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Förord 
 
Ett stort tack vill jag ge alla som på något sätt varit till hjälp för detta arbete. Mina 
undersökningspersoner har gjort en speciell insats och gjort det möjligt för mig att 
utforma ett bra resultat. Detta är jag väldigt tacksam för. 
 
Jag skulle även vilja tacka bibliotekarierna på Bodens bibliotek för allt besvär. De har 
hjälpt mig med informationssökning på ett och annat sätt. 
 
Sist men inte minst måste jag naturligtvis tacka för all handledning jag fick av min 
vetenskapliga handledare. Utan hans hjälp skulle min uppsats inte blivit så lyckad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Undersökningen gick ut på att framhäva olika undervisningsmetoder för 
dyslektiker. Syftet var att analysera metoder som skulle kunna underlätta 
undervisningen för dyslektiska elever. Jag intervjuade åtta specialpedagoger för 
att därefter sammanställa svaren till ett övergripligt resultat. Detta innefattade 
bland annat pedagogiska åtgärder vid olika svårigheter hos lever med läs- och 
skrivsvårigheter. Exempel på vad en klasslärare kan göra för dyslektiker är att låta 
dem få läromedel inspelade på band, lära dem använda rättstavningsprogram på 
datorn, dela upp texten i mindre delar samt uppmuntra och ge eleven 
självförtroende. Det viktiga är att möta eleverna där de befinner sig. Slutsatsen 
blev att det inte finns någon speciell metod som täcker alla dyslektikers läs- och 
skrivproblem. 
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Bakgrund  
 
Inledning 
 
Det som intresserade mig i ämnet dyslexi var att jag under min utbildning på 
universitetet ofta hört talas om dyslektiker, med aldrig kommit i kontakt med någon 
elev med dyslexi under mina VFU–perioder. Jag har insett hur svårt det kommer att 
vara när man som lärare försöker lära nybörjarna läsa och skriva. Därefter har mina 
funderingar kring elever med läs- och skrivsvårigheter uppkommit, och därför har jag 
valt att fördjupa mig i detta område. 
 
Jag anser att detta arbete kan komma till användning i min kommande verksamhet som 
lärare eftersom elever med läs- och skrivsvårigheter inte är så sällsynta och att jag 
någon gång kommer att ha elever med dyslexi i min klass. Då är det bra att veta hur jag 
som lärare ska göra för att på bästa möjliga sätt driva den gemensamma undervisningen 
i klassen. 
 
Läs- och skrivinlärning 
 
Småbarn är bra på att plocka till sig ord efter ord och snabbt bygga upp ett stort 
ordförråd. De lär sig använda språket på rätt sätt och sätter samman meningar ganska 
korrekt. De kan beskriva vad de ser och frågar gärna om sådant som de inte vet. Språket 
används som verktyg för deras kontakter med omgivningen. Men det är en annan sak 
med läsning och skrivning. De flesta barn behöver en lärare eller handledare för att lära 
sig läsa och skriva. Ju mer talet stimuleras desto lättare går det att i nästa steg lära sig 
både läsa och skriva. Skriftspråket bygger på bokstäver som sammanförs till ord. En 
svårighet vid läsning och skrivning är att bokstäverna i ett ord inte alltid låter som i 
alfabetet, eller snarare oftast annorlunda. För den som inte kan höra skillnaden mellan 
långa och korta vokaler blir det svårt att läsa och att stava felfritt, och för dyslektiker är 
det många gånger svårare (Lindell, 1996). Utbildningsdepartementet skriver att läraren 
måste stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (1994 års 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet-Lpo 94). 
 
Det finns barn som lär sig läsa långt före skolåldern (Lindell, 1996). De växer i en 
omgivning full av sådant som de försöker tolka och förstå. Det kan vara olika sorters 
föremål och skrivna ord. I böcker och tidningar, på reklamskyltar och förpackningar 
finns det symboler som barn tolkar och skaffar sig uppfattning om vad det betyder. De 
kopplar samman ord och symbol för något. Ordet mjölk står för innehållet i en 
mjölkpaket, ordet hallonsaft för innehållet i flaskan och så vidare. Ordförrådet blir större 
och större. Efter att ha träffat på mängder av ord kan vissa barn så småningom upptäcka 
struktur av ljud i orden. Bokstavsljud kopplas till bokstäver och bokstäver och 
bokstavsljud kombineras till ord och barnet når på det viset en viss lästeknik. En liten 
del kan knäcka koden att lära sig läsa med bara obetydlig hjälp från omgivningen.  
 
Stadler (2002) beskriver olika läsinlärningsmetoder som man kan använda i skolan. En 
av dem är bokstavsmetoden som går ut på att stava och lägga ihop, till exempel: A – R 
(säger ar -) B – E (säger – be -) T – E (säger – te). Säger ARBETE. Bokstavsmetoden 
började ifrågasättas omkring 1850, men övergavs inte helt förrän på 1900-talet. Idag är 
det inte många som använder sig av denna metod. 
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Läsning på talets grund (LTG) innebär att eleverna själva skapar en text utifrån sina 
kunskaper och erfarenheter. Eleverna dikterar en text och läraren får skriva ner det. 
Sedan arbetar man med texten genom att använda både ljud- och ordbildmetoden. För 
dyslektiker är det särskilt viktigt att lägga tyngd på detaljarbetet med ljud och bokstäver 
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). 
 
Ljudmetoden är den vanligaste i Sverige. Med utgångspunkt från bokstäver och 
bokstavsljud försöker man bilda ord och meningar. Oftast börjar man med vokalerna 
och de enklaste konsonanterna. Övningarna kan gå ut på att lyssna på ord, identifiera de 
ingående ljuden och att uttala ett ljud i andra sammanhang. Med varierade 
skrivövningar präglas bokstavsformen in, medan ljudet samtidigt uttalas. Metodens 
styrka är att den i de flesta fall leder till säkerhet i avkodning och rättstavning (Stadler, 
2002). 
 
Ordbildmetoden används inte så ofta i traditionell undervisning här. En del småord med 
oregelbunden stavning kan dock ibland läras in som ordbilder. Det gäller till exempel 
och, om, som, kom, honom med fler där å-ljudet skrivs med O och konsonanten inte 
dubbeltecknas efter kort vokal. Denna metod används främst i särskolan och för 
personer med så grav utvecklingsstörning att läsinlärning med ljudmetoden inte är 
möjlig. Undervisningsmateriel är ord och bilder att kombinera. Man lär eleverna att 
känna igen socialt viktiga ord som toalett, telefon, utgång, polis etc. Vid inlärning av 
ordbilderna används skyltar. Genom sådana övningar får dessa personer ett litet 
ordförråd som är avpassat för deras praktiska behov (Stadler, 2002). 
 
Historisk återblick 
 
Kunskap om dyslexi sägs ha funnits sedan slutet av 1800-talet. Den förste som använde 
uttrycket dyslexi var en tysk ögonläkare. Han använde uttrycket för sina vuxna patienter 
med hjärnskador. Dyslexi hos barn beskrevs först av den engelske skolläraren Morgan, 
som kallade denna form av lässvårigheter för wordblindness (Höien, 1999). Under 
benämningen ordblindhet uppmärksammades det fenomen som gjorde att normal- eller 
välbegåvade barn hade svårt att klara av högläsning, rättstavning och benämnda tal i 
matematiken. Skolan anpassade sig långsamt efter den nya kunskapen, och de ordblinda 
barnen mötte en viss förståelse för sina svårigheter. För att underlätta deras läs- och 
skrivsvårigheter utarbetades nya metoder. Men under 1970- och 1980-talen stannade 
denna utveckling helt upp. Först på 1990- talet blev dyslexiproblematiken åter aktuell 
(Gillberg & Ödman, 1995). 
 
