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Abstract 
 

Title: Teachers methods of working with dyslexic students:  lessons from an qualitative study 

 

Author: Sanin Rahim. Södertörns University.  Spring 2011.  

 

Mentor: Stina Hållsten 

 

 

Dyslexia is a disability faced by an extensive amount of students in the current educational 

system. No medical alternatives have been found to improve the cognitive processing 

challenges presented with dyslexia. Therefore today’s educators are required to make 

instructional adjustments in their schooling, to ensure dyslexic students an academic future. 

The purpose of this qualitative study was, firstly, to discover how teachers work with dyslexic 

students, and secondly, to find out which practices are being used in this field. Data was 

gathered through interviews of six teachers, whereof two were special educators. The results 

indicate that teachers choose to exercise different methods depending on the students needs, 

but the key objective was that these children need to get individual help, enabling them to 

achieve the school’s curriculum. The teachers emphasized the importance of constantly trying 

to create new opportunities for students with dyslexia. They also considered various resources 

such as books, computers, and Daisy players to have a positive effect on the students’ literacy 

development.     
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1 Inledning 
Litteracitet har en stor betydelse för våra liv. Vi läser tidningar för att ta del av det som sker i 

världen, skickar e-post, fyller i blanketter och betalar räkningar. Att ha förmågan att kunna 

använda tryckt eller handskriven text gör det möjligt för en individ att fungera i samhället, 

fylla kraven i olika vardagssituationer samt kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

(Myrberg 2001). Mot bakgrund av detta betonas vikten av en bra läs- och skrivundervisning i 

skolan (Madison 1998). Dock förekommer det elever som inte hänger med i skolan trots att en 

bra läs- och skrivundervisning erbjuds. Undersökningar har visat på att det i genomsnitt finns 

ett barn i varje svensk skolklass som lider av läs- och skrivsvårigheter (Malm 2002). En 

bakomliggande orsak till detta kan bland annat bero på funktionsnedsättningen dyslexi. Det är 

viktigt att elever med dyslexi får den bästa möjliga hjälpen att övervinna sina inlärningshinder. 

Som pedagoger är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att lära dessa elever att läsa 

och skriva. Men hur hjälper pedagoger elever med dyslexi? Använder pedagogerna några 

särskilda arbetsmetoder för att underlätta undervisningen för dessa elever? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger arbetar med elever med dyslexi. Fokus 

ligger på pedagogernas syn på val av arbetsmetoder och hjälpmedel som de anser vara 

lämpade för att driva undervisningen för elever med dyslexi i årskurs 1-3. Vidare är syftet att 

undersöka pedagogernas uppfattningar kring vilka resurser skolan tillhandahåller elever med 

dyslexi. Uppsatsen syftar även till att öka förståelsen för lärarens roll och dennes uppdrag i 

förhållande till sina elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.2 Frågeställningar 

De specifika frågeställningarna för min undersökning är:  

 

– Vilka arbetsmetoder använder pedagoger sig av för att underlätta läs - och 

skrivinlärningen för elever med dyslexi? 

– Vilka resurser tillhandahåller skolan elever med dyslexi? 
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2. Bakgrund 
I en artikel i Lärarnas tidning framgår att skolministern Jan Björklund hävdar att klasserna i 

skolor blir allt större eftersom att ekonomin stramas åt, vilket bidraget till att antalet elever per 

pedagog ökat. Därmed menar Jan Björklund att det idag finns elever med olika slags 

problematik så som dyslexi i varje klass som inte får den stöd och hjälp som de behöver. 

Bland annat nämns att dessa elever inte får möjlighet att gå till en specialpedagog eftersom att 

elevgrupperna riskerar att blir allt för stora hos specialpedagogen. Av den anledningen 

betonar Jan Björklund att den ”vanliga pedagogens” kunskaper kan bli avgörande för elevens 

utveckling ” eftersom att vissa elever får klara sig med den hjälp som erbjuds inom klassen 

ram. (Lärarnas tidning, 2010-11-12 09:34).  

 

Genom mina verksamhetsförlagda erfarenheter i skolor har jag observerat att oron bland 

pedagoger om att kunna anpassa undervisningen för alla elever är stor. Det diskuteras därför 

flitigt vid möten och i personalrummen om vilka arbetsmetoder som bäst lämpar sig för att 

undervisa en klass där en del elever har särskilda behov. Undervisningen ska gynna alla elever, 

såväl de som saknar särskilda behov som de som har sådana behov.  

 

Skolan och verksamma pedagoger har ett stort ansvar att förbereda alla elever för att leva och 

verka i det samhälle vi lever i idag (Lpo 94). Mot bakgrund av detta finns det riktlinjer för 

både blivande och verksamma lärare som är grundläggande för verksamheten i för-, grund- 

och gymnasieskolor. Nedan följer de grundläggande riktlinjer avseende barn med särskilda 

behov, där även elever med dyslexi ingår, och som är avsedda för grundskolan.    

 

I läroplanen för grundskolan Lpo 94 framgår det att skolan ska utgå från den enskilde elevens 

välbefinnande och man ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. Det framgår 

även att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen samt att skolan måste arbeta för att uppmärksamma och hjälpa 

dessa elever. Vidare framgår det att läraren har en stor roll i att hjälpa eleverna att stärka sin 

förmåga att själva skapa och använda sig av olika uttrycksmedel (Lärarens hanbok 2008). 

 

I skollagen (1985:1 100) framgår det ett stycke i 2 § att ”I utbildningen skall hänsyn tas till 

elever i behov av särskilt stöd”. (Lärarens handbok 2008,s 60).  Detta stycke betonar vikten 

av att hänsyn måste tas till elever med svårigheter i undervisningen, vilket även innefattar att 
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arbetssätt och arbetsformer måste anpassas särskilt utefter eleven som behöver det särskilda 

stödet.  

 

I FN:s barnkonvention framgår det under artikel 28 att grundutbildningen ska vara 

obligatoriskt och tillgänglig för alla. Vidare framgår det i artikel 29 att barn har rätt till sin 

fulla utveckling, och att barnet med vuxnas hjälp ska förberedas inför det vuxna livet 

(Lärarens handbok 2008). 

 

I stora drag nämner de olika föreskrifterna om att alla elever ska ha rätt till samma utveckling 

trots olika bakgrund och tidigare erfarenheter. Förutom elevers rättigheter belyses även skolan 

och pedagogernas ansvar. Skolan har ett särskilt ansvar att tillgodose elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Eleverna ska alltså med lärarens 

stöd få möjligheten att kunna utvecklas till sitt fullo. Det är viktigt som pedagog att stödja och 

tillämpa en bra grund redan från skolstarten som eleverna kan ta med sig vidare. Detta stärker 

elevens chanser till att stå på egna ben i framtiden. 

 

Barns lärande och lärarens roll härvid är centralt i det kommande yrket som pedagog. Därför 

har jag alltså i denna studie intresserat mig för att undersöka vilka arbetsmetoder 

specialpedagoger och pedagoger använder sig av för att arbeta med läs- och skrivutvecklingen 

med elever som har funktionsnedsättningen dyslexi. Jag har även intresserat mig för vilka 

hjälpmedel som pedagogerna använder sig av för att underlätta undervisningen för eleverna. 

Genom undersökningen hoppas jag på att införskaffa underlag för hur man kan arbeta med 

elever med särskilda utbildningsbehov i det kommande yrket.   

 

3. Metod och material 
För att genomföra min studie och få svar på mitt syfte har jag utgått från en 

kvalitativundersökning med semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig metod. 

Undersökningen innefattar även insamlat material i form av hjälpmedel, och specifika 

lektionsövningar.  Nedan följer en detaljerad beskrivning av undersökningsmetoden jag 

använt mig av, det insamlade materialet samt undersökningsprocessen.  
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3.1 Metod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden som jag använt mig av är en vetenskaplig metod som 

växt fram ur de humanistiska vetenskaperna.  Det kvalitativa synsättet ämnar alltså till att 

betrakta, förstå och tolka omvärlden ur subjektets perspektiv (Thomassen 2007). Då mina 

frågeställningar lutar sig åt att förstå ett subjektivt förhållande mellan hur pedagoger förhåller 

sig till sina elever med dyslexi, lutar jag mig åt den hermeneutiska kunskapssynen i mitt 

arbete. För att kunna erhålla en förståelse eller kunskap på ett djupare plan anser jag att en 

kvalitativ studie är en mer lämpad metod att använda sig av för denna typ av undersökning. 

Utifrån den utgångspunkten har jag som metod valt att göra ett antal semistrukturerade 

intervjuer, där jag intervjuat olika pedagogers inställning till val av arbetsmetoder för elever 

med dyslexi.  

