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Sammanfattning  

Denna studie hade för avsikt att undersöka hur pedagoger arbetar med dyslexi i en 

mellansvensk skola, och ta reda på varför vissa barns funktionshinder upptäcks tidigt och 

varför vissa elever faller mellan stolarna. Informationen samlades in via intervjuer med tre 

stycken informanter och läsning av litteratur med aktuell forskning kring problemområdet. 

Resultat visar att barnen med läs- och skrivsvårigheter förbises på grund av olika anledningar, 

såsom att föräldrar nekar till att problemet finns eller att eleven kan vara sen i utvecklingen. 

Vissa barn kan vara duktiga på att undvika problemet, då de inte ser det. Många barn upptäcks 

i god tid på grund av att många skolor använder sig av en screenplan. I den finns olika punkter 

som pedagogerna ska gå igenom i varje årskurs för att eleverna inte ska upptäckas sent i 

skolåren. Det vill säga att skolan arbetar i förbyggande syfte. Pedagogerna vid skolan jag har 

intervjuat arbetar med den så kallade Bornholmsmodellen och det är anledningen till 

screenplanen.   
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Inledning  
Kursplanerna skall anpassas till barnens behov, inte tvärtom. Skolorna skall därför erbjuda 

alternativa kurser som passar barn med olika förutsättningar och intressen. 

(Salamancadeklarationen, 2006, s.24).  

Läroplanen för skolan anser att ”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” (Lpo 94, s.6). 

De flesta arbeten idag kräver bredare utbildning och en viss läs- och skrivförmåga och för 

människor som har läs- och skrivsvårigheter kan detta innebära problem både socialt och 

ekonomiskt (Stadler, 1994). Druid- Glentow (2006) menar att barn som har föräldrar som 

regelbundet läser för sitt barn i tidig ålder får mer erfarenhet av det skrivna språket och kan då 

lättare handskas med skrivandet och kan skilja på talspråk och skriftspråk. Att läsa tidigt för 

sina barn får inverkan på det senare livet exempelvis arbetslivet och högskolan. För att klara 

av studier på en högre nivå som högskola krävs att du har läs- och skrivkunskaper på hög 

nivå, det betyder att ”äga orden” (Druid-Glentow, 2006, s.166). Gillberg & Ödman (1994) 

menar att vuxna människor som aldrig fått en diagnos om att ha läs- och skrivsvårigheter 

känner sig osäkra inför alla krav som ställs på dem i livet. Erfarenheten av misslyckanden 

lever kvar och de undviker gärna det som är främmande för dem och verkar ha svårt för 

förändringar. En person står inför att kunna bli befordrad på sitt arbete men blir rädd och 

osäker då arbetet kan kräva att de bör kunna mer inom läs- och skrivområdet. Det kan då leda 

till en kris, en depression eller så långt som till självmordplaner hos personen. En annan utväg 

om personen inte tror sig klara av att arbeta är den kriminella vägen, och det visar sig att en 

bakgrundsfaktor hos unga kriminella är dyslexi (Gillberg & Ödman, 1994).      

Läs- och skrivsvårigheter är det vanligaste funktionshindret i Sverige (Gillberg & Ödman 

1994). Skolan har en viktig roll för att skapa förutsättningarna för att eleverna ska klara 

samhällets krav på läs och skrivförmågan. Upptäcker man problemen för vissa barn i 

förskoleklass/årskurs ett får barnen bättre förutsättningar för att lättare kunna bli godare 

läsare, och det underlättar skolgången för dem.  Men vad händer med barnen om deras 

svårigheter inte upptäcks i årskurs ett? Vad händer med barnen som faller mellan stolarna och 

hur kommer det sig att det händer överhuvudtaget?  

År 1994 var läs- och skrivsvårigheter vanligt, det är fortfarande lika vanligt. Detta ämne är 

väldigt aktuellt och det debatterades senast i Dagens Nyheter (DN, 8/1-11). 

 

Syfte  
Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna arbeta med dyslexi och försöka 

förstå varför vissa elever inte får hjälpen de behöver i de första skolåren. 

Frågeställningar 
- Hur anpassar pedagogerna undervisningen och praktiken för elever med dyslexi? 

- Arbetar pedagogerna efter den moderna forskningen eller arbetar de på ett annat sätt, 

Varför i så fall?  



 

2 

Avgränsningar  
Eftersom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en vanlig diagnos människor får i dagens 

samhälle och det då är ett stort forskningsområde, har jag valt att avgränsa min studie till att 

fokusera på de elever vilkas funktionshinder inte blir upptäckta under elevernas tidiga skolår. 

Jag kommer att synliggöra pedagogers syn på saken, men även se vad forskningen säger om 

detta, jag har avgränsat mig till en skola i den kommun jag känner till.  



 

3 

Bakgrund 

Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  
Enligt Gillberg & Ödman (1994) betyder dyslexi specifika läs- och skrivsvårigheter och det är 

en av de vanligaste funktionsnedsättningarna i vårt moderna samhälle. Om man ska översätta 

dyslexi så blir det ”svårigheter med ord” (Gillberg & Ödman, 1994, s.15). Det finns många 

definitioner på vad dyslexi innebär och detta är ett exempel på det: ”dyslexi är ett biologiskt 

orsakat tillstånd, som trots normal begåvning och trots adekvat pedagogisk, socialt och 

psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och skrivsvårigheter” (Gillberg & Ödman, 1994, 

s. 16). Det har tidigare tagits upp att dyslexi är ärftligt och Gillberg & Ödman (1994) anser att 

det kan vara ärftligt men det talar mer för att det brister inom fonologins kompetens och att 

det är den som går i arv mellan generationer (Gillberg & Ödman, 1994). Även Andersson, 

(2006) betonar det biologiska arvet. Om ens barn drabbas av läs- och skrivsvårigheter behöver 

föräldrar dock inte vara oroliga över att barnet blir dumförklarad, då läs- och skrivsvårigheter 

inte har med intelligens att göra. Barn som har läs- och skrivsvårigheter kan ha långsam 

läsning och dålig stavning, det betyder att eleven har avkodningsproblem. Dyslexi är en 

vanligare diagnos hos pojkar än hos flickor. Andersson (2006) anser att det kan bero på att 

flickor är tystare och inte tar för sig likadant som pojkar gör och det gör att deras svårigheter 

därför inte upptäcks lika bra.  

Historia  
Sedan slutet av 1800-talet har kunskapen om dyslexi funnits, men först i mitten av 1900-talet 

började forskningen utvecklas på allvar. Det finns olika benämningar för dyslexi, ett av dem 

var ordblindhet. Det uppmärksammades då normal- eller välbegåvade barn fick svårare att 

klara av till exempel högläsning, rättstavning och benämnda tal inom matematiken. 

På 1800- talets senare del var det två läkare som var intresserade av lässvårigheter, den första 

ansåg att kunde man inte läsa hade man en speciell sjukdom och han införde termen 

”förvärvad ordblindhet”. Den andre läkaren införde termen ”medfödd ordblindhet” på grund 

av en pojke som inte kunde läsa då hans syn var dålig, men han hade ingen hjärnskada, 

läkaren drog slutsatsen att orsaken var medfödd (Ericson, 2007). En kyrkoherde ansåg under 

1800-talets senare år att läs- och skrivsvårigheter orsakades av föräldrars vårdslöshet, djup 

fattigdom och okunnighet i stavningen och några barns ”naturfel”. 

Efter ett tag började skolan långsamt anpassa sig efter ny kunskap och barnen blev bemötta 

med en viss förståelse för deras svårigheter. Dyslexi uppmärksammades i mitten av 1950-talet 

i Sverige tack vare en avhandling, den handlade om specifika läs- och skrivsvårigheter och 

medfödd ordblindhet. Så småningom började man ta hänsyn till dessa elever i skolan, och de 

gavs mer tid vid prov och deras slarvfel förklarades som funktionsstörning.  

