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Förord 

När vi kom ut på vår första praktik på gymnasiet kunde vi inte föreställa oss att det fanns så 

många elever med läs- och skrivsvårigheter, och vilken utmaning detta ställde på lärarens 

kompetens. Eftersom universitetets undervisning endast ytligt berört problemet dyslexi så 

tyckte vi att detta kunde vara ett intressant och givande ämne att skriva examensarbetet om. 

Vår handledare på gymnasiet i fråga var insatt i ämnet och hon har stöttat och rådgivit oss 

under vårt arbete. Ett stort tack till de elever som medverkat. Utan deras engagerade 

deltagande hade inte undersökningen varit möjlig att genomföra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 

Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att undersöka om man genom ett 

intresseväckande tema kan öka läslusten hos ett antal elever med diagnostiserad dyslexi. 

Arbetet genomfördes under loppet av sex veckor i årskurs två och tre i ett yrkesförberedande 

program på en gymnasieskola i norra Sverige. Genom en förberedande och en avslutande 

intervju samt ett lästest med eleverna utarbetades resultatet. Av de fyra intervjuade eleverna 

ansåg sig en ha förändrat sina läsvanor i positiv riktning. Det är ett gott resultat, anser vi, med 

tanke på den korta undersökningstiden och den höga frånvaron i elevgruppen. 
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Bakgrund 

 
Val av arbetsområde 

Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp. Ett handikapp beskriver mötet mellan 

människor som har en funktionsnedsättning i förhållande till omgivningen. 

Begreppsmässigt innebär ett handikapp en ”förlust eller begränsning av möjligheterna att 

delta i samhällslivet på samma sätt som andra”, (http://www.hso.se/start.asp?sida=299). Att 

man har dyslexi märks inte utåt. Det är ett osynligt handikapp som är besvärligt att hantera 

i dagens informationssamhälle som förutsätter att man har goda läs- och skrivfärdigheter. 

Barn och ungdomar som är drabbade känner ofta att de inte får det stöd och den hjälp de 

behöver för att bemästra svårigheterna med det skrivna ordet. Att känna en uppgivenhet 

och en förtvivlan över att inte få gehör för vad man innerst inne vet, är en vanlig känsla hos 

både vuxna och barn. Detta är dock inte något som passerat obemärkt i dagens forskning. 

Den går ständigt framåt, och runt om i världen börjar man idag få ett grepp om vad som 

egentligen orsakar dyslexi. Den allmänna uppfattningen hos forskarna är att det rör sig om 

en störning i hjärnans språkfunktioner (Ericsson, 1996 s.7).     

 

Detta är en av anledningarna till att vi valde att fördjupa oss inom handikappet dyslexi. När vi 

kom ut på vår första praktik insåg vi att problemet var större än vi föreställt oss, och att detta 

ställer särskilda krav på lärarens kompetens. Eftersom undervisningen på universitetet om 

dyslexi har varit begränsad, så tyckte vi att detta kan vara ett bra ämne att skriva 

examensarbetet om. Vårt intresse stärktes även av att  vår handledare var engagerad och 

kunnig i ämnet. Hon har under vårt arbete varit ett gott stöd, och gett oss många tips och 

idéer. I den teoretiska delen av arbetet har vi bl.a. tagit fram siffror på utbredning, en historik 

om handikappets uppkomst och framväxt, i vilka former omfattning och grad dyslexi har 

framträtt, om det funnits någon genetisk koppling, olika skolor och uppfattningar gällande 

definitionen av dyslexi etc. 

 

Hur stor del av befolkningen som är drabbad av dyslexi råder det delade meningar om. 

Diskrepansen ligger mellan 5-10% av vår befolkning beroende på vilka rapporter man läser. 

Man kan därför räkna med att det finns flera hundratusen dyslektiker i Sverige och 

följaktligen finns det en eller flera dyslektiker i varje skolklass (Höien, Lundberg 1999 s.18). 
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Det är en utmaning i sig att definiera problemet, men ändå viktigt för att få en så korrekt bild 

av den befintliga situationen som möjligt. Hur ska man då som lärare bemöta en elev som har 

dyslexi? Det är en svår fråga. Men ett vedertaget faktum är att arbetstakten och belastningen 

på dagens elever i gymnasiet är tuffare än många kan tro. De läser många ämnen parallellt, 

betygshetsen har bara ökat de senare åren och många vill ju verkligen ha de efterlängtade 

MVG-betygen för att kunna läsa vidare. Hur ska det då gå för en elev som det kanske tar tio 

gånger så lång tid för att läsa en sida text, då vi förutsätter att alla ska ha en god läsförståelse? 

Det är frågor i likhet med dessa, alltså dyslexi både i teorin och praktiken som bidragit till vårt 

intresse.  
 

Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv 

De som först intresserade sig för lässvårigheter var läkare. En man vid namn Kussmaul, var 

den förste att betrakta oförmågan till att läsa som en speciell sjukdom. I en rapport som 

skrevs 1877 införde han termen ”förvärvad ordblindhet”. Morgan, en engelsman som också 

var läkare skrev 1896 i British Medical Journal om en 14 års pojke som hade problem med 

det tryckta ordet. Pojkens minne för ord var i princip borta, och Morgan kunde inte finna 

någon annan förklaring än Kussmauls teori om förvärvad ordblindhet. Eftersom pojken i 

övrigt var frisk drog Morgan slutsatsen att det var en medfödd hjärnskada, (Ericsson, s.7).  

 

Den första hjälpklassen i Sverige inrättades år 1879 i Norrköping. Där placerades barn som 

var förståndshandikappade tillsammans med sådana som hade läs- och skrivproblem. 

