektiv

Förmåga att anpassa undervisning Ämnesspecifik och 

Uppfattning av och stoff till skilda förutsättningar Undervisningscentrerad

pedagogik kompetens för lärande hos eleverna. 

Kvalificerad hjälp att planera in
Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad

Uppfattning av differentiering i undervisning till elevers uppvisade svårigheter. 

specialpedagogisk och stoff.

kompetens

Elever i svårigheter. Elever med svårigheter.

Orsaker till special- Svårigheter uppstår i mötet med Svårigheter är antingen medfödda

pedagogiska behov olika företeelser i uppväxt och utbildningsmiljön eller på annat sätt individbundna

Tidspespektiv Långsiktighet Kortsiktighet

Fokus för special- Elev, lärare och lärandemiljö Eleven

pedagogiska åtgärder

Förläggning av ansvaret Arbetsenheter (-lag) och lärare med Speciallärare, special-

för specialpedgogisk aktivt stöd från rektor pedagoger och elevvårdspersonal

verksamhet

                     (Persson, 2007 s. 167)

Att skriva sig till läsning
Metoden att skriva sig till läsning är en metod där alla elever i klassen kan arbeta på sin 
egen individanpassade nivå genom att bland annat använda datorn som redskap. Metoden 
är anpassad för olika förutsättningar och kan därför förhålla sig till det relationella 
perspektivet. Trageton (2005) framhåller vikten av att klassrumsmiljön är 
skriftspråksstimulerande redan från första stund i skolan. Författaren understryker vidare 
att eleverna alltid ska sitta tillsammans med en annan elev framför datorn för att de ska 
kunna få hjälp av varandra både språkligt och tekniskt samt att det sociala samspelet ska 
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stimuleras. Eleverna får börja med att leka med skrivprogram på datorn för att komma i 
kontakt med bokstäver och skriftspråket. Trageton framhåller att teckenstorlek minst bör 
vara 20 eftersom det är lättare att se skillnader på bokstäver då. Vidare understryker 
författaren att det underlättar mycket för det fortsatta skrivande om eleverna lär sig att 
skriva utan att se på tangentbordet. Det som eleverna producerar, så kallade 
bokstavsräckor, genom att leka med tangentbordet kan de sedan arbeta vidare med. 
Lärande efterarbete kan till exempel vara att öva sig i att känna igen en viss bokstav och 
räkna hur många som finns utav den på det utskrivna pappret. För att göra det ännu 
tydligare bör eleven markera bokstäverna på något sätt och samtidigt säga bokstavens 
namn högt. På samma sätt fortsätter de sedan med andra bokstäver. Var och en av 
eleverna får göra sin egen bokstavsbok där bokstavsräckorna som de skriver på datorn 
skrivs ut och läggs ihop till en sorts bok. Skillnaden mellan egenproducerade 
bokstavsböcker och skolböcker är att de sistnämnda oftast är indelade i bokstav för 
bokstav. Även om författaren till skolböckerna inte hade tanken om att hela klassen 
samtidigt ska arbeta med samma bokstav så är fallet ofta så i våra skolor.  I den 
egenproducerade bokstavsboken får eleverna själv välja vilken bokstav de är mest 
intresserade av och känner att de behöver lära sig. "Barnens egenproducerade 
bokstavsböcker gör att inlärningen sker på ett lekfullt, informellt och betydligt mer 
effektivt och elevanpassat sätt" (Trageton, 2005, s.64). 
Bokstavsräckorna utvecklas och så småningom kommer de att representera en berättelse. 
Eleverna ritar en bild och skriver en bokstavsräcka till den varefter de sedan läser
berättelsen för pedagogen som skriver den korrekta texten. Bokstavsräckan kallas i 
många klasser av eleverna själva för "hemlig skrift". Eleverna lär sig med tiden att skriva 
fler och fler ord korrekt och när pedagogen skriver det eleven säger övar de även på att 
läsa texten högt tillsammans. Efter många läsrepetitioner lär sig eleven att känna igen 
viktiga ord i sin berättelse. Berättelsen får eleven sedan i hemläxa att läsa högt för sina 
föräldrar för att öva ytterligare. Eleverna gör även tillsammans med pedagogen ordböcker 
och lämpliga ord att använda i den kan till exempel vara de nyckelord som finns i elevens 
egen berättelse. Till en början behöver inte alla orden börja på samma bokstav som det är 
i en riktig ordbok men strävan är självklart att i sinom tid komma dit. När eleven kommit 
så långt att orden ska börja på samma bokstav tränas denne i att hitta den första bokstaven 
och det första ljudet i orden. Trageton poängterar att elever ofta till en början inte 
använder mellanslag mellan ord i meningar. Pedagogen bör uppmuntra eleven att 
använda mellanslag så att eleven så småningom upptäcker det praktiska i det. Genom att 
pedagogen använder dator för att illustrera skilda ord behövs ingenting skrivas om som 
vid handskrivning. Vidare framhäver Trageton att brevskrivande kan vara väldigt lärorikt 
ifall eleven får svar på sitt brev eftersom denne då oftast uppmuntras att skriva ytterligare 
ett brev. Att arbeta med olika teman, livliga aktiviteter samt skapande verksamheter som 
är intressanta för eleverna kan inspirera dem att skriva om det på datorn. "Det viktigaste 
under det första året (i förskoleklassen) är bra teman och tillfredsställande lek, inte en 
forcering av skriv- och läsekonsten" (Trageton, 2005, s.75). 

Literacy
Literacy är precis som Tragetons (2005) metod att skriva sig till läsning individanpassad 
då det handlar om att läsa för din egen skull och av eget intresse. Detta inspirerar 
eleverna till fortsatt läsning med hjälp av de direkta konsekvenser läsningen ger.
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Vetenskaprådet (2007) menar att Literacy är när läsning sker i vardagslivet så som på 
vägskyltar, kokböcker och andra vardagsnära exempel. Även läsning av textremsan på 
TV, läsa på datorskärmen eller att avläsa SMS är exempel på vad literacy innebär. Denna 
form av läsning är mycket korta lässessioner i vardagslivet som har en direkt betydelse
för vad du gör och vilka konsekvenser det kommer att få. Denna form av läsning är inte 
av samma art som att läsa för att lära eller att läsa skönlitterära böcker, med literacy finns 
inga krav på recensioner eller redovisningar. Literacy ställer inte heller några krav på 
läshastighet och läsflyt men däremot är det viktigt att du förstår vad det står på till 
exempel vägskylten för att informationen ska bli riktig. Enligt Liberg (2007) har 
forskning inom området literacy visat att barn får grunderna för textrörlighet långt innan 
de kan läsa och skriva själva. Grunderna för textrörligheten beror på i vilken mån barnen 
får komma i kontrakt med läs- och skrivmiljöer och i vilken utsträckning de får utöva läs-
och skrivaktiviteter. 

Vad är läs- och skrivsvårigheter?
Liberg och Björk (1996) menar att det i Sverige är ganska vanligt att barn får bekanta sig 
med skriftspråket redan innan skolstarten vilket anses ha stor betydelse för deras fortsatta 
läs- och skrivinlärning. Många förskolor jobbar aktivt med att väcka och utveckla 
barnens skriftspråkliga medvetenhet, skriftmedvetenhet och grammatiska medvetenhet. 
Många föräldrar inser också vikten av att de tillsammans med sina barn bekantar sig med 
skriftspråket. Det finns många olika tekniker i läsandet och skrivandet och alla bidrar på 
sitt sätt till att en person så småningom förväntas kunna läsa och skriva självständigt. När 
barnen börjar skolan ska man på relativt kort tid och i en stor grupp med olika 
erfarenheter lära sig det som ingår i läsandet och skrivandet vilket innebär att eventuella 
problem blir synliga. Liberg och Björk menar att: 

Vissa barn behöver betydligt mer tid på sig, andra behöver mer individuell handledning, 
åter andra behöver mer varierade uppgifter och några behöver allt detta och ytterligare 
andra insatser som inte alltid ryms inom skolans ordinarie resursramar (Liberg & Björk, 
1996, s. 131).

