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Thylander, Camilla (2007): Hur hanteras läs- och skrivproblem i klassituationer? 
 och 

ammanfattning 
ter/dyslexi uppmärksammades i forskningen i slutet på 1880-talet. På 

ag har 

yftet med studien är att begripligt förklara uppfattningen om vad dyslexi är, ur olika 
ika. 

n 
  

ndersökningens syfte är att besvara följande frågeställningar: 
v?  

te? 

lva rektorer kontaktades personligen men samtliga tackade nej till intervjuer. Jag fick därför 

varade 

yslexi innebär alltid läs- och skrivsvårigheter men läs- och skrivsvårigheter behöver inte 

 

et är 

a 

yckelord: arbetssätt, dyslexi, hjälpmedel, undervisning,   

Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik
psykologi. Högskolan i Gävle. 2007. 
 
S
Läs- och skrivsvårighe
1940-talet öppnades läskliniker som gav individuellt anpassad träning, för elever med 
speciella läs- och skrivsvårigheter. 1978 försvann diagnosen och även läsklinikerna. Id
lärarkåren tillgång till ett omfattande informationsmaterial, som gör att ingen behöver känna 
sig frågande inför dyslexi. Målet idag är att ha en skola för alla, där elevers olika behov ska 
tillgodoses på bästa sätt. 
 
S
perspektiv. Flera människor delar t.ex. samma upplevelse men uppfattar situationen ol
Dessa personer tar med sig olika kunskaper och skapar sig egna erfarenheter som de sen ka
delge andra. Vad jag vill veta är hur det praktiskt fungerar i skolorna att arbeta med dyslexier.
 
U
- Hur hanteras dyslexi ur lärar-, speciallärar- och elev- perspekti
- Hur kan en lärare/speciallärare hjälpa elever med dyslexi i sitt arbe
- Vilka orsaker kan dyslexi bero på, arv, miljö eller av annan orsak? 
 
E
använda mig av enkätfrågor, för att kunna genomföra undersökningen. Sammanlagt 24 
personer, bestående av 10 elever, 10 lärare och 4 speciallärare från fyra olika skolor bes
enkäten. 
 
D
alltid vara dyslexi. Undersökningens resultat visar t.ex. två elever som har svårt för att läsa 
och skriva. Eleverna jämför sig med sina övriga åtta klasskamrater som inte har sådana 
svårigheter och de två kan lätt tappa motivationen till att läsa läxorna. Lärarens arbete är
bland annat att skapa en trygg atmosfär, så att eleven inte upplever detta. Att bygga upp 
självförtroendet, genom att visa att alla människor är olika och har olika förmågor, kan 
underlätta för elever med dyslexi. Det finns bara ett sätt att lära sig läsa och skriva och d
genom övning. Till lärares hjälp finns screeningtester, diagnostisering, specialpedagoger och 
flera olika tekniska hjälpmedel för att lindra elevers problem med läs- och skrivsvårigheter. 
Det är av stor vikt att sätta in rätt resurser i rätt tid, eftersom det idag går att avsevärt förbättr
elevers förutsättningar. Att dyslexi beror på arv var ett samstämmigt svar, som både enkäterna 
och litteraturstudien gav. Inga elever har upplevt någon dålig stämning i klassen, oavsett om 
de själva har läs- och skrivsvårigheter eller inte.   
  
 
 
N
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1 Inledning 

ärarutbildningen är snart till ända. Dyslexi är ett ämne som det talas om i skolvärlden. 
en om dyslexi berör inte endast de som besvarat enkätfrågorna utan elever, 

ch 
ed 

tecken till en som bygger på språkets ljudsystem tog 
änskligheten närmare ett årtusende. Idag behöver barnen upptäcka och förstå skillnaden 

n 
i 

 

er om vad som är avvikelser och 
ormalitet börjar tidigt i åldrarna. Barnen läser av de vuxna personerna som finns i deras 

rnets 

grund 
e 

Syftet med studien är att begripligt förklara uppfattningen, om vad läs- och skrivsvårigheter 
lexi är, ur olika perspektiv. Flera människor delar t.ex. samma upplevelse men kan 

 

Vad jag vill veta är hur det praktiskt fungerar i skolorna att arbeta med läs- och skrivproblem. 
ever med läs- och skrivsvårigheter?   

Hur hanteras dyslexi ur lärar-, speciallärar- och elev- perspektiv?  

L
Undersökning
lärare, speciallärare och andra som vill bli insatta i ämnet dyslexi. Dyslexi samt läs- och 
skrivsvårigheter är en problematik, som på ett drastiskt sätt kan begränsa en elevs 
studieförmåga och utveckling. Upptäckt och hjälp i tid eller inte, är helt avgörande för 
personens möjlighet att lyckas inom skolvärlden. I denna rapport kommer litteratur o
forskning som är aktuell och knyter an till ämnet finnas med samt resultat av enkäter m
berörda personer inom skolans värld. 
 
Att gå från en skrift som använder bild
m
mellan bild och text före sjuårsåldern för att lära sig läsa och skriva i skolan förklarar Nielse
(2005). Det ger oss en inblick i hur långsamt utvecklingen gått men också vilka stora krav v
ställer på barnen som börjar skolan. Alla barn behöver olika lång tid för att knäcka läs- och 
skrivkoden. Det finns de barn som aldrig gör det men hittar sina vägar att klara sig ändå. Det 
väsentligaste är att lärare hjälper eleverna att själva knäcka den, både i skolan och i hemmet.
Det tar tid men barnen behöver få den tid det tar.   
 
Barns uppfattning av vuxnas koder och klasskillnad
n
närhet. När de vuxnas kroppsspråk, värderingar och åsikter tas upp blir det till slut ba
egen. Förståelsen hur barns identitet formas och påverkas av vuxna i deras närhet är en 
förutsättning för att få kunskapen om att deras inställning till läs- och skrivsvårigheter förs 
över till barnen beskriver Zetterqvist (2000). Det gäller därför att som lärare ha en värde
från början, som tydligt visar att det inte är tillåtet att nedvärdera ett barn i någon bemärkels
för att de har svårt att läsa eller att skriva. Undersökningen kommer att handla om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.    

Syfte 

och dys
uppfatta denna olika och kan därmed få olika perspektiv på händelsen. Personerna tar med sig
olika kunskaper och skapar sig egna erfarenheter som de sedan kan delge andra.  

Problemformulering/Frågeställning 

Hur kan lärare arbeta aktivt för att stödja el
 
För att tydliggöra mitt syfte har jag valt att besvara följande frågeställningar: 
- 
- Hur kan en lärare/speciallärare hjälpa elever med dyslexi i sitt arbete?  
- Vilka orsaker kan dyslexi bero på, arv, miljö eller annan orsak? 
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Arbetets disposition 
 kommer att finnas med. Den inleds 

ng, som presenterar bakgrunden kring läs- och 

ring? Vilka 

 
analys och 

ig av nedanstående begrepp. De huvudbegrepp som 
r läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, diagnos, riktlinjer och stöd. 

rmågan, från 
rekiskan dys (dålig, svår) och lexis (ord, tal) Dyslexi - rubbning i läsfärdighet, lässvårighet. 

 av 

 samman ljud till ett ord) 
r 

al princip, målsättning.  
. 

r den ofta synonymt använda termen dyslexi (eller s.k. ordblindhet) 
ilt 

 

aisy- spelare - en bandspelare som används som hjälpmedel i antingen den ordinarie 
mabruk. Eleven kan med denna bandspelare 

n 

 ut 
ödet till skolorna efter att de har gått igenom skolornas inskickade 

Detta examensarbete ger först en begreppsförklaring, som
med en litteraturgenomgå
skrivsvårigheter/dyslexi och dess skillnad. Därefter följer riktlinjer och stöd som sedan i 
tidigare forskning besvarar följande frågor: Vad är en utredning och diagnostise
arbetssätt/hjälpmedel finns det för lärare att använda sig av? Avslutningsvis av 
litteraturgenomgången görs en teorianknytning och en sammanfattning av avsnittet. Metoden
hur enkätundersökningen har genomförts beskrivs sedan med en resultatdel. En 
diskussionsdel lyder med en slutsats då litteraturen, teorianknytelsen och enkäterna resoneras 
om vad de enats om. En avslutande diskussion med en slutsats, metodanalys och förslag till 
framtida forskning fullbordar examensarbetet.             

Begreppsförtydligande 
I denna studie kommer jag att använda m
kommer att användas mest ä
Förklaringarna nedan är från tre olika uppslagsverk: Nationalencyklopedin, Lexin och 
Svenska Akademins ordlista till de centrala begrepp jag använder mig av. 
 
Dyslexi - specifika läs- och skrivsvårigheter, nedsättning av läs- och skrivfö
g
Diagnos - igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd 
(grekiska dia´gnasis 'undersökning', 'bedömande') Diagnos - fastställande (och angivande) av 
sjukdomsart. Bestämning av fel o.d. Diagnos -diagnosen diagnoser subst. bestämning
vilken sjukdom en person lider av. 
Fonolek – Bedömning av fonologisk medvetenhet. Består av tre delar; ljudsegmentering, 
lyssna ut initialt ljud, ljudsyntes (dra
Riktlinje/r - rik`tlinje subst. ~n ~r (anvisning om) huvuddragen av viss verksamhet och hu
den skall gå till etc. Riktlinje/r - linjen -linjer subst. mest i plur
Rättighet/er - centralt etiskt och juridiskt begrepp. Rättighet/er - rättigheten rättigheter subst
laglig eller moralisk rätt.  
Specifika läs- och skrivsvårigheter - de särskilda svårigheter med skriftspråket som en del 
individer har. När det gälle
rör det sig ofta om ärftligt betingade inlärningsproblem på just skriftspråkets område, särsk
avläsning av ord och rättstavning, utan att svårigheter på andra områden behöver uppträda. 
Stödåtgärd -speciellt om samhällelig och ekonomisk hjälp: stödåtgärd 
Speciallärare - lärare som ansvarar för specialundervisning, handledning, utvecklingsarbete
och andra specialpedagogiska arbetsuppgifter inom skolan. 
Åtgärd - åtgärden åtgärder subst. handling (för att nå ett visst syfte), ingripande, behandling.  
 
Begrepp som inte står med i uppslagsverken 
D
undervisningen, hos specialläraren eller för hem
välja vilket tempo texten ska läsas upp i och kan även göra markeringar/bokmärken i de
”talande” texten. 
ESU – Enheten för stöd och utveckling. Den kommunala enhet som i denna kommun delar
det ekonomiska st
åtgärdsprogram som de antingen har godkänt eller gett avslag på.   
LSS - lagen – Lagen om särskilt stöd. 
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2 Litteraturgenomgång 
s- och skrivsvårigheter/dyslexi och vad innebär det? Bakgrunden 

m 

Genom 

l 

uell 

akgrund 
kning visar att i slutet av 1800–talet började läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

n 

tt 

n 

 1949 

r på 

Läs- och skrivsvårigheter 
ersmåls språkstruktur genom sin hörsel. Ljuden som barnet 

 kan 

 och 
 

et lägger grunden för att barnet sedan som elev, ska kunna knäcka läs- och skrivkoden. Det 

, 

 

När skapades begreppet lä
ger intressanta upplysningar av hur reflexionerna och funderingarna var från 1800 – talet fra
till idag med riktlinjer och stöd. För att skapa en helhet introduceras diagnostisering, 
arbetssätt, hjälpmedel, åtgärdsprogram, elevårdsteam och teorier i tidigare forskning. 
Internet och olika bibliotek framtogs detta urval av litteratur. Sökningarna på Internet gjordes 
beträffande sidor där nationalencyklopedin, lexin, svenska akademins ordlista inkluderades, 
och googles sökmotor med sökorden, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och sociokulturella 
perspektiv. Den fackliga litteraturen hämtades ifrån två avhandlingar, en vetenskaplig artike
från högskolans databas där fyra olika databaser sökts igenom med sökorden efter arbetes 
syfte och övrig litteratur har tagits ifrån bibliotekens hyllor med titlar med relevant och akt
litteratur inom området, som jag har valt att studera.  .  
 
B
Tidigare fors
uppmärksammas hos barn. Personer som bör nämnas är W.P. Morgan, R Berlin, Samuel 
Orton och Alfhild Tamm. En engelsk skolläkare vid namn W. P. Morgan skrev 1896 om e
14-årig pojke som fick träning i läs- och skrivkunskap. Han var intelligent men hade ändå 
svåra läs- och skrivsvårigheter. Detta publicerades i en medicinsk tidskrift. Morgan ansåg a
pojken var ordblind klargör Strömbom (1999).1872 hade den tyske läkaren R Berlin börjat 
dra slutsatsen att patienter, som har någon typ av hjärnskada har svårt att läsa och skriva. De
amerikanske Samuel Orton kom 1920 fram med en teori om ordblindhet. Han ansåg att 
synintrycket från en text som läses når båda hjärnhalvornas syncentra, som spegelbilder.
bildades Orton Deslexia Society för att föra hans teorier vidare. Det fanns även en svensk 
doktor, Alfhild Tamm, som behandlade hjälpklasselever, barn med psykiska besvär och 
talrubbningar. I och med hennes insats bildades de första läsklasserna för ordblinda eleve
1930–talet. Läskliniker öppnades 10 år senare som gav individuellt anpassad träning för 
elever med speciella läs- och skrivsvårigheter fortsätter Strömbom (1999). 

Spädbarnet skapar sitt eget mod
hör heter fonem. Ljuden som ett barn uppfattar redan i förskoleåldern tas upp och bildar 
fonem. Det är den fonologiska förmågan som utvecklas samtidigt som barnets ordförråd 
utvidgas. Ettåringen tar in alla ljud och intryck som denne uppfattar av omgivningen. Den
också följa med ett föremål i rörelse och förutse målet. Vid högläsning påverkar det barnets 
förmåga att förstå ljudstrukturen i ord. Det gör att dessa barn har lättare för att utveckla 
förmågan att identifiera språkljuden/fonemen. För att en elev ska lyckas utveckla sin läs-
skrivförmåga krävs att talspråket växer fram redan i förskoleåldern upplyser Myrberg (2007). 
 