Åsikten på den tiden var att alla normalbegåvade barn, om de bara ansträngde sig lite, 

kunde lära sig läsa och skriva. Denna trångsynta inställning kan i hög grad vara 

anledningen till att placeringarna såg ut på detta sätt. Hösten 1938 startades de två första 

svenska läsklasserna i Stockholm. De var framförallt avsedda för barn på lågstadiet, men 

var också resultatet av en viktig förändring i synen på läs- och skrivsvårigheter. Tidigare 

hade man trott att problemet helt enkelt berodde på en hjärnskada. I och med detta blev 

också möjligheterna att övervinna problemet mycket små. Förändringen kom i samband 

med att Monroe, som var psykolog lade fram flera faktorer som antingen var för sig, eller 

tillsammans förorsakade läs- och skrivsvårigheter. Några av dessa faktorer var dålig syn 

eller hörsel, medfödd eller förvärvad neurologisk defekt, dålig perception, konflikt mellan 

hjärntendenser och dålig skolundervisning. Detta fick en stor betydelse för utvecklingen av 

arbetet inom läsklasserna, nu fick man för första gången klarhet i att det inte bara var fel på 
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barnen, även de vuxna hade ett stort ansvar, i synnerhet de som arbetade inom skolan, (Ibid 

s.17-19).  

 

Under 1950-, 60- och delvis under 70-talet låg en utredning av läs- och skrivsvårigheter till 

grund för elevens placering i läsklass eller klinik. Sverige var också i läsmetodiskt 

hänseende ett enhetligt land. Även om det fanns vissa variationer mellan kommunerna, så 

använde ändå 97 procent ljudmetoden enligt Näslund (1956). För att i tidigaste mån 

förhindra en ogynnsam läsutveckling använde klinikläraren bland yngre barn ”åk 1” ofta 

särskilda högläsningsprov. Proven bestod av ord som under en minut skulle läsas högt av 

eleverna. Resultatet visade om avkodningsskickligheten hos eleverna var tillfredställande 

eller ej. I högre årskurser använde man sig av både läsförståelse- och hörsförståelseprov. 

Särskilda rättstavningsprov var också vanligt förekommande. För att placeras i en läsklass 

krävdes en mer omfattande utredning av medicinsk karaktär, (Ibid s.20). I ett exempel gick 

man tillväga på följande sätt: 
 

• Klassläraren samtalade med förälder om elevens problem, och bad om tillstånd för att 
låta utreda elevens problem. Om tillstånd gavs skrev klassläraren en remiss. Där 
motiverades begäran om utredning och tidigare och nuvarande skolgång beskrevs[…].  
Efter att rektor tillstyrkt utredning överlämnades remissen till skolsköterskan. 

 
• Skolsköterskan införskaffade anamnetiska data, även av social karaktär, dvs. uppgifter 

om sjukdomar, graviditet, förlossning, hereditet, utveckling, uppväxthistoria, hem- och 
miljöförhållanden. Därefter fördes ärendet vidare till skolläkare och därefter testare. 

 
• Skolläkaren uttalade sig om elevens hälsotillstånd, inklusive syn och hörsel. 
 
• Testutbildade lärare kompletterade utredningen med Terman Merills intelligenstest 

samt läs- och skrivprov[…]. I mitten av 60-talet började skolpsykologtjänster inrättas. 
På de skolor där det fanns skolpsykologer ansvarade de för testningar, (Ibid s.21).    

 

Vid utvärderingen av resultaten av Terman Merills intelligenstest använde en del testare 

Ahnsjöns profilschema. Detta hade konstruerats av Sven Ahnsjö som var Europas förste 

professor i barnpsykiatri. Profilschemat gav en överblick över elevens maximala 

prestationer samt tillförlitligheten i förhållande till levnadsålder och intelligensålder inom 

varje kategori. Kategorierna var fyra till antalet och berörde bland annat observations- och 

iakttagelseförmåga, visuell och auditiv inpräglingsförmåga samt kunskapsprov och 

förståndsfrågor. I samband med testningen observerades även elevens uppträdande, 

villighet och uthållighet, (Ibid s.21). Med stöd av dessa observationer och testresultat gavs 

följande förslag till åtgärder: 
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• Skolpsykiatern tog del av samtliga handlingar i ärendet och informerades om problemet 
genom samtal med elev, föräldrar, klasslärare, skolsköterska och testare. Vanligen 
kompletterades testerna med Ravens Matriser – ett icke verbalt test – i samband med 
skolpsykiaterns samtal med eleven. Uti från den totala mängden data ställdes en diagnos 
och behandling föreslogs, exempelvis placering i läsklass. 

 
• Rektorn för specialklasserna fattade beslut om föreslagen åtgärd skulle följas eller ej, (Ibid 

s. 21-22). 
 

Det tog alltså ungefär hundra år efter det att folkskolans införts, för att en förändring 

gällande barn med läs- och skrivsårigheter skulle införas. Givetvis förstod många redan 

innan dessa förändringar genomförts att barn och ungdomar med dessa problem inte var 

obegåvade, men  innan de viktiga och välbehövliga åtgärderna införts, hade nästan ett sekel 

förflutit. Under 1980-talet stagnerade den tidigare växande kunskapen om problemen med 

läs- och skrivsvårigheter. Skolan i sig förbättrades, men inte i den mån att problemen med 

dyslexi försvann. Snarare skedde faktiskt en tillbakagång då förklaringen att dyslexi 

överhuvudtaget inte existerade blev allt vanligare i folkmun. Omognad ansågs av många 

ligga till grund för problemet, och behandlingen reducerades därefter till dess eleven ansågs 

tillräckligt mogen för att få professionell hjälp. Utöver detta växte också ett 

motsatsförhållande fram mellan lärare som ville använda olika metoder för att avhjälpa 

problemen. Dessa motsättningar kulminerade under mitten av 1980-talet, (Ibid s.22-23)   

 

Under 1990-talet befann sig Sverige i en ekonomisk kris, vilket drabbade samhällets 

samtliga sektorer, givetvis också skolan. Ansvaret för skolorna lades på landets kommuner, 

vilka i regel hade en snäv ekonomi. Nu kom också de för både elever och lärare allvarliga 

nedskärningarna. En fortsatt verksamhet krävde minskade kostnader, vilket innebar att 

tjänster drogs in, och elevantalet i varje klass ökade. De första som drabbades av dessa var 

speciallärarna och skolpsykologerna som betytt oerhört mycket för elever med dyslexi. 