Enligt Liberg och Björk (1996) har en person uppenbart läs- och skrivsvårigheter om 
problemen är av sådan allvarlig art att personen inte på ett funktionellt sätt kan läsa och 
skriva i vardagslivet. Orsaker till läs- och/eller skrivsvårigheter kan enligt Glentow 
(2006), Ericsson (2007) och Svenska dyslexiföreningen (2008) vara fysiska som till
exempel syn och hörselproblem, sociala som kan innebära en språkfattig hemmiljö, 
emotionella problem. Orsakerna sägs även kunna vara intellektuella samt pedagogiska 
insatser såsom bristfällig undervisning, täta lärarbyten eller felaktiga metoder. Andersson 
et al (2006) menar också att läs- och skrivsvårigheter kan orsakas av dålig undervisning, 
en allmän utvecklingstörning eller att svårigheterna kan bero på att eleven har ett annat 
modersmål, för lite språklig stimulans samt för lite läsvana. Även Liberg och Björk
betonar att en språkfattig miljö spelar en viktig roll i barnens möte med skolan och den 
fortsatta läs- och skrivutvecklingen. De framhåller vidare vikten av att barnen redan 
innan skolan kommer i kontakt med liknande aktiviteter som skolans som till exempel 
frågelekar, pussel och samtal. Vidare menar författarna att det är viktigt att barnen får 
vanan i att läsa och skriva, att lära sig att förstå texter samt att ställa frågor och söka svar i 



11

det skrivna. Enligt Liberg och Björk har en rad amerikanska forskare (Anward, 1983; 
Heath, 1982; Michaels, 1986; Scollon och Scollon, 1981; Labov, 1988) kommit fram till 
att barnens eventuella svårigheter med att läsa och skriva inte behöver handla om låg 
intelligens utan kan bero på att de kommer från andra kulturer och social-psykologiska 
förhållanden. Liberg och Björk menar att även barn som växer upp i en språkrik miljö
kan få problem. De kan ha svårt att svara på mer krävande frågor där inte svaret finns 
precis i texten eller att sammanfatta med textens eller egna ord. Det har visat sig att de 
språkmiljöer de deltagit i mestadels har inneburit att man har pratat om det som står i 
texten och vad som finns med på bilder men inte talat om någonting utanför textens 
innehåll och därmed inte heller kopplat innehållet till barnets egna erfarenheter. Även
Frykholm (2007) poängterar vikten av barnen lär sig samtala om böckers innehåll och 
även kunna prata om egna erfarenheter utifrån bokens innehåll. Det är också väsentligt att 
det finns utrymme för barnens egna berättelser om verkligheten, tankar och fantasier som 
kan utryckas genom bilder, musik, ljud, rörelser och dramatiseringar. "Det räcker med 
andra ord inte med att enbart läsa tillsammans utan man måste läsa tillsammans på 
´vissa sätt´ för att barnen ska ha framgång i skolarbetet och sitt fortsatta läsar- och 
skrivarliv" (Liberg & Björk 1996, s.133).

Frykholm (2007) understryker nyttan av att använda storböcker där flera barn 
tillsammans med läraren kan utforska texten. Det är ett enkelt sätt att diskutera texten, 
händelser och bilder i storboken. Barnens fantasi och inlevelseförmåga stimuleras genom 
att läsa svåra texter samt fundera och resonera kring innehållet. Vidare menar Frykholm 
att elever, genom att berätta om sina läsupplevelser, kan locka andra att läsa och samtalet 
kan också ge nya synvinklar och djupare förståelse på det man själv läst. Orsaker till läs-
skrivsvårigheter kan ibland vara svikande självförtroende, emotionella problem, 
pressande hemmiljö och låg kamratstatus. Då elever får läs- och skrivsvårigheter trots 
god hemmiljö och goda pedagogisk insatser kan orsaker enligt Liberg och Björk (1996) 
vara stora kognitiva inlärningsproblem och/eller grava avvikelser i hjärnans uppbyggnad. 
En annan orsak till att barn med olika erfarenheter får läs- och skrivsvårigheter kan bero 
på att skolans inlärningsmiljö inte utgått från deras förutsättningar och förmåga. Skolans 
inlärningssituationer och inlärningsmetoder kan ha varit alltför begränsade och skolan har 
redan från början utgått från att barnen har en viss mängd skriftspråklig kunskap och 
social kompetens. Liberg (2007) påpekar vikten av att både skolan och förskolan 
använder sig av flera olika sätt som kan stimulera barnens språkutveckling eftersom det 
även hjälper till att utveckla barnens tänkande och kunskapen om sig själv. Liberg
framhåller att det är viktigt att skolan låter barnen använda sig av fler uttryckssätt än 
enbart av den skrivna texten. Liberg menar att det är genom samspel med andra 
människor med gester, kroppsrörelser, lukter och känslostämningar som vi skapar mening 
och genom en varierad lärmiljö får eleverna kunskap på flera sätt. För ett vidgat
textbegrepp är det viktigt att dagens skola tar del av och använder datorer, TV och video 
då Liberg menar att även det leder till kreativt meningsskapande. I läroplanen i svenska 
för grundskolan kan vi läsa följande om det vidgade textbegreppet:

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 
uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över 
och tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår 
omvärld. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan 
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ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet 
utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp 
innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder (Skolverket, 2000 s.98).

Karlsson (2007) menar att det man tidigare har tänkt som text i skolan är nu något mer än 
vad det tidigare har varit. Tidigare innebar text en skriven eller talad text medan det nu 
även innebär bilder av olika slag. Den talade texten och den traditionella läsningen har 
även den fått en annan innebörd i form av att det nu kan handla om avlyssning, film och 
video. 

Hur yttrar sig läs- och skrivsvårigheter?
Dyslexiföreningen (2008) menar att läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen 
som innefattar alla som har svårt att läsa och/eller skriva oavsett orsak.
Dyslexiföreningen är en ideell riksorganisation där medlemmarna i huvudsak är lärare, 
specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer men föreningen är öppen för alla.
Läs- och skrivsvårigheter kan enligt Andersson et al. (2006) och Glentow (2006) visa sig 
bland annat som att eleven:

 läser knaggligt och långsamt, till exempel inte hinner läsa textremsan på TV, ofta 
stannar upp i texten och läser om 

 har svårigheter att läsa rätt på ord som liknar varandra till exempel igen och 
ingen.

 behöver längre tid för att lära sig läsa och skriva än kamraterna
 inte är lika intresserad av bokstäver, ord och böcker som sina jämnåriga kamrater
 ofta blir trött, får svårt att koncentrera sig och hittar på ursäkter för att inte behöva 

läsa och skriva
 stavar fel och gör utelämningar, till exempel smörgåsen blir sörgås

Andersson et al. (2006) nämner också att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta skriver 
siffror och/eller ord i fel ordning och kan även ha svårigheter med matematikens lästal.

Glentow (2006) menar att svårigheterna hos elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
yttra sig på följande sätt:

 blandar lätt ihop bokstäver och har svårt att veta hur de ska låta till exempel fluga 
och flyga

 glömmer prickar och ringar
 dubbelteckning, till exempel håla istället för hålla
 skriver i talspråk och som orden låter till exempel mårrån istället för morgon

(Glentow, 2006)

Vad är dyslexi?
Enligt Lindell och Lindell (1996) är ordet dyslexi en sammansättning av orden "dys" och 
"lexi" och blir direkt översatt till "svårigheter med läsning". Glentow (2006) framhåller
att dyslexi innebär att man har en störning i en del språkliga funktioner som är viktiga för 
läs- och skrivinlärningen. Störningen kan innebära svårigheter i den automatiserade 
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ordavkodningen vid läsning och kan även visa sig genom dålig rättskrivning. Dessa 
problem är ofta ihållande även om de oftast är hanterbara. Lindell och Lindell framhäver 
att forskarna har upptäckt vissa skillnader mellan dyslektiker och icke dyslektiker genom 
att studera hur hjärnan fungerar. Skillnaderna de har upptäckt är mindre avvikelser i 
hjärnans funktioner och uppkopplingar som skiljer sig något i vissa begränsade delar av 
hjärnan. Vidare menar forskarna att dessa olikheter har uppkommit någon gång i mitten 
av fosterstadiet då små grupper av nervceller "gått vilse" hos personer med dyslexi. 
Forskarna vet ännu inte vilken betydelse dessa avvikelser har i hjärnan men de antar att 
det kan påverka förståelsen för språkets uppbyggnad och därmed läsningen. Dessa 
avvikelser betyder inte att dyslektikers hjärna har sämre kapacitet utan kan däremot 
innebära en ökad förmåga inom andra områden (Lindell & Lindell, 1996). 
"Barn med dyslexi kan ha stora problem med läsning och skrivning medan annan 
inlärning kan gå hur lätt som helst" (Andersson et al., 2006, s.11). Glentow påpekar att 
forskning har visat att även dyslektiker har sin språkliga förmåga övervägande på vänster 
hjärnhalva men dessa har svagheter som kan leda till läs- och skrivsvårigheter. Både 
Ericsson (2007) och Lindell och Lindell menar att den högra hjärnhalvan kompenserar 
svagheterna i den vänstra hjärnhalvan vilket utvecklar färdigheter som kreativitet, 
idérikedom och konstnärlig talang. 

Lindell och Lindell (1996) beskriver tre olika slag av dyslexi; visuell, auditiv och auditiv-
visuell dyslexi. Elever med visuell dyslexi har ofta problem med att se orden som en 
helhetsbild och lär sig därför att läsa genom att ljuda fram orden. Den visuella dyslexin 
yttrar sig även genom att man tappar bokstäver och ändelser. Att ljuda fram orden tar 
mycket energi och går långsamt.  Elever med auditiv dyslexi läser ofta genom att gissa 
orden och att titta på ordets utseende och får därmed en ordbild i huvudet. Med den 
auditiva dyslexin kan man lära sig hur orden ser ut och träna upp sin läshastighet. Auditiv 
-visuell dyslexi är enligt Lindell och Lindell en kombination av dessa två sorters dyslexi.

Lindell och Lindell (1996) och Andersson et al. (2006) är eniga om att dyslexi är något 
ärftligt. Det är ännu inte exakt kartlagt hur anlagen ärvs eller exakt vilka gener som gör 
att man får dyslexi. Det är dock kartlagt att det är anlagen som ärvs och inte dyslexin. 
Författarna påpekar att det inte enbart är anlagen som påverkar dyslexi. Även
miljöfaktorer, såsom språklig stimulans och gynnsam undervisning, har stor inverkan.  
Forskarna är eniga om det aldrig är fråga om enbart arv eller miljö utan det handlar alltid 
om en kombination av dessa. 