 

En kvantitativ underökning hade kunnat vara en metod för mig att använda om jag hade som 

syfte att kvantifiera förekomsten av val av arbetsmetoder som de undersökta pedagogerna 

nämner. Då mitt syfte inte är att kvantifiera resultaten är den metoden inte användbar i min 

undersökning. Vidare skulle en kvantitativ undersökning enbart visa på mätbara resultat vilket 

i min undersökning skulle utesluta viktig information och inte bidra med någon djupare 

förståelse av fenomenet. Det är exempelvis väldigt svårt att ställa följdfrågor och be om 

förtydligande genom en kvantitativ undersökning. (Larsen 2009). Att kunna tillgodogöra sig 

en djup förståelse för fenomenet anser jag vara av stor vikt i denna undersökning, varför en 

kvalitativ undersökning genomförs.   

 

3.2 Intervju 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. En 

kvalitativ intervju kännetecknas av att informanterna själva formulerar sina svar istället för att 

kryssa i färdiga svarsalternativ (Larsen 2009). Den intervjuteknik jag använt mig av är den 

semistrukturerade intervjuformen som innebär att samma frågor har ställt till alla informanter 

med möjlighet till öppna svarsalternativ. Enligt Larsen kan man genom semistrukturerade 

intervjuer belysa och tolka olika informanters åsikter kring samma frågor, vilket bidrar till en 

djupare förståelse (ibid.). Även Kvale m.fl. (2009) instämmer i detta. Han menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett tillvägagångssätt för att förstå världen från 

informanternas synvinkel, vilket alltså ger svar på hur individen själv upplever sin värld.  
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Som helhet bidrar kvalitativa intervjuer med att jag får en fördjupad syn på vilka 

arbetsmetoder pedagogerna anser vara lämpade för elever med dyslexi. Mot bakgrund härav 

genomförde jag ett antal kvalitativa intervjuer med ett antal pedagoger. Intervjun med 

pedagogerna är uppbyggd på sex frågor (för att ta del av frågorna se bilaga). 

 

3.3 Material 

Under denna rubrik redovisas material i form av undervisningsmaterial och lektionsövningar 

för elever med dyslexi.  

 

Datorer är ett hjälpmedel där eleverna får använda program som till exempel talsyntes, som är 

ett ”talande tangentbord”. En annan form av tekniskt hjälpmedel är Daisy-spelare som är en 

sorts cd-spelare som hjälper elever att läsa böcker. Andra former av hjälpmedel är 

pocketböcker som är baserade på mycket bilder och få texter, Bigbooks vilka syftar till 

alfabets träning genom bilder och ljudknappar som man med hjälp av associerar rätt ljud med 

rätt bokstav. De mer praktiska lektionsövningarna är exempelvis att arbeta med rim, ramsor 

och klappa stavelser. Vidare övar man på alfabetet genom lekar. Några förslag är att sitta i en 

ring och rulla boll till varandra i samband med att man säger en bokstav. Vidare arbetar man 

med exempelvis magnettavlor, där man med hjälp av magnetbokstäver skriver ord och tränar 

på olika fonem ljud. Andra former av övningar är exempelvis att låta barnen läsa enstaka ord 

genom att det skrivs med fingrarna på elevens rygg .  

 

3.4 Urval 

Mitt urval består av 4 pedagoger och 2 specialpedagoger som arbetar mot grundskolans 

tidigare år. Jag inriktade mig på att intervjua pedagoger och specialpedagoger mot tidigare år 

eftersom att dyslexi och tecken på dyslexi bör upptäckas så tidigt som möjligt för att ge 

eleverna möjlighet till en god utveckling, vilket även Andersson (2006) styrker. Eftersom att 

denna undersökning utgår från lärarperspektivet var det självklart för mig att urvalsgruppen 

skulle bestå av lärare.  
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Inför undersökningen kontaktade jag en pedagog och en specialpedagog på en skola i 

Stockholmsstad. Vid val av informanterna slussades jag omedvetet in i snöbollsmetoden 

vilket möjliggjort för mig att ta kontakt med personer som är kunniga inom området. Dessa 

personer har i sin tur tipsat mig om att tala med andra kunniga pedagoger som kommit att 

medverka i min undersökning (Larsen 2009). Hartman anser att det centrala med detta slags 

urval är att man söker en bestämd kunskap och väljer att intervjua personer som man tror kan 

bidra med den kunskap man söker (Hartman 2004). En annan anledning till att jag kontaktade 

dessa två pedagoger på den skolan, var för att jag tidigare varit i kontakt med de pedagogerna 

genom min verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Något man måste ha i åtanke när det gäller urvalsmetoden jag använt mig av är att man 

genom urvalsmetoden inte kan generalisera . De personer som kommer med i undersökningen 

är inte representativa för hela populationen (Larsen 2009). Detta innebär att resultatet som 

presenteras i mitt arbete endast gäller för den specifika skolan och de utvalda pedagogerna 

som medverkat i min undersökning.  

 

3.5 Etiska principer  

I Vetenskapsrådet (2002) tas fyra huvudkrav upp kring etiska principer som ska tillämpas vid 

svensk forskning. Syftet med de etiska principerna är att skydda individen som medverkar i 

undersökningen samtidigt som man bedriver en god forskning.  

 

Det första kravet som är informationskravet handlar om att forskaren är skyldig att meddela 

deltagarna om att deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att de har rättigheter att 

avbryta sin medverkan. Vidare handlar informationskravet om att upplysa deltagarna om 

deras uppgifter i undersökningen samt om de villkor som rör deras deltagande. Det andra 

kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen och forskaren en skyldighet att införskaffa samtyckte från deltagarna. Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, syftar till att deltagarna inte ska kunna identifieras av 

andra individer. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, handlar om att den insamlade 

informationen från undersökningen får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002).  För detta arbete har samtliga fyra krav vidtagits och uppfyllts.  
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3.6  Reflexivitet   

En tanke är att jag i min undersökning kan tolka pedagogernas svar ur mitt eget perspektiv 

eftersom att det bakom all forskning finns människor med enskilda erfarenheter, värderingar 

och attityder som hör till det subjektiva perspektivet (Larsen 2009). Filosofen Gademer som 

är grundaren till hermeneutiken bygger sin kunskaps syn på tanken av att vi ser och uppfattar 

vår värld genom vår förståelsehorisont, vilket är historiskt och kulturellt betingat, som vi inte 

kan bortse ifrån (Thomassen 2007). Detta är en faktor man måste vara medveten om samt ta 

hänsyn till vid sin forskning.  Larsen (2009) anser att vikten av att vara medveten om att man 

är subjektiv är bra som ideal vid forskning.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Larsen skriver att validitet handlar om relevans eller giltighet, alltså att samla in data som är 

relevant för den frågeställning man har och reliabilitet visar på exakthet eller precision, att 

undersökningen är tillförlitlig samt att noggrannhet har präglat den metod som använt. 

(Larsen 2009). För att styrka undersökningens validitet har jag bland annat använd mig av 

olika teorier som stärker samma slags resonemang. Vidare har jag använd mig av olika 

informationskällor inom mitt undersökningsområde, vilket bidrar till att undersökningen blir 

säker. Jag har även under intervjuerna upprepat informanternas svar för att bekräfta att jag 

förstått rätt. För att stärka studiens validitet ännu mer har intervjun formats på så sätt att det 

har funnits en öppning för att ställa följdfrågor eller be om förtydligande. Larsen (2009) 

skriver att en flexibel process där man kan ändra på frågor ifall det behövs bidrar till högre 

validitet.  

Reliabilitet har i denna studie handlat om att noggrant förbereda typ av intervju och 

intervjufrågor. Vidare har reliabilitet handlat om att intervjupersonerna under intervjuns gång 

har fått den tid de behöver för att svara på frågorna utan att bli avbrutna. Detta för att 

pedagogernas resonemang och tankar ska få komma till uttryck. Inför tolknings- och 

analysarbetet har noggrannheten handlat om att skriftligt dokumentera informanternas svar så 

noga och detaljerat som möjligt men även att noggrannhet vidtagits vid hanteringen av 

analysen av intervjupersonernas svar så att deltagarnas uttalanden inte hopblandats.   
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3.8 Genomförandet 

Vid genomförandet av intervjuerna valde jag att dokumentera pedagogernas svar skriftligt 

med penna och papper. Jag valde detta hjälpmedel eftersom att det var svårt att införskaffa en 

diktafon. Som kompensation har jag dokumenterat informanternas svar väldigt noga och 

detaljerat för att kunna återge intervjuerna så utförligt som möjligt. Enligt pedagogerna ansågs 

detta var ett bekvämare sätt att bli intervjuad på eftersom att det ansågs skapa en mer 

avslappnad och genuin intervju. Intervjuerna genomfördes enskilt med samtliga pedagoger 

och specialpedagoger i ca 30 minuter vardera och ägde rum i olika klass- och arbetsrum. Jag 

valde att starta intervjuerna med några bakgrundsfrågor såsom namn, ålder, och 

arbetslivserfarenhet. Larsen menar att det är vanligt att börja med bakgrundsfrågor eftersom 

att de är lätta att svara på samt att det öppnar en mjuk öppning av intervjun (Larsen 2009). 