D
är då eleven går från det fonologiska/ljudmässiga att tyda bokstäver (ljudsystemet) till det 
ortografiska att börja avkoda ord (teckensystemet/alfabetet). Förståelsen har slutligen nåtts
eleven kan då öka läshastigheten och utveckla ordförrådet. Även om okända ord uppkommer i 
en text hos eleven, tar deras fonologiska förmåga in orden och sannolikt kommer eleven att 
komma ihåg ordet nästa gång. Elever med svårigheter undviker problemen och läser mindre.
De känner att de hela tiden misslyckas vilket gör att de tillslut slutar att försöka. De lärare 
som tror att läsproblemen växer bort kan i vissa fall göra att den fortsatta utvecklingen för 
eleven hindras menar Myrberg (2007) vidare.  
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Begreppet läs- och skrivsvårigheter innebär tillfälliga svårigheter som t.ex. sen utveckling, 
svårigheter med motoriken, oroligt hemma, synfel d.v.s. yttre påverkan, som med träning går 
att tillrättalägga skildrar Lindell (1996). Har en elev specifika svårigheter med att avkoda ord i 
tidig skolålder leder det ofta till att de läser mindre, får sämre läsförståelse och utvecklar 
därför sitt ordförråd i långsammare takt än sina övriga klasskamrater. Dessa elever är ofta 
duktiga på att avkoda ord redan från början framställer Lindell (1996; Gillberg & Ödman, 
1994; Myrberg, 2007). Tecken på att elever har tendens till läs- och skrivsvårigheter kan vara 
att de inte följer med i olika språklekar. De upptäcker inte vilka ord som rimmar eller vad som 
händer om ett ord byts ut emot ett annat ord. Påbörjar eleven läsinlärningen utan att den har 
utvecklat den fonologiska förmågan färdigt, finns det risk för att det leder till läs- och 
skrivsvårigheter. Det är en nödvändighet, men inte en tillräcklighet, för att lägga grunden till 
en god start för elevens läsinlärning. Tidigare skolstart, som de engelska länderna tillämpar 
men inte de skandinaviska, gör enligt forskningen inte att eleverna lär sig att läsa och skriva 
snabbare förkunnar Myrberg (2007; Lindell, 1996).  

Dyslexi 
Dys står för svårt och Lexia för ord i direkt översättning betyder dyslexi svårigheter med 
läsning eller svårigheter med ord upplyser Myrberg (2007; Dyslexia and the brain: What does 
current research tell us?, 2007). Dyslexi innebär att bokstäverna dansar omkring. Elever med 
dyslexi skriver ofta bokstäverna baklänges i ett tidigt stadium i skrivinlärningen. De har också 
svårigheter fonetiskt dvs. ljudmässigt men inte visuellt. Dyslektiker kan med hjälp, 
uppmuntran och hårt arbete minska lässvårigheterna. Att ett barn med dyslexi inte kan lära sig 
att läsa stämmer inte. Alla elever kan lära sig, både skriva och läsa, med rätt hjälp förespråkar 
Lindell (1996). 
 
För elever med dyslexi kan bokstäverna hoppa fram och tillbaka, vilket är visuell dyslexi. Den 
vanligaste typen av lässvårigheter är att tappa ord och/eller ändelser på vägen i en mening. 
När det blir svårt att med hörsel skilja på närliggande bokstäver som till exempel b – d, p – g, 
t – f, p – d, kallas det för fonologisk samt auditiv dyslexi. Detta har i grunden inget med synen 
att göra utan förmågan att kunna behandla texten i hjärnan redogör Sohlman (2000).  
 
Lundberg utrycker i Myrbergs rapport 2007 att dyslexi är när en elev har svårigheter 
fonologiskt.1 Det innebär att en person då har tal- och språksvårigheter. Dyslexi har inget 
samband med, om en person har dålig syn, har sämre intelligens eller att personen är 
vänsterhänt. Den dyslektiska störningen går som regel i släkten och har anledning att den 
genetiskt kan medföra neurobiologiska avvikelser enligt Myrberg (2007). Dyslexi omtalas 
ofta som ett dolt handikapp och kan därför vara svårt att upptäcka om personen ifråga inte 
tillåter att det uppmärksammas. Det är svårt att statistiskt fastställa hur stor del av 
befolkningen det är, som har dyslexi. Mörkertalet är stort påvisar Lindell (1996; Stadler, 
1994; Liberg & Björk, 1996).  
 
Forskare anser att barn med sen språklig utveckling har lättare för att utveckla dyslexi. De tror 
också att pojkar löper större risk än flickor men detta är de inte överens om. En del forskare 
anser att pojkars senare utveckling kan ha betydelse i sammanhanget. Flickor, som är lugna 
och tysta, har lättare för att dölja detta handikapp. Det leder till att de inte får den tid och hjälp 
som de behöver uppger Stadler (1994; Gillberg & Ödman, 1994; Myrberg, 2007). 

                                                 
1 Svenska dyslexistiftelsens definition av dyslexi är att dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt 
de fonologiska, fonologi avser språkets ljudmässiga form. 
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Skillnaden mellan läs och skrivsvårigheter och dyslexi 
Dyslexi innebär alltid läs- och skrivsvårigheter, men läs- och skrivsvårigheter behöver inte 
alltid vara dyslexi resonerar Lindell (1996). Läs- och skrivsvårigheter är svårigheter med 
läsning och skrivning på något sätt. Dyslexi, ordblindhet eller specifika läs- och 
skrivsvårigheter, är en benämning på läs- och skrivsvårigheter av det långvariga/svåraste 
slaget. Dessa svårigheter orsakas av vissa förhållanden i hjärnans sätt att hantera språkliga 
processer. Läsning påverkar hjärnans funktioner eftersom samhället ställer höga krav på 
läsning och skrivning. Dessa kan då påverkas på längre sikt. Dyslexi är ett biologiskt 
handikapp och kan därmed vara ärftligt styrker Gillberg & Ödman (1994; Myrberg, 2007). 
Genetiken påverkas både direkt biologiskt och indirekt via socialt samspel. Eleven ärver inte 
dyslexin utan gener som bidrar till diagnosen. Dyslexi går inte att ”bota” men det går att 
reducera funktionsstörningen/handikappet, om individen får rätt hjälp yttrar Lindell (1996).   

Riktlinjer 
Det finns klara riktlinjer för pedagogen att använda sig av för att hjälpa de elever som är i 
behov av särskilt stöd. Den svenska skolan har utformade mål i läroplaner och i Skollagen 
som ska ligga till grund för att de elever som behöver hjälp ska få tillgång till det. På en 
nationell nivå anger myndigheter, riksdag, regering riktlinjerna för den svenska skolans 
verksamhet genom läroplaner, skollag, skolförordning, kursplaner menar Jakobsson (2002).  
 
Skollagen anser att utbildningen i grundskolan ska ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
som de behöver för att delta i samhällslivet. Särskilt stöd ska ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet . Den ska kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 
gymnasieskolan enligt Skollagen (1985). 
 
I läroplanen för de tidigare skolåren tas det upp att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Det finns också 
olika vägar att nå målet.  Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla påvisar Lpo (1994). 

Stöd  
Elever ska få stöd utifrån sina individuella behov. Skolan och dess verksamhet ska utformas 
för att samtliga barn och ungdomar ska få ett bemötande som optimerar deras 
utvecklingsbetingelser i olika avseenden. Ett speciellt ansvar har skolan för dem som på grund 
av speciella förutsättningar, till exempel funktions- och andra utvecklingshinder, löper större 
risker än de flesta andra att få svårigheter i skolarbetet. Av den orsaken bedömer Jakobsson 
(2002) att specialpedagogik av olika slag har under lång tid varit ett sätt att motverka och 
åtgärda elevers svårigheter i skolan. 
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Skolförordningen anger att elever i behov av särskilt stöd i första hand ska få stöd inom den 
klass eller grupp som eleven tillhör men förordningen öppnar också för möjligheter att ge stöd 
i en särskild undervisningsgrupp. I grundskoleförordningen (1994) skrivs det att 
åtgärdsprogram ska innehålla mål och strategier utifrån elevens behov som utarbetas av 
berörd skolpersonal i samråd med elev och föräldrar. Det bör för att kunna följas upp och 
utvärderas, helst vara skriftligt och innefatta såväl den enskilde eleven som klassen. I det 
pedagogiska arbetet är det undervisningens förutsättningar som ska förändras för att svara mot 
elevens behov i första hand påpekar Jakobsson (2002). 
 
När en elev har svårigheter i skolarbetet ska särskilt stöd ges enligt skollagen. Om det genom 
uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder är det rektors uppgift att 
ansvara för att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd är det 
rektorns uppgift för att ett åtgärdsprogram utarbetas som kan utföras av en pedagog. Av 
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska 
följas upp och utvärderas förklarar grundskoleförordningen (1994). 
 
Målet med utredningen är att öka förståelsen av elevens styrkor och svårigheter där hänsyn tas 
till elevens erfarenheter, kunskaper och behov. Utredningen kan ta tid och stödinsatser kan 
krävas att sättas in under tiden som utredningen pågår. Om utredningen visar att eleven är i 
behov av särskilt stöd ska rektor ansvara för att det utarbetas ett åtgärdsprogram. Utredningen 
och åtgärdsprogrammet ska ta hänsyn till faktorerna i elevens hela läromiljö, vilket betyder 
arbetssätt, organisation, grupperingar, inlärningstakt, attityder, förväntningar, relationer i och 
utanför skolan. Åtgärderna ska utarbetas i relation till läroplanens och kursplanernas mål i 
särskilt stöd (2007).  
 
Tidigare forskning 
Utredning beskrivs som ett av flera arbetssätt där olika hjälpmedel kan användas i arbetet med 
en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den första avhandlingen kring dyslexi kom ut 
under 1950-talet. Den skrevs av den svenske forskaren Bertil Hallgren. Genom gemensamt 
samarbete mellan pedagoger och läkare framställdes en ny undervisningsform för ordblinda 
elever. Mönstret som uppstod då var två typer av dyslexi p.g.a. ärftlighet (den ena var av hög 
grad och den andra av mindre grad), en relativt hög orsak till dyslexi ledde till tal- och 
språkstörningar, dyslexi förekommer mindre hos flickor än pojkar och dyslexi har inga 
samband med dålig syn, vänsterhänthet eller sämre intelligens. Skolöverstyrelsen hade under 
1950-1960 talen hand om dessa kurser för några få pedagoger. År 1965 startades en ettårig 
speciallärarutbildning på olika högskolor redogör Strömbom (1999; Myrberg, 2007).      
 
Under 1970–talet blev situationen annorlunda. Då ansågs inte ordblinda elever längre vara ett 
problem som skulle försöka lösas. Det var pedagogiska, psykologiska och sociala faktorer, 
som orsakade ordblindhet och ingenting annat. Diagnoserna försvann 1978, likaså klinikerna 
och läsklasserna. Lärarna fick inte längre någon kurs om hur de bemöter en elev med 
svårigheter, som de tidigare fått. Alla elever skulle undervisas tillsammans. I dagens samhälle 
är lärarna ofta väl medvetna om dyslexi. Idag har lärarkåren tillgång till ett omfattande 
informationsmaterial, som gör att ingen behöver ställa sig frågande inför 
dyslexiproblematiken. Målet är att skapa en skola för alla, men alla elever är olika och har 
olika behov, som måste tillgodoses styrker Strömbom (1999; Myrberg, 2007) vidare.   
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Utredning och diagnostisering     
Lindell (1996) och Ericson (2001) menar att det för alla elever som behöver särskilda insatser 
av något slag behöver en utredning genomföras för att kunna anpassa undervisningen till varje 
elevs individuella behov. En diagnos, dia=genom gnos=kunskap, via utarbetade tester görs för 
att få en ökad kunskap om elevens situation.  Läraren kan då bättre anpassa och förbättra 
undervisningen för eleven. 
 
Vanligtvis börjar undersökningen med att observera hur det är i klassrummet, vilka elever 
ligger i riskzonen? Kan extra resurser behövas? Detta kallas för ett screeningtest.  
     
Genom olika tester kommer utredaren, som oftast är läraren eller specialläraren fram till 
elevens läs- och skrivförmåga, ordförråd och läsförståelse. Även syn och hörsel undersöks för 
att utesluta att problem orsakats av nedsatt syn och nedsatt hörsel. Eleven erbjuds då att börja 
använda stödmaterial av olika slag.  
    
Analyssamtal och speciella tester på till exempel minnet eller svårigheter att strukturera görs 
för att ta reda på var svårigheterna hos eleverna ligger och vad orsakerna kan bero på. 
      
Om den elev som behöver extra stöd exempelvis drar sig undan, bråkar och skolkar kan 
pedagogen komma att behöva göra ett mer allsidigt psykologiskt test. Då kan utredaren få 
fram en begåvningsprofil som visar elevens svaga respektive starka sidor. Där kan även 
motoriska problem avslöjas då hjälpmedel och träningsprogram kan vara aktuellt att börja 
arbeta med.  

 
En lärare kan också diagnostisera eleven genom återkommande iakttagelser och utvärdera 
kunskapsinlärningen i undervisningssituationer, det kallas för diagnostisk undervisning. Här 
krävs en förmåga hos läraren att kunna studera det enskilda barnets förutsättningar och 
utveckling i förhållandet till en ofta otydlig norm om vad som anses normalt. Läraren och 
specialläraren skickar vid behov sedan eleven vidare till t.ex. logopeder efter rimligtvis 3 mån 
fortsätter Lindell (1996; Ericson, 2001; Myrberg, 2007).  
 
Av de fyra stegen börjar läraren observera. Det andra kallas för screeningtest som ett av flera 
tester anpassade för att få reda på elevens styrkor och svagheter. Tester och analyssamtal 
hjälper skolpersonalen att hitta de rätta hjälpmedlen. Finns det behov att genomföra ett 
psykologiskt test kan det göras är det tredje och vid ytterligare krav kan skolpersonalen skicka 
eleven till en logoped vilket är det fjärde steget.      

Arbetssätt 
En elev som är i behov av särskilt stöd är ofta tillbakadragen och tystlåten, speciellt om det 
handlar om elever med dyslexi bedömer Ericson (2001). Elever med dyslexi är ofta duktiga på 
något annat och pedagogens största uppgift blir att hjälpa dessa elever att synas. Genom att ta 
reda på och sätta sig in i deras intresse kan positiva effekter skapas hos eleven. Han/hon måste 
få känna sig duktig inom ett speciellt område enligt Lundgren & Ohlis (1995).  
 
