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Titel: Läs och skrivsvårigheter – Stöttande arbete för elever med dyslexi 

Engelsk titel: Literacy difficulties – supporting the work of student with dyslexia 

Författare: Louise Larsson 

Handledare: Jenny Magnusson 

Datum: April 2010  

Abstract: Purpose: my aim was to explore ways that teachers can support students with 

dyslexia and what/ which tools some teachers / special education teachers use to facilitate 

students. 

Method: I used a quantitative method by interviewing some regular teachers and special 

education teachers 

Results: In my study, I learned how some teachers can support students by reading loud to 

them; a main task for the teachers could be to create the love of reading for the students. That 

task was reinforced by students' self-image. 

Keyword: Dyslexia, learning methods, tool, jacking and read and writing difficulties 

Nyckelord: Dyslexi, inlärningsmetoder, hjälpmedel, stöttning och läs- och skrivsvårigheter.  
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1. Inledning/ Bakgrund: 

I dagens samhälle ställs det höga krav på läsning och skrivning. Vi människor ska kunna läsa 

instruktioner, skriva ett cv och andra viktiga dokument. Enligt Ingemar Emanuelsson(1983) 

stämmer det överens med vad han betonar genom att omgivningen har en förväntan att 

eleverna ska lära sig att läsa efter en metod som skolorna förespråkar. Han betonar också att 

om elever ska få en bra start i sin läsutveckling skall de motsvara med det tänkta mönstret, att 

på ett adekvat sätt lära sig läsa (Emanuelsson, 1983 s.24). Dagens höga krav på läsning och 

skrivning gör att det kan finnas elever som är sena i sin läsutveckling genom att de har 

svårigheter att knäcka läskoden. Det i sin tur kan leda till att elever får läs- och 

skrivsvårigheter eller till och med dyslexi (Emanuelsson, 1983 s.24). 

På senare tid har dyslexi blivit ett större samtalsämne.  

I en undersökning som Stefan Samuelsson & Gunilla Svanfeldt gjort belyser de en viktig 

ståndpunkt vilken är; 

Vi kan också konstatera att kraven på läs- och skrivfärdigheter har ökat 

successivt och är i dag mycket högt ställda, samt att förekomsten av läs- och 

skrivsvårigheter i en population anses i de flesta länder med ett alfabetiskt 

skriftsystem vara så hög som 10-15% både bland barn och vuxna (Samuelsson 

& Svanfeldt, 2007:31). 

 

De understryker också att i Sverige är läs- och skrivsvårigheter det vanligaste 

funktionshindret och både barn och vuxna upplever ofta svårigheter med mötet av 

skriftspråket i skolan och på arbetet (Samuelsson, Svanfeldt, 2007 s.31).  

 

Ingrid Häggström (2003) betonar att ”trots förebyggande insatser före själva läsinlärningen 

kommer det alltid att finnas barn som utvecklar läs- och skrivproblem av större eller mindre 

omfattning” (Häggström, 2003:246).  
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Skolan har ett stort ansvar genom att låta eleverna få använda sig utav språket inom tal, skrift 

och läsning. Därmed får eleverna en ökad kunskap att förstå sig på litteratur och annan 

information. För att eleverna ska få utveckla sin läs- och skrivförmåga ska lärarna uppmana 

och stimulera de till att få använda sina egna erfarenheter. Genom detta kan de själva 

upptäcka sina kunskaper i språket. Det som även är viktigt för en lärare är att samarbeta med 

eleverna. Genom detta får de mer kunskap om språkets uppbyggnad (Skolverket, 2000).  

När det handlar om elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi står det inte specifikt i 

styrdokumenten utan de ingår i termerna ”elever med behov av särskilt stöd eller elever med 

särskilda behov”(Skolverket, 2006 s.12). Det är hela skolans ansvar, både rektorer, lärare och 

andra aktörer som ska se till att alla elever får sina behov tillgodosedda. 

Alla som arbetar i skolan skall 

 Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

 Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande  

Läraren skall 

 Utgå från varje enskild individs behov, förutsättning, erfarenheter och tänkande 

 Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 

2006 s.12). 

 

För vissa elever som har det svårt att knäcka läskoden kan detta ha orsakats av en negativ 

påverkan i deras läsinlärning. Margareta Carlström skriver i sin avhandling att ”de läs - och 

skrivsvaga upplever sig ha svårigheter med allt i skolan. Rädslan för att utsättas för något man 

inte klarar av skapar stress vilket inte heller befrämjar inlärningen” (Carlström, 1996, 

2007:91). Annat som kan påverka elevers svårigheter med läsning och skrivning är som 

Ingrid Häggström berättar i sin avhandling Elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi att 

eleverna kan känna att ”besvikelsen och frustrationen blir då stor av att läsförmågan inte 

utvecklas i takt med kamraternas eller i den takt de själva förväntat sig” (Häggström, 

2003:237).  
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Emanuelsson menar att man som lärare förstår vikten av att hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter genom att ge eleven stimulans och stöd utifrån deras utvecklingsnivå. Eleven 

skall känna sig delaktig i arbetet där han eller hon tillhör. Det är även viktigt att läraren låter 

eleven få använda sin förförståelse och upplevelser som en utmaning för fortsatt träning av 

deras inlärning (Emanuelsson, 1983 s.27). 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur man som lärare kan stötta elever med dyslexi. 

Det som kommer att undersökas för att få reda på mina frågor är vilka metoder och 

hjälpmedel som pedagogerna använder sig av för att underlätta för eleverna att få en ökad 

förståelse för problematiken. Min undersökning kommer att vara till nytta för elever, 

pedagoger samt föräldrar. 

 

Frågeställningar: 

 

Huvudfråga 

Hur kan man som lärare stötta elever med dyslexi? 

 

Andra frågeställningar 

Hur kan en lärare upptäcka dyslexi? 

Vilka hjälpmedel och metoder använder lärare/ specialpedagoger för att underlätta för elever 

med dyslexi? 
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3 Teori och tidig forskning 

I det här kapitlet kommer fokus att ligga på dyslexi som begrepp, fanns begreppet för 100 år 

sedan? Och vad hade man för metoder då, jämfört med idag? Vidare följer olika metoder som 

vissa lärare arbetar med. Kapitlet avslutas med att jag ska ta upp olika hjälpmedel och 

åtgärder man kan använda sig utav för att underlätta dyslexi.    

 

3.1 Definition av Dyslexi förr och nu  

I inledningen tog jag upp att det är ett stort krav att kunna läsa och skriva i dagens samhälle. 

Det har varit ett krav länge. Under 1593 fick eleverna sina läsfärdigheter genom att memorera 

bibeln. Britta Ericson beskriver att det var ”föräldrarnas ansvar att barnen lärde sig att läsa 

och vid husförhören kontrollerades läskunnigheten” (Ericson, 1996, 2007:23). 

Läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades först under 1800- talet. Det uppmärksammades 

först av läkare genom att de antydde att det var en sjukdom. Läkaren skrev att lässvårigheter 

orsakades av ”förvärvad ordblindhet” (Ericson, 1996, 2007:24). Andra orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter under den tiden var som Britta Ericsson beskriver i sin bok Utredning av läs- 

och skrivsvårigheter ”föräldrarnas vårdlöshet, djupa fattigdom och okunnighet i stavning dels 

och några barns naturfel” (1996, 2007:51). Först fanns det inte många åtgärder som kunde 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Det som eleverna fick göra var att gå om en eller 

fler klasser. De första hjälpklasserna inrättades 1879 i Norrköping (Ericson 1996,2007 s.24).  

1930 förändrades synen på läs- och skrivsvårigheter. Från början antydde forskarna att 

problemet var medfött, men under 30-talet kom en psykolog som hette Monroe på att det 

finns flera andra faktorer till orsakerna. Monroe menade att dessa var orsaksfaktorer: 

 begränsad inlärningsförmåga 

 Medfödd eller förvärvad neurologisk defekt 

 Konflikt mellan hjärntendenser 

 Dålig perception 

 Dålig hälsa 
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 Dålig syn och hörsel 

 Dålig miljö 

 Dålig skolundervisning 

(Ericson, 1996, 2007:26). 

