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preschool and primary education” 

     

This work concerns children with reading- and writing difficulties/dyslexia. My purpose is to 

investigate the practical experience of teachers as well as their everyday work with these 

children. 

 

My questions are: 

• How do teachers work with children aged 4-9 who have reading- and 

writing difficulties/dyslexia?  

• Which various teaching aids exist for children who have reading- and 

writing difficulties/dyslexia? 

• Which subjects are affected by reading- and writing 

difficulties/dyslexia? 

 

To answer the above questions I have used the qualitative method. I have performed 

interviews and observations. Previous research has shown that reading- and writing 

difficulties/dyslexia is one of our most common disabilities. It is present in all classes. There 

is also a discussion if reading- and writing difficulties and dyslexia are the same thing or not. 

Early support is important for children with reading- and writing difficulties/dyslexia. My 

conclusion is that the educating system does many things to help children with reading- and 

writing difficulties/dyslexia by the use of supporting methods, teaching aids, special 

educators, attitude, motivation and cooperation with parents. Examples of teaching aids are 

computer software and speech synthesis. Finally I have seen that reading- and writing 

difficulties/dyslexia actually do affect all subjects.  

  

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi   

Keywords: Reading- and writing difficulties and dyslexia  
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Inledning  

 

Anledning till att jag valde ämnet dyslexi är flera. Under denna utbildning har vi haft en 

föreläsning om läs- och skrivsvårigheter som hette ”Från läs och skrivsvårigheter till läs och 

skrivmöjligheter – pedagogen en viktig resurs för elever med dyslexi” med Ewa Ahrnéll, som 

är dyslexikonsult. Denna föreläsning väckte ett intresse hos mig att skriva om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Jag har även varit på fyra andra föreläsningar om dyslexi på kvällstid 

som anordnades av Dyslexiförbundet FMLS. Dessa föreläsningar gav mig ett ännu djupare 

intresse att skriva om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Föreläsningarna hette ”En kväll om 

dyslexi”, ”Om dyslexi – hur det är att leva med dyslexi som vuxen”, ”Dyslexi och engelska – 

om barn med dyslexi” och ”Vad säger forskningen om dyslexi”. På de olika föreläsningarna 

sa de bland annat att: 

 

• Tre till fyra elever i varje årskurs har dyslexi 

• Dyslexi är ärftligt på det sättet att man ärver anlaget som kan utvecklas till dyslexi  

• Om en av föräldrarna har dyslexi är det 30 % risk att man får det och har båda 

föräldrarna dyslexi är det 60 % risk 

• Man kan få MVG fast man har dyslexi 

• Det finns lika många olika typer av dyslexi som det finns människor 

• Dyslexin berör och påverkar vartenda ämne som exempelvis matematik, engelska, 

och hemkunskap  

• Barn med läs- och skrivsvårigheter behöver träning, kompensation och 

självförtroende 

• Barn med läs- och skrivsvårigheter har nytta av undervisning som är strukturerad 

och individanpassad 

• All skolperson som möter de elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör 

informeras om deras svårigheter  

• Barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör få extra tid vid prov och ska kunna 

få frågorna upplästa  

• I Sverige har 25 % olika läs- och skrivproblem varav 4-8 % har dyslexi  

• Lärare bör ge ur handouts/åhörarkopior till de barn med dyslexi  
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En annan anledning till att jag ville fördjupa mig i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är att det 

finns många kända personer som har detta funktionshinder vilket visar att man kan komma 

långt även fast man har vissa svårigheter. Detta kan fungera som motivation för personer med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar (vfu) har 

jag själv sett att vissa barn i skolan har problem med att läsa och skriva och behöver extra 

hjälp med det. Det är därmed viktigt att lärare som arbetar med barn i grundskolan är kunniga 

i detta ämne.  