Elever med dyslexi känner ofta, hur de än försöker, kommer de aldrig att känna sig lika 
duktiga, som sina klasskamrater fortsätter Lundgren & Ohlis (1995). De säger att 
skolundervisningen utgår ifrån att en elev ska kunna läsa för att kunna ta till sig den 
informationen som behövs samt skriva för att utrycka sig på bästa sätt. En elev behöver förstå 
vikten av läsning och skrivning utan att det gör skoldagen svårare. En person med dyslexi 
som inte vill lära sig eller ta till sig ny kunskap behöver hjälp får att få tillbaka sin nyfikenhet. 
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Lärarens stöd och elevens motivation är grunden för att eleven ska orka kämpa vidare och inte 
ge upp. Läraren bör gå igenom uppgifterna grundligare för dessa elever. För dyslektiker kan 
det vara svårt att läsa och lyssna samtidigt. Eleven kan ha med sig en bandspelare, efter 
tillåtelse, på lektionen för att sedan själv läsa in en text och lyssna av i lugn och ro vilket ger 
dubbeleffekt i lärandet. Högläsning upplevs som svårt och ansträngande, därför ska 
dyslektiker inte tvingas till detta. Vill läraren höra hur eleven läser, kan detta ske enskilt. 
Läraren bör ha vaksamhet på att övriga elever inte nedvärderar elever med dyslexi. Alla barn 
har olika behov och eleven med dyslexi behöver hjälp med orden beskriver Lundgren & Ohlis 
(1995) vidare. Undervisningen underlättas för eleven när fokus inte hamnar på svårigheterna 
utan på elevens framsteg. 

Det är angeläget att läraren använder sig av elevens samtliga material som betygsunderlag för 
att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få ett rättvisande betyg. Ofta läser dessa elever 
inte lika snabbt och i tidsbegränsade situationer blir de ofta stressade och därmed låsta. De 
missar att tillgodogöra sig kunskaper samt att förstå hela innebörden i vad som efterfrågas 
upplyser Myrberg (2007). 

Dessa problem kan leda till att eleven på felaktiga grunder kan få sämre betyg. Inte nog med 
det, handikappet kan lägga grund för ointresse för skolarbetet och i slutänden leda till skolk. 
Detta drabbar dem också i de andra ämnena eftersom de behöver läsa och skriva i nästan alla 
ämnen redogör Nielsen (2005). Eleven bör få mer tid på sig. Detta är ett stöd som stärker vilja 
och prestation. De dyslexiska eleverna blandar ihop bokstäverna och får koncentrera sig mer 
på att tyda vad det står än att förstå innebörden av texten. Läraren kan använda större typsnitt 
och glesare mellan bokstäverna för att underlätta för dem. En annan möjlighet är att eleven får 
kopiera en kamrats anteckningar. 

En användbar pedagogik är när en lärare noggrant följer upp och utvärderar elevens arbete. 
Samarbetet mellan lärare och speciallärare har också stor betydelse för att ge eleven ett bra 
resultat. Däremot anser forskarna enligt Myrbergs rapport (2007) att det är ineffektiv om 
eleven under för lång tid får hjälp av en specialpedagog. De pedagogiska metoderna och 
diagnostiska testerna ska användas för att utveckla elevens fonologiska förmåga, läsförståelse 
och förmågan att avkoda ord. Kunskapsmätningen är alltså här av mindre betydelse.       
 
Fyra steg som är bra att ha som grund är att som lärare fråga sig själv om varje elev. Läser 
denne först ord, sedan skriver denne ord, efter det läser den text, slutligen skriver den text 
utan problem har den antagligen inga svårigheter. Det gör att signalerna kan uppmärksammas 
på ett tidigt stadium. En annan modell är Bornholmsmodellen som bygger upp elevernas 
fonologiska medvetenhet och hjälper dem att träna läsning och skrivning fortsätter Myrberg, 
(2007).   
 
Det gäller att inte vara fast vid en metod utan att kanske tillämpa flera samtidigt. Alla elever 
är olika och behöver olika metoder. Läraren behöver ha känslan att kunna skräddarsy varje 
enskild elevs uppgifter för att ge en bra undervisning. Olika fonologiska 
medvetenhetsträningar, anpassad läsinlärningspedagogik, upprepad högläsning, 
ordförrådsutveckling och läsförståelse är några av dem. Om läraren tar ut ”godbitarna” hjälps 
eleverna till ett självständigt arbete där de vågar ta risker, stärker sin jag känsla, får 
utmaningar och kontroll att kunna genomföra dessa och skapar/håller kvar läslusten menar 
Myrberg, 2007) vidare.      
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Åtgärdsprogram 
Läraren måste ge eleverna förutsättningar att visa vad de kan. Lärarens attityd kan vara 
avgörande uppger Lundgren & Ohlis (1995). Åtgärdsprogram och andra mål, där elevens 
svagheter uppmärksammas på ett negativt sett, bör undvikas. I relationen mellan lärare och 
elev, där ska eleven inte få någon stämpel utan bedömas efter de goda egenskaper denne har. 
Det understryker Nielsen (2005) med att varje elev har egna svårigheter och hinder men på 
samma gång egna möjligheter och resurser.  

Elevvårdsteam 
För att detta arbete ska kunna fungera måste skolan vara rustad med elevvårdsteam 
förespråkar Ericson (2001). Det bör finnas elevvårdsteam på alla skolor där, de olika 
yrkeskategorierna har ett övergripande ansvar för elever med särskilda behov. Det kan vara 
specialpedagoger, elevassistenter, kuratorer, skolpsykologer med flera. Dessa ser till att den 
hjälp som eleverna med särskilt stöd är i behov av ges och används. Teamet fungerar som en 
länk mellan hem och skola. De bör kunna avgöra om en elev har behov av ytterligare 
utredning och ordna att en sådan utredning utförs.  

Hjälpmedel 
Det finns en rad olika hjälpmedel som lärare kan använda för att underlätta arbetet med en 
elev som har dyslexi. Talböcker, inlästa skolmaterial och datorer är några som finns att tillgå. 
Talböcker används flitigt, både i skolan, hemmet och i bilen. År 1993/1994 gjordes ett försök 
av Skolverket där elever fick arbeta med inlästa skolböcker. Där fanns även skönlitteratur för 
att locka människor som tidigare dragit sig för att läsa denna sorts litteratur.   
 
För en elev med dyslexi kan bokstäverna lättare blandas ihop om de skrivs för hand. På en 
dator finns stavningshjälp, vilket gör att eleven på en gång kan upptäcka och rätta till sina 
felstavningar. Därigenom undviker eleven lärarens rättningar, som är negativa för 
självförtroendet.  
 
Det finns andra hjälpprogram för elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter som t.ex. 
följande: 
 

• Alfa-kungen är ett PC-program som tränar alfabetisk ordning på flera nivåer, i fem 
olika spel.  

• Greppet innehåller 22 olika avsnitt med läsövningar, ljudskillnader och ljud och 
stavningsövningar.  

• Lexia tränar bland annat fonologisk medvetenhet, lång och kort vokal, motsatsord och 
synonymer. Programmet kan konstruera egna övningar, som är anpassade för den 
enskilde eleven. 

• Läsknep stimulerar till träning av lästeknik, läshastighet och läsförståelse. Programmet 
innehåller texter på olika nivåer och egna texter kan skrivas in.  

• Tangenta används föra att lära sig hitta på tangentbordet, en skrivmaskinskurs, där läs- 
och stavningsstöd med rättstavningsövningar ingår.  

• Stava rätt är ett rättstavningsprogram för Word som utvecklats för dyslektiker. 
Programmet kan hjälpa till att korrigera omkring 80% av felen där orden visas i 
sammanhangen menar Ericson (2001) vidare.  
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Det finns idag inget vetenskapligt framtagen dataprogram för elever med läs- och 
skrivsvårigheter enligt Myrbergs rapport (2007) men vi lever i ett IT samhälle. Ingen elev kan 
undvika att komma i kontakt med en dator. Tack vare datorns stavnings- och inte minst 
grammatikhjälp får elever med läs- och skrivsvårigheter en unik möjlighet till extrahjälp i 
bl.a. skrivarbetet. Forskningen visar att elever med läs- och skrivproblem kan med hjälp av 
datorer ges möjlighet att redovisa sina kunskaper utan några hinder.  
 
Detta kan ju knappast ses, som annat än positivt för en elev med läs och skrivproblem. 
Troligen kan datorn i början uppfattas som komplicerad. Därför måste elev med läs- och 
skrivsvårigheter få hjälp att komma över problemen. Datorn får dock inte störa 
kommunikationen mellan lärare och elev. Samspelet mellan lärare och elev lägger grunden 
för språkutvecklingen. Datorn får heller inte ta över, så att den avskiljer eleven från den 
övriga undervisningen fortsätter Myrberg (2007).            

Några teoretiska förklaringar till dyslexi 
Det finns tre kärnperspektiv skildrar Nielsen (2005), som beskriver hur forskningen ser på 
dyslexi, nämligen det organisatoriska, medicinska och sociala perspektiven.     

Organisationsperspektivet  
Det är den enskilde individens förutsättningar inom institutionens ramar, som speglas inom 
detta område. Med hjälp av läroplan och styrdokument följer skolan ramarna, som 
organisationerna fastställt. De metoder, ramar, arbetssätt, som skolan har utesluter ofta elever 
med dyslexi från den vanliga undervisningen. Det kan främja mobbning som ska motverkas 
förklarar Nielsen (2005). Enligt skolans lagstiftning ska elever i behov av särskilt stöd få 
hjälp. Rektorns skyldighet är att ordna till ett åtgärdsprogram utarbetas för dessa elever av 
berörd personal. Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättning bortse från enstaka 
mål som eleven ska uppnå. Särskilda skäl betyder funktionshinder eller liknande även om det 
inte finns något specialintyg på att eleven har detta. Skolpersonal får använda sig av 
benämningen dyslexi däremot för djupare tester får endast användas av en legitimerad person 
som skolsystern.   

Medicinska perspektivet 
Det medicinska perspektivet är när elevers svårigheter beskrivs utifrån en läkares termer. 
Eleven får en diagnos som är kallad dyslektiker vilket i det här sammanhanget benämns, som 
ett handikapp. Denna diagnos kan göra att eleven får den hjälp, som den har rätt till men det 
kan också leda till negativ uppmärksamhet i form av att övriga klasskamrater stämplar denna 
elev fortsätter Nielsen (2005).     

Sociologiska perspektivet  
Det sociologiska perspektivet är där samhällets normer och värderingar formar individen. 
Vissa elever sticker ut mer än andra på grund av kraven, som samhället ställer på den enskilda 
individen. Därför är det centralt att samtala med alla elever i en klass för att skapa en trygg 
miljö för dem. Ett nära samarbete mellan elev och lärare ger ökad delaktighet. Miljön är 
nödvändigt och ger det optimala utgångsläget för undervisningen menar Nielsen (2005) 
vidare. Har eleven ett starkt genetisk bagage att bära behövs inte det inte att miljön försämras 
en lång tid för att eleven ska utvecklas läs- och skrivsvårigheter. Miljön kan vara svåra och 
kaotiska uppväxtförhållanden, dålig undervisning, oregelbunden skolgång kulturellt 
utanförskap och språkliga problem uppger Myrberg (2007). 

 14



Sociokulturella perspektivet 
För att dela information mellan varandra och tillsammans utföra ett arbete behöver människor 
kommunicera. Språkets förmåga ger denna möjlighet men informationen går också att lagra. 
Varje verksamhet som regelbundet utförs av en viss grupp människor brukar leda till att de 
utvecklar ett specialiserat sätt att kommunicera, vilket märks genom att ett skapar ett 
specialiserat ordförråd, som kan kallas för en fackterminologi eller för en jargong. 
Specialiseringen av kommunikationen kan antingen öka eller minska möjligheten för att 
utföra ett bra samarbete enligt Allwood (2007). Vygotskij menar att en människas kunnande 
utvecklas i ett socialt sammanhang innan individen tillägnar sig kunskaper. Ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande tar sin utgångspunkt i Vygoskijs teorier om lärande. Här står 
kommunikationen inom en grupp i centrum. Under lärandeprocessen socialiseras individen in 
i en gemenskap. Ett begrepp som ofta utnyttjats i beskrivningen av lärande enligt Vygotskij är 
”zone of proximal development” alltså den proximala utvecklingszonen på svenska, som utgör 
den möjlighet till lärande som en individ har om den får hjälp av en annan människa, en 
förälder, kamrat eller lärare i jämförelse med vad individen skulle kunna ha lärt sig utan detta 
stöd redogör Helldén, Lindahl, & Redfors (2005). Lärande är mer än det som sker i elevens 
huvud och kan ofta påverkas av omgivningen. Kunskap och färdigheter kan inte vara 
biologiskt för de har inte sitt ursprung i hjärnan menar Dysthe (2003). För att lärande har 
alltid med relationer eftersom det sker genom bland annat deltagande och genom deltagarnas 
samspel. Sociokulturell teori betraktar lärandet som ett deltagande i en social atmosfär. En av 
utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande är hur grupperna och individerna tillägnar/utnyttjar de fysiska resurserna 
de har då samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus. I ett sociokulturellt perspektiv 
menas det att människan är en biologisk varelse med en uppsättning fysiska och mentala 
resurser som är mer eller mindre givna av naturen och bestämda av den tillhörande arten 
förkunnar Säljö (2000). Problemet med hur människor lär och vad som är väsentlig kunskap 
kan inte minskas ner till en fråga som enbart handlar om hur individer fungerar innanför 
pannbenet eller hur den biologiska utrustningen fungerar. I beräkningen måste vår omgivning 
tas med, vilka resurser den erbjuder och vilka krav som ställs. Vi lever i en sociokulturell 
verklighet med tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som föra oss långt bortom de 
gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp förklarar Säljö (2000) vidare. 
 