Detta har varit ett hårt slag mot de lässvaga elever som behöver extra stöd och hjälp, (Ibid 

s.23). 
 

Den svenska dyslexidebatten 

Dyslexi är ett mycket omstritt begrepp både i Sverige, och övriga Europa. För att hålla sig 

till Sverige har det från 1980-talet, som vi tidigare nämnt, förts en intensiv debatt för eller 

emot olika tolkningsmodeller både gällande orsaker till dyslexi och vilka åtgärder som är 

lämpligast att använda för att stävja utbredningen av läs- och skrivsvårigheter. En norsk 

sociolog vid namn Per Solvang som involverat sig i denna debatt har urskiljt två 
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grupperingar, vilka han kallar den neuropsykologiska och den reformpedagogiska. De som 

tillhör den förstnämnda grupperingen har den åsikten att dyslexi är biologiskt betingat, 

medan den sistnämnda lägger grunden till problemet på miljöbetingade aspekter. Solvang 

har ett antal förklaringar till att den svenska dyslexidiskussionen blivit en polariserad strid. 

Huvudorsaken till problemet finner han ligga i den svenska s.k. normaliseringsreformen, 

som enligt honom gick mycket längre i Sverige än i andra länder bl.a. Danmark och Norge. 

Den i hans tycke radikala svenska utbildningspolitiken kulminerade i samband med Lgr 80, 

som ”slätade ut all diagnosorienterad särbehandling och införde `beteckningen elever med 

stödbehov”. Enligt denna hållning menar Solvang att ordblinda och dyslektiker inte 

existerade i den nya skolförordningen.  

 

Före Lgr 80 hade skolans tidigare styrdokument möjliggjort en organisation där elever med 

dessa problem fått möjlighet att undervisas i speciella läskliniker och läsklasser som vi 

tidigare har diskuterat. Detta också med en speciellt utbildad personal. Med Lgr 80 skulle 

dessa specialinsatser alltså ersättas med allmänpedagogiska insatser. Solvang tolkar det 

som att intresset vreds från den enskilde individen mot ett intresse att istället utveckla 

undervisningen. I praktiken förlöpte dock förändringsarbetet långsamt i de svenska 

klassrummen med följden att elever i behov av hjälpinsatser helt sonika glömdes bort. När 

det gäller debatten huruvida dyslexi har ärftliga eller miljöbetingade orsaker, säger sig den 

genetiska och neurologiska forskningen ha kommit fram till att det både har att göra med 

neurologiska avvikelser såväl som ärftliga orsaker. Vilka mekanismer som konkret skulle 

vara ärvda har dock inte kunnat fastsällas (SOU 1997:108, s. 45-47).  

 

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm är kritisk mot 

den traditionella definitionen av dyslexi och framförallt där man utgår från handikappets 

relation till intelligens: 
 

Att identifiera dyslexi med hjälp av intelligenstest medför såväl en låg tillförlitlighet i diagnosen 
som en underskattning av antalet elever med primära avkodningsproblem. Det leder också till en 
koncentration av stödinsatserna till i övrigt resursstarka elever (SOU 1997:108, bilaga 3, s.406). 

 

Om samhällets stödinsatser för barn och ungdomar skulle grunda sig på denna definition av 

dyslexi skulle det innebära att resurserna framförallt skulle gynna de som i övrigt inte har 

några psykiska sjukdomar, eftersom man tydligen inte kan vara dyslektiker om man har en 

lägre begåvning. Myrberg menar att en sådan definition inte är tillfredställande och att den 
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nu aktuella dyslexiforskningen tar sin utgångspunkt i fonologisk förmåga och 

avkodningsproblem. Han sammanfattar sin definition i följande ord: 
 

Dyslexi framträder som primära problem med ordavkodning som har sin grund i bristande 
fonologisk förmåga (SOU 1997:108, s. 48) . 

 

Myrbergs definition är snarlik den Torleiv Höien och Ingvar Lundberg presenterade redan 

1991. Något förenklat beskrivs den som: 
 

Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 
fonologiska systemet (Höien och Lundberg, 1999, s. 20).  

 

Höien och Lundberg betonar även sambandet mellan avkodning och läsförståelse där båda 

är lika viktiga för att uppnå en tillfredställande läsfärdighet. En automatiserad 

ordavkodning gör det möjligt för läsaren att frigöra sin tankeenergi till förståelseprocessen. 

Läsförståelsen kan däremot inte automatiseras utan kräver ständig uppmärksamhet och 

kognitiv förmåga av läsaren (Höien och Lundberg, 1999, s. 40-41). 

 

Inom sjukvården i Sverige idag används två internationella medicinska statistiska 

diagnosregister utformade att användas i patientstatistiken. Båda rör diagnoser gällande läs- 

och skrivsvårigheter. Sedan den 1 januari 1997 har man nämligen upphört med att använda 

beteckningen dyslexi. Istället används begreppen lässvårigheter/skrivsvårigheter (DSM-

IV) och specifik lässvårighet/specifik stavningssvårighet (ICD-10). Enbart läkare och 

legitimerade logopeder har rättighet att ställa en medicinsk diagnos. Dessutom har 

logopeden en ”inskränkt diagnosrätt” vilken gör att han enbart kan diagnostisera språkliga 

störningar, (SOU 1997:108 s. 48).  