 Man började använda sig av metodik för att underlätta inlärningen, vilket senare visar sig att 

de inte hade mycket användning för. Under perioden 1970- 1980-talet stannade utvecklingen 

helt upp och vissa menar att denna period gjorde att Sverige inom området inte bara 

stagnerade, utan även gick tillbaka. Gillberg och Ödman (1994) skriver att dyslexi kan vara 

ärftligt men förr utfördes inga diagnoser i den svenska skolan. De samlade ihop alla varianter 

av läs- och skrivsvårigheter under samma hatt och skyllde på sociala och emotionella 

förhållanden. För människor som studerade till speciallärare, psykolog och lärare fanns ingen 

undervisning om dyslexi och det blev inte aktuellt med att tala om dyslexi förrän på 1990-

talet. Då började man forska om vilka orsaker och åtgärder och forskarna gjorde stora 

framsteg. Gillberg & Ödman (1994) skriver att man hittade barn och vuxna som var 
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normalbegåvade men som visade tecken på sämre färdigheter inom läsning och skrivning, för 

den gruppen började man använda termen ”specifika läs- och skrivsvårigheter” men idag 

användes termen dyslexi.  

Forskningen började ta fart igen, och det upptäcktes att läsnings och stavningsproblematiken 

hängde ihop och det visade sig att barn och ungdomar som hade läs- och skrivsvårigheter 

även hade psykiska problem (Gillberg & Ödman, 1994). Från början antogs det att dyslexi var 

medfött, men under 1970- 1980-talet fick svenska skolan en annan inställning. Det påstods att 

andra problem låg bakom det hela till exempel sociala och emotionella faktorer var starka 

orsaker och funktionsnedsättningen var inte medfödd. Det ansågs även att barn med dyslexi 

hade psykiska problem redan från barndomen, och därför drogs slutsatsen att det var de 

psykiska problemen som var orsaken till läs- och skrivsvårigheterna. Idag kan barn få en 

diagnos som visar vad det är som är fel, men under flera år fanns inte dyslexi som en diagnos, 

trots att man visste att barnens dyslexi var orsaken till barnens och familjens psykiska 

problem. Istället beaktade man olika sorters relationsproblem. Barnen som hade dyslexi 

behövde ingen träning av läsning eller skrivning. Det behövdes bara en förstående och 

inlevelsefull attityd för att barnet skulle känna trygghet och den tryggheten skulle sedan 

utveckla en färdighet inom läsning och skrivning, då alla barn bör få mogna i sin egen takt.  

I början av 1990- talet gjordes en ansträngning, till förbättrad undervisning om 

dyslexiproblematiken för studenterna på lärarhögskolan. De fick läsa om dyslexi och om vilka 

svårigheter det kan innebära för dem. Inom vården och psykiatrin börjades dyslexi tas på 

allvar igen, genom att det också forskas på nya åtgärder och hjärnans anatomi finns det en 

lysande framtid för barnen som får diagnosen dyslexi. (Gillberg & Ödman, 1994)         

Dock har forskningen som bedrevs under 1900- talet och 2000- talets första år visat att 

orsakerna kan vara många. Som Gillberg och Ödman (1994) anser Ericson (2007) att det är 

viktigt med välutbildade lärare, och att utvecklingen går framåt så människor har en 

förförståelse för människor som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag belysa vad forskningen anser om läs- och skrivsvårigheter.  

Hur kan man vid tidig misstanke förebygga/underlätta inlärningen för 
elever med dyslexi? 
Enligt Stadler (1994) är det bäst för eleven om man så tidigt som möjligt fångar upp och 

hjälper barnen som har läs- och skrivsvårigheter. På det sättet är det möjligt att minska 

svårigheterna längre fram. Det kan förebygga att eleverna får emotionella eller psykosociala 

problem som kan bli en följd av sitt funktionshinder av att inte kunna läsa. Stadler (1994) 

menar att kan man inte sätta in åtgärder för dessa elever redan i förskolan måste man börja 

satsa i årskurs ett. Inledningsvis görs en screeningundersökning av samtliga elever för att 

lättare kunna se vilka elever som behöver extra hjälp. Screeningundersökningen går till så att 

varje elev enskilt läser ett urval osammanhängande ord för en läspedagog, och efter 

genomgången kan läspedagogen räkna ut hur många av alla orden som blev lästa på ett 

korrekt sätt och se om eleven visar en svaghet inom det fonologiska (Stadler, 1994). Den 

lokala skolan har ansvar att utarbeta ett program som passar skolan och eleverna. Vissa elever 

kan inte göra ett bra arbete i en stor klass. För att deras behov ska kunna tillgodoses är det bra 

om det finns möjlighet till undervisning i mindre grupper (Stadler, 1994). I skolan går 
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undervisning ut på att eleven ska kunna uttrycka sig skriftligt och kunna visa om han/hon lärt 

sig något. För elever där skrivförmågan inte är hög, anser Druid- Glentow (2006) att dessa 

elever ofta kan hävda sig bättre muntligt, vilket är något att tänka på i undervisningen och 

därför individanpassa den. Andersson (2006) anser att om läraren upptäcker att en elev 

kämpar med sin läs- och skrivutveckling bör läraren agera på en gång, för väntar man kan 

problemen förvärras. Eleven kan tappa tron på sig själv och det blir svårare att övertyga 

eleven om att det kan bli bättre om inget görs meddetsamma (Andersson, 2006). Ett barn med 

läs- och skrivsvårigheter är beroende av att vuxna i deras närhet ser, förstår och agerar 

tillsammans, det är också viktigt att barnet känner sig tryggt i hemmet men även skolan. 

Forskarna anser att sätter man in tidiga och kraftfulla insatser när eleverna lär sig läsa och 

skriva, kan det bli avgörande för hur det kommer gå för dessa elever i framtiden och det är 

viktigt att alla skolor har en specialutbildad läspedagog (Andersson, 2006). 

Med dyslexi menas att man har svårt med ord och bokstäver, (www.dyslexi.info). Artikeln i 

Dagens nyheter (DN, 8/1-11) tar upp olika hinder elever ställs inför för att få hjälp med sin 

funktionsnedsättning. Det är svårt att ge exakta siffror på hur många som har dyslexi. Enligt 

artikeln är det cirka 6 procent av befolkningen som har tydlig dyslexi och, cirka 4 procent 

visar tecken på dyslexi (www.dyslexi.info). När elever med läs- och skrivsvårigheter går i 

grundskolan är det inte självklart att de får den hjälpen de behöver, när de sedan börjar 

gymnasiet kan de få hjälpen. När eleverna börjar skolan har de erfarenhet av datorn och via 

datorn kan eleven få hjälp. Till exempel av bokstavsinlärning, talsyntes och ljudböcker, det 

finns material som kan användas men av någon anledning görs det inte. I skollagen kap 2 står 

det ’’i utbildning skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.’’ i kap 3 står det ’’särskilt 

stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.’’ Debattörerna Helena Bross och 

Ulla Föhrer anser att elever som har läs- och skrivsvårigheter diskrimineras i grundskolan. De 

menar att många skolor bryter mot Skollagen nr 2 och 3 på grund av de inte tillhandahåller 

inlästa läroböcker. De tar upp att matematiken blir ett hinder då elever med läsproblem inte 

kan läsa lästalen som finns. På ett matematikprov hoppar eleverna gärna över lästalen då de 

tar lång tid att förstå. Bross och Föhrer (2011) tar upp problematiken med att kunna anteckna 

och skriva av från tavlan, att anteckna samtidigt som eleven lyssnar, det är omöjligt. Skriva av 

från tavlan blir svårt till exempel engelska glosor, skriver eleven av fel från början lär sig 

också fel. Lärare kan underlätta situationen för eleven genom att maila glosorna till eleven 

(DN 8/1-11).      