Från ett sociokulturellt perspektiv betonas det att motivationen redan finns inbyggd i 
samhällets och kulturens förväntningar på eleverna för att de ska känna att lärandet blir 
meningsfullt och motiverande. Motivationen ökar i den mån skolan lyckas skapa en god 
läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Det gäller att skapa former och 
miljöer där individen känner sig accepterad. På ett positivt sätt kan den forma den lärandes 
identitet, bland annat genom att eleven känner sig uppskattad för att den är någon som kan 
något och att den är någon som kan betyda något för andra kungör Dysthe (2003). Det är inte 
frågan om vad eller hur mycket kunskap som förändra hur lärandet utvecklas utan det är när 
eleverna får tar del av kunskaper som är beroende av de kulturella omständigheterna, som 
skapar den lärande atmosfären skildrar Säljö (2000). Det sociokulturella perspektivet visar 
tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om 
kunskap och lärande betraktas som det i deras gruppsammansättningar. Därmed blir det 
avgörande att skapa en klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara efter läraren 
fortsätter Dysthe (2003). Det är inte den enskilda eleven som lärande person utan individer, 
situationer, aktiviteter, ämnesinnehåll och texter är det som bidrar till att lärandet får mening. 
Det är därför omöjligt att föreställa en ”autonom lärande person” när det är individens 
identitet som är en funktion av en större gemenskap och den som lär använder sig alltid av 
kulturella redskap menar Dysthe (2003) avslutningsvis.  
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Sammanfattning av litteraturavsnittet 
Ljuden som ett barn uppfattar redan i förskoleåldern tas upp och bildar fonem. För att en elev 
ska lyckas utveckla sin läs- och skrivförmåga krävs att talspråket växer fram redan i 
förskoleåldern. För att barnet sedan som elev, ska kunna knäcka läs- och skrivkoden då eleven 
går från det fonologiska/ljudmässiga till det ortografiska, att tyda bokstäver och att börja 
avkoda ord. Eleven går från ljudsystemet till teckensystemet/alfabetet. Förståelsen har 
slutligen nåtts.  
 
Det finns flera orsaker, som ligger till grund för läs- och skrivsvårigheter. Svårigheterna 
orsakas av vissa förhållanden i hjärnans sätt att hantera språkliga processer.  
Några exempel på detta är att eleven kan ha sämre fonologisk förmåga, senare utveckling, ha 
svårigheter med motoriken, ordblindhet samt ha det oroligt hemma.  
 
Dyslexi kan dessutom vara ärftligt. Omgivningens höga krav på läsning och skrivning kan på 
sikt påverka hjärnans funktioner. Dyslexi benämns alltid som läs- och skrivsvårigheter medan 
läs- och skrivsvårigheter behöver inte alltid vara dyslexi.  
 
Det finns flera metoder, som kan vara till hjälp för en elev, bl.a. dator och talböcker. Det är av 
stor hjälp om eleven snabbt får utföra ett screeningtest och diagnostik. Fokus ska alltid hamna 
på elevens framsteg och starka sidor.  
 
Personligen anser jag, att den bästa undervisningen uppnås, om de olika metoderna varieras. 
En lärares stora tålamod och goda förmåga att följa upp och utvärdera har stor betyder för 
eleven. Jag håller med forskningen om, att det inte är resultatet av de pedagogiska metoderna 
och diagnostiserade testerna, som avgör vilka kunskaper en elev har. De ska användas för att 
utveckla elevens fonologiska förmåga, läsförståelse och förmåga att avkoda ord. Det 
organisatoriska perspektivet är det som skollagen och läroplanen utgår ifrån, som måste finnas 
för att pedagogen ska utföra arbetet till att eleven klarar målen. Elever med diagnos får lättare 
resurser eftersom insatserna förenklas när svårigheterna diagnostiseras. I det sociologiska 
perspektivet då eleven med behov av särskilt stöd anser sig inte vara som de övriga 
klasskamraterna. Eleven upplever sig inte hinna arbeta i samma takt som de övriga eleverna. 
Den sociala upplevelsen speglar hur eleven uppfattar sig som annorlunda enligt min 
uppfattning. Tillslut är det sociokulturella perspektivet det handlar om i det här 
sammanhanget. Det gäller för pedagogen att motverka mobbning men också att motivera 
eleven till att vilja söka mer kunskap, orka kämpa vidare och tro på sig själv vilket Säljö 
(2000: Lundgren & Ohlis, 1995; Myrberg, 2007) är överens om. Kommunikation mellan 
lärare och elev behövs för att skapa den proximala zonen menar Vygotskij. Därför påpekar 
Säljö (2000) att atmosfären är grundläggande för lärandet. Undervisnings- och 
lärandeprocesserna är komplexa enligt min mening och därför behövs de utgå från olika 
forskningsperspektiv för att lärandet i olika klassrumssituationer ska förstås fullt ut.      
    
3 Metod 
De metoder som jag använt mig av för att få tillgång till informationen är litteraturstudier med 
existerande och aktuell forskning. Min avsikt är att ta reda på hur läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi hanteras och upplevs utifrån elever, lärare och speciallärares olika perspektiv.  
För att starta forskningen tog jag reda på vilka former av arbete som kunde användas av mig. 
Inom samhällsvetenskaplig forskning enligt Bryman (2002) är de vanligaste arbetssätten att 
utföra intervjuer eller enkäter.  
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Enkätfrågor kan medföra färre öppna frågor, än vid intervjuer. Det kan också vara lättare som 
respondent att ta ställning till frågorna då eftersom de är kortare än vid intervjuer vilket är en 
fördel. Nackdel med enkäter som har slutna frågor kan vara att det blir svårt att ett utvecklat 
svar eftersom att frågorna då oftast formuleras som ja eller nejsvar. Jag använde mig därför av 
enkäter med öppna frågor.  
 
Kontakten med skolorna behövdes för att få möjlighet och lämna ut min enkät. 11 skolors 
rektorer kontaktades personligen per telefon. Jag informerade att jag skriver examensarbete 
och är från högskolan i Gävle. Vidare berättade jag vad arbetet handlar om och hur enkäten är 
utformad. Jag informerade även att respondenten skulle vara anonym och att deltagandet är 
frivilligt. Intervjuer erbjöds som ett alternativ men rektorerna tackade nej, därför blev endast 
enkäter aktuellt. 
 
Jag har därför använt mig av en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Dessa enkäter har 
jag delat ut till 10 elever, 10 lärare och fyra speciallärare på fyra olika skolor. Jag ville få reda 
på deras varierande åsikter om läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. Jag har använt mig av 
Stukát (2005) metodik för att få ut det maximala av enkäterna säger på sidan 31 ”Forskare 
samlar in ett stort antal fakta och analyserar dem i syfte att finna mönster eller lagbundenhet 
som antas gälla generellt – i princip för alla människor.” Anledningen till att jag valt denna 
forskningsmetodik är för att jag vill få ett statistiskt resultat, som givetvis inte kan vara 
gällande för alla skolor. Dock ger min undersökning en beskrivning hur elever, lärare samt 
speciallärare upplever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  
 
Min undersökning är trots allt genomförd på fyra olika skolor, vilket inte gör att resultatet kan 
vara en rådande lag. Detta visar inte hur stort bortfallet är på läs- och skrivsvårigheter. Dock 
anser jag att mitt resultat kan dra allmänna slutsatser och gälla fler än dem jag har undersökt. 
”Att få svar från en större grupp ger kraft år resultatet och möjlighet att generalisera sina 
resultat” säger Stukát (2005) på sidan 42. Det jag funderade över var i informanternas svar. 
Hur de arbetade och upplevde situationen, detta varierar från skola till skola vilket påverkar 
resultatet och som hade blivit annorlunda om bortfallet räknades in. En fördel som finns med 
denna metod är att jag inte styrt informanterna omedvetet mot önskat resultat, utan att det som 
svarats i enkäterna är helt och hållet informanternas åsikter om detta heta ämne. I mina 
enkäter använde jag mig av strukturerande frågeformulär och förutsättningen med dessa 
frågor är att jag ska ha en god kännedom om det jag frågar informanterna om, viket jag anser 
mig ha.               

Etiska övervägande 
Jag har utgått ifrån de fyra etiska aspekterna i Sven Hartmans (2003) öppenhet, 
självbestämmande för de medverkande, konfidentiell behandling av forskningsmaterial samt 
autonomi beträffande forskningsmaterialets användning rörande mitt forskningsmaterial. 
Därmed har jag valt att inte benämna informanterna, skolområdena eller kommunen vid 
namn. Dessutom har jag upplyst dem om de fyra etiska aspekterna. Bryman (2002; Stukát, 
2005; Myrberg, 2007) menar att dessa fyra principer kan uppfyllas i en etisk undersökning, 
nämligen informationsprincipen, konfidentialitetsprincipen, samtyckesprincipen och 
nyttjandeprincipen. Vid utlämnandet av enkäten har jag i lärarrummet informerat muntligt om 
vem jag själv är, därför skrevs inget följebrev till dem och att jag är från högskolan i Gävle. 
De står för undersökningen som är ett examensarbete.  
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Sedan beskrev jag kortfattat mitt syfte med undersökningen, vad jag vill uppnå till slut. Mitt 
syfte med forskningen är att få elevers, lärares och speciallärares perspektiv på dyslexi. 
(informationprincipen). All information som respondenterna ger behandlas anonymt och kan 
därför inte återanknytas till dem (konfidentialitetsprincipen). Det är frivilligt för de tillfrågade 
att besvara enkäten och jag måste då räkna med en del bortfall. Rektorerna gav sitt 
godkännande för mig att vid två föräldramöten muntligt informera om mina enkätfrågor. 
Samtliga föräldrar gav sitt medgivande och minst en förälder representerade varje barn i 
klasserna (samtyckeprincipen). Därför behövdes inget följebrev till enkäterna lämnas ut. Vill 
respondenterna sedan ta del av den sammanställda studien ska jag låta dem göra det. Det 
material som jag får fram ska enbart behandlas tillsammans med min undersökning 
(nyttjandeprincipen).  

Genomförande  
Vid insamlingen av enkätsvaren hjälpte elevernas lärare mig i de två olika skolorna att föreslå 
lämpliga elever. Jag samlade fem elever i ett separat rum och informerade dem om vem jag 
var, vilken högskola jag studerade på, vad jag gjorde på deras skola och att jag skulle ha 
enkäterna till mitt examensarbete. Eleverna ställde frågor och sen delades enkäten ut. Jag var 
kvar för att kunna svara på deras frågor tills de var klara med svaren. Jag upprepade liknande 
process i den andra skolan. Även om frågorna var många, fanns jag tillhands för att besvara 
deras frågor och läsa upp för dem om de ansåg det vara svårt. Lärarna inklusive speciallärarna 
informerades i lärarrummet och enkäten delades ut. Den lämnades tillbaka två veckor senare. 
Då samtal uppstod vid detta tillfälle blev det en blandad form av enkät- och 
intervjumetoderna. Några av respondenterna önskade få ta del av det färdiga examensarbetet.  

Urval  
Utlämnandet av min enkät gick till på detta sätt. Sju skolor av de 11 rektorer som kontaktats 
tackade nej till medverkan. Anledningarna var bland annat att uppståndelsen kring elever med 
dyslexi redan var stor. Övriga ansåg sig inte ha tid att besvara enkätfrågor. Av de fyra 
skolorna, som gick med på besök, fick jag svar av följande personer: 10 lärare, fyra 
speciallärare (en från varje skola) och 10 elever (i 11 års ålder från två olika skolor). 24 
personer av den totala gruppen har besvarat tre olika enkäter se bilaga 1 som eleverna 
besvarade, bilaga 2 som lärarna besvarade och bilaga 3 som speciallärarna besvarade.  

Avgränsning 
För att inte undersökningen skulle bli omfattande har jag valt att inte genomföra några 
kvalitativa intervjuer och observationer därför avgränsades den till fyra skolor med elever upp 
till årskurs sex. Från dessa skolor var målet att lämna ut enkäter till 10 elever, 10 lärare och 
fyra speciallärare eftersom att rektorerna tackade nej till intervjuer. 
 
4 Resultat 
Studien består av 24 enkätsvar som här nedan kommer att redovisas. Det grundar sig på 10 
elevers, 10 lärares och 4 speciallärares enkätsvar. Inga citat kommer att framställas för att ge 
en flytande läsning. Dessa enkätsvar kan knytas an med undersökningens syfte som är att 
besvara följande frågeställningar: 
- Hur hanteras dyslexi ur lärar-, speciallärar- och elev- perspektiv?  
- Hur kan en lärare/speciallärare hjälpa elever med dyslexi i sitt arbete? 
- Vilka orsaker kan dyslexi bero på, arv, miljö eller av annan orsak? 
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Elevernas perspektiv 
Åldern när de 10 eleverna började läsa/skriva varierar mellan tre till sju års ålder för åtta 
elever. Två elever säger att de kunde läsa/skriva vid åtta års ålder. Majoriteten av dessa elever 
anser alltså att det lärde sig läsa/skriva tidigt. Majoriteten av eleverna upplever sin läs-
/skrivförmåga som bra och de svarar att de tränar ”mycket” på sin läsning i skolan vilket gör 
att de tycker det är roligt. Två elever säger att det är svårt på grund av sitt ”handikapp” och de 
blir då lätt ”okoncentrerad.” Majoriteten säger att de tycker att det är kul att läsa och skriva, 
de har alltid gillat läsning och skrivning för de läser mycket böcker och har själva skrivit 
dagböcker, dikter och berättelser. De betonar att de inte har sätt det som något jobbigt utan 
något roligt. Det går ”snabbt” att läsa säger de eftersom träning ger färdighet. Genom att läsa 
går det att förflyttas ”till olika platser och känna olika känslor.” De kan tillgodogöra sig 
information och nöjen helt enkelt genom att läsa samt nedteckna egna tankar och idéer utan 
begränsningar. De vill inte läsa och skriva om de inte är intresserade av ämnet menar de. Två 
elever anser däremot att läsning och skrivning är tråkigt för ”det går trögt” och intresset att 
läsa finns inte där längre. Det tar långt tid att komma igenom en bok då koncentrationen är 
svår att hålla uppe säger dessa båda elever. Skriva tar tid och det blir ofta stavfel men de 
menar ändå att de lär sig mer och mer för varje dag när skriver, för de upplever det som en 
utmaning att fortsätta med det. Kan de ”komma undan” själva läsningen gör de gärna det 
svarar dessa båda elever.  

Medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi  
Alla elever är medvetna om att läs- och skrivsvårigheter finns i klassen. Eleverna svarar att de 
har en del ”klasskompisar” som har problem av olika slag när det gäller läsning och skrivning. 
De säger vidare att dessa elever ”kan ha dyslexi, läs- och skrivsvårigheter eller allmän dålig 
koncentrationsförmåga.” Deras erfarenhet är att det varit mest ”killar” i deras omgivning som 
haft dessa problem men de anger också andra förklaringar som att ”det kanske också beror på 
dåligt intresse och rastlöshet.” Samtliga elever säger att det vet vad dyslexi är och de som har 
det tycker det är tungt att skriva och läsa. De har svårt att stava och bokstäverna flyter bara 
omkring. De läser lätt fel på ett ord eftersom de då blandat ihop bokstäverna. De får inte en 
känsla för hur ord borde stavas utan istället blir det tvungna att lära sig att ”stava ord för ord.” 
De säger vidare att ”de kan vara problem när det ska vara dubbla bokstäver eller inte.” Olika 
färger på skriften kan också göra det svårare/lättare att läsa. När de läser går det ganska 
”långsamt och ryckigt.” Flertalet elever utrycker kännedom om dyslexi och kallar det 
”ordblindhet.” Fem elever säger sig inte veta vad skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi var. De övriga fem menar att dyslexi inte går att träna bort utan att det är ”en 
diagnos.” Har en elev läsdyslexi har denne problem med att läsa och vid skrivdyslexi har 
eleven problem med att skriva svarar en elev. Det finns ingen skillnad mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi för det är benämningar på samma sak enligt flera elever. Dyslexi 
anser några elever är en grövre benämning och en diagnos som går att få på papper som därför 
går att fastställas. Olika tester görs då för att få reda på om eleven har dyslexi medan vid läs- 
och skrivsvårigheter har läraren på egenhand konstaterat fakta samtycker flera elever.  

Hur det stöd som skolan ger till elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattas 
Eleverna var väl medvetna om att de har elever i klassen med läs- och skrivsvårigheter. Det 
gör att det är införstådda med problematiken att denne går iväg till speciallärare och det är 
inga konstigheter med det, speciellt när eleverna själva har ”berättat” om sina svårigheter 
inför klassen. En elev säger att om det är stökigt runt omkring tappar eleven lätt sin 
”koncentration.” Samtliga elever svarar att de inte finns några negativa attityder i klassen och 
att stämningen är ”bra.” En annan elev säger att denne får bra hjälp t.ex. ordnar lärarna ett 
program på datorn där det går att tala in text och datorn skriver sedan ut det som talats in. 
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Samma elev har också ”en speciallärare” som hjälper till med stavningen och ger även stöd i 
andra ämnen. Det hjälper mig mycket att ha dessa svarar denne elev. De två eleverna med 
svårigheter har svårt att ”hjälpa andra” klasskamrater när de själva inte kan säger de. En elev, 
som inte har svårigheter själv säger sig försöka stötta eleven psykiskt när denne tycker det är 
”jobbigt” och försöker även hjälpa på bästa sätt. Ibland, menar den här eleven är det svårt att 
hjälpa till eftersom denne själv är tvungen att hänga med i sitt eget arbete och det är trots allt 
”lärarnas uppgift att hjälpa” uttrycker sig denne elev om att stötta kamrater. Detta är något 
som eleverna talar mycket om med varandra, säger de och är inget de försöker dölja på något 
sätt. En annan elev svarar att om eleven med svårigheter har frågat om hjälp har denne fått sin 
klasskamrats stöd och hjälp. Fem elever svarar att de inte vet hur de riktigt kan hjälpa eleven 
med svårigheter. En elev svarar att det går genom att ”sitta bredvid” och hjälpa till med 
skolarbetet och visa hur ord stavas o.s.v.” En annan elev säger att kanske går det att hjälpa till 
och diskutera en text med denne elev istället för att den ska behöva skriva ner svaren. En 
tredje elev svarar att vara bara ett ”allmänt stöd” för denne betyder säkert mycket för den elev 
som behöver hjälp. Det finns många sätt att hjälpa elever men det ”krävs erfarna lärare och 
resurser” säger en fjärde. Den femte eleven säger att ge sitt stöd och finnas där är det denne 
kan erbjuda sin klasskamrat med svårigheter. 

Avslutning 
Det fanns två elever som började läsa och skriva senare än de övriga åtta eleverna upplever 
sin läs- och skrivförmåga som sämre än sina klasskamraters. De övriga menar att det är roligt 
med läsning och skrivning. Hos eleverna var medvetenheten om att svårigheterna fanns stor 
och de har alla egna erfarenheter av att ha en klasskamrat med problem. Rastlöshet och dåligt 
intresse kan ha att göra med att killarna ofta behövde mer stöd. Dyslexi innebar enligt 
eleverna ordblindhet då bokstäverna hoppade omkring. Eleverna var eniga om att läs- och 
skrivsvårigheter kunde tränas bort och att dyslexi var av svårare grad och lättare att 
diagnostisera. Negativa attityder fanns inte bland klasskamraterna. Speciellt inte om eleven 
själv har berättat sin egen problematik för klassen. Speciallärare och datorprogram 
underlättade undervisningen för eleverna med svårigheter.                

Lärarnas perspektiv 
När det gäller lärarnas svar säger en lärare att det finns väldigt ”olika grader av dyslexi” och 
kan därför ”vara svåra att upptäcka.” En annan lärare svarar att vad alla som arbetar i skolan 
bör känna till om dyslexi är ”hur det yttrar sig” och hur det på bästa sätt går att hjälpa dessa 
elever. Elever med svår dyslexi måste också ha hjälp med sitt ”självförtroende” och när någon 
börjar på en ny skola, ta reda på hur de går till väga på skolan, hur ”åtgärdstrappan2” är 
utformad och hur det går att få ”speciallärarhjälp till dessa elever” menar samma lärare. 
Vidare, säger den här läraren att skolpersonal även ska ha kunskap om vad som krävs för att 
få ”tillstånd att genomföra en dyslexiutredning” som görs på olika sjukhus. Vid mötet med 
föräldrarna ska läraren vinna deras ”förtroende” och på samma gång stötta dem i deras arbete 
med sitt barn. En tredje lärare menar att när det finns barn som har stora läs- och 
skrivsvårigheter kan det bero på dyslexi. De barnen måste få hjälp tidigt med extra träning. 
Det är också bra att på ett tidigt stadium ”ha en dialog med föräldrarna” och eventuellt föreslå 
en dyslexiutredning menar läraren. En fjärde lärare anser att det är ganska vanligt med dessa 
svårigheter men det finns gott om ”material för att stödja dessa elever.” En femte lärare säger 
att en person med dessa svårigheter inte ser bokstäverna och ”missar en del bokstäver.” 
 
 

                                                 
2 Läraren gör tillsammans med eleven upp ”trappsteg” för att kunna nå målen.    
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Det är långt ifrån alla barn/föräldrar som har läs- och skrivsvårigheter har dyslexi men det 
”krävs en professionell diagnos.” Ytterst få har dyslexi fast desto fler har läs- och 
skrivsvårigheter. De övriga fem lärarna poängterar att inte ge upp sitt arbete för dessa elever, 
de går att ”övervinna.” Fem lärare menar att skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi är när eleven inte ser alla ord i en mening utan hoppar över dem. Även när 
bokstäverna ”dansar” och bildar andra ord än det skrivna ordet och när eleven själv har svårt 
att skriva en text eller stava rätt tyder på dyslexi fortsätter de. Eleven ser då inte skillnaden 
mellan ”ett rätt stavat ord och ett felstavat ord.” En dyslektiker har ofta stora svårigheter och 
gör inte framsteg i samma takt som de övriga eleverna. Vid dyslexi kan lärarna lättare ringa in 
elevens problematik och ge rätt hjälp. Två lärare svarar att i en normalklass finns alltid några 
elever som har läs- och skrivsvårigheter medan de ”med dyslexi förekommer mer sällan.” I de 
klasser som funnits under åren har i genomsnitt det varit ”en utredd dyslektiker” per klass. 
Elever med lässvårigheter kan lättare arbeta upp sin läsning än en elev med dyslexi. Tre lärare 
anser att läs- och skrivsvårigheter lättare ”kan tränas bort.” Det är skillnad i resurser eftersom 
en elev med en diagnos ges mer pengar för och kan därmed få fler hjälpmedel.  
 
Nedvärderande attityder märks det inte av ”i klassrummet” är samtliga lärare enade om 
eftersom ”öppenhet” måste finnas för då vet alla i klassen om elevens svårigheter säger 
lärarna. De menar vidare att den elev som själv vågar tala om att den har problem med 
läsningen accepteras lättare av övriga elever. Läraren kan uppmärksamma denna elev genom 
att påtala andra saker som eleven är duktig på och lyfta fram det för klassen menar en lärare. 
En annan lärare anser att ämnet ”livskunskap” förhindrar att negativa attityder uppstår. 
Undervisas livskunskap en gång i veckan direkt när barnen börjar i skolan lär eleverna känna 
sig själva och att respektera varandra och varandras olikheter. ”Det är en större risk att den 
som har dyslexi får ett sämre självförtroende och upplever det som jobbigt att inte alltid kunna 
arbeta på samma sätt som de andra eleverna” menar dem. Det gäller att skapa en förståelse 
hos de andra eleverna men de ska inte tycka synd om sin klasskamrat för då får förståelsen 
motsatt effekt, utan ett sätt är istället att lyfta fram att ”alla har både svagheter och styrkor” 
säger en av lärarna. Två av lärarna hänvisar till ”skolans plan för likabehandling som klargöra 
allas lika värde” och lärarna gör ”omedelbara samtal” med eleven om något nedvärderande 
gentemot eleven med svårigheter uppstår.  

De arbetssätt lärarna använder med elever som har läs- och skrivsvårigheter 
En elev med läs- och skrivsvårigheter säger nio av lärarna ”upptäcks när de läser högt eller 
när de skriver texter.” Det blir många felstavningar och ibland saknas ord eller hela meningar. 
En av lärarna svarar att när lärare arbetar i de lägre klasserna ska de vara observanta på barn 
som har ”dålig språklig medvetenhet” då det kan leda till lässvårigheter. Numera arbetar de 
mycket med den språkliga medvetenheten i förskoleklassen och i samtal med förskolelärarna 
kan läraren ”få ta del av den första informationen” säger samma lärare. ”Finns det barn i 
skolår 1 som inte ljudar ihop något ord före höstterminens slut” måste läraren agera, för barn 
som inte ljudar utan plockar bokstäver ska också hjälpas då det gör att de endast kan läsa 
korta ord och kommer att få problem med de längre orden. Från skolår 2 och uppåt ska läraren 
vara observant på hur mycket kraft eleven ”lägger på avkodningen och vad som blir kvar till 
läsförståelsen.” Ett barn med dålig läsförståelse har oftast lässvårigheter. Läshastigheten är en 
annan faktor som kan indikera lässvårigheter och läser eleven långsamt men ändå med 
läsförståelse är det mer troligt att det handlar om för lite lästräning snarare än lässvårigheter 
menar denne lärare. Samtliga lärare är överens om att observation är det som gör att en elev 
med svårigheter upptäcks. 
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Samtliga lärare är överens om att ”mer tid ”ska ges till en elev med läs- och skrivsvårigheter 
vid moment och provtillfällen. En lärare rekommendera dessa elever att spela in lektioner 
efter tillåtelse och i många fall finns läroböckerna som läseböcker. En annan lärare svarar att 
elever med utredd dyslexi ska ha extra stöd av speciallärare och som klasslärare bör denne ha 
ett mycket tätt samarbete med specialläraren runt eleven. Ibland måste uppgifterna förenklas 
eller kortas av för dyslektiker, eleven behöver läshjälp av något slag. En dyslektiker klarar i 
de flesta fall av samma sak som övriga elever men det tar mycket längre tid. En dyslektiker 
har lika rätt som andra elever att få samma kunskaper som övriga elever trots sitt handikapp 
menar samma lärare. Två lärare menar att det ges större resurser till elever som fått en diagnos 
ställd som dyslektiker och lärarna stärker att undervisningen ska vara individuellt. Tre lärare 
säger att de försöker lyfta fram att alla har både svagheter och styrkor. Ytterligare tre lärare 
svarar att de ”kopplar in speciallärare och lägger upp en åtgärdsplan” för den elev som 
behöver extra stöd. Elever med problem kan få mer tid i samband med prov, skriva på dator 
eller genomföra ett muntligt prov” säger tre lärare.  
 
En annan lärare svarar att det finns bara ett sätt att lära sig att läsa och det är genom att läsa. I 
de lägre klasserna kan läraren försöka få eleven att förstå ”helordsprincipen” de ord som ofta 
kommer tillbaka. Vidare kan läraren arbeta med de vanligaste småorden som: där, var, sa, 
mig, dig, han, hon och hade osv för det är ord som eleven måste ”lära sig att känna igen utan 
att ljuda.” Att använda sig av en linjal under den rad som eleven läser kan också vara till hjälp 
för eleven och det finns speciella ”läslinjaler” framhåller samma lärare. Eleven kan då öva att 
läsa vokalerna med hjälp av nonsensord men mycket av detta arbete är det som specialläraren 
måste göra eftersom arbetet görs individuellt och som ensam lärare med cirka 25 elever klarar 
denne inte av det fortsätter läraren. Det gäller att dessa elever får det stöd som de har rätt till. 
Två lärare menar att de elever som ”har svårt att läsa måste fortsätta att träna mycket även om 
det tar emot.” Det finns flera läromedel som är inlästa på band och de får elever med stora 
svårigheter använda och gärna låna med sig hem. TIL (tidig intensiv lästräning) är till för de 
elever som har svårt att ”knäcka läskoden” och de får extra träning redan i ettan, de behöver 
därför inte komma ”på efterkälken.” Fyra lärare anser att det går och ta hjälp av ”speciella 
övningsmaterial”, ge eleven ”långsammare tempo” och ge ”lättare uppgifter” som är 
individuella för dessa elever. Dessa lärares metoder är att de låter eleven med svårigheter 
använda datorn som hjälpmedel i större utsträckning, genom talsynteser som gör att det som 
eleven muntligt talar in sedan läses upp av datorn. Daisyspelare som är uppläst skönlitteratur 
är en annan metod, lättare faktatexter, ljudböcker underlättar för eleven och lärarna ger inte ut 
någon kompakt text.  
 