Det infördes även en läsklass för elever som hade en bristande förmåga för läsning och 

skrivning. I dessa klasser fanns det olika hjälpmedel som kunde stödja elever som hade läs- 

och skrivsvårigheter, men för att gå i dessa klasser behövdes först en utredning. Britta Ericson 

(1996, 2007) beskriver hur man utredde elever som misstänktes ha läs- och skrivsvårigheter. 

En metod som lärarna använde sig utav var ett högläsningsprov. Genom detta prov låter 

lärarna elever läsa upp ord på en minut, då kan lärarna se hur elevers förmåga att avkoda 

ligger. Om resultatet visade sig att eleverna hade svårighet fick de specialundervisning 

(Ericson, 1996,2007 s. 27). Andra utredningsmetoder som lärarna använde sig av var ett 

profilschema som ingick i fyra kategorier. Britta Ericson (1996, 2007) staplar upp dessa och 

de var: observations – och iakttagelseförmåga, visuell och auditiv inpräglingsförmåga, 

förståndsfrågor och kunskapsprov (Ericson, 1996, 2007 s.28). 

 I resultaten av dessa profilscheman fick man en översikt över elevens 

 uppvisande samt precisionen i förhållande till levnadsålder och intelligensålder 

 inom varje avdelning (Ericson, 1996, 2007:28).  

 

Under 1970-talet blev det en samhällsförändring i Sverige genom att forskarna fick en annan 

syn på läs- och skrivsvårigheter. Britta Ericson berättar att nu ligger inte problemet hos 

föräldrarna utan nu var det skolan som orsakade problemet (Ericson, 1996, 2007 s.29). Hon 

hävdade även att ”om skolan fungerade som den borde, ansåg man, skulle knappast speciella 

insatser behövas och inga barn skulle förvisas till specialklasser”(Ericson, 1996, 2007:29). 

Annat som hände under denna tid var att de avskaffade läsklasser. Elever med läs- och 

skrivsvårighet fick flyttas över till vanliga klasser. I dessa klasser fick eleverna hjälp och stöd 

av lärarna.  

Slutligen under 1990- talet hade skolorna dåligt med resurser. De hade även dåligt med 

kompetent personal som kunde utreda och hantera elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Ekonomin var inskränkt och de fick skära ner på speciallärare (Ericson, 1996, 2007 s.31). När 

de fick minska på personal, fick man en överblick över att elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte fick tillräckligt med stimulering och kunde därmed inte utvecklas. 

Forskarna kunde även se att eleverna internationellt fick mer adekvat hjälp än eleverna i 

Sverige. När de fick se denna förändring började lärarna och politikerna förstå själva 

problemet och sökte efter kunskap om fenomenet genom att åka på olika studieresor. Andra 

saker som politikerna gjorde under förändringen var att de startade olika utbildningar för 

lärare som handlade om läs- och skrisvårigheter. Genom detta fick lärarna en möjlighet att få 

mer kunskap om hur de kunde hantera elever som de misstänkte ha läs- och skrivsvårigheter 

(Ericson, 1996, 2007 s.32). 

 

Nu på senare år har forskare och teoretiker fått en annan syn på dyslexi. Dyslexi betyder 

svårighet med läsning (Lindell, 1996 s.19). Dyslexi innebär även det som Ingrid Häggström 

(2003) påpekar i sin avhandling att elever ”har svårigheter att skilja på den minsta 

byggstenen, fonem” (Häggström, 2003:239). Det vill säga att elever har svårigheter att 

uppfatta former på orden, innehållet och sammansättningen av ljuden (Lindell, 1996 s.20).  

Läsk – projektet (010801) definierar dyslexi på följande sätt: 

Att det är ett handikapp som bidrar till att en elev har svårigheter med läsning och skrivning. 

De talar även om att elever har svårt att  

 uppfatta hur ord är uppbyggda av enskilda språkljud, svårt att uppfatta 

 ordningsföljden av språkljud i ord och svårt att förstå sambandet mellan det 

 talade ordet och bokstäverna i skrift (men i svårt att förstå ordet!) 

    (Läsk – projektet 010801:4.4). 

Dyslexi yttras på olika sätt, vanligaste sättet att upptäcka dyslexi är att iaktta hur eleverna är 

på samlingen. De kan till exempel tycka att läsning eller olika språklekar är tråkiga. Läraren 

ska också tänka på att det inte bara handlar om att eleverna behöver ha svårigheter med 

läsning. Det kan även vara svårigheter med talet och det skrivna språket (Häggström, 2003 s. 

242).  
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Här är några punkter på hur man kan upptäcka dyslexi. 

 Har svårt med nya främmande ord 

 Har svårt att lyssna, att hålla rätt på saker och ting 

 Blir bråkig i skolan eller försöker hålla sig undan – är tyst och vill inte synas 

 Glömmer hemuppgifter, glömmer boken i skolan eller hemma  

(Lindell, 1996:32). 

 

Det finns olika sätt att upptäcka dyslexi när det gäller läsning och skrivning. 

Här är punkter för läsning: 

 Läser långsamt 

 Läser hackigt och trevande 

 Läser för fort och gissar 

 Stannar upp och läser om 

 Utelämnar eller läser fel på småord och ändelser 

 Kastar om bokstäver till exempel bar – bra eller börd – bröd 

(Stadler, 1994:22). 

Punkter för skrivning: 

 Är osäker på bokstävers form och ljud 

 Utlämnar vokaler  

 Kastar om konsonanter 

 Har dålig handstil på grund av svag motorik 

 Skriver otydligt för att dölja stavfel (Stadler, 1994 s.25). 
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3.2 Olika metoder för läsinlärning 

Wittingmetoden 

Wittingmetoden grundades av Maja Witting under 70-talet. Hon arbetade med elever som 

hade svårigheter med läsning och skrivning. Därmed startade hon en metod som innehöll både 

de tekniska och de innehållrika delarna.
1
  

Metoden är principfast och lägger stor vikt på inlärning och övning av symboler och hur man 

befäster sambandet mellan bokstäverna och deras ljud (Stadler, 1994 s.48).    

Teknikdelen som ingick i hennes metod utgick ifrån att man ska koppla ihop bokstäverna med 

språkljuden. Genom språkljuden måste orden både hållas samman och hållas isär för att bilda 

en helhet. Denna del måste eleverna öva mycket för att kunna lära sig orden och ljuden i 

bokstäverna. Teknikdelen är mycket strukturerad och är styrd av läraren. Slutligen ingår även 

en så kallad avlyssningsskrivning. I avlyssningsskrivning ska man i första hand som elev 

lyssna på språkkombinationen. Därefter ska eleverna upprepa vad de hörde och sedan skriva 

ner och forma bokstäverna för att se sambandet mellan ljudet och tecknet. Lärarna använder 

denna del, eftersom eleverna ska kunna använda alla sina sinnen och kunna koncentrera sig.
2
  

Innehållsdelen handlar om att elever ska få en förståelse under sin läsning och skrivning. 

Denna del lägger även stor vikt vid att eleverna ska få göra individuella saker. Innehållsdelen 

sker på egen hand och eleverna hämtar sitt material utifrån sina erfarenheter. Slutligen ingår 

ett så kallat fritt associerande, det vill säga man använder inga läroböcker utan man går ut i 

skogen eller ut i miljön. På så sätt arbetar man med språket. Därefter går man till klassrummet 

och diskuterar orden. Läraren ställer öppna frågor om till exempel hund eller träd. Allt detta 

handlar om hur eleven själv kan uppleva sin kunskap inom sitt språk och att de ska få ta eget 

ansvar genom att kunna rapportera och reflektera kring sin kunskap av sitt sätt att arbeta med 

språket .
3
 

  

                                                           
1
 <http://www.wittingforeningen.se/wittingmetoden.asp> (2009-10-13). 