 

I detta arbete kommer jag att använda begreppen ”läs- och skrivsvårigheter” och ”dyslexi” 

tillsammans. Detta blev jag rekommenderad att göra av Dyslexiförbundet FMLS 

(Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) som jag var i kontakt med, då de menar 

att dessa två begrepp är väldigt närbesläktade och att man krånglar till det i onödan om man 

särar på dem.   
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Syfte och frågeställningar 

  

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi uppmärksammas mycket inom forskning. Tankar hur man 

ska se på detta funktionshinder samt underlätta för personer som har detta har gått framåt. Jag 

vill undersöka hur lärarnas praktiska erfarenheter kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ser ut 

samt hur de arbetar med barn som har detta funktionshinder. Jag vill vidare ta reda på vilka 

hjälpmedel som används i skolan för att underlätta för dessa barn. En annan intressant fråga 

som är sammankopplad med detta är vilka skolämnen som lärare anser påverkas av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Detta talar om i vilka ämnen som man ska lägga fokus på att arbeta 

med, samt underlätta, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För att kunna undersöka dessa saker 

har jag valt följande frågeställningar: 

 

• Hur arbetar lärare med barn i åldern 4-9 år som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Vilka olika hjälpmedel finns för barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Vilka skolämnen påverkas av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  
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Teori och tidigare forskning 

 

Dyslexi 

 

Margaretha Strömbom, som doktorerat i internationell historia och politik och har egen 

erfarenhet av dyslexi, skriver att dyslexi är ett neurobiologiskt funktionshinder och hänger 

samman med avvikelser i hjärnans struktur (Strömbom 1999:28). Personer med detta 

funktionshinder har stora problem att lära sig läsa och skriva (Strömbom 1999:13). Hur svåra 

besvären är varierar dock stort från person till person (Strömbom 1999:18). Läs- och 

skrivsvårigheter hos dyslektiker beror på en bristande förmåga i att se sambandet mellan det 

talade och det skrivna språket (Strömbom 1999:15). Dyslektiker har svårt att förstå att talet 

består av serier av talljud som i skrift representeras av olika bokstäver. Dyslektiker kan inte 

heller snabbt avkoda och känna igen de olika tecknen i texter och uppfatta vad de står för. De 

kan inte koncentrera sig på innehållet i texten då så mycket energi krävs åt själva läsningen. 

Dyslektiker har brister i den fonologiska medvetenheten, alltså i förmågan att uppfatta och 

hantera språkets minsta beståndsdelar vilket gör att språkljuden flyter ihop med och påverkar 

varandra. Dessa brister berör även skrivförmågan (Strömbom 1999:16). Dyslektiker har ingen 

klar bild av hur orden ser ut, vilka bokstäver de består av och hur de är uppbyggda. I Sverige 

uppskattas att mellan 5-8 procent av befolkningen har dyslexi (Strömbom 1999:16) och detta 

funktionshinder är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor (Strömbom 1999:17). Dyslexi 

kan ge sociala konsekvenser där den främsta är ett dåligt självförtroende vilket i sig kan 

medföra andra problem (Strömbom 1999:25). Symptomen hos dyslektiker kan variera och 

några vanliga symptom är följande (Strömbom 1999:20-22): 

 

• Tappar raden vid läsning 

• Läser långsamt, hackigt, fel och gör gissningar och korrigeringar  

• Förväxlar bokstäver (exempelvis b och d) 

• Uttalar vanliga ord fel  

• Läser fel på små ord (exempelvis den blir det) 

• Tappar och kastar om bokstäver 

• Har svårt att förstå vad han/hon läser 

• Känner obehag vid läsning inför andra  

• Skriver långsamt och med många fel   
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• Skriver som orden uttalas 

• Glömmer prickar över bokstäver (exempelvis å blir a) 

• Har ett litet ordförråd  

• Spegelvänder bokstäver och siffror  

• Kastar om siffror 

• Har svårt att lära sig formler och multiplikationstabellen 

• Har svårt att koncentrera sig och blir lätt distraherad  

 

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog och undervisar i 

grundskolan i svenska och matematik. Ingvar Lundberg är professor i psykologi och är 

inriktad framförallt på läsinlärning. Sterner och Lundberg (2002:12) skriver att det finns stor 

ärftlighet i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på det sättet att man ärver anlaget för dyslexi. 

Dessa två menar även att dyslexi inte nödvändigtvis är detsamma som läs- och 

skrivsvårigheter. Dyslexi har i de flesta fall att göra med svårigheter att handskas med 

språkets ljudsystem, så kallade fonologiska problem, medan problem med läsning och 

skrivning även kan bero på ett mer allmänt kognitivt funktionshinder som gör att man har 

problem med att lära sig det mesta i skolan (Sterner och Lundberg 2002:11-12). För de som 

har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan vissa dagar vara bättre än andra (Sterner och 

Lundberg 2002:91-92). Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi arbetar ofta 

långsammare än sina kamrater och de hinner inte öva lika mycket. 