Anpassad undervisning i klassrummet  
Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta problem med uppmärksamheten och 

koncentrationen, vilket kan göra att dessa elever kan ’’tappa bort sig’’, för de vet inte vad de 

nyss läste. När de skriver kan det hända att de skriver samma ord två gånger, den här 

störningen drabbar inte alla på samma sätt, men man ska försöka upptäcka i vilka situationer 

uppmärksamheten brister (Stadler, 1994). Många lärare blir irriterade över att vissa elever i 

regel alltid kommer och frågar efter en genomgång om vad som skulle göras, läraren kan då 

bli sur över att eleven inte lyssnade på vad läraren nyss sa. Många lärare vet inte att 

dyslektiker kan visa symtom av detta slag och att de inte rår för att de frågar hela tiden 

(Stadler, 1994). Samma forskare menar att dyslektiker har svårt att ta instruktioner i grupp 

och det bör pedagoger uppmärksamma så att skolarbetet kan organiseras upp för eleven så det 

passar honom/henne (Stadler, 1994). Druid-Glentow (2006) anser att det finns en del saker 

som lärare bör tänka på när de har elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen, och alla 

berörda lärare bör vara införstådda med elevens svårigheter så det inte uppstår problem för 

eleven. Druid- Glentow (2006:169) tar upp åtgärder som man bör ta i akt för att stödja eleven 

på ett bra sätt, punkterna är under lektioner:  

http://www.dyslexi.info/
http://www.dyslexi.info/
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- Var generös med tid för inlärning, träning och redovisningar 

- Ge muntliga introduktioner och sammanfattningar 

- Stimulera eleven till aktivt deltagande i muntliga diskussioner 

- Läs alltid det som skrivs på tavlan 

- Ge eleven kopior av overheadmaterial då det kan vara svårt att lyssna och anteckna 

på samma gång 

- Ge eleven materialet i förväg så eleven hinner läsa texterna i lugn och ro 

- Utsätt aldrig eleven för oförberedd högläsning 

- Låt inte eleven schavottera med ett osäkert skrivande på tavlan.    

Dessa punkter bör man tänka på i klassrummet. När eleven ska redovisa arbeten eller skriva 

ett prov kan det vara bra och tänka på till exempel, att vara generös med att ge eleven extra 

tid, försöka låta eleven redovisa muntligt, försöka hitta någon som kan sitta med eleven under 

ett prov så den personen kan läsa upp frågorna och om möjligt låta eleven om han/hon önskar 

få sitta i ett enskilt rum med en resurslärare (Druid- Glentow, 2006). 

 

Elevernas självbild och självförtroende  
Enligt Stadler (1994) har de flesta dyslektiker en negativ självbild och det är på grund av 

deras misslyckanden. De tror inte på sin egen förmåga och de undervärderar sig själva. Det är 

vid skolstarten man tydligt kan se hur självkänslan förändras. Stadler (1994) menar även att 

om eleven bara känner sig misslyckad och otillräcklig försämras inlärningsförmågan och 

intresset för att vilja lära sig något. Många barn försöker kompensera sina misslyckanden på 

olika sätt, vissa blir fysiskt tuffa och utagerande medan vissa försöker gömma sig och blir 

tysta och osynliga. Eleven kan börja visa en attityd som många tolkar som lathet, trots eller 

olydnad, allt detta kan leda till att föräldrar och lärare framkallar negativa reaktioner. Med 

dessa negativa reaktioner kommer också bestraffningar, vilket inte förändrar det faktum att 

eleven fortfarande inte förstår bokstäver. Men hur bryter man denna onda cirkel? Enligt 

Stadler (1994) behöver pedagogen ge eleven beröm och uppmuntran. Men även låta denne få 

uppleva känslan av framgång, vilket stärker självförtroendet, vilket i sin tur kan göra att 

eleven får tillbaka intresset för att lära. Druid- Glentow (2006) tar också upp elevers dåliga 

självförtroende ihop med läs- och skrivsvårigheter, hon menar att dessa elever har erfarenhet 

av att misslyckas och de är ständigt oroliga över att misslyckas om igen och att inte räcka till. 

Hon menar också att skolan har stor roll och är en viktig del i barn och ungdomars liv. Blir 

deras misslyckande allvarliga riskerar vissa elever att gå vidare i livet med en negativ 

självbild, (Druid- Glentow, 2006). Man kan alltid försöka förebygga läs- och skrivsvårigheter, 

ett sätt är att få eleven att tänka ”jag – kan- upplevelser” (Druid- Glentow, 2006, s.167). Att 

tänka på det sättet kan innebära positiva tankar och eleven får också tilltro till deras egen 

förmåga, (Druid- Glentow, 2006). Om en elev har låg självkänsla/självförtroende bör 

pedagogen stärka det för att eleven ska förstå att han/hon klarar av skolan. Druid – Glentow 

(2006, s.19) tar upp fem punkter som exempel på hur pedagogen kan stärka elevens 

självkänsla:  
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- Klara och raka instruktioner 

- Positiva förväntningar ställda på sig själv istället för negativa 

- Rätt ställda krav på sig 

- Tid på sig att kunna arbeta i egen takt 

- Tid att avsluta olika arbetsuppgifter. 

Vissa barn kan få bättre självförtroende av att veta att det finns fler i världen som har samma 

problem och berätta att även finns kända personer som har läs- och skrivsvårigheter. Till 

exempel på sådana är kronprinsessan Viktoria och skådespelaren Tom Cruise. Det ska inte 

överdrivas, men förklara så att eleven inte känner sig ensam med sitt problem. Det kan också 

vara bra för eleven och få höra att alla människor är olika, vissa har lättare för vissa saker och 

andra har svårare som exempel vissa är bra på fotboll och andra är bättre på att spela 

instrument. (Andersson, 2006) Det finns barn som är väldigt begåvade och sällan 

deprimerade, för de kan kompensera tack vare sin allmänna begåvning. Men när eleverna 

kommer upp på högstadiet blir svårigheterna ett faktum då kraven på att kunna automatisering 

ökar i både skrivning och läsning. (Gillberg & Ödman, 1994)  

Bjar och Liberg (2003) ställde frågorna om det fanns språkliga svårigheter i förskolan som 

kunde bli ett problem med läs- och skrivinlärningen och andra svårigheter. De kom fram till 

att det var uppenbart att de fonologiska problemen var gemensamma för deras undersökning 

och deras utgångspunkt. Fonologiska problem är inte det som utgör den största risken för att 

få läs- och skrivsvårigheter, de fonologiska problemen gjorde dock att barnen blev svåra att 

förstå vilket var svårt i klassrummet. Men det visade sig att det tycktes försvinna under de 

tidiga skolåren och det utgjorde inget hinder för varken läsningen eller stavningen. Om man 

har en bristfällig fonologisk medvetenhet sätter det inte stopp för läsinlärningen i alla fall inte 

för avkodningen, och det är den delen av läsningen som brukar relateras till medvetenhet. 

Samtidigt är det inte konstigt att en dålig utvecklad fonologisk medvetenhet kan påverka 

stavningsutvecklingen. Den verkliga riskfaktorn är en kombination av dålig språkförståelse, 

litet ordförråd och syntaktiska begränsningar. Dessa kanske inte behövs för att lära sig att 

avkoda, men för att man ska förstå det man avkodar. 

Olika skolor brukar arbeta efter Bornholmsmodellen
1
 då de anser att det är en bra pedagogik, 

Bornholmsmetoden går ut på att fördjupa och utveckla barnens fonologiska medvetenhet. Om 

skolan väljer att arbeta efter denna modell innebär det att skolan måste föra in nya arbetssätt. 

Som, lyssnande och koncentration, rim och ramsor, uppdelning i meningar och ord, 

uppdelning inom stavelser och uppdelning i fonem. Eftersom barnen aktivt deltar i det nya 

arbetssättet får de variera sin undervisning på ett roligt sätt, där de får hålla på med lekar och 

spel, och får upptäcka språkets delar och på det sättet kan barnens fonologiska medvetenhet 

stärkas. Deras förståelse av alfabetiska principen utvecklas och med tiden upptäcker barnen 

att det finns ett samband mellan språkljuden och bokstäverna. När de förstår sambandet får 

bokstäverna en innebörd och de har knäckt den alfabetiska koden. 

 

                                                 

1
 www.Bornholmsmodellen.se    

http://www.bornholmsmodellen.se/
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Metod  
I detta avsnitt kommer jag belysa vilka metoder som har använts under detta examensarbete 

samt mitt tillvägagångssätt. Jag kommer använda mig av intervjumetod med tre informanter, 

varav två lärare och en speciallärare. Relevant litteratur kommer att användas för att belysa 

bakgrunden och tidigare forskning. 