2
 <http://www.wittingforeningen.se/wittingmetoden.asp> (2009-10-13). 

3
 <http://www.wittingforeningen.se/wittingmetoden.asp> (2009-10-13). 
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Avslutningsvis säger Ester Stadler i sin bok Dyslexi en introduktion att  

 Denna metod används med framgång vid ominlärning av läsningen i de fall den 

 först lärinlärningen helt har misslyckats. Den är inte någon snabb eller lätt 

 metod, men den är i gengäld effektiv och leder till resultat. Många dyslektiker 

 har vittnat om att de har erövrat läsfärdighet med hjälp av Wittingmetoden. 

     (Stadler, 1994:49) 

 

Ordbildsmetoden 

Ordbildsmetoden uppkom 1906 av Anna Kruse och Laura Löwenhielm. De startade metoden 

genom att först undersöka hur elever skaffade sin kunskap innan de började i skolan. De 

tittade även på hur barnen lärde sig när de tittade på bilder och skapade sitt språk utifrån 

dessa. Barnen upprepade orden och när de såg bilden igen kunde de uttala orden. Annat som 

uppmärksammades var att barnen själva upptäcker hur ljudet och bokstäverna hänger 

samman. Till skillnad från ljudmetoden som handlar om inlärning genom bild av små ord som 

till exempel och, om, handlar ordbildsmetoden om att man arbetar med helordsinlärning 

(Stadler, 1994 s.50).  

Enligt Ester Stadler (1994) används inte denna metod väldigt mycket i Sverige. Den används 

för det mesta på särskolor där elever inte kan använda sig av ljudmetoden som handlar om att 

sätta bokstäver och ljud till en helhet så ord och meningar bildas (Lindell, 1996 s.57). Den 

testades i stockholmsskolan på 20-talet, men avskaffades snabbt eftersom den inte gynnade 

elever som var läs- och skrivsvaga (Stadler, 1994:50).  

I undervisningssyfte sker denna metod på följande sätt att man ska hitta sambandet mellan 

ordet och bilden. Lärarna lär ut de ord som eleverna behöver i sociala sammanhang som till 

exempel dörr, smörgås, telefon och utgång. Undervisningen lägger en stor vikt vid att 

kombinera ord med bild så det kan ske spontant. Genom detta upptäcker elever den 

alfabetiska principen. Det vill säga att de kan läsa ord de inte känner igen och utifrån ljudet 

(Stadler, 1994 s.51).  
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Avslutningsvis kan denna metod användas redan i småbarnsåldern. Denna metod är passande 

för yngre barn eftersom det som Ester Stadler (1994) berättar är att 

  

 Barnens kognitiva förmåga är i småbarnsåldern inte tillräckligt utvecklad för att 

 tillämpa den alfabetiska metoden med ljudanalys. De känner dock till bilder och 

 kan komma ihåg hur ordbild ser ut, om man målmedvetet tränar dem (Stadler, 

 1994:51).  

 

Läsning på talets grund, LTG 

LTG praktiserade först i USA och Nya Zeeland. 1974 uppkom denna metod i Sverige. 

Kvinnan som utvecklade metoden i Sverige hette Ulrika Leimar. Hon startade den eftersom 

hon antydde att de andra metoderna var för lärarstyrda och strukturerade.  

LTG- metoden handlar om att eleverna själva ska ta eget ansvar för sin inlärning och sin egen 

utvecklingsmöjlighet (Stadler, 1994 s.52). Ester Stadler (1994) betonar även att denna metod 

handlar om att  

 Elevens roll är att vara aktiv och skapa sin egen inlärningsprocess. Lärarens roll 

 ska vara mer som en arbetsledare än en undervisare. Eleverna ska strukturera 

 och planera sin inlärning (Stadler, 1994:52).  

Det är individanpassat och läraren ska vara där som ett stöd och stimulera elevens egen 

inlärning. Annat som är utgångspunkten för denna metod är att eleverna använder sitt eget 

språk och använder inte läroböcker.  

En annan utgångspunkt som Ester Stadler (1994) lägger stor vikt vid är att ”gemensamma 

upplevelser och en gemensam begreppsvärld ska vara den naturliga utgångspunkten i läs – 

och skrivundervisningen” (Stadler, 1994:52). Det vill säga att LTG- metoden handlar oftast 

om att eleverna samarbetar med andra. Det gör de genom samtal där eleverna ska komma 

fram till något gemensamt som till exempel hur de ska lära sig språket eller något annat ämne. 

När en lärare ska välja att arbeta med LTG- metoden måste de ha kunskapen om den 

traditionella läsinlärningsmetodiken. Ester Stadler (1994) talar om att  
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 Denna metod utgår ifrån förståelsen, det förutsätter dock att barnen ska uppnå 

 avkodningsfärdighet under de intresseväckande övningarna och där de är aktiva 

 och medskapande när barnet ännu inte har kopplingsreglerna klara mellan 

 talljud och tecken, går läraren in och stödläser. Denna stödläsning innebär att 

 barnet får tillfälle att utvidga förståelsen för ljud/ teckensambandet. (Stadler, 

 1994:53) 

 

3.3 Olika hjälpmedel och åtgärder för underlättning av dyslexi 

Som lärare bör man både ha kunskap och vara medveten om vilka åtgärder som behövs för att 

underlätta för elever med dyslexi. Ingrid Häggström (2003) talar om att man som lärare ska 

hitta det välstrukturerade och lustfyllda sättet att leka med språket. Hon talar även om att” 

stunderna med koncentrerad lustfylld lek med språket ger de bästa förutsättningarna för ett 

lyckosamt möte med den formella läsinlärningen i skolan” (Häggström, 2003:244). Genom 

detta kan man som elev fånga språkets uppbyggnad på ett lustfyllt sätt och därmed hitta 

sambandet mellan språkljuden och bokstäverna (Häggström, 2003 s.245). 

Det är viktigt för en lärare att upptäcka elevers svårigheter tidigt för att eleven ska få stöd och 

passande åtgärd. Ingrid Häggström (2003) beskriver i sin avhandling Elever med läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi att läraren bör låta elever få läsa böcker utifrån sitt intresse, eftersom 

de får mer motivation och även en ökad självbild. Det som också är viktigt för en lärare är att 

inte tro att alla elever läser för att det är roligt. De tycker om att göra något annat än att läsa 

utanför skolan. Det som är viktigt här för en lärare är att skapa fler lästillfällen där eleverna 

med dyslexi får lusten att läsa (Häggström, 2003 s.249). 

Hur kan man som lärare hjälpa elever med dyslexi? Vilka hjälpmedel finns det? Läsk- 

projektet (010801) har beskrivit ett åtgärdsprogram som på olika sätt kan hjälpa eleverna.  

Punkterna för åtgärdsprogrammet ser ut på följande sätt: 

 Vilka mål man vill uppnå (ange slutmål, men också delmål, så att eleven ofta får 

uppleva att lyckas!) 

 Vilka medel och metoder som ska användas  
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 Vem som är ansvarig för åtgärderna 

 När utvärderingen ska göras (ofta efter 4-6 veckor) 

 Vem som är ansvarig för utvärderingen  

 Vilka som ska delges besluten (Läsk- projektet, 010801 s. 12.2).  

 

Något som Läsk – projektet tar upp när det handlar om hur man kan underlätta för elever med 

dyslexi är att eleverna ska ”placeras nära läraren så att det är lättare att fråga om något är 

oklart, ha muntliga genomgångar med ordförklaringar och använd läromedel på band eller cd” 

(Läsk- projektet, 010801:13.3). 