Hur yttrar sig dyslexi?
Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att elever med tillskriven dyslexidiagnos
ofta har svårigheter med att uppfatta ljuden rätt i talade ord, vilka ljuden är samt i vilken 
ordningsföljd de kommer. De har även svårt med den automatiska ordavkodningen och 
läser ofta bokstav för bokstav. Det kan vara svårt för elever med dyslexi att till exempel
snabbt komma på det korrekta ordet på en fråga även om eleven kan svaret. Rättstavning 
är också ett vanligt problem. Dessa elever har enligt Andersson et al. ofta svårt med 
arbetsminnet och har svårt att minnas en instruktion som sägs samtidigt som han/hon 
utför annat. Muntligt berättande är ofta lätt för dessa elever medan det kan vara svårt för 
dem att utrycka sig i skrift.



14

Diagnostisering
Enligt Stadler (1994) kommer ordet diagnos kommer från grekiskan och betyder direkt 
översatt "genom kunskap". Vidare menar Stadler att en diagnostisering för dyslexielever 
oftast syftar till att förbättra undervisningen i skolämnena. Enligt Svenska 
Dyslexiföreningen (2006) är läskunnighet basen för en lyckad skolgång och utgör därmed 
skolans viktigaste mål. Det är av stor vikt att elever med läs- och skrivsvårigheter får 
pedagogisk hjälp med detta. Svenska Dyslexiföreningen har utarbetat en modell, som 
bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap och som lägger stor vikt vid kontinuerlig 
uppföljning. Modellen avser kartläggning och åtgärder på elevens nivå, men för den skull 
glöms inte åtgärder på grupp- och organisationsnivå bort. Dyslexiföreningen förhåller sig 
främst till det kategoriska perspektivet eftersom åtgärderna är direkt relaterade till 
elevernas uppvisade svårigheter och är ämnesspecifik. I läroplanen (Lpo94, 2006) står det 
tydligt skrivet att arbetssätt, arbetsformer och organisatoriska åtgärder skall omprövas om 
en elev får svårigheter. För att elever med svårigheter skall klara skolans mål är det av 
stor vikt att tidig utredning, stöd och hjälp sätts in. Enligt Svenska Dyslexiföreningen är 
det viktigt att pedagogen tidigt känner till hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig och 
därefter kan identifiera dem. Det är även av stor vikt att pedagogen snabbt gör något åt 
problemen samt ser till att utredning utförs och att åtgärdsprogram upprättas. Svenska 
Dyslexiföreningen bygger på 3 steg i utredningen:
1. Utredningen börjar i klassrummet och i första hand sätts det in pedagogiska åtgärder i 
klassrummet.
2. Fördjupad pedagogisk utredning som gärna förstärks med speciell träning och 
kompensatoriska åtgärder. Denna pedagogiska utredning görs av speciallärare eller 
specialpedagog. Utredningen börjar med att föräldrasamtal hålls, där frågor om ärftlighet, 
språkutveckling, tidigare skolgång och självbild ställs. Föräldrasamtalet följs av 
lärar/elevintervjuer eller klassrumstudier där man främst tittar på skolsituationen, 
koncentrationsförmågan och kamratkontakten. Därefter testas och analyseras eleven på 
följande punkter:

 fonologisk medvetenhet
 läsningsrelaterade faktorer: avkodning av ord, högläsning, läshastighet och 

läsförståelse
 skrivning: avskrivning och fri skrivning
 övrigt: alfabetet, månaderna och multiplikationstabellen

3. Psykologisk utredning där hela elevhälsoteamets kompetens används. I 
elevhälsoteamet bör specialpedagog, psykolog, skolsköterska/skolläkare, talpedagog och 
helst även logoped ingå. Syftet med denna psykologiska utredning är att kunna erbjuda
eleven en individuellt anpassad undervisning och utredningen skall alltid avslutas med 
rekommendationer om åtgärder och hjälpmedel. Den psykologiska utredningen innehåller 
tre delar, kognitiva funktioner där bland annat logiskt tänkande, minnesfunktioner och 
begreppsbildning testas. I den andra delen testas eleven på personliga faktorer så som 
impulsivitet, noggrannhet, psykiskt välmående och självförtroende. Den tredje delen 
består av neuropsykologiska faktorer som till exempel uppmärksamhetsfaktorer. Det
slutliga testet görs med hjälp av observationer av eleven i olika situationer och därefter 
sätts pedagogiska och praktiska åtgärder in (Svenska dyslexiföreningen, 2006).
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Efter denna utredning kvarstår ofta ett fåtal elever som är mycket svårbedömda och då 
krävs en utredning utanför skolan. I vissa kommuner klarar skolor inte att utreda läs- och 
skrivproblematiken. Det blir då kommunen och skolledningen som måste åtgärda detta.

För att få diagnosen dyslexi krävs ytterligare en medicinsk/neuropsykiatrisk utredning 
som innehåller specifika frågor givna till föräldrarna angående bland annat elevens 
utveckling och beteende från fostertid till nutid, sjukdomar, grov- och finmotorikens 
utveckling, hur tal- och språkutvecklingen varit, tidsmedvetenhet och minne. Man 
undersöker även om eleven har andra svårigheter i skolan och om föräldrarna har någon 
annan förklaring till elevens svårigheter. Man granskar noggrant barnavårdscentralens 
och skolhälsovårdens journaler samt skolans åtgärdsprogram. Hörsel- och 
synundersökning görs också på eleven. Slutsatserna av alla dessa utredningar 
dokumenteras skriftligen i ett läkarintyg.  

Vilka metoder finns för att underlätta för elever med dyslexi i 
klassrummet?
Att underlätta för elever med tillskriven dyslexi i klassrummet är förknippat med det 
relationella perspektivet där undervisningen anpassas till elevers skilda förutsättningar. 
Andersson et al. (2006) framhåller hur pedagoger kan stötta elever med dyslexi i 
klassrummet. De påpekar vikten av att svetsa samman klassen genom att berätta att alla 
elever är olika och behöver olika sorts hjälp. Syftet är att skapa en medkänsla och 
förståelse mellan eleverna. Att en elev får extra hjälp vid läsning och skrivning ska inte 
vara konstigare än att någon behöver glasögon för att se vad som står på tavlan.

Vidare menar Andersson et al. (2006) att det underlättar mycket för en elev med 
tillskriven dyslexidiagnos att pedagogen läser högt för klassen när alla elever ska jobba 
med samma text. Författarna poängterar även att elever med dyslexi ofta har lätt för att 
berätta något muntligt men att det dock är viktigt att de får förbereda sig ordentligt då ett
skriftligt arbete ska redovisas inför klassen. För att redovisningen ska bli bra och eleven
ska känna sig bättre till mods kan de behöva öva på både orduttal och satsmelodi. En del 
elever med dyslexi har även svårt att uttrycka sig muntligt. Genom att språket inte flyter 
som det ska kan de ha svårt att komma på orden de söker. De kan även ha svårigheter 
med att berätta sammanhängande både i tal och skrift och behöver då självklart extra 
mycket stöd.

Andersson et al. (2006) påpekar hur viktigt det är att ge elever med tillskriven 
dyslexidiagnos god tid på sig för att göra sina uppgifter. Eftersom läsning, skrivning, 
sammanställning och kontroll tar betydligt mer tid för dem behöver de mycket längre tid 
jämfört med klasskamraterna. För att eleven ska känna sig mindre stressad kan det vara 
bra att berätta att det finns gott om tid, men ändå vara tydlig med hur mycket tid det 
finns.

Vidare framhåller författarna att elever med dyslexi har det väldigt kämpigt med att 
skriva av från tavlan eftersom de måste titta upp och sedan ner mellan varje ord och 
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ibland även mellan varenda bokstav. Av den anledningen kan det vara bra att försöka lära 
dem att lyssna och skriva stödord istället. Det kan också vara en god idé att be någon av 
klasskamraterna att dela med sig av sina anteckningar till den eleven som inte själv 
hinner med. Den nya tekniken med digitala skrivtavlor gör det även möjligt att direkt 
skriva ut informationen som skrivits på tavlan på papper, vilket är effektivt.

Det är enligt Andersson et al. (2006) och Frykholm (2007) bra att tidigt introducera 
datorbaserade hjälpmedel, såsom inlästa böcker, speciella stavningskontroller och 
talsynteser (ett datorprogram som läser upp texten som skrivs eller som finns på 
datorskärmen) vilket kan ge ett värdefullt stöd i läs- och skrivträningen. Frykholm
påpekar att barnen upplever det som mycket givande att använda datorer då de kan se sin 
egen skrift rättstavad och utskriven på papper. Det kan kännas extra stimulerade om det 
skrivna har ett syfte och att texten är skriven till någon. "Användningen av Internet ger 
också stora möjligheter att använda läsning och skrivning i meningsfulla sammanhang 
som att skicka e-brev och "chatta" med andra" (Frykholm, 2007 s. 106). Frykholm
framhäver att Internetspråket mer liknar talspråk och därmed skiljer sig från det korrekta 
skriftspråket men att det även är idérikt och kreativt och inte nödvändigtvis behöver 
uppfattas som negativt. 