Vidare skriver Gillberg och Ödman (1995) att barns skolprestationer blev i början av 
1900-talet föremål för ökande vetenskapligt intresse. Intelligensbegreppet utvecklades 
och forskarna började mäta barns intelligenskvot. Syftet var att hitta en plattform att 
utgå från, så att barn kunde få tillgång till lämplig pedagogisk hjälp anpassad efter 
individuell förmåga. Med hjälp av särskilda intelligenstester kunde man upptäcka 
lindriga former av begåvningshandikapp och utvecklingsstörning. Samtidigt fann man 
att somliga barn och vuxna som föreföll mer än normalbegåvade, uppvisade stora 
problem i läsning och stavning. Termen specifika läs- och skrivsvårigheter kom så 
småningom att användas för denna grupp. Numera kallar man termen specifika läs- och 
skrivsvårigheter för dyslexi. 
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I Sverige uppmärksammades företeelsen dyslexi i mitten av 1950-talet, berättar Gillberg 
och Ödman (1995).  Så småningom började skolorna ta hänsyn till de handikapp som 
ordblindhet medförde. De ordblinda fick extratid på kunskapsprov av olika slag och 
deras slarvfel förklarades som funktionsstörning och inte som slarv. Därmed kunde man 
ta viss hänsyn till ordblindheten i samband med betygssättning. Forskningen på området 
gick framåt. Man upptäckte att läsnings- och stavningsproblematiken ofta hängde ihop. 
Dessutom hade många barn och ungdomar med specifika läs- och skrivsvårigheter 
psykiska problem. Från början antogs dyslexi vara medfödd. Eftersom barn med dyslexi 
ofta hade psykiska problem redan vid tidig ålder drog man sedan slutsatsen att psykiska 
problem var orsaken till barns läs- och skrivsvårigheter. Trots att dyslexi ofta var den 
väsentligaste faktorn i barnets och familjens psykiska problematik så existerade inte 
dyslexi som diagnos på de barnpsykiatriska klinikerna under många år. I stället tog man 
fasta på olika typer av relationsproblematik. I skolan skulle inte träning av läsning och 
skrivning behövas eftersom var och en måste få mogna i sin egen takt. En förstående 
och inlevelsefull attityd skulle ge barnet den trygghet som automatiskt utvecklade 
färdigheterna i läsning och skrivning. 
 
I början av 1990- talet har det svenska samhällets attityd till dyslexi förbättrats. 
Lärarhögskolorna har börjat nämna betydelsen av dyslexi som handikapp för det 
uppväxande barnet. Nu tas även diagnosen dyslexi åter på allvar. Stora framsteg har 
också gjorts när det gäller pedagogiska åtgärder av olika slag. Enligt Gillberg och 
Ödman (1995) finns det nuförtiden anledning att se optimistiskt på framtiden för de 
barn som idag får diagnosen dyslexi just på grund av de framsteg som gjorts inom 
kunskapen om dyslexi på senare tid. 
 
Vad är dyslexi? 
 
Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter orsakas av vissa avvikelser i hjärnans 
struktur. Dyslexi är den internationella benämningen på svårartade och långvariga läs- 
och skrivsvårigheter. Ordet dyslexi är sammansatt av orden dys och lexia och betyder 
”svårigheter med ord”. Dyslexi kan vara mer eller mindre svårartad. Besvären kan 
variera stort från person till person. Vissa har nästan oöverkomliga problem med att ta 
till sig grunder till läsning och skrivning, medan andra bara läser långsammare än 
genomsnittet och gör vissa stavfel (Höien, 1992). 
 
I sin avhandling redogör Karin Zetterqvist för termen specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Hon hävdar att termen ibland används för dyslexi, inte minst i 
pedagogiska sammanhang. Med ”specifika” är avsikten att tydliggöra att det rör sig om 
läs- och skrivsvårigheter som inte kan relateras till sociala, psykologiska eller 
pedagogiska faktorer (Zetterqvist, 2000). 
 
Stadler (1994) skriver att forskning pågår inom olika vetenskapliga områden som 
tillämpar olika definitioner alltefter forskningens karaktär. Exempel på en definition för 
dyslexi kan vara när barn med minst normal begåvning, normala sinnesfunktioner, inga 
påtagliga neurologiska störningar eller socioemotionella problem, inte uppnått 
åldersadekvat läs- och skrivfärdighet enligt angivet testinstrument. 
 
Torleiv Höien definierar det så här: ”Dyslexi är en ihållande störning av kodning av 
skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.” (Höien, 1999, s.21). 
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Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter (FMLS) har valt att utgå från individens 
uppfattning: ”När en person har läs- och skrivförmåga som ligger avsevärt under den 
nivå som hans förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle medge, då har han läs- 
och skrivsvårigheter.” (Seth, Heimdal & Janson, 1997, s.11). 
 

Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet med en bristande passform mellan 
skriftspråkliga färdigheter och kognitiv funktionsnivå, utan att detta med nödvändighet 
för normala förmågor. Det anses vara ett språkligt grundat problem med fonologiska 
svårigheter som typiskt drag, och problemen förändras med åldern. Svårigheterna med 
skriftspråket är det primära, och de ska i princip inte vara någon konsekvens av vare sig 
syn- och hörselsvårigheter eller sociala och emotionella faktorer. (Asmervik m.fl. 
2001, s.17). 

 
Strömbom (1999), skriver att dyslektikers läs- och skrivsvårigheter har sin orsak i 
bristande förmåga att se sambandet mellan det talade och det skrivna språket; att förstå 
att talspråket består av serier av språk eller talljud, som i skrift presenteras av olika 
bokstäver. Hon menar att dyslektiker inte kan snabbt avkoda eller känna igen de olika 
tecknen och uppfatta vad de står för. Oftast måste de stanna upp och tänka efter vad 
symbolerna betyder. Dessutom har dyslektiker som regel svårt att förstå vad de läser 
eftersom själva avkodningen kräver så mycket energi att de inte samtidigt kan 
koncentrera sig på textens innehåll. Vidare berättar Strömbom att dyslektiker inte har 
någon klar bild av hur orden ser ut, hur de är uppbyggda eller vilka bokstäver de består 
av. Därför blir många ord inte bara fellästa, utan även felstavade.  
 
Alla som har läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi, utan dessa svårigheter kan ha 
olika orsaker. Det kan finnas en naturlig förklaring i många fall. Det är exempelvis inte 
förvånande att de som inte fått adekvat undervisning, de som har svag intelligens eller 
personer med svår syn- eller hörselskada har svårigheter med läsning och skrivning. Här 
kan man tydligt se orsaken, vilket inte är fallet vid dyslexi. Att kunna läsa och skriva är 
för de flesta en självklar förmåga som man sällan reflekterar över. Det är därför som 
personer med stora läs- och skrivsvårigheter, dyslektiker, ofta fått utstå omgivningens 
oförstående. De har i andras ögon betraktats som allmänt obegåvade och har sällan 
erbjudits någon effektiv hjälp (Stadler, 1994). 
 
Lundgren (2003) som själv är dyslektiker, beskriver hur en tioåring med dyslexi tar sig 
igenom meningen ”Den bruna hästen hoppade över stenstängslet och sprang över 
ängen”. Meningen skulle inte vara något problem för en tioåring som tänker med 
ordens ljud, men att en tioårig dyslektiker som tänker i bilder får problem redan vid 
första ordet Den. Ordet ger tankestillestånd eftersom det inte skapar någon inre bild. 
Barnet tvingas till stark koncentration och säger: den. Ordet bruna ger en mental bild av 
en färg. Han fortsätter att koncentrera sig och säger: brun. Ordet hästen förvandlar den 
bruna bilden till en brun häst. Koncentrationen fortsätter och han säger: häst. Ordet 
hoppade får framdelen av den bruna hästen att resa sig, koncentrerad säger han: 
hoppade. Ordet över får bakdelen av hästen att resa sig. Mycket koncentrerad säger han 
över. Ordet sten framkallar en bild av en stenklippa. Stängslet omvandlar stenklippan 
till ett stenstängsel, som fördubblar koncentrationen. Ordet och suddar ut bilden.  
 
Här är förvirringströskeln nådd. Barnet blir desorienterat. Det enda sättet att fortsätta är 
att öka ansträngningarna ytterligare. Nu är det mycket troligt att han kommer att hoppa 
över ordet och, eller att han ersätter det med en eller ett. Han anstränger sig kolossalt på 
ordet sprang, som därför ändras till springer. Han ser en inre bild av sig själv 
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springande, utan samband med den springande hästen. Han förväxlar över med övar, ser 
sig själv öva på gitarren och säger: övar. Han är illamående, bokstäverna snurrar på 
boksidan. Framme vid ordet ängen måste han granska varje bokstav en i taget, och ljuda 
det. Sedan säger han det nästan rätt: äng. Efter att ha läst igenom meningen slår han  
 
igen boken och lägger undan den. Det får räcka. Resultatet blir en förvirrad bild av 
innehållet där pojken ser en plats, där det växer gräs, en häst i luften och själv finns han 
och hans gitarr med i bilden. Lundgren (2003) menar att det är de små orden som ställer 
till problem. Ord som saknar ett direkt innehåll: och, men, det, alla osv. De kallas 
”triggerord” (utlösande ord), därför att det är de orden som utlöser förvirring. 
 