 

Slutligen vilka hjälpmedel man som elev kan få för att underlätta sin dyslexi är som Läsk – 

projektet beskriver. Hjälpmedlen är följande kassettbok, talbok och Daisy-böcker (Läsk- 

projektet, 010801:14.2–14.3). 

 

4 Metod och material 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod. I Metod helt enkelt (2009) står det att kvalitativ 

metod menar att forskaren använder sig utav mjuka data, det säger något om 

undersökningspersonen (Larsen, 2009 s.22).  

I min studie använde jag mig av ostrukturerad intervju, där jag gjorde en intervjuguide med 

färdiga frågor som jag skulle ställa till intervjupersonerna. Jag ställde samma frågor till alla 

respondenter, men inte i samma ordning (Larsen, 2009 s. 84). Jag valde denna metod, 

eftersom mitt syfte med min studie är att undersöka hur lärare kan stötta elever med dyslexi. 

Enligt Larsen (2009) så är fördelen med denna metod att forskaren får en helhetsförståelse av 

sitt fenomen (Larsen, 2009 s.27). 
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Andra fördelar med att använda kvalitativ metod är att vid intervjutillfället få utökade och mer 

inträngande svar när intervjuaren ställer följdfrågor (Larsen, 2009 s.27). 

Nackdelen med denna metod kan vara att forskaren inte kan generalisera vid sina 

undersökningar. Sedan är det mer tidskrävande (Larsen, 2009 s.27). 

 

4.2 Urval 

I min studie gjorde jag mina urval utifrån snöbollsmetoden. Ann Kristin Larsen (2009) talar 

om denna metod genom att ”forskaren tar kontakt med personer som han eller hon antar har 

goda kunskaper om det aktuella ämnet” (Larsen, 2009:78). För att få tag i informanter 

kontaktades rektorer från fem olika skolor i två olika kommuner. Valet av fem kommuner 

gjordes slumpvis, för att jag skulle få ett bredare resultat på mina frågeställningar. Jag fick 

svar från två skolor i olika kommuner. Rektorerna informerade mig om vilka lärare och 

specialpedagoger som kunde kontaktas och som hade goda kunskaper kring ämnet. Det var 

viktigt för mig att hitta lämpliga informanter som hade en bra inställning till att medverka i 

intervjun. Anledningen till det var att jag trodde att jag skulle få bättre svar. Alla lärare 

kontaktades per e-mail eller telefon och efter en överenskommelse mellan lärarna och mig 

bokades det in tider för intervju.  

 

4.3 Genomförande 

Genomförandet gick till på följande sätt: från ena grundskolan så intervjuades två lärare, en 

specialpedagog och en svenska som andraspråkslärare. Från den andra skolan intervjuades en 

klasslärare som inriktade sig på specialpedagogik.  

Intervjuerna utfördes i skolorna som de arbetade i. Under en intervju bör informanterna få 

uppmuntran till att delge sina synpunkter. Intervjuaren bör vara tydlig och berätta syftet med 

intervjun innan de startar, därmed får intervjupersonen en upplevelse, ett intresse och 

engagemang från intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009 s.144). Den metoden försökte jag 

anamma när jag intervjuade alla tre lärarna. Jag berättade syftet innan jag började. I och med 
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det fick intervjupersonerna en känsla av engagemang och fick en tydlighet av vad jag ville få 

fram vid mitt intervjutillfälle.  

Alla intervjuer pågick i ungefär 30 minuter. Kvaliteten för en intervju handlar inte om hur 

lång den är, det handlar om att intervjuaren vet hur, varför och vad han eller hon vill veta och 

genom detta blir intervjun mer meningsfull. Annat som är viktigt för en intervjus kvalitet är 

att intervjuaren lyssnar aktivt, är öppen och ställer tydliga frågor som har en mening i sig 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s.178+182). Jag valde att intervjua i ungefär 30 minuter, eftersom 

för mig handlade det inte om hur länge intervjun varade, utan att jag fick givande svar och att 

det blev mer meningsfullt än längden på intervjun. 

Under intervjun användes det en diktafon som gav mig friheten att kunna koncentrera mig på 

ämnet och intervjupersonernas kroppsspråk. 

 

Under hela min studie har jag använt mig av de fyra osäkerhetsområdena. Informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

92). Intervjupersonerna fick genom informationsbreven även information kring syftet av 

arbetet. Jag berättade även att det var frivilligt att delta i undersökningen. Innan intervjun 

frågade jag om de samtyckte att de blev inspelade på band. Jag förklarade att deras namn inte 

skulle stå med och intervjun kommer bara användas i undersökningssyfte. 

 

5 Analys och resultatredovisning 

I min undersökning har jag valt att redovisa resultatet på tre huvudområden som jag har tagit 

utifrån mina frågeställningar och intervjufrågor. 

 

Lärarens stöttande arbete med elever som har dyslexi 

Upptäckandet av dyslexi 

Olika hjälpmedel och metoder som lärare arbetar med 
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I huvudområdena kommer det att illustrera hur lärarna svarade från de olika skolorna och hur 

jag analyserade detta. 

Utgångspunkten för resultatredovisningen är de tre kvalitativa intervjuer som utförs i 

undersökningen.  

 

5:1 Lärarens stöttande arbete med elever som har dyslexi 

Skola 1 och 2: 

Alla lärare i de olika skolorna berättade att elever har svårigheter på olika sätt. Det är viktigt 

för en lärare att berätta för en elev att de ska kämpa och träna varje dag för att lära sig mer. 

En lärare påpekade att ”Vissa lutar sig tillbaka och säger att jag har dyslexi och jag behöver 

inte göra något”. Min tolkning här är att läraren berättar att elever kan känna ett misslyckande 

över att de har fått dyslexi och bortförklarar sig genom att inte kämpa och tycker läsning är 

tråkigt. När elever börjar luta sig tillbaka, har läraren en viktig uppgift att berätta för de att 

dyslexi är något han eller hon kommer leva med. Hon berättar även att lärarna ska tala om för 

sina elever att om ni kämpar kan er lust för läsning bli bättre. Detta stämmer in med vad CG 

& Sonya Lindell (1996) berättar i sin bok Dyslexi- problem och möjligheter att ” nog kan jag 

om jag vill men jag är egentligen inte intresserad” (Lindell, 1996:43).  

Två av lärarna lade vikten vid läsning. De berättade att läsning är viktigt och det är lärarens 

roll att lära elever att läsa.  

En av lärarna påvisade att ”när eleverna läser, kan man som lärare gå in och stötta där när de 

har svårigheter”. Studien visar på att stöttning i läsning är väldigt viktigt för läraren jag 

intervjuade. Hon lade också vikt vid att det är lärarens uppgift att stötta eleverna genom att 

läsa högt för dem. Genom detta får de se hur orden är uppbyggda och får möta nya ord vilket 

även Ingvar Lundberg (2006) berättar, att fördelen med högläsning är att eleverna får de 

skrivna orden på ett tydligt sätt och att de får en inre föreställning om hur ord är uppbyggda. 

Andra fördelar är att eleverna får möta nya ord och slutligen barnens intresse för läsning och 

litteratur stimuleras (Lundberg, 2006 s.41-42).  
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Det handlar inte bara om högläsning som lärare behöver genomföra för att stötta elever som 

har svårigheter. Det handlar också om att lärare ska skapa en läslust hos eleverna. Det kan 

man göra genom att ha olika språklekar eller rim och ramsor. Ingrid Häggström (2003) 

belyser att ”en viktig del i pedagogens arbete är därför också att skapa läslust och läsintresse 

hos barnen” (Häggström, 2003:238). Allt detta kan jag relatera till vad en av lärarna berättade 

under sin intervju. Lärare ska låta eleverna få välja sina böcker utifrån sitt intresse och ett 

intressant ämne. Genom detta skulle eleverna tycka läsning var roligt, ansåg hon. 