Att dela upp en uppgift i olika delmål "först gör du såhär", "sedan.." är viktigt för att 
eleven lättare ska kunna hålla reda på i vilken ordning saker ska göras. En extra hjälp kan 
vara att skriva ner detta på ett papper som eleven kan ha framför sig. Vid uppgifter där 
eleverna själva ska söka fakta kan det bli problem för elever med tillskriven
dyslexidiagnos eftersom de har svårt att skumläsa och sovra bland information. Som 
pedagog kan man därför ge dem ett begränsat antal böcker att söka i. Det är även svårt för 
elever med tillskriven dyslexidiagnos att söka på Internet eftersom de har svårt att stava 
sökorden rätt. Det finns nu digitala ordböcker där man utan att kunna stava rätt kan slå 
upp ord. Andersson et al. (2006) menar att vi bör låta eleverna använda dessa.

Elever med dyslexi kan ha väldigt besvärligt med uppgifter där man ska fylla i ord som 
saknas. De har svårt att få ett sammanhang i texter med luckor. Dessa uppgifter kan 
därför vara olämpliga om inte en pedagog till exempel kan läsa upp texten och då ersätta 
de saknade orden med ett "hummande".

Underlättande metoder i det enskilda arbetet

Förebyggande åtgärder
Andersson et al. (2006) framhåller att pedagogen kan, för att hjälpa eleven att komma 
ihåg eller förstå ett ord eller begrepp, använda sig av bilder för att förklara utöver att bara 
förklara med ord. Det talade ordet försvinner så fort det är sagt och därför kan en bild 
vara lättare att minnas. Vid rättstavning är det viktigt att inte påpeka varenda stavfel 
eftersom eleven då lätt kan känna en hopplöshet och tappa intresset för att skriva. Istället 
bör pedagogen enligt Andersson et al. tänka på vilka ord som för stunden är angelägna 
för eleven att stava rätt. Vanliga ord som hade eller komma kan vara viktigare att kunna 
stava rätt än ord som används väldigt sällan. Det kan vara bra att berätta för föräldrarna 
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om varför inte alla felstavade ord påpekas och även låta eleven själv rätta sina texter i 
stavningskontrollprogram. 

Aktiva åtgärder
Andersson et al. (2006) påtalar att mindre klasser är gynnsamt för alla elevers inlärning 
men är extra viktigt för elever med svårigheter av olika slag. Det är också viktigt att läs-
och skrivträningen sker med en utbildad läspedagog, med passande material gärna i 
mindre grupper om cirka 2-3 elever. Elever med läs- och skrivsvårigheter skäms många 
gånger för sina svårigheter och vågar inte försöka tillsammans med andra barn. Därför 
kan en helt enskild undervisning tillsammans med pedagog vara nödvändig. Det kan 
däremot också vara skönt att vara i en liten grupp där eleven inte behöver känna sig 
ensam om sina problem. Vilket som fungerar bäst är självfallet beroende på den specifika 
eleven. Att arbeta med elever i mindre grupp är något som det kategoriska perspektivet 
ställer sig bakom. Det kategoriska perspektivet framhåller att speciallärare, 
specialpedagoger och elevvårdspersonal är de som arbetar med elever med svårigheter 
och hjälpen är direkt skildrad till elevens uppvisade svårigheter. 

Kompensatoriska hjälpmedel
Användning av datorer bör uppmuntras eftersom det kan vara ett bra sätt att öva på 
skrivning samt att det viktigt att kunna behärska en dator längre fram. Inlästa böcker kan 
också vara ett effektivt sätt för elever med dyslexi att komma i kontakt med fantastiska 
berättelser och äventyr samt många nya ord. Ett stort ordförråd underlättar vid förståelse 
av nya texter. Genom inlästa böcker kan både läsupplevelse och övning av läsfärdigheten 
fås men det ska helst inte ske samtidigt. Oavsett vilket syftet är, understryker Andersson 
et al. (2006) att det är viktigt att bokens handling intresserar eleven och att det ger ett 
lämpligt tuggmotstånd. Även Frykholm (2007) betonar vikten av elevens egna intresse 
för att skapa motivation för att läsa och skriva. 
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Metod 
Patel och Davidson (2003) tydliggör att det finns ett antal olika sätt att inhämta 
information till forskningen som bedrivs. De framhåller att: "vi kan använda oss av 
befintliga dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar, attitydskalor, 
observationer samt intervjuer och enkäter" (Patel & Davidson, 2003 s. 63). Vidare menar 
författarna att ingen metod är bättre än den andra. Vilken metod som är mest lämplig 
avgörs genom vilken som ger mest information till forskningens syfte samt den tid och de 
medel man har att tillgå. I vårt fall fanns inga befintliga dokument tillgängliga som kunde 
ge oss information om elevers egna erfarenheter av läs- och skrivinlärning och olika 
arbetssätt. Test och prov anser vi inte ger oss svar på elevernas uppfattning om vilket 
arbetssätt som varit mest givande för dem. Med självrapporteringar menar Patel och 
Davidson en sorts dagbok där undersökningspersonerna själva ska skriva om sina 
uppfattningar i det valda ämnet och därmed få deras perspektiv. Denna metod hade 
kunnat ge oss viss information till vår studie men den kräver mycket tid vilket vi inte har 
samt mycket engagemang från undersökningspersonernas sida. Observationer hade också
kunnat ge oss en viss information men även den metoden kräver mycket tid. Attitydskalor 
anser vi inte passar eftersom sådana inte ger en lika djup och personlig information som 
en intervju gör, dessutom uteblir möjligheten att ställa följdfrågor. I en enkätstudie kan det 
vara svårare att uppfatta elevernas tankar. Det kan också vara lockande att enbart kryssa i 
något för att få den gjord och även lättare att vara oseriös. I en kvalitativ intervju har vi 
möjlighet att ställa följdfrågor eller fråga om något som vi inte förstår eller något som 
behöver förtydligas.  

Val av datainsamlingsmetod
Vi använde oss av kvalitativa intervjustudier eftersom vi ville ha ut en djupare och mer 
analyserade förståelse av vår studie. Patel och Davidson (2003) menar att en kvalitativ 
undersökning ger en djupare kunskap än den mer ytliga kunskap som man får genom 
kvantitativa undersökningar. 

Kvalitativ intervju
Enligt Kvale (1997) är intervjusamtal ett samtal där forskaren lyssnar till människors 
åsikter och får reda på deras uppfattningar, vilket är syftet i vår studie.  Forskarens 
uppgift är att tolka och förstå intervjupersonernas livsvärld och synvinklar framför de 
vetenskapliga förklaringarna. Patel och Davidson (2003) poängterar vikten att förklara 
syftet med intervjun och att motivera varför deras deltagande är viktig för en förändring. 
Vidare menar Patel och Davidson att det är viktigt att vi berättar hur intervjupersonens 
bidrag kommer att användas och om det är konfidentiellt eller inte. Att intervjun är 
konfidentiell betyder att det bara är forskarna som har tillgång till vem som deltagit i 
intervjun. Patel och Davidson framhåller vikten av att denna information tillkännages 
innan intervjupersonerna börjar deltaga i intervjun. Som författarna påpekar har vi valt att 
skicka ut information om syftet med intervjun och vilka vi är som forskar. Tillsammans 
med intervjudeltagaren har vi bestämt tid och plats för intervjun. Vid intervjutillfället har 
vi som Patel och Davidson framhäver presenterat oss samt återgett den fullständiga 
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informationen om intervjustudiens syfte. Författarna poängterar vidare att 
intervjupersonens motivation påverkas av hur vi agerar och därför är det viktigt att vi är 
genuint intresserade och visar en förståelse för intervjupersonen. Det är även viktigt att 
inte döma och kritisera intervjupersonen varken med ord eller med kroppsspråk eftersom 
det kan mötas med en försvarsattityd hos intervjupersonen. Enligt Patel och Davidson är 
det bra att inleda och avsluta med neutrala frågor, i slutet av intervjun bör det även finnas 
möjlighet att prata om sådant som inte kommit med i intervjun men som är betydelsefullt 
för intervjupersonerna vilket vi tillämpat. Frågorna som kommer mellan inledningen och 
avslutningen ska fokusera på undersökningens syfte. I en kvalitativ intervju är det enligt 
Patel och Davidson vanligt med en låg grad av standardisering och strukturering och här 
kan man välja att skriva färdiga frågor eller utgå från teman eller frågeområden. Vi har 
utgått från ett tema och frågeområden men hade även färdigskrivna frågor som stöd. 
Eftersom en kvalitativ intervju handlar om att ta reda på människors uppfattningar kan 
man inte konstruera färdiga svarsalternativ eller värdera om intervjupersonens svar är rätt 
eller fel.  I vår intervju tänkte vi på att inte använda svåra ord, fackuttryck, värdeladdade 
ord där vår åsikt kommer fram samt oklara ord och uttryck vilket författarna poängterar. 
Patel och Davidson menar att följande bör undvikas vid formulering av frågor:

 långa frågor
 ledande frågor
 negationer
 dubbel-frågor av typen: Brukar Ni stanna hemma på Er semester eller brukar Ni åka 

utomlands?
 Förutsättande frågor: Har Ni slutat dricka alkohol?
 "Varför"-frågan: Vid öppna svar kan den leda till kategoriseringsproblem och därmed 

förlust i information. "Varför" -fråga är dock bra som uppföljningsfråga.
(Patel & Davidson, 2003 s.74)

Patel och Davidson (2003) anser att det är en god idé att vara väl förberedd och ha goda 
förkunskaper i ämnet innan den kvalitativa intervjustudien utförs. Detta kan fås genom att 
studera tidigare forskning inom ämnet. 