 

Även frågan om att särskilja dyslexi från andra läs- och skrivsvårigheter har blossat hett bland 

forskare och debattörer. Kerstin Nauclèer, lektor vid Lunds universitet, ifrågasätter det 

meningsfulla i att definiera dyslexi. Hon menar att en definition som exempelvis särskiljer 

dyslexi som fonologisk oförmåga bygger på en förenklad tolkningsmodell. Hon skriver: 
 

Med en så förenklad modell av läsprocessen riskerar man att alltför ensidigt fokusera på 
avkodning och på ”fonologi”  i sin ambition att identifiera den specifika undergrupp man kallar 
dyslektiker (Nauclèer 1996). 
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Förbundet mot läs- och skrivsårigheter (FMLS) följer Nauclèers linje, och skiljer inte ut läs 

och skrivsvårigheter från dyslexi och använder sedan 1997 följande definition av 

läsförmåga: 
 

Läs- och skrivsårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig som en bristande 
förmåga att använda skriven text och/eller att skriva text för att kunna fungera i samhället och 
fylla kraven i olika vardagssituationer; att kunna tillgodose sina behov och personliga mål; att 
öka sina kunskaper och utvecklas i enlighet med sina förutsättningar (SOU 1997:108 s. 49) . 

 

 
Förbundet menar att det finns många olika orsaker till denna ”bristande förmåga” och 

finner ingen anledning att vare sig ange eller diskutera orsakerna till denna 

funktionsnedsättning, som man anser att problemen bottnar i. Vissa människor, lärare i 

synnerhet, som dagligen möter elever med dessa problem känner ofta en olust inför 

dyslexibegreppet. Det påminner dem om sjukdom och ett kliniskt tänkande, som är 

främmande för många pedagoger. Att det är någon form av stämpel som menar att barnet, 

eller ungdomen har något fel i huvudet, vilket naturligtvis inte kunde vara mer felaktigt. 

Enligt skollagen grundskoleförordningen och skolans och gymnasieskolans styrdokument 

skall särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i arbetet. Det är också rektorn och 

lärarnas uppgift att se vilka dessa elever är och se till att de får den hjälp de behöver. Vi har 

fortfarande en lång väg till lösningen på problemen runt läs- och skrivsvårigheter. 

Kunskaperna, både om de bakomliggande orsakerna samt de pedagogiska lösningarna är än 

så länge bristfälliga. Om de är biologiska, miljömässiga eller psykologiska har vi än så 

länge inte fått något konkret svar på (SOU 1997:108, s. 49-51).  
 

Skolans skyldigheter och ansvar 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf  94, kan man läsa hur skolan ska fungera: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 
vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och 
utsatta är de värden skolan skall gestalta och förmedla […] Skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet (Lpf 94, s. 5). 

 
 

Läs och skrivsvårigheter tas än så länge inte upp i gällande lag- eller förordningstexter i 

skolan, men däremot uppges det att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och att skollagen skall garantera att utbildningen inom varje skolform ska 

vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (Ibid s.6). Det är alltså ett tungt ansvar som 
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vilar på dagens skola. Varje skola eller rektorsområde är skyldig att göra en lokal 

arbetsplan, rektorn är vidare ansvarig för att den upprättas och åtföljs. I anslutning till 

denna arbetsplan ska också skolans resultat följas upp och utvärderas. Rektorn är den 

pedagogiska ledaren på skolan och har därigenom det yttersta ansvaret för att skolans 

verksamhet inriktas på att nå det riksgiltiga kunskapsmålet. Det är också rektorn som 

ansvarar för fördelningen av skolans resurser och inflytande över innehållet i skolans 

verksamhet och de resultat som nås. Enligt Lpf 94 delas rektorns ansvar upp under ett antal 

punkter: 
 

arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av 
god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. 
bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel (Ibid s.36) 
 
undervisning, elevårds- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd 
och hjälp får detta (Ibid s.36) 
  
lärare och annan personal får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt skall kunna utföra sina uppgifter (Ibid s.36)  
 
 

Om vi fokuserar på den första punkten, så kan man dra slutsatsen att elever med läs- och 

skrivsvårigheter då det behövs bör kunna få tillgång till datorer för personligt bruk, 

bandspelare och talband och diktafoner. Carl Gustav Lindell, ansvarig för läs- och 

skrivpedagogiskt centrum i Ludvika, förespråkar följande strategier för att lärarna ska 

kunna hjälpa dyslektiska elever: 
 

• Hjälp och handledning med studieteknik är särskilt viktigt för just elever med läs- och 
skrivsvårigheter 

 
• Många dyslektiker behöver både något slag av teknisk hjälp och särskild minnesträning. 
 
• Den information som ges bör vara väl strukturerad. 
 
• Funktionsnedsättningen gör att eleverna har stora svårigheter att lyssna och anteckna 

samtidigt, detsamma gäller möjligheterna att skriva av från tavlan. 
 
• Dessa elever bör få tillfälle och hjälp att spela in delar av en lektion på band. 
 
• Dyslektiker så långt det är möjligt få tillfälle att redovisa sina kunskaper muntligt eller få 

betydligt längre tid på sig för skriftliga uppgifter. 
 
• Elever med läs- och skrivsårigheter bör bedömas mindre med hänsyn till vad de visar på 

skriftliga prov och mer genom vad de muntligen får tillfälle att redovisa (Lindell, s.78-80). 
 

 

Det är alltså en hel del att tänka på som lärare i dagens skola, men det är trots allt av 

yttersta vikt att elever med dyslexi får samma chans att inhämta kunskap samt att nå de 
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betyg de eftersträvar. Tyvärr minns vi lärare som inte uppfyllde många av dessa kriterier i 

sin undervisning, och att kraven var alldeles för högt ställda när det gällde läxläsning och 

provskrivning för elever med läs- och skrivsvårigheter.          
 

Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka hur man genom olika arbetssätt och ett engagerande tema kan 
öka läs- och skrivlusten hos en utvald grupp gymnasieungdomar, som har diagnosen dyslexi. 