Lärarna säger att en diagnostisering görs vid första misstanke då eleverna med svårigheter har 
fått genomföra olika tester. Om en elev inte kan läsa när han/hon slutat tvåan tycker lärarna att 
det är dags att ta upp frågan till diskussion i arbetslaget. Lärarna är eniga om att ”i vissa fall är 
svårt att upptäcka” elever med svårigheter. Det leder till att det tyvärr kan ta lång tid och vara 
väldigt jobbigt för eleven och särskilt yngre barn som känner sig ”utpekade.” En lärare anser 
att om denne upptäcker att ett barn har läs- och skrivsvårigheter försöker de tidigt skicka ”en 
remiss för utredning” för att eleven ska kunna få rätt hjälp och redskap för sina svårigheter. 
Lärarna fortsätter att de försöker stötta eleven med mer tid och fundera över hur eleven bäst 
tar till sig information i väntan på en utredning. De lyssnar och låter eleven själv få upptäcka 
nya saker och observerar eleven eller låter eleven själv genomföra momentet ”praktiskt.” 
Lärarna svarar att på skolorna görs ”kontinuerliga uppföljningar” av alla elevers 
läsutveckling. De har en plan för hur och när uppföljningarna görs och föräldrarna får alltid ta 
del av dessa prov. När en elev anmäls för dyslexiutredning tar det i allmänhet ”ett år innan 
utredningen är klar.” Under tiden får arbetslaget hjälpas åt för att stödja dessa elever.  
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Ofta menar lärarna att det får ett mycket gott samarbete med föräldrarna för det brukar bli 
många täta kontakter både med och utan eleven. Lärarna försöker att träna läsning med eleven 
och tipsa om böcker som är inspelade på CD/DVD och undervisningen behöver varieras för 
att allt skolarbete går inte ut på att läsa och skriva understryker lärarna.  

Lärarnas råd 
En lärare anser att det bästa vore att ge elever med svårigheter möjlighet att redovisa sitt 
arbete på något annat sätt än genom att bara skriva. Oftast lär eleverna sig ”genom att 
memorera det eleven hör på lektioner och uppfattar.” En annan lärare svarar att en lärare ska 
möta dessa elever på samma sätt som läraren bemöter de övriga eleverna, som lärare gäller 
det alltid att ”vara positiv och lyfta fram det bästa hos alla elever.” En tredje lärare säger en 
pedagog tar först reda på om någon dyslexiutredning har gjorts och vad den kom fram till, för 
att sedan kunna avgöra hur det går att arbeta vidare. Därför är förutsättningen att ta hjälp av 
kollegor, speciallärare i arbetet med elever med svårigheter och en pedagog får inte vara rädd 
för att be andra om råd och tips. Läraren ska stärka elevens ”självförtroende, uppmuntrar och 
hitta vägar för eleven att lyckas med uppgifter, eleven får inte tappar suget.” En fjärde lärare 
menar att be om hjälp av erfarna och kräva resurser är ett sätt, liksom att be föräldrarna att 
också kräva resurser för det ger ofta bättre effekt. En femte lärare vill att en lärare ska tänka 
på att ”underlätta med faktatexter” och ta reda på om läroboken finns inläst på CD/DVD, görs 
det inte kräv då att skolan köper in den. En lärare ska inte heller peta i elevens stavning för det 
hjälper inte eleven utan får motsatt effekt för att på lågstadiet lägger läraren grunden för alla 
elever menar samma lärare. En lärare kan alltid tala med speciallärarna som har kunskaper i 
ämnet och höra efter vilka hjälpmedel som redan finns på skolan fortsätter läraren. Vidare 
förklarar läraren att några föräldrar till barn med dyslexi har lärt sig mycket själva, ibland kan 
läraren höra med dem direkt. En sjätte lärare finner att det går och ”tala med eleven enskilt” 
och aldrig kommentera inför hela klassen elevens svårigheter utan skaffa istället information 
och be föräldrarna att berätta vad som hänt tidigare. Två lärare är eniga och poängterar att en 
lärare inte får ge upp och ta hjälp. En sjunde lärare påpekar att det är bra och samarbeta med 
speciallärare/pedagog som har ”kompetens” att arbeta med elever med dyslexi. En åttonde 
lärare avslutar med att varje klass har en eller några stycken med svårigheter. Räkna med att 
det alltid finns inom gruppen, hitta de elever som behöver stöttning i det avseende vare sig det 
finns diagnoser eller inte. Dyslexi tillhör den normala variationsbredden. För elever med stora 
lässvårigheter blir skolarbetet mycket tungt. Pedagogen måste avlasta dem för att de ska orka 
och kompensera där det går. Själva måste eleverna acceptera att arbeta mer koncentrerat än de 
flesta.   

Avslutning 
Det finns olika grader av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som därför kan vara svåra att 
upptäcka. Pedagogens arbete är observera sina elever i klassrummet, när de läser högt eller 
skriver texter och ge den hjälp som eleven är i behov av. Det kan göras genom olika tester 
eller en utredning. Skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är att dyslexi inte 
kan tränas bort utan lindras. Vid läs- och skrivsvårigheter ”dansar bokstäverna” och vid 
dyslexi bildar andra ord och meningar. En elev med svårigheter ska ges mer tid vid olika 
moment- och provtillfällen, genomföra muntliga istället för skriftligt. Läslinjaler, tidig 
intensiv lästräning, lättare uppgifter och ljudböcker är några metoder lärarna använder sig av. 
En diagnos gör lärarna vid första misstanke och det görs genom att eleven får genomföra olika 
tester i läsning och skrivning. I väntan på utredning arbetar lärarna på att underlätta för 
eleven. Lärarna är eniga om att det inte finns någon anledning att inte ta hjälp av kollegor och 
kunna personer inom området för att hjälpa en elev.       
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Speciallärarnas perspektiv 
När det gäller speciallärarna säger en av speciallärarna att det som skolpersonal behöver veta 
om dyslexi är ”hur det upptäcks och vilka bra läromedel/tekniker det finns för att hjälpa” 
dessa elever i sitt funktionshinder. Det är grunden för att lyckas hjälpa elever med dyslexi. En 
annan speciallärare svarar att dyslexi är ”en sort av läs- och skrivproblematik med en speciell 
definition och att det finns flera andra varianter av läs- och skrivsvårigheter.” Många elever 
med dyslexi får dåligt självförtroende och kanske tror de är ”dumma” som inte lär sig. Detta i 
sin tur medför att eleven uppvisar olika strategier för att dölja sina läs- och skrivsvårigheter 
vilket gör att det kan ta många år innan problematiken förstås och uppmärksammas. Många 
busiga, trötta och håglösa elever kan ha läs- och skrivsvårigheter och det gäller att alltid 
uppmärksamma detta noga. En tredje speciallärare menar att när skolpersonalen möter varje 
barn på dess nivå, är observanta och ordnar tidigt att barn med läs- och skrivsvårigheter 
dyslexitestas. Det gör att de kan ”få hjälp med hjälpmedel tidigt” och inte kommer efter i 
undervisningen. En fjärde speciallärare anser att kunskapen är väldigt begränsad hos 
pedagogernas chefer i allmänhet kring dessa elevers behov med dyslexi. Arbetet med en 
dyslexisk elev kräver ”struktur, tålamod och långsiktigt tänkande” av all skolpersonal. Dessa 
elever har stora rättigheter att få tillgång av olika hjälpmedel.  
 
Ingen av speciallärarna har märkt några nedvärderande attityder i klasserna. En speciallärare 
har inte märkt några nedvärderande attityder från klasskamrater gentemot elever med 
svårigheter. En annan speciallärare menar att det ”förekommer sällan.” Helst skulle alla lärare 
säga till sina elever att nu ska vi lära oss läsa men det kommer att ta lite olika tid för er, vara 
olika ansträngande eftersom vi lär oss olika saker olika fort och det är inget konstigt med det. 
En tredje speciallärare anser att ”det är bra att först förklara vad dyslexi är och gärna göra 
jämförelser med kända personer som har dyslexi för att alla i klassen ska förstå att det inte har 
med intelligensen att göra när dyslektiker t.ex. läser långsamt.” Sedan är det bra att göra 
jämförelser med hur vi ger den som ser dåligt glasögon, den som hör dåligt hörselapparat, den 
som inte kan simma får simträning och den som har dyslexi måste få hjälp med sina problem. 
Fjärde specialläraren svarar att det är ”Nolltolerans!” Vi är bra på olika saker därför gäller det 
att ha ett väl fungerande värdegrundsarbete på skolan som genomsyrar allt arbete i 
klassen/skolan.  
 
En speciallärare menar att läs- och skrivsvårigheter upptäcks genom ”stavfel, ovilja att läsa” 
hos eleven och att denne missuppfattar läs/skrivuppgifterna. En annan speciallärare anser att 
det är oftast den undervisande läraren som ställer sig denna fråga. Det är specialläraren som 
gör kartläggningen med olika tester. ”Efter dessa tester hänvisar jag elev och föräldrar till 
skolhälsovården för remiss till logoped om behov finns.” En tredje speciallärare förklarar att 
läs- och skrivsvårigheter kan tränas till att det inte blir ett stort problem. ”Dyslexi är ett 
funktionshinder som personen alltid måste leva med men det går att hitta tekniker som gör det 
lättare i skolan.” Det är skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En fjärde 
speciallärare svarar att definitionen mellan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är när en elev 
som specialläraren vet borde prestera bättre ändå har svårigheter. Framför allt har eleven då 
problem med ”stavnings- och avkodningsförmågan” och läshastigheten. Det kan också vara 
problem med korttidsminnet och strukturen. Specialläraren anser att det räcker med läs- och 
skrivsvårigheter som precisering, för de måste analysera och tyda vilka sätt som det bäst går 
att stödja och träna eleven på. ”Diagnosen hjälper att ringa in områdessvårigheterna.” Två av 
speciallärarna menar att dyslexi är en specifik inlärningssvårighet med neurologisk grund. 
Den kännetecknas av svårigheter med korrekt igenkänning av ord och/eller flytande ord, 

 24



dessutom av dålig stavnings- och avkodningsförmåga. Ofta finns svårigheter med 
läsförståelse, ordförståelse och bakgrundskunskap där arbetsminnet kan vara svagt. Läs- och 
skrivsvårigheter kan bero på sociala, psykologiska eller pedagogiska faktorer medan dyslexi 
är en störning i språkets fonologiska komponent som ofta är oväntad med hänsyn till andra 
kognitiva förmågor och effektiv undervisning. Dyslexi är ett varaktigt funktionshinder som 
innebär svårigheter med att läsa och skriva. Det går inte att träna bort utan istället måste vägar 
hittas av omgivningen för att hantera och bemöta hindret. Problematiken som ofta innefattar 
svårigheter med läsförståelsen och begränsad läserfarenhet kan hämma tillväxten av ordförråd 
och bakgrundskunskap och det är något som i arbetet med barn med svenska som andraspråk 
blir väldigt utslagsgivande. Läs- och skrivsvårigheter kan tränas bort vilket är skillnaden.    

De arbetssätt speciallärarna använder med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter 
En speciallärare säger att eleven ges ”mer hjälp enskilt.” Det gäller att ha större förståelse när 
eleven visar ovilja mot skolarbetet. Det kan underlätta att ge längre tid vid prov för eleven. 
Det är inte någon större skillnad i resurs- och hjälpväg men diagnos kan visa vilket läs- och 
skrivproblem eleven har. Det gör att arbetet gynnar eleven när det går fortare att hitta rätt 
hjälpmedel/metod när skolpersonalen vet var svårigheter ligger. En annan speciallärare svarar 
att det ”beror på ålder.” Specialläraren ger mer träning och speciallärarhjälp i yngre åldrar för 
har eleven fått en dyslexi diagnos är det en färskvara och alla har inte kvar sina svårigheter 
vid 18 års ålder. Regelbundna samtal för att han/hon ska uppleva att de får det stöd, den hjälp 
och att skolarbetet inte känns för tungt skapar en bra grund. Eleven får ”mer uppmärksamhet, 
tillrättalagda uppgifter, hjälpmedel vid behov och mer tid för inlärning” av en pedagog för att 
känna sig motiverad. En tredje speciallärare menar att ”en elev med dyslexi har rätt till att det 
görs ett åtgärdsprogram där läraren beskriver på vilket sätt eleven ska få hjälp med sina 
svårigheter.” De dyslexibarn som finns på skolan får olika hjälp beroende på deras specifika 
svårigheter. En fjärde speciallärare anser att eleven ska vara klart medveten om att 
problematiken finns och att de ”tillsammans” går att hantera de. Eleven ska veta sina 
rättigheter till hjälpmedel etc. Det gör att elever, föräldrar och skolpersonal tillsammans 
kommer framtill hur de ska göra. 
 
En speciallärare säger att de metoder som används är genom att eleven får mer hjälp enskilt 
och får längre tid vid skrivuppgifter. En annan speciallärare svarar att alla elever får möjlighet 
till ”läs- och avkodningsträning” genom tankekartor, studietekniksträning, böcker, band, 
läshastighetsträning mm. Åtgärdsprogram skrivs i samråd med elev och föräldrar och ”följs 
upp.” En tredje speciallärare menar att eleven tränar läsning på olika sätt med ”läslistor, läsa 
nonsensord, avkodning, läsförståelse”, tidig intensiv lästräning för de yngsta eleverna etc. 
Sådana läsprogram kan hjälpa eleven att hitta sina starka sidor och på det sättet bygga upp 
självförtroendet lägger basen och där arbetsminnnet tränas. En fjärde speciallärare anser att 
för en elev svenska som andra språk, ”kan det ta längre tid att knäcka läskoden.” När eleven 
väl gjort det kan eleven börja läsa böcker ur serien ”stjärnsvenska” på olika nivåer. Ge eleven 
sedan dessa i läsläxa varje dag. Eleven kan ha ett mycket begränsat ordförråd samt svårigheter 
med att bilda meningar arbetet bör därför inrikta sig på att skapa egna berättelser som eleven 
sedan kan lästräna på. Ett material som är bra att arbeta med heter Onset-rime.3 Två 
speciallärare säger att de försöker hitta de elever som har dyslexi redan i åk 2 -3 och att en 
diagnostisering görs vid första misstanke.  
 