Forskningsetiska hänsynstaganden
Vetenskapsrådet (2002) menar att forskning är viktigt för samhället och dess 
medborgares utveckling. Det ämne vi har valt att forska i kan vara känsligt och enligt det 
forskningsetiska principerna får intervjupersonerna inte utsättas för psykisk eller fysisk 
skada, kränkning eller förödmjukelse. Vetenskapsrådet samt Patel och Davidson (2003) 
poängterar att det är viktigt att vara tydlig med intervjupersonernas anonymitet samt att 
informera om att uppgifterna de lämnar endast kommer att användas i forskningssyfte. 
Det ska inte gå att identifiera vilka uppgiftslämnarna är och det är viktigt att 
intervjupersonerna är väl införstådda med intervjustudiens syfte. Enligt 
informationskravet ska intervjupersonerna informeras om deras villkor för deltagandet 
samt vilken deras uppgift är i forskningsstudien. Intervjupersonerna ska även vara 
medvetna om att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta när som helst. Vi 
har främst riktat oss till intervjupersoner över 15 år eftersom det enligt Vetenskapsrådet 
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(2002) krävs samtycke och godkännande av vårdnadshavare vid lägre åldrar. Vi har även 
valt personer över 15 år med anledning av att de troligtvis varit med om fler arbetssätt 
och har mer erfarenhet än yngre elever. Det kan även vara lättare för äldre elever att 
reflektera över vad som varit mest givande för dem i läs- och skrivinlärningen. 

Förberedelse
Enligt Patel och Davidson (2003) är väl gjorda förberedelser viktiga innan intervjun 
genomförs. Det är angeläget att fundera över om alla frågorna är väsentliga och om de är 
formulerade så att intervjupersonerna inte kan missuppfatta dem samt om frågorna 
fungerar för de intervjupersoner de är menade för. Detta kan man till viss del försäkra sig 
om genom att låta någon utomstående läsa igenom frågorna. Vi har låtit vår handledare 
läsa samt granska intervjufrågorna och upplägget innan vi gjorde våra intervjuer. 

Pilotstudie
Patel och Davidson (2003) ger förslag på att göra en pilotstudie för att få ett så bra 
underlag som möjligt till den verkliga intervjustudien. För att pröva intervjustudiens 
frågeställningar och dess kvalité rekommenderar Patel och Davidson att utföra 
pilotstudier. Våra bröder som båda har en tillskriven dyslexidiagnos kunde ha varit 
lämpliga för en pilotstudie. Pilotstudierna hade kunnat ge oss svar på vilka följdfrågor 
som kan vara väsentliga och om någonting behöver tilläggas, förändras eller tas bort av 
de ordinarie frågorna. Patel och Davidson skriver följande "Pilotstudien ger oss 
möjligheter att justera frågornas innehåll, sekvens, antal och formuleringar så att 
intervjun eller enkäten fungerar så bra som möjligt under själva undersökningen." (Patel 
& Davidson, 2003 s. 83). Omständigheter som vi inte kunde råda över gjorde dock att 
pilotstudien inte gick att genomföra.

Genomförande

Urval av respondenter/intervjupersoner
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med elever med tillskriven dyslexidiagnos. Vi
intervjuade personer i åldrarna 15 år och uppåt eftersom att de troligtvis har varit med om fler 
olika arbetssätt och har mer erfarenhet än yngre elever samt för att inte behöva få ett 
godkännande av elevernas vårdnadshavare. Det kan vara lättare för äldre personer att 
reflektera över vad som varit mest givande för dem i undervisningen. För att komma i 
kontakt med elever med tillskriven dyslexidiagnos har vi vänt oss till kommunens rektorer, 
specialpedagoger och kuratorer via mail och telefon. Efter att vi fick godkännande från alla 
som krävdes bestämde vi en tidpunkt för intervjun och informerade vi om ungefär hur lång 
tid intervjun skulle ta. För att få bästa möjliga svar på intervjufrågorna delgav vi
intervjupersonerna våra frågor i förväg. Vi tror att frågor som handlar om elevers 
uppfattningar kräver en del eftertänksamhet och kan vara svåra att svara på utan förberedelse.
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Ljudinspelning samt transkribering
Patel och Davidson (2003) påpekar att det krävs ett godkännande av intervjupersonerna 
för att kunna spela in det som sägs under intervjun. Fördelar med att spela in intervjun är 
att svaren finns kvar exakt som de är givna och det finns möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på intervjun. Nackdelen kan dock vara att det är tidskrävande att skriva ut 
intervjun i text samt att intervjupersonerna kan bli mindre spontana och gärna vill framstå 
som logiska och förnuftiga. Intervjun har spelats in med hjälp av egen mobiltelefon. Vi 
spelade in intervjun för att vi lätt skulle kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun samt för att 
kunna tolka svaren. För att vara på den säkra sidan har vi även valt att antecknat under 
intervjun. Under intervjutillfället var vi båda deltagande varav en hade huvudansvaret över 
intervjun och den andra över de skriftliga anteckningarna. Vid intervjutillfällena ordnade vi 
en lämplig plats där vi kunde vara ostörda. Inga andra personer var närvarande på grund av 
att vi ville ha full koncentration och uppmärksamhet på frågorna och svaren.

Databearbetning
Genom att vi både har använt oss av ljudinspelning och anteckningar har vi både lyssnat 
och läst informationen vi har fått genom intervjutillfällena. Genom att lyssna på 
ljudinspelningen har vi som Patel och Davidson (2003) föreslår skrivit ned det som sägs 
på inspelningen för att få en text att arbeta med. Vidare menar författarna att vi genom en 
kvalitativ intervju kan göra analyser fortlöpande under undersökningens gång, vilket vi
har genomfört. Fortlöpande analyser som görs efter varje intervju kan enligt samma 
författare hjälpa oss att göra nästa intervju bättre genom att vi till exempel märker att
någon av intervjufrågorna uppfattats på ett felaktigt sätt. Patel och Davidson menar också 
att det underlättar att göra analysen när intervjun är i färskt minne. Författarna påpekar att 
det är bra att läsa igenom hela textmaterialet flera gånger inför slutbearbetningen samt att 
avsätta tillräckligt mycket tid under en sammanhängande period och att arbeta ostört med 
detta. Patel och Davidson ger tips om att arbeta med pennan i hand för att kunna göra 
anteckningar över de tankar som vi får genom att läsa textmaterialet. Slutprodukten bör 
ha en lämplig balans mellan citat från intervjupersonerna och kommenterande text för att 
bli så bra som möjligt. (Patel & Davidson, 2003). Vi har i vår databearbetning 
sammanställt, analyserat och försökt dra en slutsats av informationen på det sätt som 
Patel och Davidson rekommenderar.

Analys
Det finns enligt Kvale (1997) flera olika analysmetoder för att tolka intervjuer. Den 
analysmetod som vi har använt oss av kallas för meningstolkning och innebär att en 
djupare tolkning av meningen görs. "Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att 
utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text" (Kvale, 
1997, s.182). För att kunna tolka textinnehållet ur ett specifikt perspektiv krävs en viss 
distans till det sagda och det kan skapas med hjälp av en bestämd metodisk eller teoretisk 
hållning (Kvale, 1997). Vi har utgått från att kritiskt analysera de arbetssätt som vi har 
tolkat utifrån intervjumaterialet, skillnader i bemötande innan och efter tillskrivning av 
dyslexidiagnos samt de relationella och de kategoriska perspektiven.
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Resultat
Vårt syfte har varit att ur ett kritiskt perspektiv få och skapa förståelse för elever med 
tillskriven dyslexidiagnos och dess lärande samt vilka arbetssätt de har uppfattat som 
mest givande i läs- och skrivinlärningen. Resultatet kommer att presenteras utifrån de två 
forskningsfrågor som vi har utarbetat: Hur beskriver eleverna sitt lärande före och efter 
tillskrivandet av dyslexidiagnosen? och Hur beskriver eleverna vad som gagnat 
respektive missgynnat deras läs- och skrivinlärning? Intervjuerna har genomförts med tre 
elever i åldrarna 16-19 år som vi kallar för Kalle, Pelle och Oskar. Alla tre 
intervjupersonerna har en tillskriven dyslexidiagnos som de fått någon gång mellan 
årskurs 1-6. Intervjupersonerna går på en gymnasieskola i en mellanstor kommun. Vi har 
fört ett samtal med var och en av dessa elever i en avspänd och generös miljö. Alla tre 
delade villigt med sig av sina erfarenheter och ville väldigt gärna ge oss råd på vägen som 
blivande lärare.