 

Metod 
En inledande intervju (Bilaga 1) med ungdomarna utfördes med avsikt att kartlägga deras läs- 

och skrivvanor och vilken attityd de har till läsning överhuvudtaget. Arbetet utvärderades dels 

genom våra egna intryck och observationer, och dels genom en avslutande intervju (Bilaga 2) 

med ungdomarna. Vi genomförde även ett lästtest med eleverna för att undersöka hur 

textstorlek och radavstånd påverkar elevernas läshastighet.   

 

Vi byggde i huvudsak vår intervjuteknik på Runa Patels och Bo Davidsons bok 

Forskningsmetodikens grunder. Våra intervjuer hade en i hög grad standardiserad form, dvs. 

att vi ställde likalydande frågor i samma ordning till varje intervjuperson. Inga tillägg, eller 

bortfall av frågor förekom. Frågorna, i synnerhet i den andra intervjun, utformades enligt den 

”omvända tratt- tekniken” vilket innebar att vi inledningsvis ställde specifika frågor som rörde 

enskilda delar av vårt tema, för att avsluta med mer övergripande frågor. Denna teknik 

används med fördel då man önskar ta reda på en intervjupersons inställning till något, t.ex. 

som i vårt fall dyslektiska elevers inställning till läsning, och inte förväntar sig att personen 

ifråga har en klar och bestämd åsikt. Tekniken hjälper också personen att tänka igenom 

området och bilda sig en uppfattning under tiden som frågorna besvaras, (Patel och Davidsson 

s. 65). 

 

Undersökningen hade en kvalitativ utformning, eftersom vi enbart riktade in oss på två elever 

var. Syftet har varit att skaffa en djupare förståelse än den fragmentariska kunskap som erhålls 

vid en kvantitativ undersökning, då man intervjuar ett betydligt större antal personer, och på 

ett ytligare plan, (Patel, Davidsson s. 99-102).  
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Försökspersoner 

Eleverna som har deltagit i examensarbetet har varit fyra till antalet. Av dessa går två i andra, 

och två i tredje årskursen på gymnasiet. För att få ut det mesta av vår undersökning, valde vår 

handledare ut dessa elever, dels för att samtliga är diagnostiserade dyslektiker, dels för att hon 

funnit dem samarbetsvilliga och därmed lämpliga till vårt arbete. 

Genomförande 

Samtliga elever i de två klasserna tog del av undervisningen som genomfördes i projektet, 

men enbart de fyra utvalda eleverna ingick i undersökningen. Genom visning av Lukas 

Moodysons film Fucking Åmål, läsning av novellen Inga ormar på Irland av Frederich 

Forsythe och artiklar ur kvällstidningar skapade vi en plattform för det fortsatta tematiska 

arbetet i vilket vi behandlade områden som segregation, intolerans och människosyn. Med 

detta material som utgångspunkt uppstod breda och angelägna diskussioner. Utifrån dessa 

konstruerades analytiska skrivuppgifter. Temat avslutades med ett muntligt och skriftligt prov 

dels som examination, dels som repetition och grund för intervjufrågorna om elevernas 

upplevelser av examinationsformer. Arbetets syfte, att öka läs- och skrivlusten är naturligtvis 

intimt förknippat med ämnet svenska men valet av tema bidrog även till en omfattande 

infärgning av både samhällskunskap och historia. 
 

Då temat var avklarat genomförde vi den andra intervjun som i stort hade formen av en 

utvärdering av arbetet. Eleverna fick berätta vad de tyckte hade varit positivt och negativt, vad 

vi kunde ha gjort annorlunda och vad som har fungerade bra. Detta tillsammans med vår 

handledares och våra egna upplevelser har utgjort resultatet av vårt arbete. Dessutom har ett 

lästest utformats och genomförts löpande under de veckor som temat har pågått. Det gick till 

på följande sätt. Vi valde ut ett textavsnitt ur Mikael Niemis Populärmusik från Vittula, som 

vi bedömde hade både ett intressant innehåll och en inte alltför svår text. Med datorns hjälp 

redigerade vi texterna så att den ena hade textstorlek 12 med enkelt radavstånd, och den andra 

hade textstorlek 16 med radavstånd 1,5.  Eleverna fick därefter under projekttiden läsa högt 

två gånger tre minuter ur respektive text.  
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Tidsplan 

V. 40-43 Idén till examensarbetet utarbetas 

V. 44 PM lämnas in 

V. 45-51 Teori och metod 

V. 51-52 Jullov      

V. 3-8 Genomförande av undersökning 

V. 9 Sportlov 

V. 10-13 Ordinarie ämnesundervisning 

V.14-19 Sammanställning av resultat och rapportskrivande 

V. 20 Arbetet lämnas in 

V.21 Uppsatsseminarium 

 

Resultat 
 

Resultat efter den första intervjun 

Syftet med den första intervjun (se bilaga 1) har varit att i allmänna drag kartlägga vilken 

attityd de fyra utvalda eleverna med dyslexi har till läsning. Intervjun skulle även fungera som 

ett stöd och hjälp för oss att utforma vårt projekt. På frågan ”Vad läser du?” svarar en elev att 

han framförallt läser fantasyböcker. Hans favoritbok är trilogin Sagan om ringen, som han läst 

från början till slut. I motsats till honom har de övriga tre eleverna begränsade och även i 

huvudsak negativa erfarenheter av skönlitteratur. De har påbörjat skönlitterära böcker i 

högstadiet men inte slutfört dessa, och i gymnasiet har ingen skönlitterär läsning erbjudits 

dem. Istället är det SMS och Internet som dominerar deras läsning. Faktatidskrifter inom 

intresseområden som skotrar och amerikanska bilar lockar ibland eleverna men denna läsning 

inskränker sig då ofta till att bläddra och titta på bilderna. Läsproblemen har dock inte fått 

dem att ta avstånd från läsning. Är textinnehållet bara tillräckligt intressant så menar samtliga 

att de lockas till läsning av detta. En elev uppger t.ex. att han galant klarade förarbeviset för 