 

Dyslexiförbundet FMLS använder begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

tillsammans med varandra (intervju 2011-03-15). De menar inte att orsakerna till läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi nödvändigtvis är detsamma, däremot menar de att symtomen är 

såpass lika att man inte behöver särskilja dessa begrepp åt.   

 

Gudrun Malmer (2002:68-69), som är metodiklektor, föreläsare och själv dyslektiker, skriver 

att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett våra vanligaste handikapp. Även hon använder 

dessa två begrepp tillsammans då hon menar att begreppen inte behöver skiljas åt då 

symtomen är så lika varandra. I varje klass finns det en eller flera elever som har det svårt 

med att lära sig läsa och skriva. Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är flera och 

det kan exempelvis handla om hur man har växt upp eller om man har ett annat modersmål.  
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Ingrid Häggström, som är lågstadielärare och forskare, skriver i boken ”Barn utvecklar sitt 

språk” (2003:238) att läs- och skrivproblem/dyslexi kan bestå under större delen av skoltiden 

och ända upp i vuxen ålder. Häggström (2003:239) menar även att begreppet dyslexi inte 

alltid nödvändigtvis ska användas synonymt med läs- och skrivsvårigheter. Hon menar liksom 

Sterner och Lundberg att dyslexi beror på svårigheter att handskas med språkets ljudsystem 

och läs- och skrivsvårigheter kan bero på ett mer allmänt kognitivt funktionshinder. 

 

Synen på dyslexi 

 

Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis (2003:13) är båda verksamma i FMLS´s styrelse och 

Torbjörn har även egna erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dessa två skriver att 

elever med läs- och skrivsvårigheter försummades i stor utsträckning under 1970- och 1980-

talen och detta medförde att dessa elever stämplades som svagpresterande. Høien och 

Lundberg (1999:9-10) skriver om karakteriserande av normalbegåvade eller överbegåvade 

personer med stora läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Olika beteckningar för dessa problem 

har funnits under olika tidsperioder, till exempel använde man förr ordet ordblindhet. Denna 

beteckning är inte så bra eftersom den associerar till att problemen kan ha något med synen att 

göra. 

  

Malmer (2002:73 och 78) skriver att det i dagens läs- och skrivsvårigheter/dyslexidebatt 

framförts starkt kritik till skolan och lärarutbildningen. Framförallt från medicinskt håll menar 

man att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inte får den hjälp som de är i behov av. 

Lärarutbildningarna bör alltså bli bättre och ge kunskap om olika inlärningshinder hos 

skolbarn. På skolan bör det även finnas kunniga specialpedagoger samt tid till att ha 

individanpassad undervisning.  

 

Høien och Lundberg (1999) skriver att dyslexiforskningen har kommit igång på allvar i slutet 

av 1980-talet. Kunskaperna om begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har utökats i både 

storlek och utsträckning. Utvecklingen inom detta område har gått framåt bland annat genom 

att människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har fått komma till tals och fått beskriva 

sina upplevelser och sin utvecklingshistoria.  
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Dyslexi hos barn  

 

Alla barn har olika förutsättningar när de kommer till skolan (Sterner och Lundberg 2002:27). 

Vissa barn är trygga, lugna och nyfikna och har kommit långt i sin läsutveckling. De kanske 

har haft dagliga högläsningsstunder hemma. Andra kommer till skolan och är otrygga, oroliga 

och okoncentrerade. De har inget bra ordförråd, känner inte till några bokstäver och har inte 

någon erfarenhet av högläsningsstunder hemma.    

 

Torleiv Høien, professor i specialpedagogik, skriver tillsammans med Lundberg (1999:10) att 

det finns vissa elever som läser dåligt i första och andra klass men sedan får bukt med sina 

svårigheter utan extra insatser från skolans sida. Dessa elever klassar man inte som 

dyslektiker. För en del barn blir deras första läsinlärning i skolan en ganska lätt uppgift och de 

kanske redan kan några bokstäver och kan läsa på exempelvis mjölkpaket eller olika skyltar 

medans det för andra blir betydligt svårare (Sterner och Lundberg 2002:28-29). Det som 

barnen ofta läser tidigt i åldrarna är sagor, berättelser eller pratbubblor i serier som 

exempelvis Kalle Anka (Sterner och Lundberg 2002:37). 