En av informanterna nämnde detta på sin intervju: 

”Sedan kan man stötta dem genom att de får välja böcker de gillar”. 

Svenska som andraspråksläraren lade vikt vid att stöttning sker på följande vis att eleverna 

ska ha möjligheten att få välja sina böcker. Hon nämnde även att när hon har sina lektioner, 

utgår hon från individen och deras erfarenheter. Vidare stöttar hon sina elever genom att de 

får göra olika träningsprogram på datorn. Detta stämmer väl in på vad Clarissa Blomqvist & 

Anki Wood betonar i sin bok att ”de bör få välja själva ibland den litteratur som ligger på rätt 

nivå. Det är inte så viktigt vad barnen läser i början, bara att de läser” (Blomqvist & Wood, 

2006:64). 

 

5:2 Upptäckandet av Dyslexi 

Skola 1 och 2: 

Upptäckandet av dyslexi kan ske på olika sätt. Två av lärarna nämnde att allt handlade om 

arbetsminnet. De menar att det handlar om att eleverna inte kommer ihåg hur ljuden låter och 

hur bokstäverna ser ut. En tredje lärare berättade att en lärare kan upptäcka dyslexi redan i 

förskoletiden genom att de inte tycker om att rimma eller vill vara med på språklekarna under 

samlingen. 

En av lärarna nämnde att:  

”läser mycket sämre, koda av. Det går väldigt trögt att läsa och skriva”.  

 (Klasslärare i 3:an) 
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Hon menade att det vanligaste sättet att upptäcka elevers dyslexi är att de läser trögt och 

avkodningen blir sämre. Hon nämnde också att konsekvensen här är att eleverna blir mer 

trötta och energin tar slut när de läser och skriver. Vilket också stämmer in på vad Ester 

Stadler (1994) berättar i sin bok att  

 när avkodningen av orden fungerar dåligt blir följden att läsförståelsen 

 förhindras eller försämras. Hon betonar även att osäkerheter till läsningen sker 

 när eleven läser långsamt (Stadler, 1994:22). 

Genom dyslexi diagnosen gör också att olika faktorer påverkas. Under mina intervjuer tog jag 

upp hur elever och föräldrar påverkas när de får reda på att man har fått dyslexi. En av lärarna 

från skola 1 nämnde att elever påverkas positivt när de får reda på att de har dyslexi. Eleverna 

blev det på grund av att deras självbild ökades när de fick kompensatoriska hjälpmedel och 

fick veta vad problemet låg.  

Ett exempel från vad en lärare nämnde under sin intervju. 

”Genom att få reda på detta tidigt kan det leda till en ökad självkänsla Och det inte bara en 

själv som har dyslexi. Det är många”. 

 (specialpedagog) 

Specialpedagogen menar att elevers självbild ökar om eleverna får reda på det tidigt. Det hon 

menade var att eleverna får reda på att det inte bara han eller hon som har ett problem. Hon 

menar också att de får en ökad självkänsla genom att de får uppmärksamheten och när de får 

kompensatoriska hjälpmedel. Hon berättade slutligen när de hittar glädjen och lusten av att ha 

lärt sig något blir de väldigt glada och börjar tro på sig själva.  

CG & Sonya Lindell (1996) belyser i sin bok Dyslexi- problem och möjligheter att 

”självbilden byggs upp genom upplevelser av hur andra ser på en, särskilt då personer som 

man tycker är betydelsefulla” (Lindell, 1996:41). De påpekar även att självbilden påverkas 

också genom hur vi ser på oss själva jämfört med andra (Lindell, 1996 s.41). 

Under mina intervjuer fick jag också reda på att lärarna lade vikten vid självbilden där två av 

lärarna från de olika skolorna berättade att elever påverkas på ett negativt sätt.  

Från andra läraren i skola 1: 
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”De får dåligt självförtroende och kan känna sig misslyckade”. 

                                  (Svenska som andraspråkslärare) 

 

Från läraren i skola 2: 

”De blir trötta och besvikna. Att det inte är roligt att läsa och skriva”. 

                                   (Klasslärare i 3:an) 

Lärarna påvisade att eleverna tappar sitt självförtroende när de får känslan av att inte kunna 

lika mycket som deras kamrater och att det inte går deras väg under läsningen. Det i sin tur 

kan leda till att de tröttnar och känner att lusten för läsning försvinner.  

Föräldrarna påverkas också när de får reda på att deras barn har fått dyslexi. De har en 

förväntan av att barnen ska lära sig att läsa och skriva i skolan. Om de inte får hjälp kan de få 

känslan av frustration och irritation på lärarna och skolan. Alla lärare som jag intervjuade lade 

vikt vid att lärare och föräldrar ska samarbeta genom att samråda i ett åtgärdsprogram där 

föräldrarna får reda på hur de kan hjälpa sina barn hemma.  

 

Läraren från skola 2 berättade på följande vis 

”Viktigt att göra åtgärdsprogram. Utgå ifrån den specifika individen. Viktigaste är att man har 

en diagnos”. 

     (Klasslärare i 3:an) 

Läraren menar att när lärare gör åtgärdsprogram ska man utgå från den specifika individen 

och se vad för kompensationer eleven behöver. Vidare lade hon även vikten på samarbetet 

mellan lärare och föräldrar. Genom att de samarbetade fick de en bra kontakt och föräldrarna 

fick mer kunskaper om hur de kunde hjälpa sina barn hemma. 

CG & Sonya Lindell (1996) nämner i sin bok att initiativet inte bara ska ligga hos föräldrarna 

utan det är även skolans ansvar att visa hur en talbok används och hur datoranvändning går 
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till. Genom detta får föräldrarna kunskap hur de kan hjälpa sina barn hemma (Lindell, 1996 

s.89).  

En av lärarna nämnde att när föräldrarna fick reda på att deras barn hade dyslexi, blev de 

påverkade på ett positivt sätt. De kunde få bort skuldkänslan och de kunde även få reda på hur 

de kunde hjälpa sina barn hemma. Hon berättade också att föräldrarna följde med till 

logopeden och fick hjälp med vad de kunde göra hemma. De fick även kompensatoriska 

hjälpmedel som de kunde ha till sina datorer. Dessa hjälpmedel kunde barnen arbeta med 

hemma. 

Lärare från skola 1: 

”Föräldrarna får också kompensatoriska hjälpmedel till sina datorer. Genom allt detta ser man 

att föräldrarna ser att sina barn får stödet de behöver”. 

     (specialpedagog) 

Här kan jag se att specialpedagogen menar att det är viktigt att föräldrarna ska få 

kompensatoriska hjälpmedel till sina datorer, eftersom de också ska kunna hjälpa sina barn 

när de har läxor. Hon menar även att det är bra att föräldrarna får hjälpmedel till sina datorer 

för att barnen kan få göra till exempel Lexia eller andra ordbehandlingsprogram.   

 

5.3 Olika hjälpmedel och metoder som lärare arbetar med 

Skola 1 och 2: 

 Vilken läsinlärningsmetod man bör välja, beror främst på vilken som passar ett 

 särskilt barn bäst. Ju fler metoder man använder från början, desto fler barn ger 

 möjligheten att lära sig på sitt sätt (Blomqvist & Wood, 2006:86). 

Två av lärarna från de olika skolorna lade vikt vid att alla elever har svårigheter på olika sätt. 

De berättade också att de blandar sina metoder när de arbetar med elever som har dyslexi. De 

arbetar antingen med ordbild eller också ljudanalys. 

En av lärarna berättade på följande vis i intervjun: 
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”Man behöver till exempel jobba med ordbild. Man behöver också jobba med ljudningen. 

Samt att det är viktigt att jobba med språkbiten”.  