 

Kvalitativ metod 
Det finns olika vetenskapliga synsätt och ett av dem är hermeneutiken där lägger man vikten 

på forskarens egen uppfattning och helhetsintryck. Inom den kvalitativa metodiken ligger 

vikten på att kunna tolka och förstå resultaten som uppkommer, man ska inte generalisera, 

förklara eller förutsäga dessa.  

Urval och genomförande  
Jag har valt att utgå från tre olika anställda på en mellansvensk skola, två lärare och en 

speciallärare som är verksamma i skolan. Jag valde tre informanter då jag ansåg att det var 

lämpligt antal för hantering i resultat delen. Jag kunde använt mig av fler informanter men jag 

ansåg att de tre informanterna var det jag behövde. Jag ville inte bara ha pedagogers svar utan 

ville ha speciallärarens svar och ville även få tre personers olika syner på saken.  

För att erhålla svaren på mina intervjufrågor genomförde jag intervjuer med personerna. Jag 

träffade informanterna ensamma under någon timme och ställde mina frågor, därefter 

sammanställde jag intervjumaterialet. Jag valde dessa tre informanter, då jag ville ha 

pedagogers kunskap på läs- och skrivsvårigheter. Jag ville ha ett manligt och kvinnligt 

synsätt, och ville också ha en speciallärarens kunskap på området.    

Intervjumetod 
Jag valde att använda mig utav intervjuer i min undersökning. Enligt Stukat (2005) görs det 

skillnad på vilken form av intervju som görs, forskningsintervjun har större krav på sig och 

måste motivera relevansen hos frågorna. Man måste förklara noga hur intervjun gjordes och 

ska kunna visa hur ens tolkningar är välgrundade och giltiga. En annan form av intervju är 

den strukturerande, där är frågornas formulering är bestämd och det handlar i regel om det 

finns mer eller mindre slutna frågor där informanten oftast bara kan svara mellan 

förutbestämda svar. Det finns många olika former av hur man kan genomföra en intervju och 

de innehåller både slutna och öppna förklaringar. I formen omstrukturerande intervjuer ges 

informanten möjlighet att svara mer fritt även om intervjuaren har förutbestämda frågor. Jag 

valde att ställa öppna frågor till mina informanter då jag ville ha så omfattande svar som 

möjligt.  Enligt Stukat (2005) finns det olika tillvägagångssätt för att genomföra en öppen 

intervju, det finns två typer: strukturerad och halvstrukturerad intervjun. Jag genomförde en 

halvstrukturerad intervju då jag ville kunna få följdfrågor från informanternas svar utifrån 

mina frågor, jag ville ha så mycket information som möjligt för att kunna få så mycket 

material som möjligt med mig.  

Jag formulerade mina frågor utifrån mitt syfte med studien och informerade mina informanter 

via mail innan intervjuerna genomfördes. Datumet bestämdes tillsammans för att det skulle 

passa båda parter, jag intervjuade informanterna en och en. Jag informerade om hur 

informationen skulle användas och var arbetet ska publiceras (se bilaga 1).  
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Validitet och reliabilitet 
När en undersökning genomförs samlas det in en mängd av olika informationer, och för att 

man ska kunna använda sig av informationen från det ursprungliga syftet måste dess validitet 

vara godtagbar. Det menas att materialet man undersöker är relevant för problemen och 

ämnesområdet som avser att utresa. Med andra ord kan validitet definieras som ett 

mätinstrument som mäter det som ska mätas (Stukat 2005). Om undersökningen ska få en 

högre validitet måste studiens syfte framträda på ett mer klart och tydligt sätt så att det som 

ska undersökas är det som var avsett att undersökas.  

Undersökningens tillförlitlighet kallas för reliabilitet, det menas hur en metod till exempel en 

intervju ska ge tillförlitliga svar. Undersökningen ska kunna bedrivas av olika forskare och 

vid olika tillfällen, men med samma slags instrument och kunna få snarlika svar. När en 

intervju ska utföras finns det olika metoder som man kan använda för att få en så hög 

reliabilitet och tillförlitlighet. Om intervjun ska få en hög reliabilitet är det viktigt att 

undersökaren har förmågan att kunna bedöma frågorna och svararen, det ligger också stor vikt 

på att intervjuaren har kunskap och erfarenhet vid genomförande av intervjuer. Skulle det vara 

att intervjuaren inte har dessa kunskaper eller egenskaper kan man använda sig av andra 

metoder för att få en högre tillförlitlighet, till exempel inspelning under intervjun, man kan 

även använda sig av en utomstående person som kan finnas närvarande och anteckna 

intervjusvaren.  

Jag använde mig inte utav bandspelare när jag genomförde intervjuerna, eftersom jag som 

person inte kan spela upp materialet och skriva sedan. Jag utförde mina intervjuer och skrev 

samtidigt ner svaren på min dator och hängde jag inte med, frågade jag igen vad informanten 

sa. Efter genomförandet går jag igenom intervjun i huvudet och när jag sedan sammanställer 

intervjun hör jag den i mitt huvud. Detta gjorde att mina informanter kunde fokusera på sina 

svar och mina frågor och kunde känna sig trygga att kunna svara fritt utan att tänka på pressen 

som en bandspelare kan ge.    

Etiskt förhållningssätt  
Stukat (2005) nämner hur viktigt det är att skydda informanternas identitet, om man inte 

kommit överens om något annat. Därför har jag använt mig av fingerande namn istället, jag 

har heller inte nämnt skolans namn eller vilken kommun jag har genomfört min undersökning 

på. Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer har fyra allmänna krav på individskydd vid 

forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Innan jag genomförde undersökningen utformade jag ett informationsbrev 

för att informanterna skulle veta om hur deras identitet skulle användas, jag informerade även 

undersökningens syfte och var arbetet skulle publiceras. Jag informerade om vilka som skulle 

ta del av informationen.    
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Resultat  
I detta kapitel redogör jag för de svar som jag erhållit vid genomförandet av intervjuerna med 

mina informanter. Jag använder mig av fingerade namn som Stukat (2005) förespråkar. 

Intervju  
Jag valde att ställa frågor som handlade om läs- och skrivsvårigheter i olika former, så som 

vad som kännetecknar läs- och skrivsvårigheter, hur man kan underlätta skolsituationen för de 

drabbade. Informanterna har även fått redogöra för hur deras arbetssätt ser ut i arbetet med de 

elever som har diagnosen eller som man upptäckt har läs- och skrivsvårigheter.  

Intervjun med pedagogen ”Helena” 

Jag har intervjuat en lärare som arbetar i en årskurs 6:a, hon har arbetat som lärare i 18 år men 

på den här skolan har hon arbetat i 14 år.  

När det gällde frågan vad som kännetecknar läs- och skrivsvårigheter ansåg Helena att de 

flesta elever upptäcks under de första skolåren, men det finns de elever som på något sätt 

faller mellan stolarna och det finns elever som hinner upp till årskurs fyra. Det märks att de 

har svårigheter när de inte förstår det skrivna språket, de kan inte läsa i någon form och när 

man märker att de inte förstår vad de läser, då är något fel. Det kan också märkas när 

stavningen är ”knagglig”, när de inte har ett språk och inte har orden på rätt plats. Många av 

eleverna får också dålig koncentration. Då de inte förstår något, tappar de intresset för det de 

håller på med.  

När lärare har upptäckt att eleven visar dessa symtom, vad gör de då åt problemen? Helena 

förklarade för mig att då börjar man testa eleven som misstänks ha svårigheter och testerna 

görs i samråd med en speciallärare. Tester utförs för att se om ens misstankar stämmer, hon 

kontaktar också föräldrarna så de är medvetna om att det kommer utföras tester på deras barn. 

När man sedan har upptäckt att något inte står rätt till finns det en del saker som kan göras i 

väntan på en diagnos.  