 

Sterner och Lundberg (2002:27) skriver att en av skolans viktigaste uppgifter är att se till att 

alla barn lär sig läsa. Vissa barn kan ha det svårt att läsa men då gäller det att ha engagerade 

lärare som kan hjälpa en med detta. Om man som elev inte förstår hur man ska läsa kan man 

lätt drivas in i en ond cirkel och tappa tro på sin egen förmåga att göra detta vilket skolan 

måste försöka förhindra. Johansson (1999:30) skriver att det är viktigt med daglig högläsning 

i skolan. Britta Ericsson, filosofie doktor (fil. dr.) och tidigare universitetslektor i pedagogik, 

skriver att den tid föräldrarna avsätter för att läsa med sina barn har minskat och istället ersatts 

av andra aktiviteter (Ericson 2007:8). Detta leder till att det inte finns så mycket tid för 

läsning vilket sätter spår i läsförmågan. Lärarnas förmåga att lära ut läsning har i genomsnitt 

blivit sämre. Sterner och Lundberg skriver att en mer explicit och individanpassad 

undervisning för elever med lässvårigheter behövs för att dessa ska få en god läsförmåga 

(Sterner och Lundberg 2002:52).  

 

Idag finns det även mycket ny teknik i hemmet exempelvis datorer och tv-spel, som har gjort 

att intresset för att läsa böcker har minskat hos barn (Sterner och Lundberg 2002:28). Detta 

påverkar självklart barnens läsförmåga. Malmer (2002:74) skriver att man tidigt bör sätta in 
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extra resurser i skolan om man upptäcker att barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

behöver extra stöd. Dessa resurser kan till exempel bestå av specialpedagoger eller olika typer 

av hjälpmedel. Malmer menar vidare att man genom erfarenhet av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi snabbt kan upptäcka barn som har detta. Detta kan upptäckas då vissa 

barn till exempel låtsasläser en text eller har lärt sig den utantill. Man kan jobba med barn 

som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på många olika sätt. Malmer (2002:78) menar att 

man kan jobba både inkluderande och exkluderande vilket innebär att man ibland har med 

barnet i den övriga gruppen och ibland inte. Individanpassad undervisning är mycket bra och 

viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Malmer 2002:72). Malmer (2002:73) 

anser också att det är mycket viktigt att man informerar föräldrarna om hur de kan hjälpa sina 

barn med detta funktionshinder. Detta kan göras genom att föräldrarna till exempelvis pratar 

extra mycket med barnen samt läser böcker för dem. 

 

Vissa barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan låta bli att skriva på grund av rädsla för 

misslyckande (Sterner och Lundberg 2002:101). Det är därför viktigt att dessa barn får sådan 

hjälp att de känner att de lyckas och att de har nytta och glädje av sitt skrivande. Ett exempel 

på sådan hjälp kan vara tankekartor. För elever som har svårt att formulera sig skriftligt är det 

mycket värdefullt att först få informera sig muntligt (Sterner och Lundberg 2002:104). Att 

man får verbalisera sina tankar är ofta ett effektivt första steg mot att skriva. Sigrid Madison, 

språkkonsulent, och Judith Johansson, fil. lic. i pedagogik, skriver tillsamman att barn till 

föräldrar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ännu mer beroende av bland annat tidigt 

språkligt samspel, högläsning, språklekar och samtal (Madison och Johansson 1999:17 och 

26). Detta gör att det är extra viktigt att personer runt barnet, till exempel lärare, föräldrar och 

specialpedagoger samarbetar och förebygger när man fått veta att föräldrarna är dyslektiker 

(Sterner och Lundberg 2002:157-158). 1-3 år av försenad läsning ger ofta dyslektiker djupa 

sår och besvikelser (Madison och Johansson 1999:17 och 26). Detta kan ge barnet 

konsekvenser under hela skoltiden och kan många gånger visa sig som värst på högstadiet 

med så kallade värstingtendenser.  

  
Dyslexi och andra ämnen  

 

Många elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever problem inom olika områden, 

exempelvis i samband med lärande i matematik (Sterner och Lundberg 2002:16, 52, 58 och 
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91). En del problem som eleverna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan ha i matematiken 

är omkastning av siffror, svårt med multiplikationstabellen samt att man byter plats på siffror. 

Exempelvis kan talet 234 bli 243 istället. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör 

därför kunna få hjälp med att läsa matematiska texter.  