   (Specialpedagogen) 

 

Specialpedagogen menade att en lärare inte kan arbeta med en sak. Hon menar att man ska 

arbeta med alla metoder beroende på vilken svårighet de har. Hon berättade även att de 

arbetade med Språkbiten. Språkbiten går ut på att man arbetar med stavelser och 

stavelseskrivning. Vidare berättar hon att i språkbiten kan eleverna tänka själva på hur man 

ska skriva almanacka. Hon beskrev att man delar upp orden och när de har listat ut det kan de 

lära sig att läsa. Hon berättade vidare att språkbiten har förändrat resultatet genom att eleverna 

har förbättrat sin läsning. Det har de på grund av att de läser en bit i taget och stavningen har 

även förbättrats. Slutligen påvisade hon att eleverna ska få pröva olika metoder. Genom detta 

kan eleverna hitta vilken metod som passar de bäst  

 

Under min intervju fick jag också reda på att en av lärarna lade vikt vid att undervisningen ska 

utgå från helheten. Att eleverna ska få lära sig från ord till ljudningen. Hon berättade även att 

de får arbeta med Daisy- böcker eller andra hjälpmedel som till exempel Lexia eller Provia på 

datorn antingen hos specialpedagogen eller i klassrummet. 

Hon nämner detta i sin intervju: 

”Läser i en digital bok på cd gör eleverna. Får använda datorer och har egna”. 

   (Klasslärare i 3:an) 

 

Hon menar att elever med dyslexi har rätt till olika hjälpmedel, eftersom deras läsning och 

avkodning kan förbättras. Hon menar även att alla hjälpmedel ska finnas i klassrummen för 

det ger möjlighet för eleverna att gå och öva på ord eller ljudningen när de behöver det. Vilket 

även Clarissa Blomqvist & Anki Wood (2006) påpekar att  
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 Elever med läs och skrivsvårigheter kan få använda moderna ljudböcker, de så 

 kallade Daisy- böcker, när de till exempel ska lära sig historia. På så sätt 

 tillägnar de sig kunskaper utan att behöva läsa” (Blomqvist & Wood, 2006:54).  

 

Avslutningsvis fick jag reda på under mina intervjuer att den tredje läraren berättade att när 

hon arbetade med elever som har dyslexi, utgick hon ifrån sin egen kompetens och tog 

redskap utifrån eller i klassrummet. 

Hon berättade på följande sätt: 

”Använder mig själv. Använder saker och ting från klassrummet och utifrån”. 

    (Svenska som andraspråkslärare) 

 

Hon menar att alla elever lär sig på olika sätt.  Det är lärarens uppgift att hitta en bra metod 

som passar just den specifika individen. Hon menar också att när en lärare ska lära sina elever 

att läsa kan man hitta olika redskap som kan vägleda eleverna att hitta sambandet mellan 

bokstäver och ljud. Genom detta kan eleven förbättra sin läsning och de hittar en mening att 

fortsätta läsa. 

 

Under alla mina intervjuer berättade lärarna att hjälpmedlen som eleverna kan använda var 

Lexia, olika ordlistor, stava rätt eller också olika ordbehandlingsprogram på datorn. Det som 

är viktigt enligt alla lärare är att det finns olika hjälpmedel som eleverna kan arbeta med. De 

lade även vikt vid att dyslexi är något som inte kan försvinna, men något som kan förbättras 

genom att eleverna tränar varje dag och får jobba med sina hjälpmedel de får.  

 

6 Diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur lärare kan stötta elever med dyslexi och vilka 

hjälpmedel och metoder pedagogerna använder sig utav för att underlätta för eleven. Jag fick 
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svar på mitt syfte genom att studien visar på att lärarna i de olika skolorna använder sig utav 

olika metoder i sitt arbete med elever som har dyslexi. Båda skolorna berättade att de jobbar 

med ljudanalys och ordbild. En skillnad mellan skolorna är att en av lärarna i skola 1 arbetar 

utifrån sin egen kompetens och använder inga läromedel utan material från miljön och 

klassrummet. De andra lärarna blandar sina metoder beroende på vilken svårighet eleven har. 

En likhet mellan de olika skolorna är att lärarna påvisade att användning av metoderna ska 

vara individanpassat utifrån deras intresse och behov. 

 

6.1 Lärarens stöttande arbete med elever som har dyslexi 

Enligt studien har de tillfrågade lärarna en likhet genom att stöttning hjälper eleven 

psykologiskt. De anser att en lärare ska berätta att dyslexi är ett livslångt handikapp, något 

som han eller hon kommer leva med. De anser även att en lärare ska berätta för sin elev att 

han eller hon behöver kämpa mer för att lära sig. Slutligen anser de att läraren ska stötta 

eleven genom att låta de få möjligheten att träna varje dag. Genom detta kan lusten för läsning 

lyftas fram. 

Enligt LPO 94 (2006) ska skolan sträva mot att varje elev ska utveckla sin nyfikenhet och lust 

att lära (Skolverket, 2006 s.9). Ester Stadler (1994) berättar att ”Det är inte på grund av 

bristande intresse, som de inte läser. Det är därför att deras avkodningsförmåga inte fungerar” 

(Stadler, 1994:107). Vid det tillfället är det viktigt för en lärare att kontrollera vad problemet 

ligger till exempel varför det är svårt att läsa och vad en lärare bör kompensera så eleven kan 

utveckla sin lust och nyfikenhet att lära? När en lärare får en elev som de misstänker har 

dyslexi och inte tycker läsning är roligt, bör läraren stötta eleven genom att läsa för och med 

dem. Genom detta fångar läraren elevens intresse och högläsning får en betydelse för elever 

som har svårigheter. Genom detta kan de fånga upp nya ord och deras motivation byggs även 

upp. 

Enligt Mats Mybergs (2001) avhandling Att förebygga och möta läs- och skrivsvårighet 

framhävs det att även om det finns mycket böcker i skolan, är det inte tillräckligt för att 

utveckla elevers läsförmåga. Lärarens uppgift här är att använda läsning på ett systematisk 

och medvetet sätt i sitt arbete för att den ska vara en aktiv resurs (Skolverket, 2001 s.53).  
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I min studie tyder detta på en likhet genom att två av informanterna i de olika skolorna lade 

vikt vid läsning. De anser att det är lärarens uppgift att lära sina elever att läsa. Det sker 

genom högläsning och de anser att detta är en viktig del i deras arbete med elever som har 

dyslexi. Detta stämmer in i min tanke kring stöttande arbete med elever som har dyslexi. 

Lärare ska läsa för och med dem. Genom detta kan deras lust lyftas fram och deras avkodning 

kan förbättras. En av informanterna som jag intervjuade berättar att hon väljer att gå in och 

stöttar genom att läsa för sina elever när de har svårigheter eftersom de ska känna en trygghet 

och läraren har en uppgift att gå in och stötta elever om de har svårigheter. En skillnad mellan 

dessa lärare är att en av lärarna i skola 1 inte berättade något om hur stöttning kan ske genom 

läsning. Hon berättade bara att läraren har en viktig uppgift att uppmana och stärka elevernas 

självkänsla genom att eleverna bör få tidiga åtgärder. Därmed kan elevernas motivation 

stärkas.  

 

Det är bara en av lärarna som berättar att läraren har ett stort ansvar att skapa en läslust för att 

eleverna ska förbättra sin läs- och skrivförmåga. Hon beskrev att eleverna skulle få välja sina 

egna böcker utifrån sitt intresse eftersom deras lust och motivation ska stärkas. Eftersom det 

bara var en av lärarna som tog upp detta, tycker jag det är notabelt, eftersom enligt min 

mening är det en viktig del i lärarens arbete. Jag reflekterade och kom fram till att det kunde 

vara att lärarna har olika sätt att arbeta där de andra lärarna är utbildade till specialpedagoger 

och lägger stor vikt på annat som till exempel åtgärder såsom Daisy- böcker eller 

ordbehandlingsprogram. Det menas inte att deras uppgift är bara att låta eleverna få använda 

kompensatoriska hjälpmedel. De har också en uppgift genom att skapa en bra läslust för 

elever som har svårigheter. Men de lade vikten vid att eleverna ska få sitta vid datorn och öva 

på stavelser eller läsa en talbok. Genom detta fångar de elevernas intresse, lust och eleverna 

kan känna sig trygga genom att inte behöva stressa.  