Efter bakgrundsfrågorna ställdes de frågor som behandlade hur pedagogerna arbetade med 

elever med dyslexi. 

 

3.9 Analys 

Efter insamlandet av data analyserade jag resultaten med hjälp av en matris, där jag placerade 

enheterna, det vill säga informanternas namn, ålder och arbetslivserfarenhet, längs en linje 

och intervjufrågorna längs med den andra. Informanternas svar kodade jag sedan in i rutorna. 

Jag fick på detta sätt en överblick av informationen vilket gjorde jämförelserna lättare. 

(Larsen 2009). Genom att använda mig av matrisen fann jag uttalanden om arbetsmetoder 

kring dyslexi som pedagogerna berörde, vilket jag kommer att presentera i analysdelen.  Jag 

valde att koda in informanternas svar längs en linje med intervjufrågorna för att få en 

överblick över vad varje informant hade uttryckt kring samma fråga. Jag anser att matrisen 

har fungerat som ett hjälpmedel för mig att sammanställa samt få en god översikt på det 

insamlade materialet. Detta kan jämföras med det Larsen skriver om, vilket är att i 

analysering av kvalitativt material handlar det om att finna mönster, se tendenser och hitta 

exempel (ibid). Något som jag inte tar upp i analysdelen är uttalanden som låg utanför 

frågeställningarna. Detta eftersom att det inte bidrar till att belysa frågeställningen (Larsen, 

2009). Då mina intervjuer fokuserar på hur pedagoger förhåller sig till elever med dyslexi, 

gjorde jag ett medvetet val att bortse från andra faktorer såsom pedagogers uttalanden om sina 

egna upplevelser av sina läs- och skrivsvårigheter. Därmed fokuserar mitt material på just 

olika synsätt på åtgärder för dyslexi samt förutsättningarna för lärande hos dessa elever. 
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4. Tidigare forskning 

Mats Myrberg som är professor i specialpedagogik har bedrivit forskning kring dyslexi. I sin 

forskning hävdar han att undersökningar om dyslexi har det senaste decennierna kommit att 

utvecklats mellan olika vetenskapliga perspektiv. Inom dessa perspektiv har teorier om 

dyslexins orsaker skiftat kraftigt. Problem med synen introducerades som förklaring av flera 

ögonläkare i början av 1900-talet. Beteckningen ”ordblindhet” lever därför fortfarande kvar 

som en följd av denna teori. Myrberg hävdar att upplevelser av hoppande bokstäver ledde 

forskarna att söka orsaken till funktionsnedsättningen i dålig ögonkoordination. Myrberg 

menar vidare att andra forskare har betraktat dyslexi som ett problem kopplad till hörselsinnet. 

Detta eftersom att många människor parallellt med läs- och skrivsvårigheter har haft 

svårigheter med tal och taluppfattning. En annan orsaksförklaring är att dyslexi antogs vara ett 

socialt och emotionellt problem. Detta eftersom att barn med dyslexi ofta hade psykiska 

problem redan från barndomen. Därmed drog man slutsatsen att detta var orsaken till barnets 

läs- och skrivsvårigheter. Senare forskning har visat att dyslexi sannolikt har med genetiken 

att göra. Det ansågs länge kontroversiellt att påstå att dyslexi skulle kunna vara biologiskt 

betingat. Efter många års orsaksförklarande hävdar Myrberg i sin forskning att det råder en 

stor enighet bland forskarna idag om att fonologiska problem är typiska för dyslexi som beror 

på biologiska orsaker. Myrbergs nämner avslutningsvis att forskning kring dyslexi fortfarande 

pågår och anses ännu inte vara helt fullständig (Mats Myrberg 2001).   

 

Torleiv Hoinen och Ingvar Lundgren är läsforskare som har publicerat flera böcker och 

många artiklar om läs- och skrivsvårigheter. I sin forskning försöker professorerna att 

avspegla kunskapsutvecklingen under det senaste decenniet för dyslexi. Likt Myrberg (2001) 

nämner professorerna att kunskapen om dyslexi har utökats det senaste årtiondet.  Torleiv 

Hoinen och Ingvar Lundgren nämner att inom neurobiologen har det idag gjorts stora 

framsteg när det gäller nya tekniker för att undersöka hjärnan i funktion hos levande 

människor i samband med att hitta en orsaksförklaring för dyslexi. Forskarna nämner 

dessutom att man är på god väg att kunna påvisa dyslexins ärftliga mekanismer genom 

molekylgenetiken. De nämner även i sin bok att forskningen kring dyslexi har bidragit med en 

ökad kunskap inom skolverksamheten bland pedagoger och specialpedagoger som kommit att 

underlätta förståelsen av bakomliggande orsaker för vissa typer av läs- och skrivsårigheter. 

Forskarna nämner att man därför idag inom pedagogiken kan se olika metoder för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Forskarna nämner vidare att man inom skolverksamheten 
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bland annat har börjat dra nytta av datatekniken för att förebygga dyslexi. Även annan teknik 

så som cd-spelare har kommit att användas. Förutom de tekniska hjälpmedlen belyser 

forskarna i sin bok om att tillämpa olika undervisningsmetoder i form att anpassa 

undervisningen i klassrummet efter barnets behov. Detta för att främja läs- och 

skrivutvecklingen hos elever med läs- och skrivsvårigheter. (Høien, Torleiv & Lundberg, 

Ingvar 1999). 

 

Terje Ogden är en annan forskare som har undersökt olika undervisningsmetoder för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Forskaren belyser i sin bok att man som lärare ska lägga stor 

vikt vid att förbereda sin undervisning för att undervisningen ska gynna elever med särskilda 

utbildningsbehov. Forskaren belyser vikten av att exempelvis göra texter mer lämpliga 

visuellt för elever med läs- svårigheter samt ge eleverna extra mycket tid för att klara sina 

skoluppgifter. Forskaren belyser även vikten av specialundervisning hos specialpedagogen för 

att främja läs- och skrivsvårigheter hos eleverna. Vidare nämner Ogden att det pedagogiska 

arbetet måste ske på bred front. Ogden nämner att läraren även har ett ansvar at se till att varje 

elev får uppmärksamhet, bekräftelse och att övningarna anpassas efter deras individuella 

förutsättning och förmåga, det vill säga att organisera en individanpassad undervisning. I stort 

sett anser Ogden att det är viktigt att läraren finns tillgänglig för eleverna genom att konstant 

erbjuda hjälp. 

 

De ovan nämnda forskningar behandlar hur forskningen kring dyslexi utvecklats det senaste 

decenniet. Forskningarna nämner även hur den ökade kunskapen om dyslexi kommit att 

prägla skolverksamheter i from att man börjar tillämpa hjälpmedel och arbetsmetoder för 

dyslexi. De alla tre ovanstående forskningar anser jag är intressanta för mitt underlag.  

 

5. Teorianknytningar 
 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för de teorierna som jag använt mig av för att 

tolka mina resultat. De teorier som jag utgått ifrån berör teman så som dyslexi, elever med 

särskildbehov, och litteracitet. Temat dyslexi har jag delat upp i under rubriker så som; vad är 

dyslexi, symtom som tyder dyslexi, och hur man bör arbeta med elever med dyslexi. Detta för 
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att skapa en djupare förståelse kring ämnet. Tillsammans utgör alla dessa teman den teoretiska 

referensramen som jag knyter an till i mitt empiriska material.  

5.1 Vad är Dyslexi 

I ett klassrum kan man lägga märke till att elever kan vara olika både fysiskt och mentalt, trots 

att alla är ungefär lika gamla. På alla områden förekommer skillnader i arbetssätt, temperatur, 

motorik, pratsamhet osv. Mot bakgrund av detta är det rätt uppenbart att skillnaderna mellan 

elevernas förutsättningar kan vara väldigt stora även inom området läsning och skrivning. Av 

och till kan man som lärare bli överraskade över hur svårt det är för en del elever att lära sig 

att läsa och skriva, trots att de verkar vakna, intelligenta samt villiga att lära sig. Likaså kan 

man även bli överraskad över personer som är ”begåvade” och som har haft lätt för att lära sig 

att läsa, men inte förstår mycket av det de läser. (Lundgren m fl. 2004). 

 

Mot bakgrund av det ovanstående hävdar Lundgren m fl. (2004) att den tekniska sidan av 

läsinlärningen inte har något samband med den intellektuella begåvningen. Lundgren m fl. 

menar på att det ligger en avgränsad kognitiv svaghet hos elever som har svårigheter med att 

tillägna sig läsfärdigheter, som beror på störningar vid nervcellernas vandring till hjärnbarken 

som redan uppstår vid fosterstadiet. Författaren nämner vidare att dessa kognitiva svagheter 

ryms inom ramen för dyslexi och är ärftliga. Det som avses är att man endast ärver de 

genetiska förutsättningarna för att utveckla dyslexi. Dyslexin utvecklas när svagheterna blir 

frekventa, vilket i sin tur hindrar ett fungerade läsflyt och resulterar till brister inom läs- och 

skrivinlärningen (Lundgren m fl. 2004). 