Jag frågade vad man gör i skolan för att underlätta för eleven innan en diagnos är fastställd 

och fick svaret talsyntes. Helena menade att en talsyntes är ett bra verktyg för eleven men det 

är ingen metod, materialet ska också anpassas till individen. Men det beror också vad eleven 

har för svårigheter, är det läsningen eller skriften, men anpassat material är alltid bra. När 

materialet anpassas för eleven kan man också sålla bort andra svårigheter och kan då lättare 

hitta problemet/svårigheten. Något som också är viktigt när svårigheterna upptäcks sent är att 

man har en diskussion med eleven så han/hon förstår innebörden av problemet. Man ska även 

ringa in problemet, vad det är eleven klarar av samt inte klarar av, att ett åtgärdsprogram görs. 

Man delar upp det vecka för vecka så att det hela inte ska bli för stort för att handskas med för 

eleven.    

Helena ansåg också att det är viktigt att föräldrarna är med och tar del av vad som händer i 

skolan och att de vill veta om det är något deras barn har svårigheter med. Helena måste ta 

kontakt med föräldrarna men menade även att man måste ha lite ”på fötterna” innan man 

kontaktar dem. Annars kan det lätt bli så att allt som sägs under mötet bara är gissningar och 

inte relevant. Hon vill ha gjort en del tester innan och kollat av eleven innan för att kunna ge 

föräldrarna en bra förklaring. När ett åtgärdsprogram skrivs är det viktigt att visa elevens 

styrkor samt svagheter, det ska understrykas vad eleven är bra på för att stärka 

självförtroendet. Det ska utvärderas var åttonde vecka och det ska skrivas och utvärderas i 

samråd med föräldrarna. I programmet ska det finnas olika delmål och de ska vara 
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utvärderingsbara, så att man isolerar problemet och det ska även stå konkret vem som ska 

göra vad under perioden som målet ska uppnås på. Man ska bearbeta ner målen i små delar 

hela tiden så att det blir lättare för eleven att uppnå dem. Om problemen är för stora och 

läraren känner att han/hon inte kommer klara av det, kan man få hjälp av en speciallärare. När 

ett åtgärdsprogram skrivs ska allt som sägs under mötet dokumenteras och är det att 

föräldrarna tackar nej till att bli erbjuden hjälp av en speciallärare, får inte skolan gå emot 

föräldrarnas vilja, men det måste dokumenteras i papperna.  

Finns det ett samband mellan självförtroende och läs- och skrivsvårigheter? Helena tror att 

när man går i årskurs ett till tre är eleven inte lika medveten om att man är annorlunda. Det 

kan bli svårare när de kommer upp i åldrarna eftersom de börjar bli mer medvetna om att de 

inte kan lika mycket som sina vänner och det kan bli mer känsligt. Det finns elever som mår 

riktigt dåligt av det och då gäller det som Helena att förklara att alla är olika, och sedan 

uppmuntra och stötta eleven på bästa möjliga sätt och berätta gärna även om elevens styrkor. 

Det är även viktigt som jag redan skrivit om, är att ha med sig elevens föräldrar, så de vet vad 

som händer och sker med deras barn så de inte blir lämnade utanför. Åtgärdsprogrammen är 

ett bra sätt för föräldrarna att hänga med, men sedan gäller det att försöka har en bra 

kommunikation med föräldrarna och kanske ringa dem och berätta hur det går.  

Intervjun med specialläraren: ”Anna” 

Personen har arbetat på skolan i ca två år. Hon anser att det bästa med hennes yrke är att 

arbeta med barn i alla åldrar, och det känns meningsfullt att hjälpa barn som har svårigheter. 

Att hjälpa barnen som har svårt i skolan känns alltid bra men även att kunna hjälpa sina 

kollegor om de behöver handledning. När man arbetar med eleverna så ofta som hon gör är 

det viktigt att lära känna eleverna och komma dem nära för att då kunna hjälpa dem bättre. 

Hon kan inte tänka sig ett mer utvecklande arbete och det är en ständig utveckling att arbeta 

som lärare.  

På frågan vad som kännetecknade läs- och skrivsvårigheter menade hon att det beror på när de 

upptäcks. Vissa elever kan man se redan i förskoleklass på deras språkliga medvetenhet om 

de kommer hamna i farozonen för att få läs- och skrivsvårigheter. Som lärare brukar man 

upptäcka eleverna som har svårigheter redan under hösten i årskurs ett, de ser vilka som inte 

kommer ihåg enstaka bokstäver. De elever som upptäcks i årskurs tre och fyra kommer aldrig 

att få ett flyt i sin läsning, de kommer att bli bättre med träning, men flytet kommer de inte att 

få. Som dyslektiker kan du fortfarande bli en läsare men aldrig en bra sådan. Ett kännetecken 

för läs- och skrivsvårigheter som syns är läsflytet som är tydligast. Om man upptäcker att 

läsningen inte fungerar, menade specialläraren att då måste inlärningen börjas om.  

Orsakerna till att eleven upptäcks sent i skolåren kan vara att vissa bokstäver inte har fastnat 

hos denna elev, enstaka bokstäver som o och ö. Vokalerna kan också vara svåra att lära sig att 

automatisera genom att de kan låta likadant. Men om det upptäcks tidigt kan man förebygga 

att det inte blir svårare utan lättare med läsningen. När specialläraren har upptäckt en elev 

som har svårigheter, tar hon med sig eleven till sitt rum och testar ljudningen och läsningen 

och kan då se ett mönster av det eleven kan och inte kan, sen vet hon vad de ska arbeta med 

under en period. Genom att läsning och stavnigen hänger ihop och om en elev är osäker på en 

del bokstäver kan det hjälpa att skriva bokstäverna med dess stavelser för att få igång 

läsningen.  

För att förebygga/underlätta inlärningen när man misstänker dyslexi arbetar hon efter 

Bornholmsmetoden. Om en elev inte har kommit igång med läsningen kan de ha problem 

med sin fonologiska medvetenhet, och då är Bornholmsmetoden enligt henne ett bra material 
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att arbeta utifrån. Om en elev i årskurs tre inte klarar av läsningen kollas den 

fonologiskmedvetenheten för att sedan kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Bornholmsmetoden 

är den enda metod som har forskats på att det är den metoden som kan förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. På den här skolan använder pedagogerna sig också av ett arbetsmaterial som 

heter Trulle, men i princip används mest material från Bornholmsmetoden då den anses 

viktigast under de första skolåren. Specialläraren använder den även för de elever som 

behöver den senare. Förutom Bornholmsmetoden finns det andra alternativ för att arbeta med 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter då eleverna kan olika mycket. Exempel på material 

som kan användas är datorprogrammet Lexia, det kan hämtas på internet. Det finns fler bra 

program som man kan hämtas där, men detta är det som denna lärare använder sig av.  

Vad händer med självförtroendet hos eleven när han/hon upptäcker att man är annorlunda och 

inte kan lika mycket som sina klasskamrater? Specialläraren hävdade att ju yngre eleverna är 

när de upptäcker att de har svårare med läsningen än resten, brukar de inte bry sig speciellt 

mycket. Det syns mer när de kommer i årskurs fyra, då kan de börja tappa tron och lusten att 

hålla på med skolarbetet. De kan bli missmodiga därför är det viktigt att upptäcka det tidigt 

för att eleverna inte ska må dåligt av det. Vissa elever har så god självkänsla hemifrån att de 

klarar av det ändå och det är de eleverna som klarar sig bättre senare, men det finns många 

som känner sig ledsna och annorlunda och det mer tydligt ju mer läsning de får i skolan. Det 

finns elever som vänder på det. Kan de inte läsa då tar de en bok och lyssnar på den för att 

kompensera sig själva, att de kan förstå innehållet. Vad hon menade med att eleverna kan 

kompensera sig, är att vissa elever istället kan lyssna sig till svåra ord och kan då kompensera 

sig själva för att de inte kan läsa. De kan lyssna på svåra böcker med svåra ord och bra 

innehåll, vilket kan vara bra för då får de höra hur orden låter och kan då lära sig och få ut 

något bra av det.  