snöskoter trots att det krävdes noggranna studier av en drygt hundrasidig kursbok. Elevernas 

skrivvanor visar ett klart samband med läsvanorna. Internet och SMS dominerar elevernas 

skrivande. Ingen av eleverna uppger heller att de antecknar på lektionerna, utan de förväntar 

sig att få nödvändigt studiematerial av läraren att läsa på till skrivningar.   
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Tre av eleverna känner ett motstånd inför högläsning. Om det är en svår text menar de att de 

kan blanda ihop bokstäver och tappa textorienteringen, men sedan de börjat på gymnasiet har 

dock detta problem och därmed läsångesten minskat. När det gäller provformer föredrar 

eleverna muntliga prov vilket de har positiva erfarenheter av, både från högstadiet och 

gymnasieskolan. Fördelarna, menar eleverna, ligger i att de får frågorna förklarade för sig och 

därigenom kommer runt sina avkodningsproblem men också att de på ett avslappnat sätt kan 

nyttja sin tankeenergi till att besvara frågorna och inte öda den på skriftliga formuleringar av 

svaren. Detta gäller i synnerhet inom samhällsvetenskapliga ämnen och matematik. 

 

Resultat efter den andra intervjun 

Syftet med den andra intervjun (se bilaga 2) har varit att få insikt i hur eleverna har upplevt 

vårt projektarbete, och om de på något sätt har förändrat sina läsvanor. Samtliga elever svarar 

att de upplevt vårt tema som bra eller ganska bra, och att det har varit viktiga och intressanta 

saker som tagits upp. Två stycken svarar dock att det till slut blev lite långtråkigt. Temat 

kändes efter några veckor som lite enformigt och att det pågick under för lång tid. 

 

Angående de tematiska diskussioner som förts med eleverna, anser alla att de fått det  

utrymme de behövt och att vi har varit lyhörda för deras åsikter. En av eleverna genomförde 

aldrig de prov som avslutade projektet, men de övriga tre som gjorde det svarar att de 

föredrog det muntliga provet framför det skriftliga. En av eleverna tycker att det skrivna 

provet var svårt, men att det troligen beror på att han missat flera av de lektioner där 

provämnet avhandlades. Eleverna är positivt inställda till temaarbetet utifrån filmen samt de 

efterföljande diskussionerna. Samtliga säger sig ha sett filmen tidigare men hade ingenting 

emot att se den igen. Vidare anser de att den ger en realistisk bild av ungdomarnas vardag, 

och deras relation till alkohol, sexualitet och mobbing.  

 

Eleverna sade sig i den första intervjun vara negativa till skrivövningar. De ansåg att det var 

jobbigt att uppehålla koncentrationen vid längre skrivövningar. I den andra intervjun rådde det 

dock delade uppfattningar om de skrivövningar som ingick i utvecklingsarbetet. Av de tre 

eleverna som utfört den skrivuppgift som behandlade filmen anser en att uppgiften var bra för 

att den var kort, en annan att det var krävande att skriva en lång och sammanhängande text 

och den tredje att det gått bra att skriva utifrån en film som tankeunderlag. Angående de korta 

artiklar som på olika sätt har berört terrorism är tre av eleverna positiva. Artikeln som 
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handlade om Usama-Bin Ladin var den mest uppskattade. Man ansåg den lärorik och aktuell 

då han har figurerat mycket i TV och tidningar på sista tiden.  

 

På frågan om inställningen till läsning och skrivning har förändrats, svarar tre elever att den 

inte gjort det. En av eleverna anser att hans läslust har ökat och att han nu läser i de tidningar 

som han tidigare enbart bläddrat i. Två elever har förhoppningar om ett utökat läsintresse i  

framtiden. Gällande frågan om frånvarons inverkan på undersökningen svarar två elever att 

det inte spelat någon roll. En av dessa menade att han inte skulle ha läst mer även om han haft 

full närvaro. De övriga två svarar att frånvaron definitivt spelat en stor roll för resultatet både 

på proven och på undersökningen i stort.  
 

Resultat av lästestet 

Till det lästest vi genomfört har eleverna överlag ställt sig positiva. Så här blev resultatet: 

 

Elev 1 Stora texten Lilla texten 

Lästillfälle 1 1193 1272 

Lästillfälle 2 1322 1083 

Elev 2   

Lästillfälle 1 877 1058 

Lästillfälle 2 1311 1105 

Elev 3   

Lästillfälle 1 1563 1773 

Lästillfälle 2 1561 1452 

Elev 4   

Lästillfälle 1 1563 1517 

Lästillfälle 2 1680 1489 
Figur 1. Tabellen visar elevernas läsresultat i antal tecken med den anpassade texten (storlek 16, radavstånd 1,5) och den traditionellt 

använda  texten (storlek 12, enkelt radavstånd). 
 

Om man vid beräkning av läsresultatet räknar det totala antalet lästa tecken för varje elev med 

respektive textstorlek så läser tre av eleverna snabbast med den stora texten. Graderar man 

istället varje enskilt lästillfälle i förhållande till varandra så läser två av eleverna snabbast med 

den lilla texten och för de övriga två kan ingen skillnad påvisas. Lästillfälle två med stor text 

var den text som tre av eleverna läste snabbast, och lästillfälle två med liten text gick 

långsammast att läsa för tre av eleverna. Mycket stora individuella skillnader i läshastigheten 
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föreligger också mellan varje enskilt lästillfälle. Baserat på elevernas långsammaste läsresultat 

ligger spännvidden mellan 13 och 49 procent upp till deras snabbaste lästillfälle.  
 

Diskussion 

 
Reliabilitet 

Syftet med lästestet var att uppnå praktisk kunskap i hur textens beskaffenhet kan påverka 

lässvaga elevers läshastighet och läsförståelse. Antalet lästa tecken varierade utan något 

påvisbart samband mellan texternas utformning. Vissa av eleverna läste i opåverkad takt trots 

uppenbara och okorrigerade felläsningar och gjorde heller inte pauser vid komma och punkt. 