Det är inte ovanligt att personer med specifika läs- och skrivsvårigheter även har svårt 
med skiljetecken. När de skriver kan de fylla hela sidan utan punkt, och när de läser 
förstår de inte att punkt och kommatecken markerar paus. Sådana fel beror på låg 
läserfarenhet. De har helt enkelt inte lärt sig vad tecknen står för (Lundgren, 2003). 
 
Ljudosäkerheten 
 
Grundproblemet hos dyslektiker anses av Lindell och Lindell (1996) vara 
ljudosäkerheten. De menar att dyslektiker har svårt att urskilja enskilda språkljud och att 
koppla dem till bokstäver. Det är även svårt för dem att dela upp ord i ljud och överföra 
ljuden till bokstäver, och omvänt; att med hjälp av bokstäver och bokstavsljud sätta 
samman ord. Att exempelvis kunna urskilja de enskilda ljuden i ett längre ord som pre – 
nu – me – ra - tion. Förmågan att både kunna urskilja ljuden och sätta samman dem till 
ett ord är en förutsättning både för att läsa och skriva men också för att få en minnesbild 
av ordet och kunna uttala det – prenumeration. 
 
Det är svårt när man betänker att en bokstav ofta låter olika beroende på i vilket 
sammanhang den uppträder, t.ex. att A i tal inte låter likadant som A i tall och att U-
ljudet stavas med U i murken och Ö i mörker. Dessutom flyter språkljuden samman i 
vanligt tal och färgar av sig på varandra. De flesta hör N-et som NG-ljud i anka, V-et 
som F i havsbris, G-et som K i slagsmål. Särskilt blir det svårt med långa ord och ord 
med många vokaler och konsonanter på rad som till exempel meteorolog, eller korta ord 
som nämnd, lugn och paus, beskriver Lindell och Lindell (1996).  
 
Ljudosäkerheten kan ge svårigheter med uttalet. Eftersom dyslektiker lätt kan glida över 
delar av långa ord kan det vara svårt att förstå vad de säger. För den med 
uttalssvårigheter blir det också svårare att ljuda sig fram genom orden och få dem att 
fastna i minnet. Både läsning och skrivning påverkas. Uttalsproblem kräver normalt 
träning av talpedagog, men genom att prata mycket med barn, berätta för dem och låta 
dem själva berätta saker, stimuleras språket och ordförrådet ökar (Lindell & Lindell, 
1996). ”Skolan skall sträva efter arr varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk 
samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.” (Lpo 94, s.17). 
 
Vidare nämns i boken att dyslektiker får svårigheter med läsning, det vill säga 
avkodning, rättstavning och urskiljning av ordens skilda delar som en följd av 
ljudosäkerheten. Den som inte hör de enskilda språkljuden i ett ord får ingen riktig inre 
minnesbild av ordet och kan därför varken läsa det riktigt eller stava det rätt. Personen 
får lägga så stor möda vid att avkoda orden att denne inte får kraft över till att förstå det 
han läser. Det blir också problem för dyslektikern att stava rätt eftersom han eller hon 
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visserligen förstår orden men uppfattar dess delar på ett ungefär, och därför har svårt att 
koppla de ljud han uppfattar till rätt bokstäver och rätt antal bokstäver (Lindell & 
Lindell, 1996). 
 
Vad kännetecknar dyslexi? 
 
Enligt Stadler (2002) finns det inte något yttre kännetecken som ensamt kan avgöra om 
det är fråga om dyslexi. Diagnos kan ställas enbart när vissa kännetecken uppträder 
tillsammans och bildar ett mönster. Benämningen dyslexi och den tidigare benämningen 
ordblindhet talar om vad som främst kännetecknar detta handikapp. Primärt är det 
svårighet med de talade ordens relation till de skrivna orden. Svårigheterna kan i 
varierade grad omfatta antingen läsning och skrivning eller endast skrivning eller 
stavning. Det finns inga bestämda mått på hur stora svårigheterna ska vara för att man 
ska anses vara dyslektiker. Personer med dyslexi gör många fel, men det betyder inte att 
man får dra den slutsatsen att en stor mängd fel alltid tyder på dyslexi. Författaren 
menar att man måste se på de bakomliggande mönstren, de felaktiga strategierna, som 
resulterar i felaktig läsning och skrivning. De kan visa på vad som brister i 
språkbehandlingen och därför måste dessa mönster och strategier undersökas vid 
utredning av dyslexi. Vad som märkbart skiljer dyslektiker från andra är att deras 
problem är särskilt långvariga och svåra att övervinna. Hos dyslektiker som lärt sig att 
läsa kvarstår ofta en långsamhet vid läsning. Dyslexi kännetecknas av att man: 
 
• läser långsamt och hackigt 
• läser alltför fort 
• gissar mycket 
• stannar upp och läser om 
• utelämnar eller läser fel på småord och ändelser 
• gör tillägg, till exempel:  helt – helst, igen – ingen, bagaren – bargaren 
• kastar om bokstäver (bar – bra, börd – bröd) 
• vänder hela ord (som – mos, mot- tom) 
• drar med tidigare ljud i samma ord (skrattade – skrattatade)  
 
De ursprungliga lässvårigheterna medför andra problem, menar Stadler. Om 
avläsningen är långsam och hackig och sker med stor ansträngning och osäkerhet 
uppstår inte alltid full förståelse av det lästa. Lästakten kan vara så långsam att läsaren 
hinner glömma början av en mening innan han kommer till slutet. Den psykiska 
förmågan räcker inte till att både avläsa bokstavskoden inom rimlig tid och ta till sig 
och bearbeta innehållet fullt ut. Läsförståelsen försämras! Om man inte får ut något av 
sin läsning kan det kännas meningslöst att fortsätta läsa. Läslusten försvinner och man 
undviker läsning alltmer, och då ökar inte heller ordförrådet som det gör i vanliga fall. 
När man inte läser och skriver blir stavningsförmågan begränsad. Många dyslektiker vet 
att de gör felstavningar och försöker kanske därför undvika att skriva, med den påföljd 
att stavningsförmågan ytterligare försämras. De som gör sitt bästa men ändå blir 
missförstådda eller kritiserade för sin skrivning får sämre självförtroende. Det slutar 
med att de skriver alltmer sällan och förlorar den lilla färdighet de hade. Ibland börjar 
vissa skriva med otydlig skrift för att felen inte ska märkas. När dyslektiker skriver är 
det vanligt att de är osäkra på olika bokstävers form och ljud. De kastar om konsonanter 
samt utelämnar ofta vokaler och ändelser. Det är inte helt ovanligt att de glömmer 
prickar och ringar eller spegelvänder bokstäver och siffror (Stadler, 2002). 
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Följande egenskaper kan finnas hos dyslektiker enligt Stadler (2002): 
 
• oklar handdominans 
• svag senmotorisk utveckling 
• dålig kroppsuppfattning 
• sen mognadsutveckling 
• svårigheter med alla riktningar 
• kan inte upprepa långa ord 
• svårigheter med andra symboler (noter, siffror) 
• svårigheter att komma ihåg ordningsföljder 
• långsamhet 
• koncentrationsförmåga är svag 
• uppmärksamheten lätt avledbar 
• bristande uthållighet  
 
Några tecken som bör föranleda utredning enligt Seth med flera är när barnet: 
 
• hellre tittar på bilder än försöker läsa, och lär sig utantill 
• följer texten med fingret högt upp i årskurserna 
• tappar bort sig i texten och läser samma rad en eller flera gånger 
• läser entonigt utan inlevelse 
• skriver och stavar dåligt, glömmer prickar 
• har ful handstil 
• läser fel på småord 
• har svårt att hålla ordning på tid, saker och ting 
• har svårt att förstå innehållet i en text 
• har svårt att lära sig multiplikationstabellen, dagar och månader  
(Seth m.fl., 1997 s.43) 
 
Utredning och diagnostisering 
 
För att undervisningen i skolan ska kunna anpassas till alla elevers individuella behov, 
elever som behöver särskilda insatser av något slag, måste utredning göras (Stadler, 
2002). ”läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande” (LPO 94, s.19). Det finns inte några färdiga metoder eller program som 
passar alla barn med läs- och skrivsvårigheter. Dyslektikers svårigheter visar sig på 
olika sätt och kan ha olika orsaker. Alla har sitt egna sätt att uppleva och använda 
språket i tal och skrift, och de behöver olika slags hjälp med sina svårigheter. Därför är 
det nödvändigt att kartlägga varje elevs problem för att därefter utarbeta ett individuellt 
åtgärdsprogram för varje elev (Stadler, 2002). 
 