Vad gör man när en elev har fått diagnosen läs- och skrivsvårigheter? Då sätter sig 

klassläraren, föräldrar och specialläraren ner och skriver ett åtgärdsprogram. Där bestämmer 

man hur de ska arbeta vidare för att hjälpa eleven. En del föräldrar vill arbeta vidare hemma 

och för vissa fungerar det inte att arbeta hemma, då får man försöka lösa det genom att skolan 

går in och hjälper till. När ett åtgärdsprogram har gjorts, brukar en uppföljning ske tre till fyra 

gånger per termin för att stämma av hur det går. Går arbetet framåt och har eleven klarat av de 

små mål som har satts upp. Det som är viktigt när man skriver programmet är att eleven själv 

får vara med och förstår varför de skriver det och vilka mål de ska sätta upp. Om det 

diskuteras över elevens huvud kan eleven känna att målen de vuxna satt upp är för svåra eller 

för omfattande. Eleven vet oftast själv vad han/hon kan och kan då också själv säga vad 

han/hon kan klara av under en period på tre till fyra veckor.  

Hur underlättar läraren det för eleven i klassrummet? Specialläraren talade om att läraren kan 

få material av henne så att det anpassas för eleven. Eleven kan få använda talsyntes, men man 

måste hela tiden se till individen, vad han/hon klarar av. Det kan vara att eleven har andra 

bekymmer, som koncentrationssvårigheter som gör att det blir svårt att arbeta i klassrummet 

och då får man se över vad skolan kan erbjuda eleven.    

Vad gör skolan för att eleverna inte ska upptäckas under de senare skolåren? Specialläraren 

har ansvar att påminna de andra pedagogerna att gå igenom screenplanen. Det innebär att det 

finns vissa punkter som pedagogerna ska gå igenom under skolåren och det är olika saker 

beroende på vilken årskurs eleverna går i. Hon försöker ha ”stora öron” så att hon kan hjälpa 

till, och försöker lyssna på de andra pedagogerna om de har problem med vissa elever. Skolan 

har något som kallas för elevrådstid och då sitter specialläraren tillsammans med rektorn och 

en specialpedagog och går igenom alla elever som är aktuella för att se vad de kan göra för att 
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hjälpa dem. Innan detta möte har pedagogerna på skolan meddelat vilka elever som kan 

behöva extra hjälp så de vet innan mötet vilka klasser de ska gå igenom.     

Intervju med pedagogen ”Gustav”  

Han har arbetat på skolan i cirka 10 år.  

Pedagogen anser att kännetecknen för läs- och skrivsvårigheter kan vara problem med att läsa 

i de yngre åldrarna, i de äldre kan det vara svårt med läsförståelsen men de kan läsa skapligt. 

Eleven kan också ha svårt att förstå vad de läser och att stava rätt. Eleverna som går i årskurs 

4-6 kan ha svårt att återberätta vad de har läst, även om eleven har läs- och skrivsvårigheter 

kan de läsa men har svårt att förstå vad de läser och har även svårt med stavningen. 

Pedagogen anser att om inte läsförståelsen finns, eller stavningen fungerar, om eleven stakar 

sig när han/hon läser och om eleven har svårare att läsa längre och svårare ord bör man titta 

närmare på eleven och se om denne har dyslexi. Det är inte bara i svenska och 

samhällsvetenskapliga ämnen som det kan märkas att en elev har svårt för sig, det märks även 

i engelskan och inom matematiken, där kan talfrågor bli svåra. Det är inte lätt att läsa ett nytt 

språk när man har läs- och skrivsvårigheter, det blir ”en snöboll av det hela”.  

För att inlärningen ska underlättas för eleven med läs- och skrivsvårigheter kan eleven få 

enskild undervisning i till exempel matematik. När eleverna läser om olika länder i sina 

böcker och fakta- papper kan pedagogen skriva ut lättare frågor och visa under vilken rubrik 

han/hon kan hitta svaret i. Eleverna brukar även skriva lite om varje land de läst vilket kan bli 

svårt för eleven med läs- och skrivsvårigheter, att veta vad som är relevant och viktigt. 

Pedagogen underlättar genom att stryka under vad som är viktigt att ha med och lära sig, 

annars kan det lätt bli att eleven bara sitter och inte gör något alls eller stör sina klasskamrater. 

Pedagogerna använder sig även av talsyntes för de elever som behöver det, finns även en 

talpenna som de använder sig av. Eleverna får använda sig mycket av datorn i undervisningen 

för att det är lättare för dem. Eleven kan också då själv se hur orden stavas och de kan rätta 

själva. Vissa elever byter skolor ibland och då gäller det att överlämningen går så bra och 

smidigt som det bara går, pedagogen som tar emot eleven bör ha förkunskaper innan 

överlämningen sker. Pedagogen anser att det är viktigt att ha en bra speciallärare som har 

material och som kan utföra tester i mellanrum för att kolla av elevernas kunskaper. Det är 

även viktigt att eleverna får läsa högt lite då och då för och hålla det vid liv och för att 

pedagogerna ska kunna upptäcka eleverna bättre.  

När pedagogen misstänker en elev då rådfrågar han andra kollegor om de vet något eller har 

märkt något med eleven. Om en överlämning har skett rådfrågar han kollegorna på den skolan 

om de hade missat något när eleven bytte skola. Eleven får genomgå tester för att se vilken 

nivå eleven ligger på. Det gäller att pedagogen har” lite på fötter” innan han kontaktar 

föräldrarna. Sedan när det gäller extra hjälp gäller det att eleven är villig att ta emot hjälpen. 

Vill han/hon inte använda sig av specialläraren är det bortkastad tid. Precis som de andra 

pedagogerna på skolan betonar han vikten av att en Screeningplan görs. 

Pedagogen anser att ett dåligt självförtroende kan variera, det är inte alltid att eleven med läs- 

och skrivsvårigheter har det. Vissa elever tycker att det kan vara jobbigt när någon påpekar 

när de stavar fel, men tendenserna är att eleven kan ha dåligt självförtroende i de teoretiska 

ämnena men har bättre i de praktiska.  

När det gäller arbetet mellan skolan och föräldrarna om extra stödinsatser kan responsen 

variera familjer mellan, men det gäller att ha bra kontakt med dem. Föräldrarna kan ibland 

mena att pedagogerna har mer kunskap än dem och anser att skolan får ta ansvaret. Det gäller 
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att föräldrarna kan ta sig tid och hur villiga de är på att hjälpa till. Pedagogen anser att det är 

viktigt att kunna ge positiv feedback till föräldrarna så att de känner att arbetet hemma och i 

skolan ger resultat, till exempel idag fick han/hon alla rätt på veckans ord, idag skrev han/hon 

en bra text nästan utan stavfel. Detta kan göra att föräldrarna blir mer sporrade av att vilja 

fortsätta jobba hemma.  

För att underlätta klassrumsundervisningen anser pedagogen att det gäller att eleven kan 

koncentrera sig. Till exempel som denna skola arbetar med, det är två pedagoger som arbetar i 

två klasser. Dem arbetar med att ena pedagogen tar eleverna som inte kan, och den andra tar 

resten av klassen, det vill säga att man nivågrupperar klassen så de kan hjälpa eleverna som 

behöver extra hjälp. Talsyntes används i klassrummet. Något som underlättar för pedagoger 

och elever kan vara att efter en genomgång kolla av vilka elever som lyssnade och förstår vad 

som skulle göras, och vilka som lyssnade men inte förstod vad han/hon skulle göra. Dock 

finns ett problem, de elever som inte frågar pedagogen om vad som skulle göras utan gör 

uppgiften och kan i slutändan få göra om uppgiften för den uppfattades fel. Det stärker inte 

elevens självförtroende att få göra om hela tiden, utan det gäller för pedagoger och elever att 

de samarbetar för elevens bästa.   

 

Analys och diskussion  
I detta kapitel analyserar och tolkar jag intervjuerna. Som utgångspunkt för detta kommer 

litteraturens samt informanternas syn och tankar inom läs- och skrivsvårigheternas område att 

användas. Avsnittet avslutas med förslag på ytterligare undersökningar.  