 

För att urskilja ”normalbegåvade” eller ”överbegåvade” individer med stora läs- och 

skrivsvårigheter har man använt termen dyslexi. Termen betecknar stora och ihållande 

lässvårigheter inom ordavkodningen samt läsförståelsen. (Lundgren m fl. 2004). 

 

Likt Lundgren m fl. (2004) menar Gillberg m fl. (1994) att dyslexi betyder ”svårigheter med 

ord” . Dock utgår Gillberg m fl. utifrån en bredare innebörd, en definition lyder:  

 

”Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som trots adekvat pedagogiskt, socialt och 

psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och skrivsvårigheter”. (Gillberg m fl. 1994:16). 
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Gillberg m fl. menar att det ibland kan det vara svårt att avgöra orsakssambanden för dyslexi. 

Författaren menar på att dyslexi kan i sig utgöra grunden för allvarlig psykisk felutveckling, 

anpassningsrubbning, men att det också kan vara uttryck för bakomliggande avvikelser i 

nervsystemet. Vissa psykiska problem och sociala svårigheter kan vara förknippad med 

störningar i hjärnans funktioner och avvikande relationer i omgivningen som kan vara en 

faktor till en försämrad läsförmåga. Därmed menar Gillberg m fl. att det kan vara svårt att dra 

gränsen mellan specifika läs- och skrivsvårigheter och andra typer av inlärningsproblem. 

(Gillberg m fl.1994).  

 

Dock har begreppet dyslexi med åren kommit att omfatta en avgränsning då undersökningar 

har visat på att dyslexi är något som är biologiskt förankrat och som i stora drag kännetecknas 

genom svårigheter av olika slag, så som att hantera skrivna ord, ordigenkänning, och stavning. 

Trots pedagogiskt, socialt, och psykologiskt stöd kan dessa svårigheter framkomma hos 

människor i form av upprepande mönster vid läsning och skrivning. Mot bakgrund av detta 

ger sig begreppet dyslexi sig tillkänna som specifika läs- och skrivsvårigheter (ibid.).  

 

Myrberg (2001) hävdar att det råder en stor enighet bland forskare att dyslexi är svårigheter 

av olika slag. Han menar vidare på att det är först under 1990-talet som dyslexiproblematiken 

uppmärksammades och forskningen har gjort stora framsteg. (ibid.). Likt Lundgren m fl. 

(2004) nämner Myrberg att forskning har visat på att dyslexi berör kognitiva svagheter. 

Tillskillnad från Lundgren m fl. (2004) nämner Myrberg att de kognitiva svagheterna berör 

automatisering av kunskap. Myrberg menar på att en del elever med dyslexi har svårt att 

automatisera kunskap inom det fonologiska systemet. Det som avses är den kunskap som inte 

kräver någon medveten tanke, utan utgör något som man bara kan och som automatiskt sker 

med flyt, ett exempel är när man skriver eller läser (Myrberg 2001). Vidare nämns det att 

denna brist kan medföra konsekvenser i det fonologiska systemet som medför svårigheter 

med att skriva ord, förstå bokstäver samt förstå texter som man läser (ibid.).   

 

I sin helhet har forskningen visat på att det har varit svårt att tilldela begreppet dyslexi en 

entydig definition. Vissa forskare har låtit begreppet omfatta läs - och skrivsvårigheter av viss 

typ medan andra gett det en bredare innebörd. Dock är många forskare överens om att dyslexi 

innebär svårigheter av olika slag samt att det omfattar ett språkligt problem förankrat med den 

biologiska grunden, som inte har med individens intelligens att göra.  
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I svenska dyslexistiftelsen framgår en definition av begreppet dyslexi som många forskare 

förhåller sig till. Definitionen lyder: 

 

”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket förorsakad av en svaghet i 

det fonologiska systemet. Störningen kommer fram genom dålig ordavkodning vid läsning, 

dålig läsförståelse av texter samt genom en dålig rättstavning. Den dyslektiska störningen går 

som regel genom familjen och man antar att en genetisk disposition ligger till grund /…/ 

Dyslexi brukar finnas kvar genom hela livet för det stora flertalet men kan motverkas genom 

adekvat hjälpmedel. (Lundgren m fl. 2004:20 Svenska dyslexistiftelsen).  

 

Likt de andra definitionerna försöker forskarna genom denna definition peka på vad som 

kännetecknas av begreppet dyslexi. Dyslexi omfattar alltså stora svårigheter med 

ordavkodningen, läsförståelsen och rättstavningen på grund av en svaghet i det fonologiska 

systemet. Det nämns även att dyslexi är ett bestående problem som med stöd, stimulans och 

hjälpmedel kan i allmänhet bidra till en positiv utveckling.  

5.2 Symtom som tyder på dyslexi 

Malmer (2002) menar på att symtomen för dyslexi är av olika slag och kan variera från 

individ till individ. Malmer menar vidare på att svårigheterna kring dyslexi grundar sig på 

språkfunktionella svagheter som gäller språkets ljudsystem, och ett bristfälligt ordsinne som 

gör att mötet med skriftspråket blir problematiskt (Malmer 2002). Även Andersson (2006) 

styrker Malmers resonemang och hävdar att knagglig, långsam läsning och dålig stavning 

brukar vara typiska kännetecken för dyslexi. Författaren menar vidare på att problemet berör 

läsningens tekniska sida med avseende på hur språk och bokstäver hänger ihop (ibid.). Elever 

med dyslexi brukar ha svårigheter med att uppmärksamma språkljuden i talet, vilket är en 

anledning till varför elever med dyslexi möter hinder vid läsning. Andersson (2006) menar 

vidare på att det är vikigt att förstå sambandet mellan bokstäver och dess ljud eftersom att det 

utgör en nödvändig förutsättning för att elever ska kunna associera rätt ljud till rätt bokstav för 

att sedan kunna läsa med flyt. Andra specifika läs- och skrivsvårigheter som både Malmer 

(2002) och Andersson (2006) nämner gällande dyslexi är att elever bland annat kastar om 

bokstäver, siffror och förväxlar bokstäver med varandra, ett exempel är att elever förväxlar t-d, 

b-p, b-d. Detta medför konsekvenser i form att elever vid läsning uttalar ord fel, läser fel på 

små ord och ändelser.  
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5.3 Hur man bör arbeta med elever med dyslexi 

Som pedagog måste man utgå från att alla elever är olika.  Man måste även utgå från den nivå 

barnet befinner sig på och försöka framhäva elevernas individuella resurser, vilka måste 

stärkas. Mot bakgrund av detta kan man inte förvänta sig att en klass ska utvecklas i samma 

rikting. Detta ställer krav på en individanpassad undervisning (Madison 1999).  

 

Madison (1999) hävdar att många dyslektiker blir betraktade som slarviga, dumma och lata av 

sin omgivning på grund av de specifika svårigheterna. Elever som är missgynnade så tidigt 

som vid skolstarten får det svårt under hela skolgången. Bidragande konsekvenser av detta 

kan vara dålig självkänsla, självförtroende och förminskad lust att vilja lära sig (ibid.). 

Madison (1999) betonar att en pedagog bör ha förmågan att bemöta barnen väl, avsätta tid för 

att förstärka elevernas starka och svaga sidor samt skapa lust och motivation för att eleverna 

ska bli mer aktiva i inlärningsprocessen.  Som pedagog får man inte låta barnet tappa tron på 

sig själv utan man ska alltid försöka att fånga upp barnet och hålla kvar hoppet genom 

stimulans och motivation. Detta bidrar till att barnet får en känsla av att en förbättring är på 

gång vilket förstärker lusten att vilja lära. Det som krävs av pedagogen är att kunna avsätta tid 

för elever med särskilda behov och anpassa undervisningen efter barnets behov.  

 

Anderssons (2006)  nämner några förslag på att anpassa undervisningen efter barnets behov ta 

i sin bok där han nämner att en bra metod är att pedagogen läser upp texter högt om alla i 

klassen ska arbeta med samma text. Författaren menar på att detta är en stor hjälp för de som 

har svårt att läsa. Vidare Nämner Andersson (2006) att man ska låta eleverna ta god tid på sig 

vid lösning av uppgifter. Elever med dyslexi behöver mer tid än andra i klassen eftersom att 

det tar längre tid att läsa, förstå och skriva. Barn med dyslexi är oftast bättre på att uttrycka sig 

verbalt än i skrift. Därför ska man ge barn med läs- och skrivsvårigheter möjligheten att 

redovisa sina svar muntligt. Det ger barnet möjlighet att förbättra och utveckla det som inte 

blev korrekt uttryckt i text (ibid). Gillberg (1994) nämner att hjälpmedel som datorer med ljud 

och stavnings program, Daisy-spelare och böcker utefter barnets nivå är några utmärkande 

hjälpmedel som anses bidra med en positiv utveckling. Madison (1999) belyser vikten av att 
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drag ständigt skapa möjligheter för att alla elever ska känna sig delaktiga och uppleva att 

skolan är rolig.  