                                                 
3 En metod för att träna visuella och auditiva vokaler.    
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En annan speciallärare svarar att det görs inte för tidigt utan i femman eller sexan kanske, det 
är inte diagnosen utan arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter för det behövs ingen 
diagnos för att arbeta med det för en medicinsk diagnos ges ju först vid 18 års ålder. En dag 
eller vid ett par tillfällen tar det att utföra en diagnos men det är en viss kötid. Ytterligare en 
speciallärare menar att allt beror på hur uppmärksam personal och föräldrar är. I vissa fall kan 
hjälp sättas in redan vid påbörjandet av läsinlärningen i andra fall kan det dröja ända upp i 
vuxen ålder. Då det gäller yngre barn kan det i vissa fall bli att skolpersonalen inväntar eleven 
av någon anledning för att de tror att utvecklingen kanske kommer. ”Vilket i backspegeln kan 
vara förkastligt men det är en balansgång” om hur arbetet fortlöper. När en elev misstänks ha 
dyslexi kan det ta från tre månader till ett år kanske längre innan en diagnos kan ställas. En 
speciallärare meddelar att vid väntan på en utredning får eleven hjälp ”som om det vore 
dyslexi.” En annan speciallärare ger svaret att arbetet fortsätter med eleven utifrån det 
åtgärdsprogram föräldrar, elev och skolpersonal kommit överens om. Helst bör inte arbetet 
med eleven skilja sig allt mycket före och efter en utredning men det är ofrånkomligt att det 
läggs mer tyngd på åtgärderna efter att en diagnos är ställd. Det gör att resurserna kan 
användas på rätt sätt när problematiken blivit mer specifik. En tredje speciallärare träffar 
eleven tre gånger och gör ca ”15 olika” tester. Utifrån dessa tester görs en sammanfattning 
som presenteras för föräldrarna. Utifrån resultaten på testerna görs en bedömning om eleven 
ska remitteras vidare för undersökning av en logoped. En fjärde speciallärare menar att ofta 
sätts de resurser som finns att tillgå in och läraren arbetar efter sin övertygelse. ”En utredning 
kan i många fall ge mycket mer resurser till det enskilda barnet i form av personligt stöd men 
även materiellt.”      

Speciallärarnas råd 
En speciallärare ger rådet att var ödmjuk inför läs- och skrivsvårigheter, som är ett 
funktionshinder. Det har inget med brist på intelligens att göra. Ta reda på information via 
litteratur, kurser mm. En annan speciallärare ger rådet att ”vara lyhörd och lyssna på vad 
eleven vill.” Läs igenom diagnosen först där finns oftast många åtgärder nämnda, alla behöver 
inte genomföras genast utan det är bättre att välja ut tillsammans med elev och förälder de 
centralaste. Tala med de speciallärare och kollegor som finns i närheten för där kan hjälp fås. 
En tredje speciallärare ger rådet att ”upprätthålla struktur, ordning i klassrumsmiljön”, erbjud 
eleverna en välstrukturerad undervisning som är anpassad efter elevens behov och nivå. En 
fjärde speciallärare ger rådet att ”vara öppen för andras idéer, vara envis” och ställa krav på en 
utredning. För utan utredning får de inte de resurser som krävs i varje enskilt fall. Kräv också 
resurser från chefen där kan måluppfyllelse visas som ett starkt argument understryker denna 
speciallärare.   

Avslutning 
Likheterna hos speciallärarna var att de ansåg att läs- och skrivsvårigheter var ett 
funktionshinder. En pedagog bör veta hur svårigheterna hos eleverna upptäcks och det görs 
genom tester på eleverna för att kunna komma åt problematiken. Läs- och skrivsvårigheter 
kan tränas bort men inte dyslexi som däremot kan lindras för det är inlärningssvårighet med 
neurologisk grund. Det upptäcks genom att eleven kommer efter sina klasskamrater, har 
många stavfel och visar mindre intresse än sina övriga klasskamrater. Eleverna kan då 
uppleva att de känner sig annorlunda och ”dumma” men speciallärarna har inte varit med om 
några nedvärderande attityder i klasserna. För att hjälpa elever med svårigheter kan 
specialläraren ge eleven mer tid enskilt, längre tid vid provtillfällen, lättare arbetsuppgifter 
och tidig intensiv lästräning är några metoder. Skillnaderna mellan speciallärarna var att två 
av gjorde diagnostisering vid första misstanke medan två andra gjorde det i årskurs fem eller 
sex eller beroende på hur uppmärksamma föräldrar och skolpersonalen är.  
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Orsaker till dyslexi  
Svaret på min tredje fråga i syftet svarade samtliga elever, lärare och speciallärare vad dyslexi 
kan bero på och de menar att dyslexi beror på arv. Min pappa har också dyslexi svarar en 
elev.  
 
5 Analys och Diskussion 
Här kommer litteraturen, resultaten av enkäterna och det sociokulturella teoriperspektivet att 
bindas samman.  

Läs-/skrivstarten 
Enligt alla 10 eleverna var de i ålder tre till åtta år när de började läs/skriva. Det är stor 
spännvidd mellan åldern på eleverna. De två eleverna med läs- och skrivsvårigheter började 
läsa vid åtta års ålder. Det började alltså läsa och skriva senare än de övriga eleverna för de 
var i tre-sex årsåldern. Vad kan spännvidden bero på? Myrbergs rapport (2007) menar här att 
det är för att dessa elever då har svårigheter att gå från det fonologiska/ljudmässiga att tyda 
bokstäver (ljudsystemet) till det ortografiska att börja avkoda ord (teckensystemet/alfabetet). 
Det gör att de kommer efter sina klasskamrater i läsning och skrivning. De läser i många fall 
också mindre än sina övriga klasskamrater eftersom de upplever det svårt fortsätter Myrberg 
(2007; Lindell, 1996; Gillberg & Ödman, 1994). I vissa fall slutar eleven att försöka vilket 
inte får hända utan lärarens arbete är att hålla uppe elevens motivation. Vikten av barns 
övergång mellan förskola och grundskola förklarar Myrbergs rapport (2007) vidare här är 
stor. Jag anser att det ska ingå i förskolans personals arbete att berätta hur barnet ligger till i 
utvecklingen av talspråket. Det underlättar för att få en första bekräftelse menar lärarna i 
enkäterna. Då vet läraren hur arbetet med elevens förmåga att avkoda ord kan börja.     

Läs-/skrivkänslan 
De åtta övriga eleverna ansåg att de kunde läsa och skriva obehindrat. Två av eleverna 
svarade att de är svårt på grund av deras handikapp. Motivation gäller här säger Lundgren & 
Ohlis (1995). Utan den kommer undervisningen inte långt och läraren bör sträva efter att alltid 
hålla elevens motivation uppe. Det visar att precis som dessa två elever beskriver, är det 
betydelsefullt att få känna sig delaktig i klassen. Den sociala delen, alltså det sociologiska 
perspektivet är det eleverna berättar om styrker Nielsen (2005). Eleverna upplever sina läs- 
och skrivsvårigheter som ett varaktigt handikapp. Detta bekräftar speciallärarna och Lindell 
(1996; Gillberg & Ödman, 1994; Myrbergs rapport, 2007) i sin beskrivning om vad dyslexins 
beteckning är. Elevens lärare har observerat hur eleverna förhåller sig inom klassrumsmiljön, 
för att få reda på vilka elever som ligger i riskzonen, vilket dessa två elever gör, därför har 
den ena genomgått ett screeningtest och den andra ska inom kort genomföra ett enligt Lindell 
(1996; Myrberg, 2007).  
 
De övriga åtta eleverna förklarade att de kunde läsa utan problem. Det kan ha att göra med att 
de inte upplever några hinder som de andra två av eleverna gör men den ena av de två 
upplever det som en utmaning. För att göra ett bra arbete som pedagog får eleven inte ge upp 
för strävan måste finnas kvar. Det är säkert både lärarens och elevens förtjänst när detta 
tillgodogörs som när eleven känner det som en utmaning men det visar också på ”att skam 
den som ger sig”. Nielsen (2005) säger att lärarens stöd stärker vilja och prestation. Det 
stämmer verkligen och Myrbergs rapport (2007) står det att läsa, pedagogen får inte vara fast 
vid en metod utan tillämpa flera samtidigt.  
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När läraren lärt känna sina elever underlättar det att kunna tillgodose varje enskild elevs 
behov. Den andra eleven upplever det som stressande att inte hinna med i samma takt som 
övriga elever. Träning ger färdighet och det stämmer här. Genom att läraren tar reda på och 
sätter sig in i elevens intresse kan de skapa positiva effekter mellan elev och lärare. Eleven har 
behov av att känna sig duktig inom ett speciellt område delger Lundgren & Ohlis (1995).     

Stämningen 
I klassrummet är stämningen bra mellan eleverna. Elever kan ha svårt att läsa och skriva, det 
är inget nytt för dessa elever. De är medvetna om att några lär sig snabbare än andra. Eleverna 
hade observerat sin klass och konstaterat att pojkarna hade mer svårigheter än flickorna. 
Kanske berodde deras svårigheter på okoncentration. Pojkar har större benägenhet än flickor 
att utveckla dyslexi underrättar Stadler (1994; Gillberg & Ödman, 1994 och Myrberg, 2007) 
men frågan är om det går att fastställa? Jag anser precis som de och Ericson (2001) menar att 
flickor oftast är lugna, tysta och tillbakadragna vilket gör att de lättare döljer detta handikapp. 
Tre elever svarade att de eleverna med läs- och skrivsvårigheter blandar ihop ord och 
bokstäver när de läser precis som Sohlman (2000) anser. En elev menade att de kände till att 
elever kan lida av dyslexiska svårigheter. De får då inte känslan för hur ord borde stavas utan 
blir tvungna att lära sig att stava ord för ord. I Myrbergs rapport (2007) styrks detta och 
förklaras med att dessa elever missar att ta till sig kunskaper när de endast koncentrerar sig på 
innehållet i texten. Det viktigaste är klassrumsklimatet. Läraren är där för att stötta eleverna 
och någon kränkande handling får inte förekomma. En elev svarade att det är svårt att hålla 
koncentrationen uppe när det är många som pratar samtidigt. Det gäller att tillgodose alla 
elevers behov som lärare.  

Eleverna emellan 
Fem elever svarade att personen har svårt att läsa och skriva för att bokstäverna bara flyter 
omkring. De läser lätt fel på ett ord p.g.a. att de har blandat ihop bokstäverna. De kan ha 
problem med att veta när det ska vara dubbla bokstäver och när det inte ska vara det. Olika 
färger på skriften kan göra det antingen svårare eller lättare att läsa. Myrbergs rapport (2007) 
beskriver att dyslexi är när en elev har svårigheter fonologiskt. Det betyder att eleven har tal- 
och språksvårigheter. Det styrker Sohlman (2000) genom att detta ofta kan upplevas som att 
eleven har generella svagheter i sitt ljudmedvetande.  Flera elever svarade att dyslexi betyder 
ordblindhet för då eleven har svårigheter med ord, vilket Lindell (1996) också beskriver. 
Lärarna påpekar också att detta stämmer, de redogör vidare att elever med dyslexi uppfattar 
det som att bokstäverna dansar omkring, där har Lindell (1996) samma uppfattning. 
Speciallärarna anser också att dyslexi beror på sociala, psykologiska och pedagogiska 
faktorer. Dyslexi är en störning i språkets fonologiska del som ofta leder till sämre 
självförtroende hos eleven och det poängterar också Lindell (1996; Myrberg 2007). Eleven 
uppfinner då flera olika strategier för att dölja sina läs- och skrivsvårigheter. Det kan därför ta 
många år innan problematiken uppmärksammas. Detta får inte ske anser Stadler (1994; 
Lindell, 1996) och jag anser också att det är en självklarhet att läraren gör sitt bästa för att 
tyda signalerna och göra allt för att upptäcka eventuella svårigheter.   

Förkunskaperna 
Det var svårt för eleverna att svara på vad skillnaden på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
var, då två elever inte kunde svara annat än nej. Dyslexi kan inte tränas bort, det är en diagnos 
menade alla elever. Detta stämmer enligt all litteratur. Lindell (1996) säger att 
funktionsstörningen/handikappet inte går att bota men att minska om individen får rätt hjälp. 
En annan elev gav svaret att dyslexi är grövre än läs- och skrivsvårigheter därför att dyslexi är 
en diagnos som går att få på papper och då kan fastställas.  
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Skolpersonalen gör olika tester och observationer men det beror nog på hur läraren arbetar 
anser jag om det går att ta reda på om eleven har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det 
finns ingen diagnos för läs- och skrivsvårigheter vilket gör att det inte går att fastlägga. 
Samtidigt som läs- och skrivsvårigheter innefattar mycket mer än dyslexi leder det till att det 
diskuteras mer. En elev måste genomgå tester för att ta reda på om den har dyslexi eller inte. 
Det går att göra på skolan som Myrberg (2007; Lindell, 1996; Ericson 2001) beskriver hur en 
utredning går till med hjälp av screeningtester som mäter elevens svårigheter.  

Bemötandet i klassrummet 
Jag tog med denna fråga för att kunna få reda på om eleverna är medvetna om att de har 
elever med dessa svårigheter i sin klass. Det var de och svarade att eleverna själva berättat det 
antingen enskilt eller inför hela klassen. Jag anser att de bästa är att läraren med elevens och 
föräldrarnas godkännande berättar för hela klassen hur situationen är på ett sätt som eleven 
känner sig bekväm i. Det kan uppkomma kommentarer, om var eleven i fråga ska ta vägen när 
denne går till specialläraren. Då kan det vara bra att klassen samtalat om de egna 
egenskaperna styrkor och svagheter. Det gör att eleverna förstår att alla behöver hjälp på olika 
sätt.     