Zetterqvist argumenterar för att man skall identifiera dyslexi på ett tidigt stadium för att 
kunna diagnostisera och hjälpa de drabbade barnen så tidigt som möjligt. Detta för att 
förhindra att dyslektiska svårigheter utvecklas till bestående handikapp (Zetterqvist, 
2000). Generellt har dyslektiker problem med fonologi, läshastighet och 
stavningssvårigheter. Professor Rod Nicolson betonar vikten av tidig upptäckt och 
insats. Han har utarbetat screeningtest för 4-6 åringar. Doktor Helen Whiteley från 
University of Central Lancashire i Preston talar också om de tidiga insatsernas 
betydelse, men även om att inte alla barn blir hjälpta av fonologisk träning som är en 
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tidig insats. Det behövs mer forskning om dessa barns inlärningsstilar och vad som 
hjälper dem bäst (Salo G. Många frågor kvar att förklara. Specialpedagogik. Nr 1, 
2003). 
 
När man gör en utredning av dyslexi är det viktigt att man samarbetar med eleven själv 
liksom med viktiga personer i dyslektikerns omgivning. Det kan vara föräldrar, 
skolpersonal, fritidsledare med fler. Då får man bättre möjligheter att tolka resultatet av 
kartläggningen av hans skolprestationer och se hur behandlingen bäst kan läggas upp. 
Vidare ska man vid utredning av dyslexi försöka få en detaljerad bild av barnet och dess 
relationer till omgivningen. Allt som kommer fram i utredningen ska ses som delar av 
en helhet, en bild av barnets personlighet i förhållande till dess aktuella behov av hjälp 
och stöd. Stadler medger att syftet med diagnostisering i skolan är att anpassa och 
förbättra undervisningen i olika ämnen för de enskilda eleverna. Diagnosen, som är en 
sammanfattande beskrivning av problemen, ska leda till att det åtgärdsprogram som 
utformas i varje enskilt fall anvisar rätt hjälp för varje elev. Med en behandling som 
utgår från felaktig diagnos kan man riskera att försämra situationen för den som behöver 
hjälp. Det är därför viktigt att man ägnar tid och omsorg åt kartläggningen, innan man 
ställer diagnosen, så att den blir en säker grund för att bygga åtgärdsprogrammet på. 
Diagnosen ställs genom analys och tolkning av observationer och resultat av de 
undersökningar som gjorts (Stadler, 2002). 
 
Pedagogiska åtgärder 
 
Utan ett skriftligt åtgärdsprogram ska man aldrig starta en behandling i någon form med 
en dyslektiker. All behandling ska grundas på vad som framkommit i utredningen. För 
läraren som ska vara ett personligt stöd för eleven och genomföra övningarna, gäller det 
att finna en egen fungerande arbetsmodell i samspel med varje elev. Ingen dyslektiker är 
den andra lik och felaktiga åtgärder kan göra mera skada än nytta (Stadler, 2002). 
 
Dyslektiska elever behöver inte ha mer undervisning än andra barn i samma ålder enligt 
Asmervik med flera (2001). Undervisningen ska utgå från elevens specifika problem 
och i många fall inriktas på basfärdigheter som språkkunskap, bokstavsfärdighet och 
automatisering av sambanden mellan ljud och bokstäver. Vid undervisningsplanering 
för dessa elever bör man tänka på dessa faktorer: 
 
• undvik en ”vänta och se attityd” 
• strukturera undervisningen 
• utgå från elevens motivation 
• utgå från och bygg på elevens starka sidor 
• skapa glädje både i läsandet och i skrivandet 
• eleverna får bara jämföras med sig själva, inte med andra 
• ha ett medvetet förhållningssätt när det gäller rättning (påpeka inte allt som är fel, 

utan endast de fel som gäller det aktuella inlärningsområdet) 
• använd diagnostiserande undervisning (konstant bedömning av undervisnings –

planeringen utifrån elevens reaktioner) 
• arbeta med koncentrationen (undvik helst långa och koncentrationskrävande 

uppgifter) 
• gör eleven ansvarsmedveten så att allt inlärningsansvar inte bara ligger i lärarens 

händer, utan även eleven måste anstränga sig.  
(Asmervik m.fl., 2001 s.63 - 64) 
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Höien (1999) tycker att bokstavsinlärning skall vara en central uppgift i undervisningen 
av dyslektiska elever. Efter att eleven har lärt sig de vanliga bokstav- och ljud- 
kombinationerna händer det ofta att inlärningen inte fortsätter med de ljud (fonem) som 
är enligt Höien mycket komplicerade för dyslektiker. Sådana fonem kan vara skj, kj, ng 
etcetera. Eleven måste även lära sig känna igen hur konsonanthopningar uttalas (t.ex. tr, 
kr, pr osv.). Exempel på bra bokstavsinlärning kan vara spårning av stora 
bokstavsformer.  
 
VAKT – metoden kan också ge bra resultat vid bokstavsinlärning. VAKT står för visuell, 
auditiv, kinestetisk och taktil stimulering. Metodens viktiga komponenter är betoning på 
igenkänning av ord, bland annat genom spårningsövningar. Genom att känna på 
bokstavsbrickor eller spåra bokstäver tar eleven in kunskap om bokstavens form (Höien 
1999). 
 
Dyslektiker behöver en strukturerad och långsam inlärning för att kunna hantera 
bokstäverna i det alfabetiska systemet. Innan själva läsinlärningen börjar ska man 
förklara skriftsystemet på ett sådant sätt att eleverna förstår det. Vid den första 
undervisningen bör man hålla sig till ljudinlärningen i första hand. Först när barnen är 
säkra på hur de olika språkljuden låter kan man börja med välskrivning av bokstäverna. 
Ett bra sätt att stärka associationerna mellan ljud och bokstav har visat sig vara att 
samtidigt aktivera flera sinneskanaler, den visuella, den auditiva och den kinestetiska. 
Man kan exempelvis öva in vokalerna genom att sjunga på dem, medan man ser på 
bokstaven och samtidigt spårar bokstavsformen med handen i luften. De flesta 
dyslektiker har nytta av en strukturerad inlärning steg för steg, där man inte går till nya 
moment förrän tidigare moment är säkert inlärda (Stadler, 2002). 
 
Maja Wittings metod går ut på att eleverna först får lära sig alla vokalerna och därefter 
konsonanterna l, s och m. När eleverna lärt sig den första konsonanten ljuds den 
samman med vokalerna, till exempel al, el, il, ål och så vidare. Fördelen med metoden 
är att den förhindrar okritiskt gissande och eleverna får koncentrera sig på den tekniska 
delen av läsningen. Först när denna fungerar bra kan man rikta in sig på innehållet. När 
den lässvage eleven behärska lästekniken påbörjas textläsningen. Ljudkombinationerna 
och orden används även i skrivträningen (Asmervik m.fl. 2001). 
 
I Orton/Gillingham/Stillman-metoden arbetar eleverna bland annat med bokstäver och 
analys av bokstäver och längre ord. Metoden bygger på en introduktion av visuell, 
auditiv, kinestetisk och taktil inlärning. Under foneminlärning (ljudinlärning) ska 
eleverna lära sig hur ljudet formas i munnen (Höien, 1999). 
 
En annan metod är Fernalds metod som bygger på att eleverna vid läsning och 
skrivning ska använda flera sinnen, framförallt det taktila (beröring) och det kinestetiska 
sinnet (rörelse) (Asmervik m.fl., 2001). 
 

Sinnesförmågorna aktiveras genom att eleverna lyssnar, ser, läser och upprepar 
eller frågar om ord som läraren har sagt, markerar stavelserna och skriver både 
på fri hand och med hjälp av en mall. Skriva efter mall eller skriva efter lärarens 
diktamen får eleverna göra då de introduceras för nya ord, intill dess att de 
upptäcker att de kan skriva på egen hand utan lärarens hjälp. Ord som de har lärt 
sig används för att producera egna texter som kan läsas eller användas för 
stilskrivning. (Asmervik m.fl., 2001 s.67). 
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Körläsning är en typ av lästräning som många lässvaga elever tycker är ofarlig och 
därmed acceptabel. Övningen går ut på att en grupp elever läser samma text samtidigt. 
Den lässvaga eleven utmärker sig inte vid körläsning och därför känns det inte 
obehagligt att läsa högt. Samtidigt får han eller hon feedback från de andra vid 
svåruttalade ord. Det går även att dela upp klassen i mindre grupper och ha körläsning 
(Höien, 1999). 
 