Detta stackatomässiga läsande kan tolkas som en indikation på en låg läsförståelsenivå. Som 

resultatet visar kan också texternas utformning ha en viss betydelse för läshastigheten.  Även 

om de är utdrag ur samma bok och t.o.m. samma kapitel kan variationen vara betydande och 

påverka resultatet. Av ovan nämnda anledningar är lästestet inte tillförlitligt för mätning av 

den egentliga läshastigheten. För att få ett mer reliabelt utslag av undersökningen borde 

lästiden ha varit väsentligt längre än tre minuter samt att eleverna på något sätt borde ha 

instruerats om att korrigera sin läsning och göra läspauser vid skiljetecken. I den avslutande 

intervjun angav samtliga elever att de upplevde den större texten som tydligare och mer 

lättläst samt att läsningen av denna gick snabbare. Man kan anta att detta intryck är en 

indikation om att elevernas läsförståelse påverkades positivt av den anpassade textens 

utformning trots att det inte går att bevisa.  

 

Elevernas omfattande frånvaro anser vi har haft en negativ påverkan på utvecklingsarbetet. 

Mönstring, sjukdomar och skolk är faktorer som vi inte har haft med i våra kalkyler. Kanske 

borde vi ha haft ett större elevunderlag i undersökningen, för att täcka upp det oförutsedda 

bortfallet. Intervjufrågorna i den andra intervjun borde ha utformats på ett sådant sätt, att 

eleverna hade kunnat framföra en något mer nyanserad kritik. Nu blev det delvis kortfattade 

svar, av typen; ja, nej, OK och bra.   
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Validitet 

Intervjuerna har stått som grund för vår analys av eventuella förändringar i ungdomarnas läs- 

och skrivvanor. I den avslutande intervjun har eleverna uttryckt sina kommentarer omkring 

utvecklingsarbetet. Endast deras egna upplevelser kan ge svar på om det huvudsakliga syftet, 

att skapa läslust, har uppfyllts.   

 

Motivation/Engagemang 

Motivation är ett nyckelord för att skapa engagemang hos en elevgrupp, och de förberedande 

intervjuerna gav ett tydligt besked om att eleverna är positiva till läsning under förutsättning 

att texterna intresserar dem.  

 

För att motivera eleverna i projektet har vi strävat efter att locka dem till att läsa, skriva och 

diskutera utifrån ett, som vi ser det, intresseskapande och angeläget tema. Vi strävade efter att 

koppla elevernas närmiljö och vardag till den stora problematiken för att därigenom utveckla 

förståelse och engagemang hos dem.  Den tematiska spännvidden var stor och ledde till att vi 

kom in på så skiftande ämnesområden som droger, religion, våld, hämnd, terrorism och 

homofobi. Det var på flera sätt ett tacksamt tema att jobba med. Eleverna kunde identifiera 

sig, samtidigt som det rörde sig om dagsaktuella och kontroversiella ämnen där delade 

meningar skapade en god grund för diskussion. Även som skrivuppgift fungerade temat bra.  

Den faktiska och breda problematiken gjorde det lättare för eleverna att skapa en längre 

sammanhängande text, än  om de hade fått en fri skrivuppgift.   

 

Många lässvaga elever har problem att uppfylla svenskämnets kursmål vad gäller 

litteraturläsning. Skolorna kräver i många fall att eleverna ska läsa minst tre romaner under B-

kursen i svenska. Undersökningens första intervju indikerade att lässvaga elever p.g.a. sitt 

handikapp kan ha en negativ attityd till skönlitteratur. För att skapa ett ökat intresse och 

underlätta kontakten med litteraturen skulle man t.ex. kunna arbeta utifrån filmatiseringar av 

böcker; se en del av filmen och läsa den återstående delen av boken, eller läsa samma del och 

jämföra denna med filmen. Man kan även lyssna på talböcker eller gemensamt läsa 

skönlitterära klassböcker.  
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Naturligtvis har även valet av litteratur en stor betydelse för att få eleverna motiverade.  

Under vårt utvecklingsarbete tror vi oss dessutom ha sett ett samband mellan motivation och 

läsförståelse; desto lässvagare elever, desto mer krävs också för att göra dem motiverade. Det 

ska helt enkelt vara mödan värt för den lässvage att arbeta sig igenom textmassan. Individuell 

motivation, anser vi,  är en viktig anledning till att en av eleverna i undersökningen har 

påverkats till den grad av temaarbetet att han anser sig ha förändrat sina läsvanor. Han visade 

sig ambitiös i undervisningen genom hög närvaro och ett aktivt deltagande på lektionerna. 

Denna attityd i kombination med att temat tilltalade honom skapade förutsättningar för det 

positiva resultatet.   
 

Studieteknik 

Vissa elever i den undersökta gruppen har under sin skoltid haft svaga studieresultat. Förutom 

läs- och skrivsvårigheterna kan detta vara ett resultat av deras studieteknik. I den 

förberedande intervjun angav samtliga elever att man inte antecknade på lektionerna. Som 

skäl angavs svårigheter med att koncentrera sig på föreläsningen samtidigt som man 

antecknar men också att man inte ansåg antecknandet nödvändigt för att klara av studierna. 

Att inte anteckna var kanske ett medvetet val av eleverna i undersökningen men visade sig 

också vara ett generellt mönster i de klasser vi arbetade med.  

 

Ett genomgående intryck från utvecklingsarbetet är att eleverna behöver utveckla sitt 

skrivande. Skrivövningar och prov har visat de har problem med att formulera slutledningar 

och tankegångar på ett sådant sätt att en utomstående läsare kan sätta sig in i budskapet. 

Alltför kortfattade svar på exempelvis provfrågor kan leda till missuppfattningar och onödiga 

poängavdrag för eleverna.  
 