Vad dyslexi kan bero på 
I mitt resultat svarade personerna i min undersökning att en av orsakerna till dyslexi var att 
den är ärftlig. Även här verkar enkätsvaren och litteraturen överens för Gillberg & Ödman 
(1994; Myrberg, 2007) styrker detta. De nämner också att omgivningens höga krav på läsning 
och skrivning på sikt kan påverka hjärnans funktioner. Jag förstår att läsning påverkar 
hjärnans funktioner men var jag själv dyslektiker skulle detta upplevas som skrämmande. 
Uttalar mig inte mer i detta område utan hänvisar till det medicinska perspektivet där Nielsen 
(2005) berättar att det får avgöras av läkare. Svaret på frågan gav litteraturen redan innan 
enkäterna getts ut men jag ville jag kolla om det stämde med verkligheten. Frågan kunde 
säkert ha formulerats annorlunda, svaret blev kort arv. Ordet arv hade inte ens behövt funnits 
med utan frågan hade kunnat vara ”Vad kan orsaka dyslexi?” Svaret hade säkert blivit 
utförligare då men nu styrkte enkätsvaren det litteraturen hävdade att dyslexi var ärftligt.      

Arbetssätt  
Noggrann uppmärksamhet och observation är nödvändigt för att upptäcka dyslexi. 
Träningstiden bör anpassas efter dyslektikerns förutsättningar. Det gäller hela tiden att 
analysera och förbättra hjälpmedel, så att bästa möjliga effekt uppnås för eleven. Lärarna 
säger att de bör samtala med eleven om hur de tillsammans ska arbeta för att uppnå 
läroplanens mål. Eleven får inte uppleva detta som en stressfaktor anser Lindell (1996; 
Nielsen, 2005). Då lärarnas observationer har redovisats är det betydelsefullt att snarast 
möjligt arbeta för att fastställa en korrekt diagnos. Detta kallas för screeningtest förklarar 
Lindell (1996). Utifrån resultatet görs sedan en totalbedömning för att få fram bästa tänkbara 
åtgärdsprogram för just denne elev betraktar Nielsen (2005). Speciallärarna menar att eleven 
kanske först ska remitteras till skolhälsovården för utredning. Den genomförs enligt lärarna på 
minst ett år. Ett bra samarbete mellan, elev, lärare, speciallärare och föräldrar är en 
förutsättning för att utredningen ska kunna slutföras styrker både lärarna och speciallärarna. 
Lärarna menar också att kommer det en ny kollega till arbetsplatsen ska det vara någon som 
informerar, hur skolans åtgärdsplan är utformad och hur samarbetet med speciallärare 
fungerar. Speciallärarna har flera möjligheter att hjälpa eleven. En metod är att läraren hjälper 
eleven att skapa egna berättelser och skriver ner dem. Därefter lästränar eleven dessa texter.  
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Detta underlättar inlärningen och eleven får bättre självförtroende. Hålls elevers 
självförtroende uppe påverkar det motivationen positivt. Detta har tydligt framkommit i 
enkätsvaren och stämmer väldigt bra med min egen erfarenhet. Det omnämns även på flera 
ställen i litteraturen av Lundgren & Ohlis (1995; Säljö, 2000; Dysthe, 2003; Vygotskij, 2007). 
 
Vid olika prov och moment, som en lärare utför kan ett bra arbetssätt vara att ge elever med 
dyslexi mer tid än övriga elever menar Nielsen (2005). Lärarna berättar att vissa uppgifter hon 
ger till sina elever, behöver förenklas eller kortas ner för elever med dyslexi. Prov med allt för 
snäva tidsramar kan vara förödande för en sådan elev. Speciallärarna behöver nog förklara för 
sina elever, att eftersom alla elever är olika kommer det därför att ta olika tid för var och en 
att lära sig läsa och skriva.     
 
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har ingenting med intelligensen att göra påpekar Myrberg 
(2007). Lärarna poängterar att en dyslektiker har lika rätt som andra elever att få tillgodogöra 
sig samma kunskap, trots sitt handikapp. Eleverna i klassen ska förstå att en dyslektiker läser 
långsamt, att vi ger glasögon till den som ser dåligt, den som hör dåligt får hörselapparat osv. 
Vi är alla olika och lär oss inte samtidigt, förmedlar speciallärarna till sina elever.  
 
Olika värdegrundsarbeten kan utformas som arbetssätt beskriver speciallärarna. Lärarna 
använder sig av livskunskap en gång i veckan. Det är två alternativ till att stärka stämningen i 
klassen bland eleverna. En elev med dyslexi förklarar Ericson (2001) är ofta tystlåten och 
tillbakadragen. För eleven är det av stor vikt att fokus hamnar på elevens tillgångar.                  
Handlar det om svårigheter att avkoda ord, som Myrbergs rapport (2007) beskriver är det 
lärarna och speciallärarnas arbete att stärka elevens självförtroende, detta är de väl medvetna 
om. Rapporten beskriver också att de pedagogiska metoderna och diagnostiska testerna ska 
användas för att utveckla elevens fonologiska förmåga, läsförståelse och förmågan att avkoda 
ord. Kunskapsmätningen är då av mindre betydelse. Enligt lärarna finns det olika hjälpmedel 
som lärare kan använda sig av, ett är att arbeta med projektet TIL (tidig intensiv lästräning). 
De elever som har svårt att knäcka läskoden får extra träning redan i ettan och behöver inte 
komma på efterkälken. Ett annat arbetssätt är att introducera böcker som är inspelade på CD 
samt variera undervisningen, så allt inte går ut på att läsa och skriva. Ett tredje handlingssätt 
kan vara att använda Robomemo, Daisy, talsyntes, ljudböcker/klipp/filer, läslinjal, anpassade 
texter samt arbetstid för beroende på elevens förutsättningar. Speciallärarna använder sig av 
ett material som heter Onset-rime. Det kan användas till att träna elevens visuella och auditiva 
svårigheter. Eleven kan träna läsning på olika sätt med hjälp av läslistor, läsa nonsensord, 
avkodning av ord, läsförståelse och genom att träna upp arbetsminnet. 
 
Sammanfattningsvis behöver elever, lärare och föräldrar samarbeta för regelbunden övning i 
läsning och skrivning menar speciallärarna och detta står även i Myrbergs rapport (2007). 
Dyslexi går inte att bota men får eleven rätt hjälp går det att minska svårigheterna menar 
Lindell (1996). I det här sammanhanget säger lärarna och speciallärarna att elever med 
lässvårigheter lättare kan arbeta upp sin läsning, än elever med dyslexi. Slutsatsen jag tar här 
att svårigheterna kan lindras, men det tar tid. Ge eleven den tiden men inte mer tid än som 
krävs, det kan ge motsatt effekt.       

Avslutande diskussion                                                                                                                       
Lärare ska ta hänsyn till och försöka att tillgodose elevernas olika behov, intressen, arbetssätt, 
arbetsstilar och arbetskapacitet. Det gäller att lära känna eleverna från grunden. Läs- och 
skrivsvårigheter måste upptäckas i ett tidigt stadium. Detta underlättar skolarbetet för både 
elever och lärare.                                                                                                                             
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Kritiskt kan frågan ställas: ”Hur kunde skolan på 1970-talet nonchalera dyslexi och lägga ner 
kliniker och läsklasser?” Många elever har därigenom gått miste om rättmätig hjälp och större 
möjligheter att klara sig i detta kunskapssamhälle.                                                               
 
Forskningen och skolan har lyckligtvis under senare år avsevärt förbättrat kunskaperna och 
metoderna. Vikten av anpassade insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter är 
utgångspunkten för att hjälpa eleven genom sin skolgång.  

Ord som: ”bättre läsförståelse, ökat självförtroende, bättre möjligheter i livet, vidare- och 
ökad kunskap” kommer alltid att påverka lärare positivt i sitt arbete. Största arbetet är att 
kunna hålla motivationen uppe hos elever med dessa problem, samt att hjälpa dem på ett 
sådant sätt att deras självförtroende inte förstörs. Det är inte rödpennan som ska till för att 
hjälpa en elev. Det är uppmuntrande samtal, lirkande frågor och ett förtroligt samarbete som 
behövs för att en elev bättre ska komma framåt. Slutligen var det möjligt att få samma svar av 
både litteratur och enkäter men arbetet hade blivit annorlunda om detta inte varit tänkbart.  

Slutsats 
Alla elever är olika och har inte liknande inlärningssätt är inget nytt. Den stora frågan är hur 
en lärare ska tillgodose alla elevers behov. Det görs genom läroplanen, skollagen, föräldrar, 
elever och kollegor. En pedagog bör vara öppensinnad för nya intryck, erfarenheter, vara 
kunskapstörstig och uppdaterad på nya inlärningsstilar för att kunna göra detta. Här är några 
metoder framtagna för att arbetet med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, det finns fler.     

Metodanalys 
Metoden jag använde mig av var enkäter. De enkäter som förmedlade mest information var 
hur två eleverna som tros ha dyslexi upplevde sin vardag. De har inte ännu fått någon diagnos 
ställd. Den ena elevens pappa har en diagnos ställd som dyslektiker. Enkätfrågorna hade 
kanske gett mig andra- och mer utförliga svar, från de övriga eleverna utan dyslexi, om de 
formulerats annorlunda. Jag anser ändå, att informationen ifrån enkätfrågorna gav en stark 
grund för denna studie.   
 
Min förhoppning om att lyckas med enkäten var att lämna ut den till skolorna personligen. Ett 
annat alternativ hade varit att sända den per post. Där kunde jag ha skrivit ett brev och 
förklarat min avsikt. En snygg layout kunde också gjort enkäten mer intressant att besvara. Nu 
skapade jag en personlig kontakt, som gjorde att respondenten ville ta sig tid att svara. 
Enkätfrågor kan medföra färre öppna frågor, än vid intervjuer men som är desto mer 
omfattande att svara på. Jag använde mig av detta. Det kan också vara lättare som respondent 
att ta ställning till frågorna då eftersom de är kortare än vid intervjuer (Bryman, 2002).  
 
Mina enkäter gick ut på att inte ha slutna frågor där respondenten kunde svara ja eller nej. Jag 
använde mig istället av öppna frågor. När jag använde mig av enkäter kunde respondenterna 
besvara den i sin egen takt. All information fanns sedan nerskrivet i enkätsvaren. En svårighet 
med enkäter som har slutna frågor kan också vara att det blir svårt att få respons på. Därför 
gjorde jag öppna frågor och när rektorerna hade tackat nej till intervjuer tog jag vid 
återlämnandet av enkäten tid av respondenten för att samtala om enkätfrågorna och deras svar 
som nertecknades. Om jag skulle ha gjort intervjuer hade risken varit stor att det dragit ut på 
tiden. Då hade jag använt mig av bandspelare.  
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Förslag till framtida forskning 
Det här examensarbetets inriktning var inte att fördjupa mig i vem som bär ansvaret i 
elevernas fall och varför inte en utredning har gjorts? Det är en intressant fråga att studera 
vidare. Två andra aspekter för nya undersökningar kan vara: Har pojkar mer benägenhet att 
utveckla dyslexi än flickor? Är datorn ett bra hjälpmedel i skolan för elever med dyslexi?   
 
Vid läsandet av Myrbergs rapport (2007) framgår att elever med läs- och skrivsvårigheter, 
som har framgång i uppvisandet av andra talanger, får mer uppmärksamhet än elever utan läs- 
och skrivsvårigheter. Är det verkligen på detta sätt? Slutsatsen jag kan dra från min 
begränsade enkätstudie var att alla elever ska få lika mycket uppmärksamhet, oavsett problem 
men på ett individuellt plan av skolans personal.  
 
I Myrbergs rapport (2007) redovisas i en annan undersökning mellan personer som är intagna 
i fängelse, personer i liknande ålder och elever i lägre åldrar, finns det en annan infallsvinkel 
på dyslexi. Den forskningen visar att alla medverkande i undersökningen hade haft liknade 
skolgång. Skillnaden var att de intagna personerna hade under större delen av högstadietiden 
varit frånvarande. De intagna hade bättre läsförståelse, bättre fonologisk förmåga och större 
ordförråd än eleverna i de lägre åldrarna. Ett intressant resultat, eftersom uppfattningen om 
kriminella kan vara tvärtom.           
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Bilaga 1  

Till eleverna 
 
Vet du när du började läsa? 
 
Vet du när du började skriva? 
 
Tycker du att läsning och skrivning fungerar utan problem? Om nej, varför? 
 
Tycker du att det är kul eller jobbigt att skriva/läsa? Om nej, varför? 
 
Vet du att elever kan ha svårt att läsa och skriva? På vilket sätt? 
 
Dyslexi, vet du vad det är? 
 
Vet du vad skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är?  
 
Har du någon med läs- och skrivsvårigheter? Hur vet du det? 
 
Har du någon med dyslexi i klassen? Hur vet du det? 
 
Hur uppfattar du situationen/stämningen i klassen?  
 
Gör du något för den eleven som har svårigheter? 
 
Kan du hjälpa den eleven på något sätt, vilket? 
 
Har dyslexi med miljö eller arv att göra? Varför tror du? 
 
Någonting mer du vill berätta? 
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Bilaga 2  

Till lärarna 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad är dyslexi enligt dig? 
 
Hur upptäcker du att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 
 
Vad är skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt dig? 
 
Hur bemöter du en elev med dessa svårigheter?  
 
I klassen, hur bemöter du andra elevers eventuella nedvärderande attityder? 
 
Hur hjälper du en elev? 
 
Har dyslexi med miljö, arv att göra eller någon annan orsak? 
 
När görs en diagnostisering?  
 
Vad gör du i väntan på en utredning? 
  
Vilka råd skulle du ge lärare inför mötet med en elev med dyslexi?  
 
Något du vill tillägga som inte belysts? 
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Bilaga 3  

Till speciallärarna 
 
Hur länge har du jobbat som speciallärare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad är dyslexi enligt dig? 
 
Hur upptäcker du att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 
 
Vad är skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt dig? 
 
Hur bemöter du en elev med dessa svårigheter? 
 
I klassen, hur bemöter du de andra elevernas eventuella nedvärderande attityder? 
 
Hur hjälper du en elev med? 
 
Har dyslexi med miljö, arv eller av någon annan orsak? 
 
När görs en diagnostisering?  
 
Vad gör du i väntan på en utredning? 
 
Vilka råd skulle du ge en lärare inför mötet med en elev med diagnosen dyslexi?  
 
Något du vill tillägga som inte belysts? 
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