 

Sterner och Lundberg (2002:66) skriver även att det är vikigt med variation i klassrummet och 

att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi både genom muntlig kommunikation och 

handling får möjlighet att göra överföringar mellan olika laborativa material som exempelvis 

låtsaspengar, knappar och makaroner. Huvudräkning där eleven bokför olika mellanled kan 

eventuellt hjälpa denne att få en bättre överblick samtidigt som minnet inte belastas lika hårt 

(Sterner och Lundberg 2002:68 och 105). Ingen elev ska behöva misslyckas i matematik på 

grund av sina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ett problem för många elever med detta 

problem är motsatsen mellan korrekt matematiska ord och deras betydelser och allmänna 

vardagliga ord (Sterner och Lundberg 2002:24). Några av de matematiska orden är 

exempelvis kvadrat och täljare.  

 

Dyslexi i läroplanerna 

 

I läroplanen (Lpo 94) står det inget om elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Man 

brukar däremot skriva att de hör till elever med behov av särskilt stöd och elever med 

särskilda behov (Malmer 2002:76 samt Madison och Johansson 1999:13). Barnen ska även 

utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar (Lpfö 

98:8). Det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94:9) ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt 

eget sätt att lära. 

 

Dyslexi hos kända personer 

 

Sterner och Lundberg (2002:11-12) skriver att dyslexi kan vara förknippad med stor talang på 

andra områden. Några kändisar som har dyslexi är Muhammad Ali, Cher, Harrison Ford, 

Whoopi Goldberg och Walt Disney. Även vår kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan 

Viktoria har det (http://dyslexi.info/kandisar.html). Lundgren och Ohlis (1995:45) skriver att 

Albert Einstein, Thomas Edison och Winston Churchill hade läs- och skrivsvårigheter samt 

inlärningssvårigheter som inte stämde in med det som man i skolan ansåg vara ”normalt”. 
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Einstein ansågs vara en dagdrömmare, Edison blev slagen av sina lärare för att han ansågs 

vara virrig och Churchill stammade. Høien och Lundberg (1999:9) skriver att H.C. Andersen 

hade läs- och skrivsvårigheter. Tobias Nordqvist, journalist, intervjuar i boken ”Mina bästa 

sidor är ordblinda”, några kända svenska personer som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Några av dessa är Petter och Jerry Sarnecki (Nordqvist 2010:21-37 och 47-53). Ewa Ahrnéll, 

dyslexikonsult, berättade under sin föreläsning (Södertörns högskola, 2009-04-01) att Paulo 

Roberto, Ingvar Kamprad och Jamie Oliver har dyslexi.  
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Metod  

 

De metoder jag använt mig av i detta arbete är intervjuer och deltagande observationer. 

Deltagande observationer är som Stukát (2005:51) skriver att man under en längre tid deltagit 

i en situation som är intressant för studien man gör.  I just denna undersökning var det viktigt 

att inte störa undervisningen i skolan samtidigt som observationerna pågick.  

 

Intervjuer och observationer ingår i den kvalitativa metoden. Den kvalitativa intervjun rör sig 

om ett samspel mellan två personer där man samtalar om ett gemensamt intresse (Kvale 

1997:21). En annan beskrivning av den kvalitativa intervjun gör Lantz som menar att det är 

ett sampel mellan två personer där en ställer frågor och den andra svarar (Lantz 2007:10). Jag 

valde att använda mig av den kvalitativa metoden istället för den kvantitativa. En viktig fördel 

för mig är att intervjuerna blir personliga då man sitter öga mot öga med den man intervjuar 

till skillnad mot om man exempelvis samlar in en mängd fakta som man tagit emot genom att 

man gjort exempelvis enkäter. Under intervjuer är det även lättare att ställa följdfrågor och få 

bättre svar i motsats till om man exempelvis har enkäter med fasta svarsalternativ då 

informanterna kan anse att inte något av svarsalternativen stämmer. Kullberg skriver att man 

vid en kvalitativ metod kan använda sig av bland annat observationer och intervjuer och vid 

en kvantitativ metod av bland annat enkäter (Kullberg 2004:15).    

 

Urval  

 

Urvalet skedde genom att tjugofem olika skolor inom olika kranskommuner till Stockholm 

slumpmässigt valdes ut. Jag kontaktade lärarna på de aktuella skolorna via e-post. Tre stycken 

av dessa kunde låta sig intervjuas samt observeras. Intervjun i förskolan och med 

specialläraren skedde genom att jag redan kände intervjupersonerna.  