 

Madison (1999) nämner vidare att skola och lärare måste samverka för att förstärka insatserna 

för barn med dyslexi. Madison (1999) menar att likt läraren har även skolan ett ansvar att 

hjälpa elever med dyslexi. Skolan har en skyldighet att införskaffa resurser och verktyg som 

lärare kan använda sig av för att stabilisera läs- och skrivutvecklingen hos eleverna. 

Åtgärdsprogram är ett exempel på ett verktyg som en lärare bör ha möjlighet att kunna 

tillhandahålla sina elever, särskild för elever som har dyslexi. Ett åtgärdsprogram innebär att 

läraren tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare går igenom elevens starka och 

svaga sidor, på vilket område stödet måste sättas in, samt vilka insatser föräldrarna kan bidra 

med.  

 

Ett annat viktigt verktyg som Andersson (2006) nämner är utvecklingssamtal, som syftar till 

att ge eleven utrymme för att uttrycka sina känslor om sin skolgång. Under 

utvecklingssamtalen har lärare möjlighet att uppmuntra eleven till att uttrycka sina tankar om 

sin läs- och skrivkunnighet, men även allmänt om sin situation i skolan. Genom 

utvecklingssamtalen kan lärare även få möjligheten att bedöma om särskilda åtgärder behövs 

uträttas för att förbättra elevens situation.  

 

Lindell (1996) menar att även föräldrar är en viktig resurs för sina barn. Lindell (1996) 

nämner att föräldrarna kan bidra med att eleven lyckas övervinna sina hinder. Detta genom att 

ta vara på fritiden hemma med barnen och öva på de övningar som krävs för att förebygga 

dyslexin. Lindell (1996) nämner vidare att skolan har skyldighet att erbjuda elever med 

svårigheter tillgång till en specialpedagog. Lindell (1996) nämner att lärare kan samråda med 

en specialpedagog i skolan, för att kunna stärka insatserna för elever med särskilda behov. 

Hos specialpedagogen får eleven möjligheter att få extra stöd av specialpedagogiska insatser 

parallellt med lärarens stöd i klassrummet.  

 

Skolan anses som en viktigt arena där elever ska få möjlighet att utveckla sina starka och 

svaga sidor, känna sig trygga och bli motiverade till att vilja lära (Lindell 1996).  
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5.4  Elever med särskilda behov 

Begreppet elever med särskilda behov användes ursprungligen av Barnstugeutredningen redan 

1968. Dit räknade man de fysiskt handikappade barnen samt barn vars svårigheter var av 

psykiska, emotionella, sociala eller språklig karaktär. Bland de äldre barnen talades det även 

om läs – och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  

 

Idag beskrivs ofta elever som avviker från det förväntade beteendemönstret, som elever med 

beteendestörningar eller koncentrationsvårigheter. Inom denna kategori räknas även såväl 

passiva och tysta barn som aggressiva och utagerande barn. Under senare år har även 

neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, DAMP, MBD fått stort utrymme inom skolans 

stödinsatser (Skolverket 1998:20). Vidare skrivs det i skolverket 1998:20 att antalet barn och 

ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar är förhållandevis 

stabila och räknas inom kategorin elever med särskilda behov. Men bortsett från denna grupp 

och den vaga avgränsningen är det trots allt svårt att avgöra hur många elever skolorna har att 

stödja. Av den anledningen utarbetade landets kommuner år 1995 en definition av gruppen 

elever med särskilda behov. En definition lyder:   

 

”Elever som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i undervisningen pga. psykiska, 

fysiska eller sociala begränsningar samt olika former av inlärningsvårigheter som medför att 

arbetssätt och arbetsformer behöver särskilt anpassas.” (Skolverket 1998:20: 22).  

 

Denna begreppsförklaring är en mycket vanlig definition av elever med särskilt behov i 

skolvärlden som innefattar alla elever med olika inlärningssvårigheter. Inom denna ram 

inryms alltså även elever med funktionsnedsättningen dyslexi som skolans stödinsatser ska 

inriktas mot.  

5.5 Litteracitet 

Likt Björkman (2008) menar Gibbons (2006) att litteracitet används som ett vitt begrepp för 

verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande . Vidare menar Björkman (2008) 

liksom Gibbons (2006) att läsandet och skrivandet är ett av de olika sätt som människan kan 

förstå världen på. De menar att litteracitet börjar genom människors erövrande och praktiseras 

genom formellt lärande. Vidare nämner de att litteracitet är förmågan att vilja använda läsning 

och skrivning för att skapa mening från en skriven text, på ett särskilt sätt som motsvarar 
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behov i en särskild social kontext. Gibbons (2006) anser att det är viktigt att tillägna sig en 

hög grad av litteracitet. Författaren menar på att barn i dagens samhälle kommer att möta en 

värld som ställer krav på att man ska kunna läsa och skriva för att genom den förstå den värld 

man lever i. Barn måste exempelvis kunna fatta beslut som berör deras liv, arbeta och bo i 

mångkulturella samhällen samt lösa problem av olika slag. Mot bakgrund av detta hävdar 

Gibbons (2006) att samhället ställer stora krav på de som inte tillägnar sig en hög grad av 

litteracitet eftersom att man då riskerar att bli ”exkluderade” från mycket av den kunskap, 

information och tankar som är en del av samhällets kultur. Likt Gibbons (2006) betonar 

Björklund (2008) vikten av en god läs- och skrivförmåga och menar vidare på att en sådan 

kunskap ger elever tillträde till samhället som finns utanför skolan där eleverna också kan 

komma att möta liknande koder för litteracitet.  

 

6. Resultat och analys  
 

I denna del kommer jag att redovisa resultaten av intervjuerna jag genomfört med de fyra 

pedagogerna och de två specialpedagogerna. Jag har delat upp undersökningens resultat i 

underrubriker; intervju med pedagoger och intervju med specialpedagoger. I denna del 

framgår även analys av undersökningen där jag framför en diskussion om vad litteraturen 

säger och de resultat som framgått i intervjuerna. Samtliga pedagoger och specialpedagoger 

har jag valt att ange med påhittade namn. 

6.1 Intervjuresultat med pedagoger 

Jag har valt att redovisa samtliga intervjuer med pedagogerna i en löpande text. Anledningen 

till att presentera pedagogerna under samma rubrik är för att pedagogerna har liknande svar. 

Dock markerar jag de svaren som skiljer sig åt genom att ställa pedagogerna mot varandra.  

 

De gemensamma nämnarna för de fyra pedagogerna är att de har arbetat mot grundskolans 

tidigare år i minst elva år. De alla har även en lärarutbildning med inriktningen mot läs- och 

skrivinlärning och erfarenhet av elever med dyslexi samt elever som visar tecken på dyslexi. 

Samtliga pedagoger nämnde dock att de saknade fortbildning när det gällde elever med 

dyslexi, och poängterade vikten av ett bra samarbete med specialpedagogerna eftersom att de 

oftast har en mycket bredare utbildning gällande elever med särskilda utbildningsbehov.  

 



 21 

Maria och Lisa anser att man upptäcker elever med dyslexi genom att eleverna halkar efter i 

läsningen och att eleverna brister när det kommer till läsförståelsen, det vill säga saknar 

förståelse för det de läser.  Medan de andra två pedagogerna Anna och Karin associerar 

dyslexi med hur eleven skriver. De menar att elever med dyslexi ofta tappar ändelser och 

bokstäver när de skriver. 

 

De arbetsmetoder som de fyra pedagogerna brukar använda sig av för att underlätta läs- och 

skrivinlärningen för elever med dyslexi är av samma slag.  Pedagogerna nämner bland annat 

att de läser upp texter högt om alla elever i klassen ska arbeta med samma text. Pedagogerna 

anser att detta är till stor hjälp för elever med dyslexi som inte kan läsa och skriva bra. 

Pedagogerna menar vidare på att elever med dyslexi behöver mer tid än andra i klassen 

eftersom att det tar längre tid för dem att läsa, förstå och skriva. Pedagogerna låter därför 

dessa elever redovisa sina svar muntligt vid exempelvis prov. Detta eftersom att elever med 

dyslexi oftast är mycket bättre på att uttrycka sig verbalt än i skrift. Genom denna 

arbetsmetod anser pedagogerna att eleverna ges möjlighet att utveckla det som inte blir 

korrekt uttryckt i skrift. Vidare ger pedagogerna extra mycket tid för elever med dyslexi vid 

exempelvis läxförhör. Metoden används för att eleverna ska kunna hinna läsa igenom 

frågorna och besvara dem.  

 

Vidare betonar pedagogerna Anna och Karin vikten av att använda sig av hjälpmedel så som 

Daisy-spelaren vid tystläsnings stunder. Pedagogerna nämner att medan de övriga eleverna 

läser i sina böcker vid tystläsningsstunder låter de elever med dyslexi använda Daisy-spelaren. 