Erfarenheter innan tillskrivandet av dyslexi
Kalle och Pelle ansåg att läsinlärningen gick tungt till en början och att de fick fel sorts 
hjälp i skolan. Kalle, Pelle och Oskar berättade alla att de i låg ålder fått stor hjälp 
hemifrån av sina föräldrar. Alla tre menade att det var genom mycket lästräning hemma 
som de lärde sig att läsa. Både Kalle och Pelle minns att de hade speciallärare i lågstadiet 
men ingen av dem har speciellt bra erfarenheter av det. Kalle menade att pedagogerna 
från början inte visste vad svårigheterna berodde på och hur de kunde hjälpa till. Han 
flyttade under skoltiden utomlands och pedagogerna trodde till en början att 
svårigheterna berodde på det nya språket. Sedan fick han gå en minneskurs eftersom 
pedagogerna trodde att han hade dåligt minne. Pelle anser att specialläraren upp till 
årskurs 5 inte riktigt visste vad hans läs- och skrivsvårigheter handlade om och kunde inte 
ge den hjälp som behövdes. Vidare berättar Pelle att det kändes som om lärarna ansåg att 
han hade svårt för alla ämnen. Kalle berättade att han minns att han försökte anteckna och 
skriva under lektioner men gav upp eftersom tempot var för snabbt och det krävdes för 
mycket av koncentrationen vilket innebar att han inte lärde sig något. Pelle minns att han 
fick göra en synundersökning eftersom de trodde att han hade fel på synen, men det 
berodde inte på det. Han berättade att pedagogerna trodde att han slarvade när han 
blandade ihop bokstäver och därför fick han träna mycket på att skriva olika bokstäver. 
Han fick också öva på att känna igen ord och på så sätt lära sig att skriva dem. Oskar 
säger att han lärde sig att stava genom att ljuda högt samtidigt som han skrev och att han 
övade mycket på att skriva.

Erfarenheter efter tillskrivandet av dyslexi
Alla tre intervjupersonerna säger att allt kändes lättare när de hade fått sin diagnos 
eftersom pedagogerna då visste hur de kunde ge rätt stödundervisning. Alla tre tycker att 
de idag får bättre och mer hjälp än de fått tidigare. Kalle beskriver hur han tyckte att 
pedagogerna var mer förstående om att han behövde mer tid vid skrivning efter att han 
hade fått sin diagnos. Pelle menar att han inte har speciellt mycket enskild hjälp men att 
undervisningen i klassrummet fungerar bra när han kan använda sina kompensatoriska 
hjälpmedel som datorn och uppläsningsprogrammet VITAL. Oskar berättar att efter 
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tillskrivande av dyslexidiagnosen går han till specialpedagogen ungefär en gång i veckan. 
Vi sitter och pratar och sen jobbar vi med stavning och med läsning (Oskar).
Efter tillskrivandet av dyslexidiagnos har alla tre intervjupersonerna fått tillgång till 
hjälpmedel som har varit till stor hjälp för dem. Här följer beskrivning av vilka 
hjälpmedel som har gagnat Kalle, Pelle och Oskar i sitt skolarbete.
Alla tre tycker att ljudböcker där de får lyssna på texter istället för att läsa är till mycket 
hjälp för dem i skolarbetet och alla använder dem flitigt. Alla tre verkar nöjda med 
möjligheten att kunna lyssna på böcker men en nackdel som Pelle nämner är att det kan 
vara besvärligt att spola tillbaka till en viss mening eller ord. Alla tre har fått egna datorer 
där de använder stavningsprogram som är till stor hjälp för personer med dyslexi. ”Det är 
ett stavningsprogram, VITAL, det läser det jag skrivit, det läser upp ordet och då hör jag 
när det är felstavat. Det har jag fått mycket hjälp av” (Oskar). 
Pelle berättar att han har en scanner som han kan scanna in texterna med och sedan få 
dem upplästa. Han berättar vidare att han inte använder den speciellt ofta eftersom han 
tycker att det kräver för mycket tid och den är långsam. ”Först ska man sätta sig och 
scanna in i 1 timme och sen ska man lyssna i 2 timmar, det tar för lång tid” (Pelle).
Både Kalle och Pelle berättar att de har ett väldigt gott minne och minns mycket av 
lektionerna genom att lyssna men båda anser att det är ett bra stöd med anteckningar. 
Kalle har därför ett avtal med två kompisar som skriver anteckningar åt honom. 

Jag har sjukt lätt för att lyssna och ta in sen om det är något papper jag 
måste ha brukar jag be läraren att skriva ut. Där skulle det kanske också 
varit bättre, jag har inga problem, men jag tänker om det är någon annan 
blyg kille eller så kanske man inte vill skrika över hela klassrummet och 
fråga eller säga att man inte hinner skriva. Vissa kanske kan tycka att det 
är pinsamt och då kanske läraren kan tänka på det innan och fråga ´hängde 
du med här eller vill du ha det utskrivet?´ Det kan ju inte vara så svårt de 
flesta lärare har ju ändå skrivit upp vad de ska göra så då är det ju bara att 
gå och kopiera det (Pelle).

Alla tre berättade att de får möjligheten att göra muntliga prov istället för skriftliga. De 
kan även få förlängd arbetstid. Både Kalle och Pelle menar att en del pedagoger inte 
tänker på att skriva ut material till dem för att bespara dem mödan att anteckna. 
Pelle beskriver nedan om hur han blivit bemött av en lärare när han skulle använda datorn 
vid ett engelskprov:

Läraren var så här skeptisk; jaha, ska du få använda dator på provet det 
känns ju lite fel. Men jag sa till honom då att det är som att låta dem som 
har glasögon inte få ha sina glasögon. Det är ju samma sak. Då pratade 
specialpedagogen med läraren och sa att det är klart att han ska få ha dator 
och då fick jag ha det och sen dess har jag fått ha det (Pelle).  

Vad kan gagna läs- och skrivinlärningen?
Kalle understryker vikten av att vi lärare är väl insatta och pålästa om vad dyslexi är och 
hur vi kan jobba med det. Han påpekar även att pedagogen måste se efter vilka elever 
som finns i klassrummen och jobba utifrån de elevers styrkor och svagheter. Han menar 
att allt för många lärare jobbar på i sina gamla mönster och inte förändrar undervisningen 
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efter elevernas behov. Han berättar att lärare kan underlätta mycket för dyslektiker 
genom att använda tekniken och direkt kunna ge eleven en word-fil eller ett utskrivet 
papper med informationen som andra elever antecknar. Han önskar att lärarna tog mer 
hänsyn till dyslektiker genom att när möjligheten finns använda läromedel som är inlästa. 

Pelle menar att det är ett stort stöd om lärarna är medvetna om elevernas utveckling och 
ofta frågar hur det går och om de behöver hjälp. Han önskar att lärarna ibland kunde 
stryka under det viktigaste i texten eller läsa texten högt för att underlätta för dyslektiker. 
Han föredrar att få lektionsmaterial innan lektionen om det är mycket text så att det finns 
möjlighet att läsa innan. Han påpekar även att det underlättar mycket för dyslektiker med 
muntliga prov och ger därmed tips om att vi ska använda oss av det i vårt kommande 
yrke. Oskar påpekar hur viktigt det är att lärarna stöttar och berömmer elever med 
dyslexi.  Pelle påpekar vikten av att tro på sig själv och att pedagoger uppmuntrar elever i 
svårigheter att tro på sig själv: 

Det kanske är många som tänker så och bara ger upp att de inte kan göra 
som alla andra. Jag har ju samma möjligheter som alla andra jag kan ju 
lika gärna bli författare egentligen. Jag tycker man ska peppa eleverna det 
är hårt ett tag med det går ju. Jag håller på med massa idrott och går natur 
och hinner ändå med så det är inte omöjligt (Pelle). 

Vad kan missgynna läs- och skrivinlärningen?
Ingen av intervjupersonerna tar upp exempel på vad som kan ha missgynnat deras läs-
och skrivinlärning, utan de anser att de efter tillskrivandet av dyslexidiagnosen har varit 
nöjda med den hjälp och det stöd de har fått. Alla tre nämner dock att den tidiga läs- och 
skrivinlärningen kunde ha varit bättre och att det eventuellt skulle ha gett dem bättre 
förutsättningar idag. Både Kalle och Oskar känner att engelskan har blivit lidande och 
önskar att de hade kommit igång med den tidigare. I och med den erfarenheten ger de oss 
rådet att inte glömma bort engelskan. Pelle anser att endast en specialpedagog på över 
tusen elever är alldeles för lite och önskar att det fanns fler på skolan. Han önskar även att 
det i uppläsningsprogram ska finnas möjlighet att reglera uppläsningshastighet. 
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Diskussion
Under denna rubrik kommer vi att diskutera valet av metod och hur den har fungerat i vår 
studie. Vidare kommer vi att analysera, tolka och diskutera vårt resultat i förhållande till 
bakgrunden.  