 

Informanter och etiska överväganden  

 

Innan mina intervjuer upplyste jag mina informanter om att det de skulle säga under intervjun 

skulle behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt menas att deras riktiga namn kommer 

redovisas med fingerade namn vilket gör att de är anonyma (Kvale 1997:109). Jag kommer 

inte heller att nämna skolorna och förskolan vid namn. Mina fem informanters fingerade 
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namn är Anna, Bella, Cecilia, Daniella och Emelie. Anna arbetar på en förskola, Bella arbetar 

i årskurs 1, Cecilia arbetar i årskurs 3, Daniella arbetar i årskurs 1 och Emelie är speciallärare 

som arbetar med barn i lågstadiet. Bella har tidigare haft elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, Cecilia har två elever i sin klass med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, Daniella har tidigare haft elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och Emelie har många års erfarenhet av att arbete med barn med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Mina informanter ställde upp frivilligt på intervjun. Samtliga av 

mina informanter arbetar inom en och samma kranskommun till Stockholm och arbetar i 

förskolan upp till årskurs 5. Att jag valde förskolan upp till årskurs 5 beror på att under denna 

period bör man upptäcka barn som har problem med att läsa och skriva.  

 

Intervjuer   

 

Då man gör intervjuer kan man några dagar innan skicka intervjufrågorna till informanterna. 

Jag valde att inte göra detta för att jag ville hålla intervjun mer spontan. Jag spelade in 

intervjuerna med ett fickminne vilket gör att man kan gå tillbaka och lyssna på dessa 

intervjuer igen vilket underlättar då man ska transkribera dem. Jag förde även anteckningar 

under intervjuerna. Att man göra båda dessa saker underlättar om exempelvis det fickminne 

som man spelar in på skulle gå sönder.  

 

Den intervjumetod jag har använt mig av är samtalsintervjuer. Under dessa samtal var jag 

intresserad av de olika informanternas upplevelser och erfarenheter av barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi samt hur de arbetar med barn som har dessa funktionshinder. Jag 

utgår ifrån samtalsintervjuer som gör att jag som intervjuare kan observera mina informanters 

mimik, gester och kroppsspråk. Då jag började mina intervjuer ställde jag bakgrundsfrågor 

och dessa frågor är lätta att svara på då de exempelvis kan beröra vad man heter, hur gammal 

man är och vilken utbildning man har. Även följdfrågor ställdes till informanterna när jag 

ville att informanterna skulle utveckla sina svar. Detta är mycket viktigt att göra för att få ut 

ett bra resultat av intervjuerna (Larsen 2009:86 och Lantz 2007:58). De platser intervjuerna 

gjordes på fick informanterna bestämma och det var i personalrummen, arbetsrummen och 

klassrummen. Det är viktigt att man sitter i ett lugnt rum så att informanterna känner sig lugna 

och trygga (Kullberg 2004:13). Det är även skönt om man inte behöver bli störd av någon 

annan kollega eller att telefonen ringer. Då jag skulle göra mina observationer och intervjuer 
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så kontrollerade jag med mina informanter att jag kunde spela in dem samt att jag kunde göra 

observationer under olika lektioner. 

 

Observationer  

 

Genom mina observationer ville jag som Stukát (2005:49) beskriver se om den informationen 

jag fick av informanterna under intervjuerna stämde i praktiken. Under observationerna 

försökte jag fokusera starkt på situationen och inte bara sitta och titta och lyssna. Stukát har 

tagit upp detta som mycket viktigt att göra. Mina fokuseringar för observationerna var att se 

lärandet mellan elev och lärare. Bemötandet då jag kom till de ställen där jag skulle göra mina 

observationer var mycket bra. Jag blev visad runt och fick vara med i personalrummet och 

träffa andra lärare.  

 

Fältobservationer var den metod som jag använde mig av. Man studerar då fenomenen i sitt 

naturliga sammanhang. Jag studerade olika lärare och elever i deras klassrum eller på deras 

förskola. Mina observationer var passivt deltagande eftersom jag var närvarande i 

klassrummet eller på förskolan men försökte inte påverka och störa undervisningen och 

situationen med min närvaro. Detta är enligt forskning mycket viktigt att göra (Larsen 

2009:89-90 och Stukát 2005:51). Under observationerna använde jag mig av ett 

anteckningsblock och förde anteckningar på det jag tyckte var intressant. Att föra 

anteckningar på detta sätt kallar Kullberg att göra fältanteckningar eller fältnotiser (Kullberg 

2004:14). 