Enligt Clarissa Blomqvist & Anki Wood (2006) stämmer det väl överens av vad de berättar i 

sin bok Läs- och skrivundervisning som fungerar att ”när läs- och skrivsvaga barn får arbeta 

med datorn behöver de inte känna stress utan kan arbeta i sin egen takt.”  (Blomqvist & 

Wood, 2006:105) 

Avslutningsvis beskriver Mats Myberg (2001) i sin avhandling att det har anförts ibland att 

när lärarna har färre elever i sin klass har det förbättrat situationen för elever med dyslexi 
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(Skolverket, 2001 s.53). Enligt min mening är det underligt nog att ingen av informanterna 

har påpekat detta, fast det är en förebyggande lösning för elever som har dyslexi. Jag 

förmodar att lärarna inte tänkt på detta och arbetar bara med elever som de själva tar hand om 

utan att reflektera. 

 

6.2 Upptäckandet av dyslexi 

I min studie framkom det en likhet från två av lärarnas svar genom att dyslexi upptäcks på 

olika sätt. De anser att arbetsminnet har en betydelse när de misstänker att en elev har dyslexi 

genom att de har svårt att komma ihåg hur ljuden låter och hur bokstäver ser ut.  

Enligt Clarissa Blomqvist & Anki Wood (2006) framhävs det att i lärares arbete är det viktigt 

att jobba med elevers arbetsminne, eftersom att de ska få en förståelse kring helheten av 

ljuden i ordet (Blomqvist & Wood, 2006 s.78). Som lärare är det viktigt att utveckla elevers 

svårigheter med arbetsminnet om läraren misstänker att avkodningen går trögt.  

Tanken på att arbetet med elevers arbetsminne ska stärkas och det är vanligaste sättet att 

upptäcka dyslexi på, antar jag att båda skolorna belyser det genom att de understryker att 

elevers arbetsminne försämras genom dyslexin. Skillnaden här mellan de olika skolorna är att 

i skola 2 framhäver läraren att de upptäcker elevers dyslexi genom att de läser trögt och 

avkodningen försämras och i skola 1 påpekar att dyslexi kan upptäckas redan i förskolan.  

Skola 1 påpekar också att dyslexi ska upptäckas tidigt. Genom detta kan resurser intas tidigt 

och eleverna får den undervisningen de behöver vilket även stämmer in på vad Clarissa 

Blomqvist & Anki Wood (2006) belyser i sin bok att  

 Ställa en diagnos är dock inte alltid det viktigaste. Viktigare är att läraren så 

 tidigt som möjligt uppmärksammar elever med läs- och skrisvårigheter och ser 

 till att de får rätt stöd (Blomqvist & Wood, 2006:68).  

Jag förmodar att det är skillnad här mellan skola 1 och 2 på grund av att lärarna i skola 1 

arbetar mer med språket än i skola 2. Läraren i skola 2 skiljer sig ifrån de andra lärarna då hon 

tydligare poängterar att dyslexi upptäcks genom att läsningen går trögt och elevernas energi 

går ut. 
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Informanterna inom de olika skolorna nämner en likhet att det finns olika faktorer som 

påverkas på olika sätt. Lärarna lägger tonvikten på elevers självbild när de talar om 

upptäckande av dyslexi. De anser att självbilden handlar om hur de uppfattar sig själv och 

andra. De nämner även att självbilden ändras olika, antingen negativt eller positivt.   

Enligt Lena Rask & Ulla Wennbo (1983) stämmer det väl överens med att skolans viktigaste 

del i verksamheten är att skapa villkor för alla elever att utveckla sin självbild. Självbilden 

formas även genom alla inlärningssituationer (Rask & Wennbo, 1983 s.70).  

Läraren och föräldrarna har här en väldigt viktig uppgift att stärka elevernas självbild genom 

att ge de beröm och uppmuntran i deras läsning. Eleverna lär sig på olika sätt och har olika 

förutsättningar att lära sig att läsa. Genom detta har läraren en stor uppgift att stärka elevernas 

förutsättning, inte lägga värderingar och trycka ner de. 

Tanken på att elevers självbild ska stärkas på olika sätt antar jag att specialpedagogen i skola 

1 och klassläraren i skola 2 har mer förutsättningar att stärka elevers självbild än svenska som 

andraspråksläraren i skola 1 genom att de har mer kompetens av att arbeta med elever med 

dessa svårigheter såsom dyslexi. Även om svenska som andraspråksläraren har mindre 

kompetens kan hon stärka elevers självbild och ge beröm för deras läsning, utan att arbeta 

med ett slags material. Jag förmodar att specialpedagogen och klassläraren har mer kompetens 

av att arbeta med elever som har dyslexi, eftersom de har fördelen att ge olika 

kompensatoriska hjälpmedel som eleverna kan arbeta med och att de vet hur man kan hantera 

elever med dessa svårigheter. Trots olika kompetenser kan lärarna samarbeta. Det gör de, 

enligt ena informanten.   

 

Enligt min studie nämner bara en av informanterna att eleverna påverkas positivt genom att de 

får uppmärksamheten och får använda kompensatoriska hjälpmedel som de behöver.  Hon 

nämner till och med att om den positiva självbilden stärks kan elevers lust för läsning öka. De 

andra berättar att eleverna påverkas negativt, eftersom de har en känsla att de är misslyckade 

och får dåligt självförtroende. Enligt min mening är det märkligt att ingen av de andra lärarna 

tar upp de positiva sidorna hos eleverna, eftersom idag har eleverna mer förutsättningar att få 

den hjälpen de behöver. Jag förmodar att de andra lärarna inte har fått den upplevelsen av de 

elever de har mött. 
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En likhet som min studie visar handlar om föräldrarnas påverkan. Alla informanter belyser att 

föräldrarna har en förväntan att deras barn ska lära sig att läsa och om det inte går blir de 

frustrerade och irriterade. Lärarna har ett ansvar att förmedla till både föräldrarna och 

eleverna på ett tydligt och förståeligt sätt, annars kan det bli lätt missförstånd. Det stämmer 

väl överens med vad CG & Sonya Lindell (1996) understryker i sin bok Dyslexi- problem och 

möjlighet att  

 I kontakten med skolan har föräldrar vars barn har läs- och skrivsvårigheter 

 ibland tyckt att de inte blir förstådda. Läraren kanske säger att det nog blir bättre 

 med tiden. Att det är en mognadsfråga och det inte är något att oroa sig (Lindell, 

 1996:87).  

Enligt min studie framkommer det en likhet att alla informanter berättar för både eleven och 

föräldrar på ett tydligt sätt hur de ska arbeta så det inte blir missförstånd.  

 

Alla informanter betonar vikten vid att samarbetet mellan lärare och föräldrar är en viktig del i 

verksamheten. De anser att båda ska samråda i ett åtgärdsprogram som är för den specifika 

individen. De anser att den ska innehålla vilka kompensationer eleven behöver. Genom att 

föräldrarna deltar i upprättandet av åtgärdsprogrammet får de mer kunskaper om vad de kan 

hjälpa sina barn med hemma.  

Detta stämmer väl in på det CG & Sonya Lindell (1996) framhåller i sin bok att ”det ska 

utformas av eleven, föräldrar och läraren” (Lindell, 1996:82). 