Metoddiskussion
Enligt Patel och Davidson (2003) är det i en forskningsstudie viktigt att fundera över 
reliabiliteten och validiteten. Vidare menar författarna att validiteten i en kvalitativ studie 
innebär att tolka och förstå intervjupersonernas livsvärld samt att beskriva 
intervjupersonernas uppfattningar, vilket vi har gjort. Genom att ha studerat bakgrunden 
till elever med tillskriven dyslexis problematik har vi skaffat oss en förförståelse som har 
gjort att vi lättare kunnat förstå och tolka intervjupersonernas erfarenheter. Patel och
Davidson framhåller att reliabiliteten anses vara låg om man vid en kvantitativ studie får 
olika svar från samma person vid upprepade undersökningar men vid en kvalitativ studie
behöver detta nödvändigtvis inte betyda något negativt. Det kan handla om att 
intervjupersonen har ändrat uppfattning eller fått ny kunskap under tiden eller mellan 
intervjutillfällena. I en kvalitativ studie används sällan begreppet reliabilitet eftersom det 
är så sammanflätat med validitet. Validitet får istället en bredare innebörd i 
forskningsstudien. Validiteten ska genomsyra hela forskningsprocessen i en kvalitativ 
studie och beror på hur forskaren använder sin förförståelse i forskningsstudien. Patel och
Davidson framhåller att validiteten bedöms efter i vilken mån forskaren har skaffat 
underlag för att tolka intervjupersonernas livsvärld. Utöver att vi har läst relevant 
forskning inom ämnet har vi även personliga erfarenheter genom våra syskons dyslexi 
vilket ökar validiteten ytterligare. Validiteten ökar även genom att vi har spelat in 
intervjuerna vilket innebär att vi har haft möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna så 
många gånger vi har behövt för att göra en rättvis tolkning. Det hade varit svårt att 
komma ihåg och få med allt som sades vid intervjun genom att endast lyssna och 
anteckna. Att inte spela in intervjuerna hade inneburit att vi eventuellt hade missat 
väsentlig information som intervjudeltagarna delgivit oss vilket hade minskat validiteten.
Det är av stor vikt att tänka på att en kvalitativ intervju med tre personer som vi gjort inte 
går att generalisera till att omfatta fler än just dessa tre personer vi har intervjuat. 
Likafullt har vi genom dessa tre intervjuer fått stor kunskap och inblick i vad 
svårigheterna kan innebära. Vi deltog båda två vid varje intervjutillfälle vilket å ena sidan 
kan bidra till att vi hade bådas erfarenheter med oss samt kunde ställa väsentliga 
följdfrågor å andra sidan kan det ha bidragit till att intervjupersonerna känt sig i numerärt 
underläge. Eftersom alla våra intervjupersoner föreföll vara väldigt trygga och bekväma i 
situationen tror vi dock inte att det numerära underläget spelat en väsentlig roll för 
intervjusvaren. 

Våra intervjufrågor har fungerat bra och vi anser att intervjupersonerna har förstått 
frågorna på det sätt vi önskat. Vi anser att vi har fått väsentliga svar och viktig 
information om det vi intresserat oss för. Intervjupersonerna var engagerade, villiga att 
hjälpa oss i vår forskningsstudie samt gav oss många tips och råd på hur vi ska agera som 
framtida pedagoger. Stämningen under intervjun kändes trygg och vi tror att 
intervjupersonerna var bekväma i situationen. Något som kan ha sänkt validiteten kan 
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vara att vi vid något tillfälle hjälpt till att fylla i deras meningar medan de berättat. Detta 
är något vi upptäckte under transkriberingen. Genom att vi har fyllt i någon av deras 
meningar kan det innebära att intervjupersonerna inte sa det de först tänkte. Genom den 
tänkta pilotstudien med våra syskon hade vi kunnat förutse och tänka på det här inför de 
riktiga intervjuerna. Vi hade även fått tillfälle att träna och bli mer säkra på att intervjua. 
Anledningen till att pilotstudierna inte blev gjorda var på grund av att tiden var för knapp 
och de riktiga intervjutillfällena kom tidigare än vi förväntat oss.  

Patel och Davidson (2003) påpekar att det ofta sker en mer eller mindre medveten 
påverkan på det insamlade intervjumaterialet i samband med transkriptionsprocessen. 
"Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. T.ex. försvinner ofta gester, mimik, 
betoningar, ironier och kroppsspråk vid transkriptionen av samtalet till text" (Patel & 
Davidson, 2003, s.104). Eftersom språket i intervjun ofta består av grammatiska fel och 
ofullständiga meningar kan det vara lockande för den som transkriberar tal till text att 
göra texten tydligare genom att med punkter och kommatecken bilda meningar och 
bisatser samt att hoppa över pauser. När vi läste våra intervjuer i text kunde vi erfara att 
det inte gav samma helhetsbild utan mimik, kroppsspråk och gester som det gjorde vid 
intervjutillfället. Patel & Davidson framhåller vikten av att intervjupersonerna hålls 
konfidentiella vilket ibland kan vara svårt då personerna i en intervjustudie har blivit 
utvalda för att svara på frågorna. Intervjupersonerna i vår forskningsstudie blev väl 
upplysta om att deras medverkan är konfidentiell men ingen av dem var oroade över att 
lämna ut sig. 
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Resultatdiskussion
Under rubriken resultatdiskussion kommer vi att diskutera det resultat vi har fått fram 
genom intervjuerna i förhållande till vårt syfte och frågeställningar samt bakgrundens 
teorier. Ämnen som vi kommer att diskutera är pedagogiska åtgärder som även innefattar 
pedagogernas kunskap om dyslexi, vikten av tidig introduktion av läs- och skrivinlärning, 
olika pedagogiska perspektiv, relationellt respektive kategoriskt perspektiv samt 
kompensatoriska hjälpmedel. Slutligen kommer vi att kortfattat nämna relevansen för vår 
kommande profession.

Pedagogiska åtgärder
En viktig aspekt som Kalle, Pelle och Oskar tydligt påpekar i resultatet är vikten av att 
som pedagog ha kunskap om vad dyslexi är och innebär. Det är en kunskap som alla 
pedagoger bör ha för att kunna ge elever med tillskriven dyslexidiagnos lika möjligheter 
som andra elever utan dyslexi. Både Kalle och Pelle beskriver tydligt att de inte alls har 
fått den hjälp de behövde i tidig skolålder eftersom de anser att pedagogerna inte hade 
tillräcklig kunskap om deras dyslexi. Även Oskar nämner denna problematik om 
okunskap bland pedagoger. Vi ställer oss dock frågan om det ska behövas en 
dyslexidiagnos för att få adekvat hjälp i skolans tidiga år. Oavsett orsak anser vi att man 
som pedagog ska ha tillräcklig kunskap att sätta in åtgärder. I bakgrunden beskriver vi 
hur Persson (2007) påpekar hur skolans mål ska vara lika för alla samtidigt som den 
måste anpassas till elevers olika förutsättningar. Liksom Persson nämner är en vanlig 
åtgärd till att anpassa undervisningen att erbjuda specialundervisning utanför 
klassrummet vilket stödjer det kategoriska perspektivet, vilket har varit fallet i alla tre 
intervjupersonernas skolgång. Vi anser att specialpedagogiskt stöd differentierad i 
klassrummet är en bättre framgångsfaktor för elever i svårigheter. Det är av stor vikt att 
som pedagog ha en långsiktig plan i samarbete med arbetslaget och stöd från rektorn och 
att undervisningen sker i interaktion med andra elever i klassrummet. Enligt vår 
forskningsstudie verkar kunskaperna kring dyslexi och pedagogiska åtgärder vara ett 
problem i skolan och problemen kanske skulle kunna förebyggas genom en kurs om 
dyslexi och hur man arbetar med det skulle vara obligatorisk på lärarutbildningen. 

En annan viktig aspekt som alla intervjupersonerna påpekar är att deras tillskrivna 
dyslexidiagnos inte nödvändigtvis bör påverka resten av skolarbetet. De framhåller 
tydligt att de inte är dummare eller mindre begåvade än andra elever och därmed ska det 
inte finnas några begränsningar i övriga ämnen. Detta kan vi koppla till vad tidigare 
forskning säger om vad dyslexi är och dessa avvikelser betyder inte att dyslektikers 
hjärna har sämre kapacitet utan kan däremot innebära en ökad förmåga inom andra 
områden (Lindell & Lindell, 1996). Detta är något som även Andersson et al. (2006) 
understryker: "Barn med dyslexi kan ha stora problem med läsning och skrivning medan 
annan inlärning kan gå hur lätt som helst" (Andersson et al. 2006, s.11). Återigen är 
pedagogernas kompetens av stor vikt för att vara medveten om att dyslexin inte behöver 
påverka resten av skolämnen med rätt sorts hjälp. 
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Tidig introduktion av läs- och skrivinlärning
Samtliga intervjupersoner tar upp att den hjälp de har fått hemifrån har varit betydande 
för deras läs- och skrivutveckling. Tidig introduktion av läsning och skrivning hemma är 
något som Liberg och Björk (1996) framhåller som en framgångsfaktor för alla elever. I 
en del familjer är det en självklarhet att tidigt introducera läsning och skrivning hemma 
men skolan kan inte förvänta sig att detta sker i alla familjer. Av den anledningen är det 
viktigt att som pedagog direkt vid skolstart informera om hur viktigt tidigt läs- och 
skrivträning är. Detta betyder automatiskt inte att alla familjer kommer att läsa och skriva 
hemma tillsammans med barnen och då måste vi som pedagoger skapa ett intresse både 
hos elever och hos föräldrar. De flesta föräldrar är intresserade av att se vad deras barn 
gör i skolan och detta kan man använda sig av på det sätt som Trageton (2005) 
framhåller. I samband med att eleverna skriver sina egna berättelser i skolan och tränar på 
att läsa dem tillsammans med pedagogerna får eleverna uppgiften att läsa berättelsen 
hemma tillsammans med sina föräldrar. Som pedagog är det också bra att vara påläst 
inom litteratur så att lämpliga böcker och skrifter inom elevernas intresseområde kan 
rekommenderas för eleverna samt föräldrarna. Om eleven intresserar sig för ett visst 
ämne och pedagogen introducerar en bok eller skrift som handlar om ämnet leder det 
förhoppningsvis till att eleven blir angelägen av att läsa det. 