 

Reflektion  
 

Jag tycker att min empiriska undersökning gick bra. Dock finns vissa saker som kunde ha 

gjorts annorlunda eller förbättrats. Att jag använde mig av en kvalitativ metod istället för en 

kvantitativ anser jag har varit bra. Enkäter kan nog visserligen vara bra, särskilt som ett 

komplement då man vill ha ytterligare svar som man kanske inte får under intervjuerna men 

tar väldigt lång tid att genomföra. Då jag anser att intervjuer ger mer djupa och personliga 

svar samt att det är lättare att följa upp svaren ville jag använda mig av denna metod.  
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Mitt urval kan ha medfört vissa problem, vilket tyvärr alltid är fallet vid ett slumpmässigt 

urval. Jag försökte under arbetets gång välja ytterligare skolor som arbetade med dyslexi extra 

mycket men de ville inte låta sig besökas. Hade jag kunnat genomföra detta besök kanske jag 

hade fått ännu mer användbart material.  

 

Ett annat problem med mitt urval kan vara att alla de klasser jag besökte var väldigt lika. Till 

exempel träffade jag inte många invandrarbarn. Sterner och Lundberg (2002) menar bland 

annat att invandrarbarn kan ha problem med att läsa och skriva på grund av annat modersmål 

med mera, och kanske inte får lika förebyggande insatser mot eventuell dyslexi hemifrån. 

Detta hade såklart varit intressant att kunna undersöka närmare. 

   

Som jag redan beskrivit i metod-delen valde jag att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till 

mina informanter. Att jag valde detta sätt beror på att jag inte ville att de skulle vara för 

förberedda på frågorna eftersom de då kan ha inövade svar. Jag ville ha mer spontana svar 

eftersom jag tror att det speglar verkligheten på ett bättre sätt. Detta gjorde dock att jag inte 

fick svar av alla på alla frågor.    
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Intervjuer 

 

Intervjuresultaten redovisas efter olika kategorier och inte person för person. 

 

Olika tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi   

 

Anna säger att ett första tecken på att ett barn har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan vara 

att barnet inte känner igen första bokstaven i sitt namn. Detta trots att barnet är 5-6 år och ska 

börja förskoleklass. Anna arbetar med läsutveckling (LUS) och då kollar man bland annat om 

barnen känner igen sitt namn, förstår att det skrivna går att läsa och att man ska läsa från 

vänster till höger (intervju Anna 2010-10-21). Daniella menar att man ska vara extra 

uppmärksam på barn som har svårt att uppfatta rim, har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

släkten, inte talar rent, har extra svårt med krångliga ord, har ett ”fattigt” språk och har svårt 

att urskilja ljud i ord (intervju Daniella 2010-10-29). Andra tecken som informanterna nämner 

är att barnet kastar om bokstäverna, glömmer prickar, läser långsamt och spegelvänder 

bokstäver (intervju Anna 2010-10-21, intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 2010-10-27, 

intervju Daniella 2010-10-29 och intervju Emelie 2011-04-06). 

 

Diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

 

Alla informanter utom den som jobbar i förskolan har erfarenhet av barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi (intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 2010-10-27, intervju 

Daniella 2010-10-29 och intervju Emelie 2011-04-06). Att barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi inte finns i förskolan tror Anna kan bero på att det är lite väl tidigt att 

upptäcka detta hos barn i denna ålder. Det är först i skolan som man börjar märka elever med 

detta funktionshinder på allvar (intervju Anna 2010-10-21). Informanterna skiljer även på 

dyslexi och läs- och skrivsvårigheter i vissa fall. De menar att läs- och skrivsvårigheter kan gå 

över när barnet blir äldre. Barnen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan också skilja sig 

mycket från varandra då de har lite olika symtom. Informanterna menar också att det är 

viktigt att man inte gör så stor sak av diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi då detta kan 

få ett barn att känna sig dumt (intervju Anna 2010-10-21, intervju Bella 2010-10-26, intervju 

Cecilia 2010-10-27, intervju Daniella 2010-10-29 och intervju Emelie 2011-04-06).  Cecilia 

berättar att hon har så mycket erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att hon 
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blixtsnabbt hittar de barn som låtsasläser, de som lär sig utantill och de som vänder blad innan 

de läst färdigt. Detta gör att dessa barn kan få diagnosen snabbare än vad de skulle få annars 

(intervju Cecilia 2010-10-27). Anna menar att det är viktigt att man går ut med att barnet har 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och inte ser det som en orsak för att slippa läsa och skriva. 