 

6.3 Olika hjälpmedel och metoder som lärare arbetar med 

En likhet som två av de tillfrågade lärarna har är att de blandar sina metoder beroende på 

vilken svårighet eleven har. De anser att fördelen att blanda metoder är att eleverna får hitta 

den metod som passar de bäst. Lärarna anser också att valet av metoden inte har någon 

betydelse för inlärningen, utan hur man ska anpassa sitt arbetssätt efter elevernas behov. Detta 

stämmer in på vad Clarissa Blomqvist & Anki Wood (2006) påpekar i sin bok att  
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 Metoden är inte det avgörande för en framgångsrik inlärning. Det gäller snarare 

 att kunna se var möjligheterna ligger hos ett barn och kunna anpassa sitt 

 arbetssätt efter barnets förutsättningar (Blomqvist & Wood, 2006:73).  

Det som är viktigt här är att lärarna har kompetens på olika inlärningsmetoder som de kan luta 

sig mot, för att kunna hjälpa eleven utifrån sina förutsättningar och svårigheter.  

Enligt min studie framkommer det en likhet att två av lärarna i de olika skolorna arbetar med 

ordbild och också ljudanalys. De anser att eleverna har olika svårigheter och behövs 

kompenseras på olika sätt. Det är därför viktigt att läraren låter eleverna pröva olika metoder 

så deras behov kompenseras. Skillnader här är att lärarna nämnde att de arbetar på olika sätt 

genom att specialpedagogen i skola 1 arbetar med språkbiten där eleverna ska först dela upp 

ordet för att sedan bilda en helhet. Läraren i skola 2 undervisar utifrån helheten genom att 

eleven ska hitta sambandet mellan ord och ljud. Svenska som andraspråksläraren nämnde att 

hon jobbar utifrån hennes egna erfarenheter och tar material från klassrummet eller utifrån. 

Jag förmodar att skillnaden på lärarnas metoder beror på att de har olika bakgrunder och olika 

undervisningsmetoder som de använder sig av. 

 

Det är ingen av de tillfrågade lärarna som nämner några inlärningsmetoder såsom LTG- 

metoden (läsning på talets grund) där eleverna tränar sin fonologiska medvetenhet genom att 

lyssna ut ljud (Blomqvist & Wood, 2006 s.59). Ingen av de tillfrågade lärarna nämnde 

Bornholmsmodellen. De nämner bara att de illustrerar olika metoder, men inte vilka. Det 

tycker jag är märkligt, eftersom att dessa inlärningsmetoder är vanligt i dagens skola. Enligt 

Ingrid Häggström (2003) stämmer det in vad undersökningen säger att lärare som arbetar med 

Bornholmsmodellen har lyckats förbättra elevers läs- och skrivförmåga genom att när elever 

har haft möjligheten att leka språklekar under förskoletiden har de uppvisat en förbättring av 

läsförmåga i årskurs 3 (Häggström, 2003 s.244).  

Jag förmodar att ingen av dessa lärare nämnde dessa metoder, på grund av att det som 

framkommit tidigare var att lärarna poängterade att valet av metoderna inte hade någon 

betydelse utan de lade vikt vid att lägga undervisningen efter elevernas behov. 
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Avslutningsvis framkommer det i min studie en likhet mellan alla informanter när de pratade 

om vilka hjälpmedel eleverna kan använda när de har dyslexi. De anser att eleverna ska ha rätt 

till olika hjälpmedel, eftersom de ska få det stöd de behöver.  

Enligt CG & Sonya Lindell (1996) stämmer det överens med att lärarens uppgift är att 

uppmuntra eleverna att kunna träna sin läsning och skrivning genom olika kompensatoriska 

hjälpmedel som till exempel talbok, bok eller bandspelare. Fördelen med en talbok och 

bandspelare är att eleven själv kan välja hastigheten som passar deras läsning. Genom detta 

kan ljudet komma fram i samma takt som läsningen (Lindell, 1996 s.67).  

 

I min studie framkommer det i att de tillfrågade lärarna hade en likhet genom att de använder 

kompensatoriska hjälpmedlen som till exempel Daisy- böcker, där eleverna kan läsa en digital 

bok. Annat eleverna kan använda sig av är Lexia. Det är ett ordbehandlingsprogram som 

eleverna kan göra på datorn. Genom detta är fördelen att det auditiva minnet följs upp när 

eleverna använder olika datorprogram (Blomqvist & Wood, 2006 s79). Jag förmodar att 

lärarna använder dem vanligaste kompensatoriska hjälpmedlen som finns.  

 

6.4 Slutord 

Mitt syfte uppnåddes genom att studien visar på att lärarens intresse för eleverna har en stor 

betydelse för hur deras självbild kan stärkas. Läraren har i uppgift att motivera, uppmuntra 

och skapa en läslust för eleverna. Genom detta kan de motverka elevens dåliga 

självförtroende. 

Det är viktigt att lärarna har kunskaper om olika inlärningsmetoder så att de kan möta sina 

elever. Genom att lärare har kunskaper om olika inlärningsmetoder skapas det bättre 

förutsättningar att möta elever med dyslexi. Läraren har dock en central roll att skapa en 

utvecklande miljö för eleven. Skolan ska anpassas för alla elever utifrån sina förutsättningar 

och läraren bör skapa en lust- och meningsfullt lärande så att alla elevers behov ska stärkas. 

Avslutningsvis visar studien att samarbetet mellan lärare och föräldrar är en viktig del i 

verksamheten. Läraren och föräldrarna ska samråda om ett åtgärdsprogram för att få 
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kunskapen hur elevers svårigheter ska kompenseras. Det är dock lärarens ansvar att förmedla 

på ett förståeligt sätt. Det kan annars leda till missförstånd.  

Jag valde att göra denna studie, för att jag skulle få en ökad kunskap om hur jag skulle på ett 

bra sätt bemöta elever med dyslexi. Enligt min mening har min kompetens för ämnet stärks 

under studiens gång. Jag har även fått mer kunskaper kring olika hjälpmedel och metoder som 

jag kan använda mig utav. 
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Bilaga1! 

  

 

Studie om läs och skrivsvårigheter. Hur kan man som lärare stötta elever med dyslexi? Finns 

det tillräckligt med resurser? Hur jobbar lärare med läs och skrivutveckling? Hur påverkas 

elever och lärare om det finns för lite resurser? Och vad finns det för hjälpmedel? 

 

Hej! 

Jag är en lärarstudent vid Södertörns högskola och är nu framme vid examensarbete. Jag 

skulle uppskatta er hjälp. Jag har en studie om läs och skrivsvårigheter och jag har tänkt 

komma till er skola 1- 3dagar och intervjua lärare och speciallärare om hur de arbetar med 

elever som har läs och skrivsvårigheter och vilken påverkan det kan vara om man har för lite 

resurser och om eleverna inte får hjälp i tid.  

Jag skulle uppskatta er hjälp och tid att ta emot mig. Skulle även uppskatta svar snarast via 

mail eller till mitt nummer. Om ni vill ha mer information om studien så kan ni höra av er. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning    Min handledare är: 

Louise Larsson     Jenny Magnusson 

Mail:  

Mobilnummer:  
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Bilaga 2! 

 

Intervju guide: 

1. Hur jobbar ni med elever med läs och skrivsvårigheter/ dyslexi? 

Vilka hjälpmedel använder ni? 

Vilken metod använder ni av? 

2.  Hur länge brukar eleverna vara hos er? 

Tycker ni att det är för lite/ för mycket? (utveckla) 

3.  Hur kan man som lärare stötta elever med Dyslexi? 

Hjälper man elever som har diagnos eller om ni misstänker att någon har dyslexi eller någon 

sorts läs och skrivsvårighet får dem den hjälp de behöver? 

 4. Hur kan man underlätta (förebygga) dyslexi? Går det att förebygga? På vilket sätt då och 

om det inte går varför? 

5. Hur påverkas eleverna som har dyslexi? Hur påverkas föräldrarna? Har ni upplevt det? 

6. Hur påverkas ni specialpedagoger eller lärare av att ha elever med dys 

7. Vad har ni för syn på läs och skrivsvårigheter/ Dyslexi? 

 

 

 

     

 

 

  