I helhetsläsning utgår man från en hel text som eleven ska läsa och då få så mycket 
hjälp som möjligt. Man kan exempelvis samtala om innehållet, titta på illustrationer 
eller använda ljudband där texten finns inläst. När eleverna så småningom blir bekanta 
med texten minskas hjälpen gradvis. Samtidigt övas läsfärdigheten upp genom träning 
av olika delfunktioner som till exempel helordsläsning. Eleverna får också arbeta med 
texten utifrån diktamen. Målet är att texten till slut ska kunna läsas utan hjälp (Asmervik 
m.fl., 2001). 
 
Höien (1999) redogör att Repeterad läsning är en metod där eleven läser samma text om 
och om igen flera gånger. Metoden är bra att använda för att automatisera 
avkodningsfärdigheten hos dyslektiker. Vissa elever tycker att repeterad läsning blir 
tråkig i längden eftersom läsningen inte representerar något nytt innehållsmässigt, och 
då kan dessa elever lätt bli omotiverade. För andra elever kan metoden ha en positiv 
inverkan på läsutvecklingen. Det går att göra repeterad läsning mer som en tävling. 
Eleverna kan då få använda tidtagarur för att se vem som snabbast tar sig genom texten. 
Om metoden ska fungera måste läraren välja ut textomfång, innehåll och svårighetsgrad 
med omsorg. Lässvaga elever kan lätt ge upp när det blir svårare text. Det är bättre att 
välja ut en lättläst text så att alla kan känna att de kan vara med. Ett av skolans mål att 
sträva mot är att se till att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära (Lpo 94, s.17). 
 
En annan metod som enligt Höien (1999) fungerar mycket bra för lässvaga elever är 
växelläsning. Här är både lärare och elev involverade under läsningen. De läser samma 
text, som är utvald för att passa eleven. Först ska läraren börja med att läsa en eller två 
sidor från boken, och det är viktigt att lästempot är anpassat till elevens färdighet så att 
han eller hon kan följa med i sin text under läsprocessen. Sedan är det elevens tur att 
läsa, kanske två eller tre rader eller så mycket han vill, och läraren får följa med i texten. 
På det sättet fortsätter man tills texten är genomläst. Förutsättningen för att växelläsning 
ska lyckas är att välja ut rätt lästext som passar elevens intresse och färdighetsnivå.  
 
En övningsinsats för lässvaga elever i de första årskurserna är First Steps. Denna metod 
inriktas på vissa elever som undervisas 30 minuter varje dag under ett helt läsår. Under 
den perioden ska genom upprepad läsning av bekanta böcker få hjälp med att bli mer 
medvetna läsare, bland annat genom att förutsäga handlingen i en bok utifrån titel och 
illustration. Eleverna ska även få skriva satser. De får skriva en mening efter att ha 
diskuterat satslängd och antal ord med läraren. Olika tekniker används under läsningen 
för att hjälpa eleverna med analys av meningen (Asmervik m.fl., 2001). 
 
Tekniska hjälpmedel 
 
Bok + band 
Ett pedagogiskt hjälpmedel för att stärka läsfärdigheten är bok + band som består av en 
tryckt text med ett tillhörande ljudband. Texten på bandet är identisk med den tryckta  
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texten. Samtidigt som eleven hör på bandet ska han följa med i texten. Texten måste 
vara enkel, och inläsningen måste vara så långsam och tydlig att eleven kan läsa med i 
texten och förstå innehållet. Det kan vara nödvändigt att läsa samma text med olika 
tempo för att anpassa inläsningen till elever med olika förutsättningar. Det har visat sig 
att bok + band inte bara övar upp läsfärdigheten för dyslektiker, utan också förmågan att 
lyssna och koncentrera sig (Höien, 1999). 
 

    Databaserad träning 
Utvecklingen har gått framåt och datorn har blivit ett bra hjälpmedel för dyslektiker. 
Lexia är ett av de mer omfattande skolprogrammen. Där kombineras bild, text och ljud, 
vilket betyder mycket för elever med dyslexi (Udd L. Text + bild + ljud. Allt om 
hjälpmedel. Nr 4, 2003). 
 
I Umeå har det utvecklats en databaserad lästräning som har lagts upp på följande sätt: 
Läsaren väljer ut en text från menyn som kommer upp på dataskärmen. Så fort läsaren 
möter på ett svårt ord kan han be om hjälp genom att markera ordet. Då kommer det upp 
en röst som uttalar ordet korrekt. Antingen kan hela ordet presenteras med en gång eller 
så tar man ordet stavelse för stavelse. Fördelen med denna metodik är att eleven har 
kontroll över sin läsning. Alla orden kan lätt och snabbt identifieras. I vanliga texter är 
det stor risk att den lässvaga eleven möter på ord som han inte klarar av att läsa på egen 
hand (Höien, 1999). ”Pedagogik för dyslektiker är betydligt mer än datorprogram. Men 
multimedia som kombinerar bild och ljud är ändå en viktig del” (Udd L. Text + bild + 
ljud. Allt om hjälpmedel. Nr 4, 2003). 
 
Asmervik med flera (2001) berättar att den goda metoden med stort M inte finns, i varje 
fall i den bemärkelsen att en enda metod passar bäst för undervisning av alla elever med 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Det lämpligaste sättet är att kombinera olika 
metoder. Lärarens entusiasm och tilltro till metoderna samt dennes förmåga att skapa ett 
accepterande och tryggt inlärningsklimat har en stor betydelse. Läraren är metoden, 
menar författarna. De olika metoderna måste bedömas och väljas utifrån elevernas 
individuella behov. ”Alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt 
stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande” (LPO 94, s.19). 
 
Läs- och skrivfärdigheten kan förbättras bland annat genom att: 
 
• lära eleverna dela ord i stavelser 
• arbeta med läsning av hela ord 
• träna sammanfogning genom att läraren först uttalar ljuden i ett ord och eleven 

sedan sätter ihop dem 
• tvinga eleven att göra noggranna textanalyser 
• ställa samman konsonantkombinationer (t.ex. sp, skr, gr och pl) och arbeta med dem 

som helheter 
• låta eleverna skriva fritt på egen hand och läsa självständigt 
(Asmervik m.fl., 2001). 
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    Förankring i styrdokumenten 
 
Skollag (1985:1100) 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd 
(Skollag 1985, 2 § kap.1). 
 
Grundskoleförordning (1994: 1194) 
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 
annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till 
att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet 
att delta vid utarbetandet av programmet (Grundskoleförordning 1994, 1 § kap.5). 
 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 
skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns 
särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp 
(Grundskoleförordning 1994, 5§ kap.5). 
 
Lpo–94 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl 

underbyggda val av fortsatt utbildning (LPO 94, s. 17). 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 
(Lpo-94, s. 17). 
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Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att analysera metoder som kan underlätta 
undervisningen för dyslektiska elever. 
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     Metod 
 
Undersökningspersoner 
 
Jag har intervjuat 8 specialpedagoger på grundskolor (år 1-6) i Luleå och i Boden. 
Samtliga har lärarutbildning. Nedanstående pedagogers namn är fingerade. 
 
Agneta är outbildad specialpedagog, men har jobbat med barn och ungdomar med läs- 
och skrivsvårigheter i 42 år. Innan dess har hon jobbat som klasslärare i några år. 
 
Anna har nyligen utbildat sig till specialpedagog. För ungefär ett år sedan blev hon klar 
med sin utbildning och sedan dess har hon både jobbat som klasslärare och 
specialpedagog. 
 
Emil har utan utbildning jobbat i 17 år med läs- och skrivsvaga elever. Sedan jobbade 
han som klasslärare i 3 år innan han utbildade sig till specialpedagog i Umeå. Som 
utbildad har han jobbat i ett år med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
 
Erik är inte utbildad som specialpedagog, men är erfaren inom ämnet dyslexi med tanke 
på att han själv haft läs- och skrivsvårigheter som ung. Sammanlagt har han jobbat med 
sådana elever i 45 år. 
 