Samhället har sett människor som har dyslexi som sjuka, och att det var föräldrarnas fel att 

barnen drabbades av dyslexi (Ericson 2007). Stadler (1994) anser precis som specialläraren 

”Anna”, att ju tidigare man upptäcker och fångar upp elevens svårigheter desto bättre för 

elevens bästa. Svårigheterna kan minskas längre fram, specialläraren talade om elever som 

har dyslexi, hon hävdar att de aldrig kommer kunna få ett flyt i sin läsning men sätts det in bra 

resurser i tid kan eleven lära sig att bli bättre på läsningen. Det kan medföra att människor 

med dyslexi kan studera vidare och få en bra utbildning och senare i livet få ett jobb. Enligt 

Stadler (1994), kan de få problem både socialt och ekonomiskt. Att få ett jobb och utbildning 

kan innebära att personer med dyslexi kan få bättre självförtroende och de får som Stadler 

(1994) anser är viktigt, de får känna känslan av framgång vilket stärker självförtroendet.   

Informanterna anser att självförtroendet är en viktig del för att eleven ska klara av sin 

skolgång, det blir oftast svårare högre upp i klasserna de kommer. Det gäller för pedagogerna 

att uppmuntra och förklara för eleven att det inte är elevens fel och alla behöver ibland extra 

hjälp för att klara av vardagen. Andersson (2006) anser att det kan vara bra att förklara detta 

på ett bra och så pedagogiskt som möjligt men inte överdriva det. Till exempel förklara för 

eleven att vissa behöver glasögon för att kunna se bättre, vissa behöver rullstol för att kunna 

ta sig någonstans, försök få eleven att förstå att han/hon inte är ensam med att ha dyslexi. 

Andersson (2006) anser även att det kan vara bra och berätta att det finns kända personer som 

lider av samma sak till exempel kronprinsessans Viktoria eller som skådespelaren Tom 

Cruise. Det kan också vara en ide’  och att förklara alla är olika bra på olika saker, till 

exempel ta elevens klass, vissa i klassen är bra på fotboll, andra kan spela instrument 

(Andersson, 2006). Informanterna är överens om att elever i de lägre skolåren inte är lika 

medvetna om vad dyslexi innebär för dem, det vill säga eleverna förstår inte innebörden om 

vad läs- och skrivsvårigheter är och vad det betyder för eleven. Det kan göra att de inte känner 
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sig lika ”dåliga” som de kan och göra senare. Det som Druid- Glentow (2006) menar, man 

kan alltid försöka förbygga läs- och skrivsvårigheter men man måste också försöka få eleven 

och tänka i ” jag – kan – upplevelser” (Druid- Glentow, 2006, 167) det kan stärka elevens 

egen tilltro på sig själv och sin förmåga om eleven kan tänka positiva tankar istället för 

negativa.    

Stadler (1994) anser att det är bäst om man tidigt kan fånga upp och hjälpa eleven med 

hans/hennes funktionsnedsättning, i årskurs ett brukar skolorna utföra en så kallad 

screeningundersökning. Det görs för att testa elevernas färdigheter och för att kunna se vilka 

elever som behöver stöd av olika slag, man ser även vilka elever som visar en svaghet inom 

det fonologiska (Stadler, 1994). Pedagogen anser precis som Druid- Glentow (2006) att 

materialet bör anpassas efter individen, då kan han/hon fortfarande arbeta som sina 

klasskamrater. Specialpedagogen arbetar med en metod Bornholm, med denna metod är det 

lättare att arbeta med elevens fonologiska medvetenhet. Man behöver inte bara arbeta med 

den här metoden, det finns datorprogram som eleven kan arbeta med både hemma och i 

skolan till exempel Lexia. Gustav beskrev att skolan använder talsyntes för de elever som 

behöver det, använder sig även utav en talpenna. Talsyntesen underlättar det för eleven då den 

läser upp materialet för eleven, talpennan läser upp enstaka ord vilket kan göra att eleven 

fortsättar att staka enstaka ord istället för att få flyt i sin läsning. 

 Andersson (2006) anser som Gustav, eleverna som ligger i riskzonen bör upptäckas så snart 

som möjligt. Om man istället ”väntar och ser” (Andersson, 2006, 17) kan det lätt bli en 

snöbollseffekt och eleven kan halka efter i dem flesta ämnena. Gustav anser att en elev som 

har läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt för annan språkinlärning till exempel i engelska, det 

blir svårt att lära sig ett nytt språk om de inte har ett grepp om sitt egna. Gustav anser, att om 

man märker en elev som läser” knaggligt”, har svårt med lästalen i matematiken och har svårt 

att koncentra sig bör man kolla upp eleven och utföra vissa tester. Andersson (2006) anser att 

orsakerna som Gustav tog upp är varningssignaler som pedagogerna bör lägga 

uppmärksamhet på. Gustav beskrev att de har undervisning i mindre grupper, det vill säga att 

de delar upp eleverna efter deras nivå. Stadler (1994) anser att det är viktigt för att eleverna 

ska kunna få den hjälp de behöver, det är bra om undervisningen kan individanpassas. Stadler 

(1994) anser som Gustav, att elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt att ta 

instruktioner i grupp, man bör organisera upp materialet så det anpassas efter eleven. Därför 

brukar pedagogen Gustav efter genomgång fråga eleven om han/hon hängde med. Gustav 

brukar stryka under det eleven ska skriva och ge andra frågor som eleven ska svara på, brukar 

också stryka under i vilken rubrik eleven kan hitta svaret i.   

 Forskningen idag menar att det är bättre och viktigare för eleven om dem upptäcks tidigt, och 

det finns även resurser om en elev faller utanför ramen. Bornholmsmodellen är bland de 

nyaste metoderna som skolor idag använder sig av, vilket också skolan informanterna 

arbetade på arbetade efter. Specialläraren tryckte på att pedagogerna arbetar efter metoden, 

för elevernas bästa och metoden är bra för eleverna med dyslexi men också för eleverna som 

kommer igång med läsningen sent, eftersom metoden går ut på att fördjupa och utveckla 

elevernas fonologiska medvetenhet. I den mellansvenska skolan informanterna arbetar på, 

utövar de metoden mest för eleverna som går i årskurs ett till tre. Då det är under den 

perioden eleverna utvecklas och lär sig grunderna för att kunna fortsätta skolan på bästa sätt. 

Specialläraren använder sig av metoden för yngre elever men också för eleverna som har svårt 

med läsningen och stavningen, metoden har mycket bra arbetsmaterial som passar alla elever 

på olika sätt. Pedagogen kan själv sätta ihop ett arbetsmaterial som passar individen. 

Specialläraren anser att det är viktigt att pedagogen individanpassar materialet för att eleven 
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ska lära sig något. Hon anser att det finns många olika material man kan arbeta med för elever 

med dyslexi men hon förespråkar Bornholm då hon anser att den är bra och täcker mycket.    

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka om hur pedagoger arbetar med dyslexi 

i en mellansvensk skola och varför vissa elever får sin läs- och skrivsvårighet upptäckt i tidigt 

och andra upptäcks i skolans senare år.  

Efter att ha läst litteratur och tidigare forskningen inom mitt ämnesområde har jag fått en 

inblick om varför eleverna ibland faller mellan stolarna. Att det inte alltid beror på skolan 

utan det kan finnas andra orsaker som man inte vet om. I resultatdelen framgår det att 

informanterna är överens om att den fonologiska medvetenheten har stor betydelse för om 

eleven ska kunna läs och skriva. Informanterna lika som Bjar och Liberg (2003) menar att 

elever med läs- och skrivsvårigheter kan ibland läsa men de förstår inte alltid vad de läser, 

vilket kan vara en orsak till varför eleverna faller bort i mängden. Informanter är överens att 

elevens skrivstil kan vara ”knagglig”, de kan ha dålig koncentration och de tappar intresset för 

att vilja försöka. Mina informanter i likhet med Stadler (1994) anser att det är viktigt om man 

upptäcker eleverna så tidigt som möjligt för elevens skull och för hans/hennes självförtroende.  