Genom spelaren lyssnar barnet på en band med boktextens innehåll samtidigt som eleven 

följer med i den skriva texten. Pedagogerna anser att spelaren underlättar läsningen för 

eleverna.  Även Maria och Lisa använder sig av Daisy-spelaren vid tystläsningsstunder och 

anser att det är ett väldigt bra hjälpmedel att använda sig av för att hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheten. Ett annat hjälpmedel som pedagogerna anser är väldigt bra för elever med 

dyslexi är datorn. Pedagogerna hävdar att genom datorn kan träna allt, så som ljudsäkerhet, 

avläsningsteknik samt ord- och läsförståelse. Anna och Karin nämner att datorn är ett roligt 

hjälpmedel som eleverna tycker är roligt samtidigt som de lär sig mycket.  

 

När det kommer till de åtgärder som pedagogerna vidtar för att hjälpa elever med dyslexi 

hänvisar samtliga pedagoger främst till specialpedagogen. Samtliga pedagoger hävdar att ett 

bra samarbete med specialpedagogen är av stor vikt för att hjälpa elever med särskilda behov. 
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De menar att specialpedagogen ger pedagogerna konkreta råd på hur man kan underlätta 

undervisningen i klassrummet samt hur klassrumsmiljön bör se ut. Specialpedagogen tar även 

fram förslag på vilka material och hjälpmedel som kan passa eleven. Maria och Lisa betonar 

att många av de hjälpmedel som finns bygger på att eleven kan alfabetet då de främst riktar 

sig in på hur bokstäverna låter eftersom att elever med dyslexi ofta saknar den kunskapen. 

Pedagogerna Anna och Karin understryker att det är specialpedagogen som hjälper eleven och 

dennes föräldrar vidare till högre instanser exempelvis när det gäller diagnoser och hur 

föräldrar kan arbeta vidare med sina barn utanför skolans ramar. Pedagogerna poängterar att 

föräldrarna är en vikig resurs för sina barn som kan bidra till att eleven övervinner sina hinder 

genom att exempelvis träna hemma med de övningar som barn med dyslexi behöver för att 

förebygga dyslexin.  

 

Avslutningsvis understryker de fyra pedagogerna som jag intervjuat vikten av att hjälpa 

eleverna att lyckas. Pedagogerna menar att alla elever ska ha samma möjlighet att nå målen 

även om vägen dit ibland kan vara olika.  Pedagoger tillägger även vikten av att kunna läsa 

och skriva eftersom att det skapar möjligheter för en individ att fungera i samhället 

6.2 Intervjuresultat med specialpedagoger 

Britt har arbetat som pedagog i sammanlagt 34 år.  Efter 23 år som förskolelärare utbildade 

hon sig till specialpedagog och har arbetat som det i ca 12 år. Under dessa år har Britt hållit 

sig uppdaterad gällande elever med särskilda behov genom att läsa extra kurser. Britt arbetar 

idag med en grupp elever med olika former av problem såsom ADHD, dyslexi, och Asperger.  

 

Specialpedagog Elsa har arbetet som pedagog i sammanlagt 36 år, varav 26 år som lågstadie- 

lärare. Likt Britt har även Elsa hållit sig uppdaterar genom att läsa kurser gällande elever med 

särskilda behov och arbetar likt Britt med en grupp elever med olika former av problem. 

 

Britt anser att man upptäcker elever med dyslexi främst genom brister i det fonologiska 

systemet. Pedagogen menar att dessa elever har väldigt svårt att läsa, skriva och har oftast 

svårigheter med att koncentrera sig som medför brister i läs- och skrivutvecklingen. 

Pedagogen Elsa går in på ett djupare plan och förklarar att elever med särskilda behov 

utmärks genom att göra en fonologisk bedömning. Detta för att få en överblick över vart 

eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Testet graderas från 1 till 9 och de elever 

som hamnar under nivån 3 får extra hjälp samtidigt som en noggrannare kartläggning görs på 
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vad orsaken kan vara. När det gäller symtomen för dyslexi anser Elsa precis som Britt att det 

brister i det fonologiska systemet. Pedagogen menar att elever skriver fel på ändelser och 

blandar ihop bokstäver som är liknande till ljudet och har svårt med läsförståelsen.  

 

Britt arbetar mycket med praktiska övningar för att hjälpa elever med dyslexi. Britt menar att 

det är väldigt viktigt att arbeta med material som är lockande för eleverna. Hon menar vidare 

på att genom olika praktiska övningar kan man leka fram lärandet. Med andra ord menar 

pedagogen att många elever med dyslexi oftast inte klarar av att ta till sig skolmaterial såsom 

penna och papper för att lösa skoluppgifter. Använder man däremot material som eleven inte 

kopplar till skolan kan eleven lösa samma uppgifter fast på ett enklare och roligare sätt. Mot 

bakgrund av detta menar Britt att det kan vara bra att använda sig av material som fångar 

elevernas intresse. Britt nämner att hon använder sig av lektionsövningar som exempelvis 

bygger på att sitta i en ring med elever och kasta boll till varandra i samband med att man 

nämner en bokstav. De praktiska övningarna består även av att arbeta med rim, ramsor och 

klappa stavelser. Vidare brukar Britt låta eleverna arbeta med magnettavlor som elever kan 

bilda olika ord med och ljuda bokstäver. Britt använder sig av även av hjälpmedel såsom 

Daisyspelare som underlättar läsningen för eleverna och pocketböcker med mycket bilder och 

få texter. Pedagogen nämner att barnen med hjälp av bilderna kan bättre förstå vad 

exempelvis en bok handlar om. Vidare används även olika datorprogram så som talsyntes 

vilket innebär att datorn ljudar de bokstäverna eleven trycker på. Program kan också användas 

till att markera en hel text och få den uppläst. Specialpedagogen lägger mycket arbete på att 

arbeta med fonologiska övningar för att främja läs- och skrivutvecklingen hos elever med 

dyslexi.  

 

Några metoder som Britt använt sig av är att exempelvis låta eleverna endast arbeta under 

kortare stunder, exempelvis 15 minuter, för att underlätta elevernas förståelse då de lätt tappar 

koncentrationen. Efter arbetsstunden låter Britt eleverna få någon form av belöning, 

exempelvis låter hon eleverna måla, rita, eller spela spel. Britt menar vidare att all belöning är 

individuella och bygger på att eleverna får göra något som de tycker är roligt efter flitigt 

arbetande. Specialpedagogen tillämpar även ett annat belöningssystem där elever samlar på 

sig stjärnor när de klarat att övervinna sina hinder. Hon nämner att eleverna har individuella 

böcker där varje elev samlar sina stjärnor. Britt nämner vidare att belöningssystemet inte 

enbart har något med prestationen att göra, utan kan även användas för att bryta ett mönster. 
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Britt brukar alltid utgå ifrån eleven och elevens nivå. Alla elever i hennes grupp har olika 

arbetsscheman som eleverna arbetar utefter och all undervisning är individanpassad.  

 

Likt Britt anser även Elsa att man ska använda sig av material som är roligt och som fångar 

barnens intresse. Elsa brukar använda sig av så kallade ljudknappar i sina lektionsövningar. 

Elsa nämner att på knapparna står det en bokstav och går ut på att man lägger fram en knapp 

samtidigt som man ljudar bokstaven. Tanken bakom denna övning är att skapa en förståelse 

hos dessa elever att ord är uppbyggda på olika ljud. Elsa brukar variera övningarna med 

ljudknapparna och nämner att det finns många olika övningar, dock är tanken bakom alla 

övningar densamma. Specialpedagogen anser också att man hjälper elever med läs- och 

skrivsvårigheter om man låter de arbeta med olika sinnen. Ett exempel är att låta barn läsa 

enstaka ord genom att det skrivs med fingrarna på elevens rygg. Elsa nämner att vissa elever 

kan på detta sätt läsa ord bättre än när det står skrivet på papper. Pedagogen anser också likt 

Britt att det är viktigt att använda sig av exempelvis bildstöd parallellt med en skriven text för 

att exempelvis underlätta förståelsen av en boks handling eller instruktioner. Elsa nämner 

vidare att Bigbooks är ett väldigt bra arbetsmaterial. Hon nämner att boken syftar till att träna 

på bokstäver och dess ljud genom att barnen genom bilderna associerar till rätt bokstav. 

Vidare brukar Elsa likt Britt använda sig av Daisyspelare, pocketböcker, och olika 

datorprogram så som talsyntes för att främja läs- och skrivutvecklingen.  

 

De åtgärder som båda specialpedagogerna vidtar för att hjälpa respektive elev med särskilda 

utbildningsbehov är genom att göra en utredning. Pedagogerna nämner att det görs två typer 

av utredningar. Till en början görs det en psykologutredning av en psykolog och en 

pedagogisk utredning av skolans elevvårdsteam som består av kurator, rektor, logoped och 

specialpedagog. Efter detta görs ett åtgärdsförlag som tillexempel kan innebära träning hos 

specialpedagog, eller att vissa kompensatoriska hjälpmedel ska tillämpas.  Därefter tillämpas 

ett åtgärdsprogram som görs i samråd med pedagog, specialpedagog, elev och föräldrar. 