Helena är nyutbildad specialpedagog så hon har precis kommit igång med sitt jobb. 
Förut har Helena jobbat som klasslärare i 15 år.  
 
Henrik har jobbat i 5 år som specialpedagog. Efter att ha jobbat i 4 år som klasslärare 
utbildade han sig till specialpedagog och har undervisat elever med olika problem, 
däribland även dyslektiker. 
 
Majvor har både jobbat som klasslärare och specialpedagog i 25. Hon bestämde sig för 
att utbilda sig som specialpedagog och sedan 20 år tillbaka jobbar hon med läs- och 
skrivsvaga elever. 
 
Miranda är utbildad specialpedagog. Hon har jobbat med läs- och skrivsvaga elever i 
åtta år. Innan sin utbildning har hon jobbat som klasslärare i 30 år.  
 
Material 
 
Förutom de böcker jag läst (se referenser) har jag använt mig av dessa nödvändiga 
hjälpmedel till mitt arbete: 
 
• Intervjufrågor (bilaga 1) 
• bandspelare med ljudinspelning 
• kassettband 
• anteckningsblock 
• penna 
• persondator 
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Genomförande 
 
Under min VFU-period, som varade i fem veckor, satte jag igång med att skriva 
bakgrunden till detta arbete. Jag passade även på att intervjua 2 specialpedagoger på 
VFU- skolan i Luleå. Det jag ville veta av dem var om de kunde berätta lite brett om hur 
undervisningen med dyslektiker sker. 
 
Efter att jag skrivit färdigt bakgrundsinformationen började jag ringa runt till olika 
skolor i Boden och boka tid med specialpedagoger som gärna ställde upp på intervju 
med mig. Mina intervjufrågor fick jag granska en gång till innan jag gav mig ut och 
undersökte de 6 resterande specialpedagogerna i tur och ordning.  

 
Databehandling 
 
Till bakgrundsavsnittet har jag först läst igenom litteraturen och strukit under den text 
som jag ansåg vara lämplig att använda i detta arbete. Därefter formulerade jag om och 
pusslade ihop texten för hand innan jag renskrev den på datorn.  
 
Vid intervjuerna av undersökningspersonerna använde jag bandspelare till dem som inte 
hade något emot att bli inspelade på band. De fem personer som inte ville bli inspelade 
tog sig den tid det krävdes med att berätta långsamt så att jag hann anteckna istället. 
Efter varje intervju satte jag mig direkt ned, medan datan var färsk, och renskrev det 
viktigaste som jag var ute efter. 
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Resultat 
 
Nedan följer en sammanställning av samtliga undersökningspersoners svarsresultat, som 
presenteras fråga för fråga. 
 
Inlärningsmetoder som specialpedagogerna känner till 
 
Här fick jag ungefär samma reaktion av alla pedagoger som jag intervjuat. Den frågan 
hade de aldrig tidigare tänkt på, men de visste att det säkert skulle finnas hur många 
metoder som helst som man kunde använda sig av med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. De metoder som nämndes var: ljudmetoden, bildmetoden, 
stavelsemetoden, LTG- metoden (läsning på talets grund) och Maja Wittings metod 
 
Så undervisar pedagogerna elever med läs- och skrivsvårigheter 
 
Det första som man ska tänka på är att kolla på styrkan hos barnet och jobba utifrån det, 
menade de flesta av pedagogerna. Det är minst lika viktigt att kolla på eleven styrka 
som svagheter. Genom att visa vad de kan och är bra på får eleverna omedvetet bättre 
självförtroende. Vidare påpekades det av en del pedagoger att det inom skriv- och 
läsinlärning behövs en styrd och strukturerad undervisning. Den strukturerade 
undervisningen hjälper inte bara eleven, utan även läraren att utvärdera varje steg i 
elevens utveckling.  
 
Det är bra att låta eleverna skriva berättelser, göra händelseböcker och läsa utifrån sin 
egen utvecklingsnivå. Då blir det roligare att läsa och skriva. Exempel på metoder som 
mest används är ljudmetoden, LTG- metoden, bildmetoden, stavelsemetoden och 
repeterad läsning. Det används olika metoder vid olika tillfällen, beroende på vilka 
elever det handlar om. Det är inte ofta det händer att flera elever är i behov av samma 
undervisningsmetod. 
 
Favoritmetoder 
 
Tre av åtta tyckte bäst om stavelsemetoden. ”Jag har erfarenhet av att stavelsemetoden 
har fungerat bra för många elever” (Anna). De fem övriga hade alla olika 
favoritmetoder. Agneta tycker bäst om läsning på talets grund där eleven själv skapar 
en text utifrån sin egen fantasi. ”Då får jag en bättre kännedom av den elev jag jobbar 
med”, förklarar hon. Emils favorit är Wittingmetoden. Helena som just kommit igång 
med sitt yrke svarade: ”Det som ger mest framsteg hos barnet är också min 
favoritmetod.” Erik menade att nyckeln till problemet var olika från elev till elev. ”Jag 
har olika favoritmetoder beroende på vem jag undervisar.” (Erik) Majvors motto lyder: 
För bästa resultat måste man ha en salig blandning utav allting! 
 
Läs- och skrivinlärning 
 
Läsning tar mest tid enligt fem av pedagogerna (de resterande visste inte riktigt). När 
eleverna kodar av texten blir det något slags fel vid avkodningen och det gör att det tar 
längre tid att ta sig genom texten. En annan förklaring var att det talade språket är 
barnens utgångspunkt när de ska lära sig läsa och skriva. För att utgå från det talade 
ordet behöver eleverna säga orden i övningarna högt innan de skriver dem. Skrivandet 
underlättas ytterligare om det talade ordet delas upp i stavelser innan det skrivs. Utifrån 
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stavelsen lär de sig sedan att skriva och läsa. ”Det talade språket är grunden för all 
skriv- och läsinlärning. Inlärning sker i ständigt samspel med omgivningen. De flesta 
barn skriver innan de läser.” (Agneta)  
 
På så sätt uppmuntras elever som har blivit less på att läsa och/eller skriva 
 
Det är inte alltid så enkelt att veta exakt vad man som pedagog ska göra för att få sådana 
elever på läs- och skrivhumör. ”Det som ger mest effekt är att man lägger sig på elevens 
nivå och siktar på måltavlan.” (Emil) Det kan vara till fördel om pedagogen vet 
elevernas intresseområden så att man kan koppla undervisningen till var och ens 
intressen. Det är inte helt omöjligt att läs- och skrivtrötta elever nappar på det. Man ska 
alltid försöka göra sitt bästa och verkligen engagera sig i dessa elever. Ta reda på varför 
de inte vill läsa eller skriva, och lyssna på vad eleven har att säga. Det värsta du kan 
göra är at börja skälla på en elev som vägrar läsa. Det ska man absolut undvika. Ibland 
är det helt enkelt bäst att bara låta dem vara. Förhoppningsvis ger de med sig och vill 
försöka igen. Då ska man vara redo och ta emot dem med öppna armar. Tänk på att det 
finns fler vägar än bara en att visa dessa elever.  
 
Kan man förutse dyslexi i förskolan? 
 
En del ansåg att det skulle vara omöjligt att veta i förväg vem av barnen som skulle 
kunna tänkas vara dyslektiker, eftersom barn i förskolan ligger på så olika nivåer att 
man inte kan förvänta sig att alla ska vara lika duktiga på den lilla läs- och 
skrivinlärningen som finns på förskolan. Andra specialpedagoger menade att det visst 
går att förutse dyslexi redan i förskolan, till exempel genom att ta reda på om någon av 
föräldrarna har dyslexi eller inte med tanke på att dyslexi går i arv. Det går även att 
misstänka framtida läs- och skrivsvårigheter i förskolan om man gör läsmognadskoll på 
barnen. Vid 6-års ålder måste barnen ha uppnått en viss mognad för läsning och 
skrivning. ”Genom fonologiska läsmognadskoll på 6-åringar går det att se vilka barn 
som kommer att ha läs- och skrivproblem i skolan”, menade Erik. 
 