Slutsats 

Att dyslexi är ett större problem inom skolvärden än vi tidigare kunde tro, uppdagades snabbt 

så fort vi kom ut på vår första praktik. Skolan har därför självklart ett stort ansvar för dessa 

elevers utveckling. Vi har i bakgrunden redogjort för vilka skyldigheter rektorn enligt Lpf 94 

har för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa punkter låter vid en första anblick som 

både bra och eftertänksamma, men hur fungerar teorin i praktiken: 

 
arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god 
kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, 
datorer och andra tekniska hjälpmedel (Lpf 94, s.36) 
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På den skola som undersökningen utfördes har eleverna inte haft tillgång till kursböcker i 

sina karaktärsämnen. Datorer används, men tyvärr ofta på ett ineffektivt sätt, då eleverna 

använder större delen av tiden till spel, chat och aktiviteter som inte hör till ämnet. Hur ska 

man kunna utveckla sina kunskaper, om man inte har ett bra grundläggande studiematerial 

att hämta kunskap ifrån?  
 

undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd 
och hjälp får detta (Lpf 94, s.36)  

 

Vissa av våra intervjuade elever sade att de hade problem att förstå långa frågor, framförallt i 

de samhällsorienterade ämnena och matematik. Man har dock upplevt det positivt att skolan i 

stor utsträckning erbjudit dem muntliga prov, både enskilda och som komplement till 

skriftliga prov. Men hur många lärare åtar sig en sådan extra uppgift? En normalklass på en 

vanlig skola uppgår till cirka 25 elever, och då kan den knappa tiden för läraren försvåra 

möjligheten till detta.  

 

Fördelen med gymnasiet i fråga är att klasserna är små, i regel inte mer än 10 till 17 personer 

och ofta är elever från någon av inriktningarna ute på praktik. Skolan erbjuder därför en intim 

och trivsam miljö. Med så små klasser skapas en god gemenskap, med trygghet för den 

enskilde eleven och tid för läraren att hjälpa och stötta i undervisningssituationerna. Skolan 

har också, kanske av denna anledning, haft mycket små problem med både mobbning och 

vandalisering.  

 

I ett tidigt skede delas läs- och skrivsvaga elever in i en särskild grupp, där en specialutbildad 

lärare sköter undervisningen. Faran med detta kan vara att eleverna stigmatiseras och faller in 

i rollen som lässvaga, med ett kontraproduktivt resultat som följd. I de undersökta klasserna 

har vi märkt en tendens att det blivit en image att vara oengagerad. Detta kan vara en 

motverkande faktor för den individuella utvecklingen där mognad och träning kan göra att 

läs- och skrivsvårigheterna begränsas. En av eleverna visade, enligt vår uppfattning, en så 

utvecklad läshastighet och läsförståelse att det är tveksamt om han fortfarande borde ha kvar 

sin dyslexidiagnos. 
 

lärare och annan personal får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt skall kunna utföra sina uppgifter (Lpf 94, s. 36)  
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Skolan erbjuder lärare vidareutbildning inom dyslexiområdet, och utövar i detta även 

samarbete med andra skolor. Detta innebär att det finns kompetent och duktig personal som 

förstår och kan hantera elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket upplevs som positivt. 
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Bilaga 1 

 

Intervju 1 

 
Vad läser du? Tidningar, faktaböcker, tidskrifter, skönlitteratur läromedel, text-tv etc. 

 

Hur ofta läser du? 

 

När läser du? 

 

Vilken attityd har du till läsning? Privat och i skolan, tyst eller högt? 

 

Kommer du ihåg den senaste bok du läste och ditt intryck av denna? 

 

Vad är det bästa du har läst? 

 

Har du hört någon kassettbok? 

 

Vad skriver du? Mail, SMS, Internet, brev, dikter, anteckningar eller annat? 

 

Hur ofta skriver du? 

 

Vad tycker du om skrivning? I skolan och privat? Är det jobbigt, trist eller roligt? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

 

Intervju 2 

 
Hur har du upplevt vårt tema? Var det t.ex. positivt, negativt, trist, intressant eller 

givande? 

 

Hur har du upplevt diskussionerna och föreläsningarna? Har du känt dig engagerad, 

har du kunnat delta, eller har det varit tråkigt? Vad anser du om de olika 

diskussionsämnena t.ex. de bakomliggande orsakerna till terrorism (organisationer, 

oroshärdar och den förändrade världsbilden efter Sovjets fall och 11 september), 

sambandet mellan förtryck på ett nationellt, statligt plan och i mindre skala i form av 

mobbing, intolerans. 

 

Hur upplevde du det muntliga respektive skriftliga provet? Vilka fördelar och 

nackdelar ser du med respektive provform? 

 

Vad tyckte du om filmen och den efterföljande diskussionen samt de skrivuppgifter vi 

arbetat med angående homosexualitet, grupptryck, tolerans, empati, droger och alkohol 

m.m. 

 

Vid de lästest vi utfört, var texten vid vissa tillfällen större och av ett annat typsnitt 

(storlek 16, Arial). Upplevde du att denna text var tydligare och därför enklare att läsa? 

Tror du att din läshastighet påverkades av textens utformning? 

 

Vad tyckte du om de tre korta artiklar vi läst; ”Religion och terrorism”, ”Nu ska 

Rambo hitta Usama” och ”Usama bin Laden – USA:s fiende nummer ett”? Har du 

funnit dem intressanta, tråkiga, givande etc. och i så fall varför? 

 

Hur har din inställning till läsning och skrivning påverkats under dessa veckor? Läser 

och skriver du oftare, eller mer sällan nu? Har du fått ett ökat intresse för läsning? Tror 

du att du kommer att läsa mer i framtiden? 

 



 

Din frånvaro har varit hög under perioden. Anser du att detta på något sätt inverkat på 

resultatet av undersökningen? 

 

 
 