Åtgärdsprogrammet ska vara utvärderingsbart och brukar oftast utvärderas i samband med 

utvecklingssamtal.  

 

Avslutningsvis poängterade både Britt och Elsa vikten av att försöka stärka elevernas svaga 

bitar för att ge dem bättre självförtroende och självkänsla. Förutom den aspekten poängterar 

även specialpedagogerna vikten av att kunna behärska skriftspråket för att klara sig i 

samhället för att kunna fylla kraven i de olika vardagliga situationerna. Britt och Elsa 
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poängterade även innebörden av nödvändiga verktyg så som föräldrar samverkan, 

utvecklingssamtal och åtgärdsplan som de anser vara viktiga redskap för ett fortsatt arbete 

med elever med utbildnings svårigheter.  

6.3 Analys  

Enligt många författare påverkas läs- och skrivinlärningen för en elev med dyslexi på många 

olika sätt och visar sig främst genom när eleven kommer i kontakt med olika slags 

skoluppgifter. Tillexempel nämner Myrberg (2001) att elever med dyslexi har svårt för att 

automatisera kunskap, vilket påverkar läs- och skrivinlärningen. Även Lundgren (2004) 

nämner att vissa kognitiva svagheter medför en försämrad läs- och skrivförmåga. Vidare 

nämner Gillberg (1994) likt Myrberg (2001) att svagheterna för dyslexi kännetecknas i stora 

drag genom svårigheter av olika slag, så som att hantera skrivna ord, ordigenkänning, och 

stavning. Även Andersson (2006) och Malmer (2002) styrker författarnas resonemang då de 

hävdar att knagglig, långsam läsning och dålig stavning brukar vara typiska kännetecken för 

dyslexi.  

 

Genom intervjuerna med de 6 pedagogerna styrks denna teori genom att Maria och Lisa 

nämner att elever med dyslexi halkar efter i läsningen, och brister när det kommer till 

läsförståelsen. Även Anna och Karin nämner att elever med dyslexi ofta tappar ändelser och 

bokstäver när de skriver. Likaså nämner även specialpedagogerna då de betonar att elever 

med dyslexi brister i det fonologiska systemet som medför svårigheter med att läsa och skriva 

i form av att man tappar ändelser och bokstäver vid skrivning samt har svårigheter med 

läsförståelsen.  

 

Malmer (2002) menar på att symtomen för dyslexi är av olika slag och kan variera. Detta 

styrks genom pedagogernas varierande svar kring kännetecken för dyslexi. Några pedagoger 

nämner att dyslexi kännetecknas genom dålig stavning medan andra pedagoger associerar 

dyslexi med dålig läsförståelse. Utifrån den litteratur som studerats kan de varierande svaren 

bero på vilken årskurs pedagogerna undervisar i. Anna och Karin som undervisar i årskurs ett 

associerar dålig stavning med dyslexi i form av att eleverna tappar ändelser och bokstäver när 

de skriver. Medan Maria och Lisa som arbetar med elever i årskurs tre associerar dyslexi med 

dålig läsförståelse. En förklaring till detta kan vara att elever i årskurs tre har hunnit få mer 

hjälp kring sina svårigheter i form av att kunna automatisera bokstäver och dess ljud vilket 
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medfört att eleverna inte brister lika mycket i skrivningen som elever i årskurs ett. Dock kan 

andra svårigheter vara kvarstående hos Maria och Lisas elever så som dålig läsförståelse.  

 

Madison (1999) betonar vikten att som pedagog alltid utgå från att alla individ är olika och att 

man ska anpassa undervisningen efter barnets behov. Genom intervjuerna styrks denna teori 

då pedagogerna tillämpar olika arbetsmetoder för elever med dyslexi för att undervisningen 

även ska gynna elever med särskilda behov. Likt Andersson (2006) nämner pedagogerna 

vikten av att läsa upp texter högt i en hel klass för att elever med läs- svårigheter ska kunna 

hänga med. Vidare ger pedagogerna extra tid åt elever med dyslexi för att lösa uppgifter 

eftersom att dessa elever behöver mer tid att läsa, skriva samt förstå. Vidare nämner 

pedagogerna likt Andersson (2006) att man ska ge elever med dyslexi möjligheten att 

redovisa prov och läsförhör muntlig eftersom att eleverna med dyslexi lättare kan uttrycka sig 

muntlig än skrift.  

 

Specialpedagogerna betonar vikten av att arbeta med praktiska övningar för att skapa 

stimulerande inlärningssituationer, så som med magnettavlor och olika lekar som är avsedda 

för att träna på bokstäver och dess ljud. Specialpedagogerna nämner även att det är viktigt att 

använda sig av material som fångar elevers intresse och alltid anpassa arbetet utefter den 

enskilda elevens behov.  Detta kan kopplas till Madison (1999) som betonar att man som 

pedagog ska skapa lust och motivation hos eleverna för att de ska bli mer aktiva i 

inlärningsprocessen. Madison (1999) nämner vidare att det är vikigt att i stora drag ständigt 

skapa möjligheter för att alla elever ska känna sig delaktiga och uppleva att skolan är rolig. 

Detta styrker samtliga pedagoger genom att de anpassar undervisningen efter barnets behov 

genom att tillämpa olika arbetsmetoder samt att de genom praktiska övningar försöker skapa 

ett lustfylld lärande hos elever med dyslexi.   

  

De material som de intervjuade pedagogerna rekommenderar i arbetet med elever med dyslexi 

är arbete med datorn, där eleverna kan arbeta med program så som talsyntes. 

Specialpedagogerna rekommenderar även att alltid arbeta med bildstöd för att eleverna lättare 

ska kunna förstå exempelvis instruktioner. Ett annat hjälpmedel som nämns är Daisy-spelare 

som eleven med hjälp av kan få böcker upplästa. Alla dessa hjälpmedel är till för att stärka 

elevernas svaga bitar för att i sin tur bidrar med en bättre läs- och skrivförmåga. Förutom en 

förbättrad läs- och skrivförmåga nämner pedagogerna att det även resulterar till en förbättrad 

självkänsla och självförtroende hos elever med dyslexi.  
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Gillberg (1994) nämner att hjälpmedel som datorer med ljud och stavnings program, och 

Daisy-spelare är några utmärkande hjälpmedel som anses bidra med en positiv utveckling. 

Även denna teori stärks då de intervjuade pedagogerna och specialpedagogerna tillämpar 

dessa hjälpmedel för att förbättra elevers läs- och skrivförmåga. Andra teorier så som att 

stärka den enskilde individens svaga bitar betonas av samtliga pedagoger. Pedagogerna och 

specialpedagogerna poängterar hur viktigt detta är för elevens självförtroende och självkänsla. 

Enligt Madison (1999) bidrar bättre självförtroende och självkänsla till att eleverna blir mer 

motiverade till att vilja lära sig, vilket även pedagogerna bekräftar genom intervjuerna.  

 

En annan gemensam tanke hos samtliga intervjuade pedagogerna är att de belyser vikten av 

att eleverna ska få känna att de lyckats även om eleverna tar sig dit på olika sätt och olika 

snabbt. För att nå målen behöver vissa elever särskilt stöd.  Madison (1999) nämner att skolan 

och lärare måste samverka för att förstärka insatser för barn med särskilda behov. Lindell 

(1996) menar att läraren kan samråda med en specialpedagog i skolan. Författaren menar att 

eleven ges möjligheter att få extra stöd av specialpedagogiska insatser parallellt med lärarens 

stöd i klassrummet. Denna teori stärks då de fyra intervjuade pedagogerna belysa vikten av ett 

bra samarbete med specialpedagogen, dels för de insatser de gör för elever med särskilda 

behov och för de goda råden som de delar med sig till pedagogerna så som hur man ska 

underlätta undervisningen i klassrummet, hur klassrumsmiljön bör se ut samt ge förslag på 

vilka material och hjälpmedel som kan passa eleven.  

 

För att ytterligare stärka insatserna för elever med dyslexi nämner specialpedagogerna vikten 

av föräldrar samverkan, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal. Likt Lindell (1996) nämner 

pedagogerna att föräldrar är en viktig resurs för sina barn och som kan hjälpa eleven med att 

övervinna sina hinder genom att öva hemma med dem. Specialpedagogerna delar även samma 

syn som Madison (1999) som nämner att man genom ett åtgärdsplan tillsammans med lärare, 

eleven och elevens vårdnadshavare kan gå igenom elevens starka och svaga sidor, på vilket 

område stödet måste sättas in, samt vilka insatser föräldrarna kan bidra med.  Madison (1999) 

nämner att åtgärdsplan är en av nödvändiga verktyg som lärare bör ha möjlighet att 

tillhandahålla sina elever, vilket även specialpedagogerna bekräftar genom intervjuerna.  Likt 

Andersson (2006) nämner även specialpedagogerna att utvecklingssamtal är ett viktigt 

verktyg som lärare med hjälp av får möjligheten att bedöma om särskilda åtgärder behövs 

uträttas för att kunna förbättra elevens situation.  
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Med utgångspunkt från intervjuerna anser jag att pedagoger och specialpedagoger har ett bra 

samarbete för att på bästa sätt kunna främja läs- och skrivutvecklingen hos elever med dyslexi. 