Så kan dyslexi förhindras 
 
Samtliga specialpedagoger som har intervjuats tror att läs- och skrivsvårigheter går att 
förebygga om man börjar jobba med det på förskolenivå. Man kan leka och skoja med 
språket, läsa sagor för barnen och sådant som barnen själva tycker är roligt. Det finns 
alltid flera vägar att gå för att träna upp läsförmågan. Om inte ena sättet fungerar är det 
bara att byta metod och absolut inte ge upp. Men för att välja rätt metod att jobba med 
måste man ställa en diagnos för att ta reda på var elevens svagheter finns. Detta är den 
åsikt som pedagogerna hade gemensamt. Nedan följer en sammanställning av de olika 
svaren jag fick på hur man exempelvis kan gå tillväga i hopp om att förhindra dyslexi. 
 
Det är jätteviktigt att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter och ge dem hjälp 
så tidigt som möjligt. För att kunna ge rätt stöd måste vi känna till vilka svårigheter 
eleverna har. Det finns många orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Som 
pedagoger måste vi fundera över vårt förhållningssätt till dessa elever och över vilka 
metoder vi använder för att hjälpa dem. ”Man ska inte heller gå för fort fram – 
automatisering är en viktig del i lärandet.” (Helena) 
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Förförståelsen för en text är mycket viktig. Texter med bilder för att få en större 
förståelse för textens innebörd är jätteviktigt. Gå aldrig för fort fram – låt eleven vila i 
kunskapen och få självförtroende. Men vänta inte in en mognad utan kartlägg 
svårigheterna och jobba med det. Onda cirklar uppstår lätt. Ju äldre eleverna blir desto  
mer jämför de sig själv med sina kamrater och självförtroendet försvagas. Det är alltså 
viktigt med tidiga insatser. 
 
Det finns barn som lätt tappar bort sig i texten och måste hela tiden gå tillbaka och läsa 
om samma rader om och om igen. För att underlätta för dem kan man till exempel ta en 
färgad pappersremsa och klippa ut ett fönster i mitten, så att det blir lättare för eleven att 
följa texten. Det går också bra med en vanlig enkel remsa som man kan hålla under den 
mening som ska läsas. 
 
När en elev kastar om bokstäverna i läsning eller inte vet riktigt från vilket håll man ska 
börja skriva måste man först lära eleven skillnaden mellan höger och vänster. Sedan 
måste man förklara att vissa bokstäver ser likadana ut, men är vända åt olika håll. 
Exempel på sådana bokstäver är b och d. ”Ändra layouten genom att sätta dit en annan 
bokstav intill dessa bokstäver och träna på uttalet till de nya orden, till exempel: bu och 
du.” (Henrik) 
 
Vissa elever kanske kastar om orden i en mening. Istället för att läsa mamma bakar 
bröd läser de mamma bröd bakar. Det kan handla om dåligt korttids minne. Här kan 
skuggläsning vara bra. Det innebär att läraren först läser högt tillsammans med eleven, 
men efterhand tonar ner sin röst så att eleven hörs mest. En annan metod är at läraren 
står bakom eleven och läser en mening högt medan eleven läser samma mening tyst för 
sig själv och följer med fingret. Därefter får eleven läsa samma mening högt själv.  
 
En svår sak är när elever inte kan skilja mellan s, sj- och tj- ljud eller mellan t och k. Det 
är som att eleverna inte riktigt har lagt märke till den lilla skillnaden mellan ljuden. Just 
dessa elever behöver sitta nära och kunna titta på lärarens mun. Som lärare måste man 
kunna visa var och hur man gör ett s. Förklara på ett begripligt sätt hur du får fram ett s- 
ljud, till exempel: sätt tungan alldeles bakom tänderna, bit ihop och blås ut. För att lära 
ut tj- och sj- ljud är det bäst att ta hjälp av en talpedagog. 
 
De elever som har svårt att läsa längre ord får även stavningssvårigheter. För att 
förbättra läsförståelsen kan man då analysera långa ord genom att dela upp dem i 
mindre bitar. Man kan exempelvis ge varje bokstav var sin färg eller mönster, och måla 
bokstav för bokstav för att sedan läsa samman hela ordet. När analysen är klar ber man 
eleven skriva hela ordet igen i en och samma färg och läsa ordet en gång till. Repetera 
tillräckligt många gånger, men inte för mycket så att eleven blir less. 
 
En del elever har svårt att förstå skriven text. Det bästa man kan göra är 
högläsningsövningar. Texten måste vara lättläst. Läraren och eleven kan turas om att 
läsa meningar för varandra. Eleven läser först och sedan läraren. Efter varje mening ska 
eleven förklara meningens innebörd. Det går också bra att eleven skriver ner (om han 
kan) det han nyligen läst. Tystläsningsövningar där man tränar tystläsning ord för ord i 
spalter kan också ge bra resultat. Först får eleven läsa en kortare mening tyst för sig 
själv, och sedan tala om högt vilka ord han läst tyst. 
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Tips till lärare som har dyslektiker i klassen    
 
En viktig sak att tänka på som klasslärare är att ge alla elever en chans. Avisa inte någon 
som dum dyslektiker så fort du fått reda på att eleven har dyslexi. Låt eleven visa dig, 
på ett naturligt sätt, vad han eller hon kan och inte kan. De flesta elever med dyslexi  
kompenserar sitt handikapp genom att de kanske är bra på att lyssna eller på annat sätt 
kan ta till sig informationen.  
 
Eftersom eleverna tillbringar den mesta tiden i klassrummet är det viktigt att 
klasslärarna gör arbetsmiljön så bra som möjligt för dessa elever. ”Ge allmän 
information om dyslexi till hela klassen så inte eleven blir mobbad eller att de andra 
eleverna tycker det är konstigt om den lässvage använder hjälpmedel och så vidare. ” 
(Miranda) Skaffa fram anpassat läromedel som till exempel kassettböcker. I 
klassrummet är det bra att försöka nivåanpassa materialet så att det till exempel finns 
både lättlästa och svårlästa läseböcker. De lite duktigare eleverna kan ibland vilja läsa 
lättlästa böcker, och då tycker de svaga eleverna att dessa böcker är bra eftersom det 
finns andra elever än de själva som läser dem. Deras självförtroende kan öka på detta 
sätt. 
 
Dyslektiker kan gärna själva få välja bokstäver som de arbetar med efter ett 
arbetsschema. Man kan inte ha samma krav på dem som med övriga klassen med att de 
måste hinna göra klart alfabetet under en viss period. Det blir bara värre om läraren 
försöker påskynda inlärningen hos dyslektiker. Det får ta den tid det tar, men helst inom 
arbetschemats ramar. Man måste hjälpa dessa barn att strukturera hela tiden. Om 
klassen exempelvis arbetar med temat "fåglar" går det inte att säga till de elever som har 
dyslexi att de ska gå till biblioteket och hämta en bok om fåglar, utan man måste följa 
med dem till biblioteket och strukturera upp arbetet. 
 
”Orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara en hjärnskada, men är det inte alltid.” 
(Anna) Pedagogen måste vara observant på att eleven inte alltid förstår hur läsning går 
till. Svaga läsare har inte lärt sig kombinera rätt information med rätt strategi. Om en 
elev inte är språkligt medveten måste vi ta det lugnt med läsinlärningen och ta reda på 
var den svaga länken finns och arbeta utifrån detta. 
 
För att kunna möta elever i läs- och skrivsvårigheter behöver pedagogen ha en bred 
kunskap om olika lärometoder. Det är viktigt eftersom motivationen för dessa elever 
ofta har en stor inverkan på läsförmågan och läsutvecklingen. Man får ofta vara 
uppfinningsrik, som en tusenkonstnär. Det ska vara lustfyllt, och det är inte ovanligt att 
man plockar bitar ur olika metoder. 
 
I traditionell läs- och skrivinlärning utgår man från de enskilda bokstavsljuden. Några 
elever har en tendens att fastna i enskilda bokstavsljud när de ska läsa. För att hjälpa 
dessa elever behövs alternativ till den traditionella metoden. Genom att utgå från 
stavelsen kan många elevers läs- och skrivinlärning underlättas. Stavelsen är lättare att 
hitta i språket eftersom den bildar själva rytmen när vi pratar, och det blir färre 
komponenter att laborera med för att få ihop ett ord. Stavelseläsningen har visat sig 
effektiv för de elever som saknar flyt i sin läsning. Den hjälper eleven att få en 
fungerande strategi genom att orden delas upp i bitar. När eleverna tränat 
stavelseläsning på enskilda ord ska de träna samma sak på meningar och löpande text. 
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Ge aldrig svårare text, speciellt till de svaga eleverna, än var de befinner sig. Annars är 
det stor risk att de vänder sig på tvären och bara vägrar läsa i fortsättningen. 
 