Literacy som handlar om att eleverna skapar ett behov av läsning, till exempel att eleven 
behöver kunna läsa vad det står på bussen för att hitta rätt kan också vara ett sätt att 
motivera läsning. Literacy är ett motiverande sätt att lära sig läsa på eftersom läsningen 
får en direkt betydelse och inte har några krav på redovisningar eller recensioner som 
oftast skolans läsning har. I intervjuerna nämns det att chatta kan vara ett bra sätt att öva 
på att läsa och skriva utan krav. Chatten kan dock också innebära att eleverna lär sig ett 
språk som inte är korrekt skrivspråk och det kan därmed innebära att eleverna skriver 
talspråk även i skoltexter. Det kan diskuteras hur stor vikt det korrekta språket har när 
alternativet eventuellt är att inte skriva alls. Vi anser att chattspråket kan vara en bra 
inkörsport för elever med tillskriven dyslexidiagnos eftersom de där kan skriva utan att 
känna press över att skriva helt korrekt. Vi tror heller inte att det i framtiden kommer att 
vara så stora bekymmer med att kunna skilja på skriftspråk och talspråk.

Pedagogiska perspektiv
Gällande de pedagogiska perspektiven whole-language och phonics anser vi att whole-
language är den som stödjer våra argument mest. I whole-language förespråkar de att 
eleverna ska få läsa meningsfulla texter vilket vi redan tidigare tagit upp i diskussionen. 
Precis som vi har nämnt tidigare rekommenderar whole-language att skriftspråket tidigt 
stimuleras i hemmet för att skapa ett intresse för böcker och skrift hos barnen. Vi ställer 
oss dock frågande till att whole-language talar för att börja med riktiga böcker och inte 
med böcker där språket är anpassat för nybörjare. Vi bedömer att det kan vara bra att 
börja med böcker som är anpassade till elevens nivå och intresse så att det inte känns 
hopplöst från början. Detta är något som phonicsmetoden använder sig av. Enligt 
phonicsmetoden ska eleverna lära sig bokstäverna innan de får börja läsa böcker. Vi 
ställer oss bakom kritikerna som säger att elever inte ska behöva lära sig hur läsningen 
går till rent teoretiskt utan att de ska få läsa på sitt eget naturliga sätt. Kritikerna anser 
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vidare att texten tappar sitt meningsinnehåll om eleverna inte får läsa på sitt eget naturliga 
sätt, vilket även vi talar för. Vi tror att eleverna tappar motivationen till att läsa om de 
först måste lära sig det alfabetiska systemet utan att egentligen förstå vad det ska leda till.

Relationellt respektive kategoriskt perspektiv
Vad det gäller relationellt respektive kategoriskt perspektiv ställer vi oss frågande till att 
helt och hållet ta ställning till ett perspektiv men största delen förhåller vi oss till det 
relationella perspektivet. Vi anser inte som det kategoriska perspektivet att det enbart 
handlar om eleven med svårigheter då vi tror att miljön spelar en stor roll. I det 
kategoriska perspektivet läggs ansvaret enbart på eleven själv. I det relationella 
perspektivet delar lärare, elev och lärandemiljö på ansvaret för de specialpedagogiska 
åtgärderna. Vi talar för ett ansvar som är fördelat på det sätt som det relationella 
perspektivet förespråkar. Det relationella perspektivet sätts specialundervisningen i 
klassrummet för att samspela med den övriga verksamheten medan det kategoriska 
perspektivet mer språkar för en specialundervisning i mindre grupp utanför klassrummet.
Vi ställer oss främst bakom det relationella perspektivet men anser att det inte enbart 
behöver vara negativt med specialundervisning utanför klassrummet i de fall det gynnar 
eleven. Vi anser dock att pedagogen främst ska arbeta för att integrera 
specialundervisningen i klassrummet eftersom eleven eventuellt kan känna sig utpekad 
vid specialundervisning utanför klassrummet. Vidare talar vi för att pedagogens 
samarbete med specialpedagogen kan leda till att arbetssätt som gynnar alla kan hittas.  
Genom att utmana sig själv som pedagog utvecklas didaktiken.

I resultatdelen framhåller vi hur Pelle beskriver situationen på skolan med endast en 
specialpedagog på över tusen elever. Vid första anblick kan detta tänkas vara förkastligt 
och vi började fundera på hur det fungerar i verksamheten. Sett ur det relationella 
perspektivet där kvalificerad hjälp sätts in i klassrummet så behöver det inte betyda 
förödande konsekvenser för undervisningen. Såvida specialpedagogen har ett 
kontinuerligt samarbete med såväl rektorer och pedagoger i arbetslag kan stödet vara nog 
så täckande. Specialpedagogen hjälper pedagogen att planera in stödet i undervisningen 
och stödet blir på så sätt anpassat till eleven och dess olika förutsättningar. Ur ett 
kategoriskt perspektiv kan vi undra hur en specialpedagog ska räcka till på över tusen 
elever?

Kompensatoriska hjälpmedel
Intervjupersonerna har alla nämnt ett flertal hjälpmedel som är effektiva och som även vi 
skrivit om i bakgrunden. Hjälpmedel som togs upp var bland annat datorn, pennor som 
går att scanna med, inlästa böcker. Kompensatoriska hjälpmedel är underlättande för 
elever med tillskriven dyslexidiagnos och det är viktigt att som pedagog ha goda 
kunskaper i hur de olika hjälpmedlen fungerar. Det är dock viktigt att man som pedagog 
inte helt förlitar sig på dessa hjälpmedel och mena att eleven kan ta del av och fungera 
som de övriga i klassrummet med hjälp av dem. Trots kompensatoriska hjälpmedel är det 
viktigt att inte förkasta de pedagogiska åtgärderna och anpassningen i klassrummet. Som 
pedagog bör man tänka på vilka metoder som anses bäst för elever i svårigheter. Alla 
elever har helt olika förutsättningar och det går inte utesluta någon metod framför någon 



30

annan. Vi tror att whole-languagemetoden är en metod som gagnar alla elever och 
därmed även elever med tillskriven dyslexidiagnos. Vi håller med Frost (2002) som 
menar att barn lär sig att läsa genom meningsfulla texter och att det är viktigt att de 
förstår innebörden i textens innehåll. Frost menar vidare precis som vi att fonemen och de 
mindre beståndsdelarna inte har någon större vikt vid läsinlärningen. Vi förespråkar även 
Tragetons (2005) att skriva sig till läsning eftersom även den metoden gagnar alla elever. 
Positivt i att skriva sig till läsning är bland annat att eleverna själv får välja vilken 
bokstav de är intresserade av och som de känner att de behöver och vill lära sig. Ingen 
elev blir på detta sätt beroende av någon annan och eleverna kan ta läs- och 
skrivinlärningen i sin egen takt. När pedagogen har hittat ett undervisningssätt som 
gagnar alla elever kan de kompensatoriska hjälpmedlen vara till stor nytta. Eftersom 
elever med en tillskriven dyslexidiagnos kan få hjälpmedel som datorer, inlästa böcker, 
scannerpennor och så vidare kan det vara nödvändigt för pedagogen att informera de 
andra i klassen om vad dyslexi innebär och varför dessa hjälpmedel finns. Denna 
information måste dock först godkännas av eleven själv samt dennes föräldrar. Om inte 
klasskamrater får denna förståelse för eleven med dyslexi kan det eventuellt uppstå 
konflikter på grund av de olika hjälpmedlen.  Att använda Tragetons att skriva sig till 
läsning kan vara ett sätt att få alla elever på samma nivå. Att skriva sig till läsning innebär 
att alla elever använder sig av datorer och lär sig därigenom läs- och skriftspråket. Men 
hjälp av denna metod blir ingen utstickande och det är en gynnsam metod för alla elever 
men framförallt för elever med tillskriven dyslexidiagnos. Trageton förhåller sig som 
tidigare nämnts till det relationella perspektivet vilket innebär att man försöker anpassa 
undervisningen i klassrummet för alla elevers olika förutsättningar.    

Kommande profession
Genom denna studie har vi fått med oss en rad viktiga aspekter att tänka på i vårt 
kommande yrke. Vi har lärt oss att kritiskt granska de metoder och arbetssätt som till en 
början kan anses vara gagnade för elever i svårigheter men som visat sig vara allt för 
utpekande och individbundna. Vi har fått en bredare kunskap i vikten av att anpassa 
undervisningen till alla elevers förutsättningar och behov och att specialpedagogiska 
åtgärder ska vara långsiktiga.         

Fortsatt forskning
För att få en bredare kunskap och förståelse i vilka arbetssätt som gagnar respektive 
missgynnar elever med tillskriven dyslexidiagnos hade vi sett det intressant att utöka och 
fortsätta forskningen inom detta område och därmed även göra intervjuer på pedagoger 
och observationer i klassrummet. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor 
Hur gammal var du när du fick din dyslexidiagnos?

Berätta hur du lärde dig att läsa?

Vilken sorts hjälp och stöd fick du när du lärde dig att läsa?

Vilken hjälp och stöd får du i skolgången idag?

Är det något speciellt hjälpmedel som du har haft extra mycket hjälp av?

Hade du velat ha någon annan hjälp eller stöd än den du har fått?

Berätta hur du lärde dig att skriva?

Vilken sorts hjälp och stöd har du fått med din skrivning?

Har du fått mycket enskild hjälp av pedagoger/specialpedagoger?

Märkte du någon skillnad på pedagogernas sätt att arbeta innan och efter du blev tillskriven 

din diagnos?

Vilken sorts hjälp har du fått/får du vid prov och skrivuppgifter? 

Hur säker känner du dig på att läsa och skriva idag? 

Har du några speciellt bra erfarenheter du vill lyfta och berätta?

Har du några speciellt dåliga erfarenheter du vill lyfta och berätta?

Är det något du vill tillägga?



34