Att individ anpassa undervisningar och arbeta utefter elevernas förutsättningar och behov är 

utgångspunkter som samtliga pedagogerna arbetar efter. Pedagogerna har även goda kunskaper 

om de material som finns för att underlätta undervisningen för dessa elever och anser likt 

Gibbons (2006) att en god läs- och skrivförmåga är avgörande för att fylla kraven i de olika 

vardagliga situationerna 

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur pedagoger arbetar med elever med dyslexi. I 

studien har fokus riktats mot vilka hjälpmedel och arbetsmetoder pedagogerna använder sig 

av för att underlätta undervisningen för dessa elever. Studien visar på att pedagogerna 

använder sig av olika metoder i sina arbeten med elever med dyslexi. Metoderna är av 

varierande slag och tillämpas beroende på vilken svårighet eleven har. Den gemensamma 

nämnaren hos samtliga pedagoger är att de betonar vikten av att metoderna ska vara 

individanpassade och tillämpas utifrån elevernas behov och intresse.  

 

Resultatet av min undersökning har givit mig en hel del kunskap och information. Efter 

intervjuerna med samtliga pedagoger har jag kommit till insikt med att de har stora kunskaper 

inom arbetet med elever med dyslexi. Jag anser att pedagogerna har stor kompetens om olika 

inlärningsmetoder som de kan luta sig mot för att kunna hjälpa eleven utifrån sina 

förutsättningar och behov. I min studie framkom det att pedagogerna tillämpar varierande 

arbetsmetoder, så som att läsa upp texter högt i klassen, ge elever mer tid för att lösa uppgifter, 

samt att ge eleverna möjligheten att göra muntliga prov. Enligt Andersson (2006) är de 

ovanstående arbetsmetoder bra att använda sig av för att hjälpa elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Utifrån de resultat min studie visar på anser jag att pedagogerna gör många 

anpassningar inom klassens ramar för att hjälpa elever som behöver särskilt stöd. 

 

Studien belyser även samarbetet med specialpedagogernas betydelse för att främja läs- och 

skrivutvecklingen hos elever med dyslexi. Specialpedagoger fyller en viktig funktion i 
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skolverksamheten då de ger elever extra stöd med pedagogiska insatser parallellt med lärarens 

stöd i klassrummet. I allmänhet fyller specialpedagogerna funktionen som en extra resurs 

inom skolverksamheten som kan bidra med att främja läs- och skrivsvårigheter hos elever 

med olika slags problematik, bland annat dyslexi. Detta anser även Lindell (1996) som 

instämmer i att specialpedagogen har en viktig funktion inom skolansverksamhet, och ses som 

en viktig resurs som alla skolor har en skyldighet att erbjuda sina elever som upplever 

svårigheter av olika slag. Men även samverkan med berörda föräldrar samt åtgärdsprogram 

framhävs som tillvägagångssätt som förstärker elevernas utveckling. 

 

De resultat som studien visar är framförallt att specialpedagogerna har möjligheten att arbeta 

mer fokuserat med elever som har olika slags problematik. Specifikt för dyslexi har studien 

visat på att specialpedagogerna använder av sig mycket praktiska övningar för att främja läs- 

och skrivutvecklingen. Specialpedagogerna belyser vikten av att arbeta med dessa elever 

genom olika lekar som avser träning för att kunna automatisera bokstäver och dess specifika 

ljud. De praktiska lekarna har bland annat visat sig vara att arbeta med rim, ramsor, klappa 

stavelser, samt att arbeta med ljudknappar.  

 

I studien framkommer det även att specialpedagoger använder sig av hjälpmedel som exempel 

Daisy- spelare, som eleverna med hjälp av kan läsa bok samt datorn som eleverna via kan arbeta 

med programmet talsyntes, vilket är ett ordbehandlingsprogram som eleverna med hjälp av kan 

skriva och få texter upplästa. Dessa hjälpmedel har även specialpedagogen rekommenderat 

klasslärarna att använda sig av, ett råd vilket studien visat följs av lärarna. Parallellt med det 

stödet och hjälpen eleverna får av specialpedagogerna för att förebygga dyslexin, får eleven 

även mycket uppmuntran för att hålla intresset och motivationen uppe för att vilja lära. Enligt 

Madison (1999) kan man genom uppmuntran skapa en positiv känsla hos eleven som medför 

att lusten att vilja lära ökar. Madison (1999) nämner även att man härigenom kan stärka 

elevernas självbild och motverka att en dålig självkänsla och lågt självförtroende uppstår.  

 

Bland den forskningen jag refererat till återfinns Torleiv Hoinen och Ingvar 

Lundgren ”Dyslexi, från teori till praktik” (1999). I boken framhävs den betydelse 

forskningen kring dyslexi har haft. Den menas ha bidragit till att man har tillämpat olika 

hjälpmedel såsom datorer och Daisy-spelare för att hjälpa elever överkomma sina läs- och 

skrivsvårigheter. Dessutom menar forskarna att undervisningsmetoder har allt mer inriktats 

mot att försöka anpassa undervisningen efter barnets behov. 
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En annan forskare som jag har använt mig av är Ogden som undersökt olika 

undervisningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ogden betonar i sin forskning 

att man ska ge elever mer tid på sig att arbeta med skoluppgifter, samt göra texter mer visuellt 

lämpliga. Dessa är några metoder som används för elever som har svårigheter med att läsa 

och skriva. Men även lärarens uppmärksamhet för den elev som behöver stöd och uppmuntran 

samt övningar anpassade efter individuella förutsättningar anses även vara några 

tillvägagångssätt för att främja läs- och skrivutvecklingen hos elever (Ogden 1993). 

 

I min studie kan man finna liknande resultat som bland annat visar på att pedagogernas 

intresse för sina elever har en betydande roll för hur elevernas självbild stärks. Min studie 

uppmärksammar även pedagogernas uppdrag i förhållande till sina elever som har läs- och 

skrivsvårigheter, vilket är att motivera, uppmuntra samt skapa lust och motivation. Jag anser 

att det även är viktigt att pedagogerna har kunskaper om olika inlärningsmetoder och 

hjälpmedel så att de kan möta sina elever som har svårigheter med att läsa och skriva. Detta 

skapar bättre förutsättningar för att kunna tillmötesgå elever med dyslexi och de behov dessa 

elever har. Jag anser att det är av stor vikt att eleven ska få möjligheten att lära sig att läsa och 

skriva, utan att hejdas av sitt problem med att knäcka skriftkoden. En strukturerad, fonologisk 

undervisning i språkljuden kan ge eleven en chans att lära sig läsa och skriva på ett 

funktionellt sätt.   

 

Myrberg (2001) som beaktar hur forskningen kring dyslexi utvecklats inom det senaste decenniet 

påstår att forskningen kring dyslexi inte är fullständig. Mot bakgrund av detta anser jag att det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad som pedagog genom litteratur samt följa forskningens utveckling 

för att kunna skapa givande undervisningsmiljöer för elever med dyslexi.  

 

Jag har valt att göra denna studie för att få en ökad kunskap om hur man kan arbeta med elever 

som har dyslexi. Jag anser att min kompetens för ämnet har stärks under studiens gång. Bland 

annat har min kunskap kring olika hjälpmedel och arbetsmetoder som jag kan använda mig för att 

främja läs- och skrivutvecklingen eleverna berikats. Jag har även fått inblick i vilka resurser 

skolan tillhanda håller elever med bland annat läs- och skrivsvårigheter.  
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7.1 Vidare forskning 

Jag anser att det inom mitt undersökningsområde finns möjligheter för fortsatt forskning. 

Eftersom att min studie om hur pedagoger arbetar med elever dyslexi enbart är baserad på en 

analys av ett fåtal intervjuer, finns det en öppning för fortsatt forskning med fokus på hur 

arbetet med elever med dyslexi går till i praktiken. Det skulle vara intressant att göra en 

jämförande studie mellan det teoretiska material som finns rörande funktionsnedsättningen 

och hur arbetet går till i det praktiska livet.  
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Bilaga 
 

Intervjuguiden:  

 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat som pedagog/specialpedagog? 

3. Har du någon utbildning när det gäller elever med särskilda behov? 

4. Hur upptäcker man elever i särskilda behov, i detta fall elever med dyslexi? 

5. På vilket sätt arbetar du med dessa elever för att underlätta elevernas förståelse? 

6. Vad för åtgärder vidtar du för att hjälp eleverna, främst de som har dyslexi? 

 

 

 

 