Andra viktiga punkter som en klasslärare kan tänka på i arbete med dyslektiker är till 
exempel att: 
 
• Ge elever lästexter som ska läsas under lektionstid i förväg så att de som har läs- 

och skrivsvårigheter kan läsa hemma  
• Låta eleverna med lässvårigheter få läromedel inspelade på band  
• Lära eleven använda rättstavningsprogram på datorn  
• Kopiera upp småstilt text till A3-storlek, för att underlätta läsningen för den 

lässvage 
• Dela upp läs momenten i mindre delar så att eleven inte blir stressad när han ser 

texten 
• Försöka uppmuntra och ge eleven självförtroende, vilket många dyslektiker saknar 
• Bättre resultat för elever i läs- och skrivsvårigheter får man genom tidig, intensiv, 

regelbunden träning (varje dag)! 

”Kom ihåg! Möt eleverna där de befinner sig!” (Agneta) 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion  
 
Jag hade kunnat göra en enkätundersökning på de frågor jag hade, men jag valde att 
göra en intervju med var och en av specialpedagogerna då jag ansåg detta ge ett mer 
utförligt resultat. Oftast brukar enkätfrågor besvaras sammanfattat och kort. Risken är 
att man inte får ut lika mycket av enkätundersökning som man får genom intervju. Vid 
intervju går det att formulera om frågan på ett annat sätt om undersökningspersonen inte 
uppfattar den på en gång. Den intervjuade kan besvara frågorna i en mer berättande 
form. ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 
ord.” (Kvale, 1997 s. 70). 
 
Fördelen med att spela in intervjun på band var att jag fick med exakt allt som sades. 
Nackdelen var att analysen av datan var tidskrävande. Det blev många 
tillbakaspolningar av bandet för att jag inte skulle missa något viktigt. 
 
Då jag antecknade ner intervjusvaren var den största nackdelen att jag inte kunde 
koncentrera mig bra både på att lyssna och anteckna. Men jag gjorde mitt bästa och fick 
då skrivkramp. Fördelen var att det inte tog så lång tid att renskriva det jag hade 
antecknat. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med detta arbete var att analysera olika metoder som skulle kunna underlätta 
undervisningen för elever med dyslexi. Mina undersökningspersoner har gett en klar 
bild på vilka svårigheter som en dyslektiker kan ha, och hur man som pedagog ska gå 
tillväga för att förbättra dessa elevers undervisningssituation. 
 
Trots att det endast var åtta personer som jag undersökt litar jag stort på det resultat jag 
fått. Då dessa specialpedagoger mer eller mindre har haft att göra med elever med läs- 
och skrivsvårigheter anser jag dem vara specialister inom ämnet. Därmed uppfattar jag 
resultatet som tillförlitligt och giltigt. 
 
Jag tror inte att resultatet kan ha påverkats av mig så mycket. De frågor som jag ställde 
var inte ledande, utan de var formulerade på så sätt att de intervjuade kunde berätta 
utifrån sina egna erfarenheter. Det som möjligen kan ha påverkats är att jag inte citerat 
svaren. Jag har bara skrivit ner resultatet så som jag själv har uppfattat det. 
 
Kopplat till bakgrunden finns det inga större skillnader på vilka metoder som man kan 
använda sig av när man undervisar dyslektiker. De metoder som jag beskrivit i 
bakgrunden har även nämnts i resultatet. Utöver det har specialpedagogerna gett sitt 
perspektiv på hur undervisningen kan ledas konkret. De har mer i detalj berättat vad 
som kan göras vid olika svårigheter som eleverna kan ha. Här upplever jag ett bra 
engagemang hos dessa pedagoger med att uppnå läroplanens mål, speciellt gällande 
elevers vilja att lära och tilliten till den egna förmågan som LPO-94 tar upp. 
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I resultatet framgår det att pedagogen bör jobba utifrån elevens styrka och inte bara 
kolla på svagheterna hos eleven. Även Asmervik med flera (2001) påpekar att man ska 
utgå från och bygga på elevens starka sidor. Detta antar jag då vara för att förbättra 
elevernas självförtroende som är en viktig del i lärandet. Zetterqvist (2000) refererar i 
sin avhandling ”På tal om dyslexi” till Taube (1987) som argumenterar för skolbarns 
självbild och läsinlärning. Hon menar på att det finns samband mellan att ha svagt 
självförtroende och att ha brister i läsförmågan. Antingen kan eleven komma till skolan 
med dåligt självförtroende och därmed misslyckas med sin läsinlärning, eller också 
kommer eleven till skolan med höga förväntningar och när denne sedan misslyckas i sin 
läsning påverkas självförtroendet i negativ riktning. 
 
Att ställa diagnos för att hitta elevens svagheter innan man väljer undervisningsmetoder 
för dyslektiska elever anses vara en viktig punkt. Samtliga undersökningspersoner 
klargjorde detta i sina svar. Stadler (2002) förklarar hur viktigt det är att kartlägga varje 
elevs problem för att kunna utarbeta ett individuellt åtgärdsprogram för var och en av 
eleverna. Även Zetterqvist (2000) pekar på diagnosens betydelse. Hon hävdar att 
dyslexi bör identifieras och diagnostiseras på ett tidigt stadium, för att man 
förhoppningsvis skall kunna förhindra att dyslektiska svårigheter utvecklas till 
bestående handikapp. Screeningtest där barns kunskaper mäts utövas på 4-6 åringar i 
hela England. Med denna tidiga insats beräknas 2/3 av dyslektiska barnen hjälpas. De 
resterande som inte blir hjälpta av en sådan fonologisk träning måste man forska mer 
om för att lära sig om deras inlärningsstilar och vad som hjälper dem bäst (Salo G. 
Många frågor kvar att förklara. Specialpedagogik. Nr 1, 2003). Både i Stadler (2002) 
och i resultatet pekas det på att ingen dyslektiker är den andra lik och att olika elever 
behöver olika undervisningsmetoder. 
 
Om man enligt specialpedagogerna leker med språket och läser sagor för barnen så 
finns det en möjlighet att dyslexi förebyggs. Lindell och Lindell (1996) menar att 
språket stimuleras och ordförrådet ökar när man pratar mycket med barn, berättar för 
dem och låter barnen själva berätta saker. Man kan även stimulera språket hos 
dyslektiska elever via olika datorprogram. Något som är av stor betydelse för dessa 
elever är att kunna kombinera bild, text och ljud, vilket går att göra på det omtalade 
skolprogrammet Lexia (Udd L. Text + bild + ljud. Allt om hjälpmedel. Nr 4, 2003). 
 
Den enda skillnad som framkommit i resultatet i jämförelse med bakgrunden är om barn 
förs lär sig läsa eller skriva. Lindell och Lindell (1996) menar att vissa barn lär sig läsa 
långt före skolåldern med obetydlig hjälp från omgivningen, medan det i resultatet 
påstås att inlärning sker i ständigt samspel med omgivningen och att de flesta barn 
skriver innan de läser.  
 
Slutsatser 
Det var meningen att jag i min undersökning skulle analysera olika 
undervisningsmetoder för dyslektiker. Olika metoder har dykt upp både i bakgrunden 
och i resultatet, men dessa metoder behöver nödvändigtvis inte vara lösningen på all 
problem. Som det tidigare har nämnts är det viktigt med kartläggning av alla elever för 
att kunna möta var och en där de befinner sig. Alla människor är olika – alla dyslektiker 
har olika svårigheter. Min slutsats är att det inte finns någon speciell metod som täcker 
alla dyslektikers läs- och skrivproblem. Genom att kombinera olika metoder går det att 
komma fram till elevernas individuella undervisningsmetoder. 
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    Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
* Hur länge har du jobbat med dyslektiker? Är du utbildad specialpedagog? 
 
 
* Vilka inlärningsmetoder känner du till? 
 
 
* Vilka metoder använder du med dina elever? 
 
 
* Vad är din ”favorit metod”? (Som fungerat bäst hittills) 
 
 
* Är det skriv- eller läsinlärning som tar mest tid för dyslektiker? Varför? 
 
 
* Hur uppmuntrar du de elever som har blivit less på att läsa och/eller skriva? 
 
 
* Kan man förutse dyslexi i förskolan?  
 
 
* Hur kan man förhindra dyslexi?  
 
 
* Övriga synpunkter: (Ge gärna tips på hur en klasslärare ska leda undervisningen med 
dyslektiker i klassen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