Stadler (1994) anser att det är viktigt att upptäcka eleverna så snart som möjligt vilket jag 

anser nästan är en självklarhet, för både elevens skull men även för familjens skull. Då 

familjen också drabbas, för dem kanske inte förstår varför deras barn inte vill läsa böcker eller 

sina läxor, och varför de hela tiden bråkar om det. Det gäller även att föräldrarna är 

öppenhjärtliga och inte stänger ut problemen och att de kan tala med skolan om det, Gustav 

och jag diskuterade att det är viktigt att föräldrarna kan inse att deras barn har vissa 

svårigheter. Att de inte slår ifrån sig det och menar att deras barn är det inget fel på.  

Som blivande pedagog anser jag att det är viktigt att föräldrarna försöker ta sig tid att hjälpa 

sina barn. Gustav menade att vissa föräldrar anser att eftersom skolan vet vad de arbetar med 

då anser föräldrarna att skolan ska ta över arbetet med barnet. Gustav menade även att vissa 

föräldrar säger att de kan hjälpa till hemma, sedan visar det sig att de i själva verket inte 

gjorde något. Jag förstår att med dagens samhälle med skilsmässor i många familjer, vänner 

som tydligare blir allt viktigare och träningar överallt, kan göra att det blir ett problem med att 

hinna med att hjälpa barnen. Med intresset för barnets bästa anser jag att försöker man så kan 

man, bara man vill och jag tycker föräldrarna bör göra mer. Det behöver inte vara mycket, 

men som till exempel Andersson (2006) anser, hälsa på i skolan någon gång och se hur 

pedagogerna arbetar med eleven. Få lite tips av pedagogen om hur de kan arbeta hemma, om 

vilka material och övningar de kan använda, det behövs inte mycket. Andersson (2006) anser 

att det inte behövs mycket, en sak kan vara bokstäver på kylskåpet, det blir en 

bokstavsträning, föräldrarna bör också läsa för barnet men också med. Jag förstår att alla 

föräldrar inte har tid eller möjlighet att hjälpa sina barn, men att göra ett försök är bättre än 

ingenting.  

Det är viktigt att elevers svårigheter upptäcks i tid för deras framtids skull, livet är svårt att 

leva och blir inte lättare om man inte kan läsa eller skriva. Alla yrken idag kräver att man bör 

kunna läsa och skriva, många arbetsgivare vill även att du ska ha studerat vidare. Arbeten blir 

svårare att få utan bredare utbildning, men det kan också vara svårt att läsa texten på en film, 

betala räkningar och gå och handla. Har man inget jobb kan bli som Stadler (1994) anser, 

problem både socialt och ekonomiskt. Skolan har ett stort ansvar att lära barnen att läsa och 

skriva redan i årskurs ett och för eleverna som inte klarar av det sätter man in extra hjälp. Som 

jag skrev tidigare, är det inte bara skolan som kan göra något för barnen utan även 

föräldrarna. Druid- Glentow (2006) anser om föräldrarna läser regelbundet för barnen i tidig 
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ålder får barnen mer erfarenhet av det skrivna språket och lär sig skilja på talspråk och 

skriftspråk.  

Jag anser att litteraturen förklarar många olika metoder på hur det går att hjälpa individer som 

har läs- och skrivsvårigheter, vilket jag som blivande pedagog kommer ha mycket nytta av i 

framtiden. Jag anser att det är bra att informanterna på skolan visade att de arbetar med 

Bornholmsmetoden som visar sig fungera för många elever.  Det är viktigt att skolorna 

föregår med bra exempel på hur pedagoger arbetar för elevens bäste, det jag ville se med min 

undersökning var om skolorna arbetar enligt senaste forsknings rön. Denna skola gjorde det 

på många sätt till exempel de arbetar efter Bornholmsmetoden och datorn som 

kompensatoriskthjälpmedel, vilket inte sker på alla skolor. Det är även viktigt att skolan följer 

med i utvecklingen och inte stannar inom samma metod, för den metoden fungerar inte alltid 

på alla elever.   

Informanterna beskrev hur de arbetar med datorn som ett hjälpmedel, att de arbetar med 

talsyntes och talpenna. Vilket är bra, dock var detta en skola av många som har den 

möjligheten. En artikel i Dagens nyheter den 8/1-11 visar att alla skolor inte har den 

möjligheten eller inte vill. I artikeln fanns många olika förslag på hur skolorna kan arbeta för 

att underlätta undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, till exempel talsyntes, 

bokstavsinlärning och ljudböcker. Virket finns, menar debattörerna Helena Bross och Ulla 

Föhrer men det utnyttjas inte på det sättet det skulle behövas. Det går att köpa ljudböcker i 

alla bokhandlar och nästan alla elever har en mp3-spelare. En dator finns i nästan varje hem 

vilket gör att eleven kan få sitt skolmaterial hemskickat och eleven kan då också använda sig 

av talsyntes. Pedagogerna Gustav och Helena är medvetna om problematiken att eleverna inte 

hinner skriva av från tavlan eller hinner anteckna medans de talar, de brukar efter 

genomgången fråga eleven om han/hon förstod och återberätta vad de tidigare sa. De brukar 

även ge eleverna med svårigheter mer tid under prov, och enskild hjälp med matematikprov. 

Denna skola och dess pedagoger är medvetna om problemen eleven kan utsättas för, och är 

förberedda och hjälpen finns, vilket jag anser som positivt för eleverna. Bross och Föhrer tar 

upp i artikeln, varför ska elever slösa sin tid på skolan när de inte lär sig något, eftersom de 

går i skolan för att få en utbildning och lära sig något.      

 

Förslag på ytterligare studier  
Jag har i denna studie fokuserat mig på en skola och tre olika informanter, för en vidare studie 

skulle man kunna utveckla det hela med att undersöka hur alla skolor i kommunen arbetar för 

elever som fallit mellan stolarna. Man kan ha fler intervjuer, intervjuat eleverna om vad de 

anser att skolan gör för dem. Att även intervjua föräldrar som har barn med läs- och 

skrivsvårigheter.  
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Bilaga 1  
Brev till informatörer  

 

Hej, jag heter Janaki Strömberg och jag ska läsa min sista termin på lärarprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Jag ska skriva min examensuppsats och skulle behöva din hjälp för att få 

fram svaren på en del frågor, min uppsats kommer att belysa läs- och skrivsvårigheter, vad 

skolan gör och inte gör. 

Ditt namn kommer inte finns med i uppsatsen, det du säger kommer läsas av mig själv och 

min handledare och det är bara vi två som kommer veta ditt namn och vilken skola som du 

arbetar på. Jag uppskattar verkligen om du skulle kunna ta dig tid för att svara på mina frågor. 

Tack så mycket på förhand, 

Med vänlig hälsning Janaki Strömberg 

Hur ni kan få tag på mig, Mail: janaki_87@hotmail.com mobil nr: xxxx 

Min handledare är Bengt Nilsson, han kan du nå på mail, Bengt.Nilsson@hig.se telefon nr 

han kan nås på, skolan: xxxx eller mobilen: xxxx  

 

mailto:janaki_87@hotmail.com
mailto:Bengt.Nilsson@hig.se
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Bilaga 2  
Intervju frågor: 

 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad är det bästa med ditt yrke?  

 Vad tycker du kännetecknar läs- och skrivsvårigheter? 

 Hur visar det sig att en elev har läs och skriv? 

 Hur kan man vid tidig misstanke förebygga/underlätta inlärningen för eleven? 

 Vilka metoder används i skolan vid läs och skriv, vid läsning och skrivning? 

 Vad gör du när du misstänker att en elev har läs och skriv? 

 Vilket samband finns mellan självförtroende och läs och skriv? 

 Hur samarbetar pedagoger och föräldrar kring elevens extra stödinsatser? 

 Hur underlättar man klassrumsundervisningen för dessa elever?  

 Vad kan du göra för att hjälpa till med efter och före en diagnos? 

 Vad har du för ansvar i allt? 

 Hur mycket resurser kan du sätta in? 

 Hur mycket kontakt har du med elevens föräldrar har du? 

 Är skillnaden med att få hjälp när man har en diagnos eller inte? 

Speciallärare: 

 Vad gör ni för att eleverna inte ska falla igenom stolarna? 

 Vad har ni för plan på skolan för att de inte ska hända? 

 

 

 

 

 

 