Anna tycker också att det är viktigt att barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan få sin 

diagnos så tidigt som möjligt (intervju Anna 2010-10-21). Även Emelie berättar att hon är för 

att barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna få en diagnos så tidigt som möjligt. 

Några av hennes elever har fått diagnos så tidigt som i andra klass (intervju Emelie 2011-04-

06).  

 

Fördelar och nackdelar med att ge barnen diagnos 

 

Bella, Cecilia och Daniella menar att det är mycket viktigt att barnen får en tidig diagnos på 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Denna tidiga diagnos gör ofta att barnen kan få hjälpmedel 

både i skolan och hemma, exempelvis talsyntes och dator. En annan fördel med diagnos är att 

man som lärare blir mer insatt i barnets situation. Läraren får mer förståelse för barnets 

svårigheter och vad de beror på. Innan diagnosen kanske läraren till exempel skäller och 

gnäller på ett barn för att det inte kan lära sig läsa (intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 

2010-10-27 och intervju Daniella 2010-10-29). Emelie menar att diagnosen dyslexi även kan 

ses som en befrielse för eleven då de kan få en förklaring på sina svårigheter. En nackdel med 

att få diagnos är att den kan vara jobbig att ta emot för barnet och även i vissa fall för barnets 

familj (intervju Emelie 2011-04-06).   

 

Bemötande mot barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi   

 

Cecilia menar att man som lärare ska bemöta barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

precis på samma sätt som man bemöter alla barn, exempelvis med samma förväntningar och 

förhoppningar. Man måste lyckas ingjuta samma glädje till att söka kunskap som andra barn 

utan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kanske har. Cecilia menar att alla är lika men ändå 

unika vilket gör att man måste bemöta varje barn enligt dess förutsättningar (intervju Cecilia 

2010-10-27).  
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Daniella berättar att de föräldrar som tror att deras barn har ärvt deras läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi kan bli extra oroliga och detta kan påverka barnet. Dessa barn kan 

vara extra viktiga att bemöta på ett bra sätt. Som lärare menar Daniella att man bör ha ett 

positivt tänkande och inte utgå ifrån att barnen kan ha ärvt en eller båda föräldrarnas läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Om man får reda på att så dock är fallet bör man även då ha ett 

positivt tänkande för att barnet ska utvecklas så bra som möjligt (intervju Daniella 2010-10-

29). 

 

Ingen av informanterna i skolan upplever att elever med dyslexi bemöts annorlunda av de 

andra eleverna (intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 2010-10-27, intervju Daniella 

2010-10-29 och intervju Emelie 2011-04-06). Cecilia säger till exempel att det inte finns 

några problem med bemötandet av barnen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i hennes 

klass. Hon har aldrig hört någon säga något till någon annan eller prata bakom ryggen. Cecilia 

anser det vara mycket viktigt att man inte tillåter att någon elev skrattar åt någon annan. Hon 

tycker också att det är viktigt som lärare att påpeka att olika människor är bra på olika saker. 

Hon brukar ibland ta upp exempel på kända personer som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi men som har talang inom något annat (intervju Cecilia 2010-10-27). 

Daniella tycker också att det är viktigt att man har ett tillåtande klimat i klassrummet och att 

alla barn vet att man är bra på olika saker (intervju Daniella 2010-10-29).  

 

Underlättande av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

 

Anna som arbetar i förskolan berättar att de arbetar mycket med att underlätta för barn med 

läs- och skrivsvårigheter. De arbetar med mycket berättande och de arbetar då med en liten 

grupp av barn. Barnen får berätta olika saker som de har varit med om och genom detta öva 

sig. Anna säger att genom berättandet så lär sig barnen nya ord och blir därmed nyfikna och 

berättar för kompisarna. Barnen blir då nyfikna på varandras berättelser. Anna säger Barnen 

lär sig nya ord och barnen blir nyfikna och berättar för en vuxen och kompisarna och kompisarna blir 

nyfikna på varandra (intervju Anna 2010-10-21). 

 

På förskolan arbetar de mycket med barnens namn. De har även skyltar på olika saker, 

exempelvis lådor. Om ett barn har svårt att hitta första bokstaven i sitt namn, exempelvis K 

som i Kevin eller Katarina, så måste man som pedagog hitta andra strategier. Pedagogen gör 

lärandet intressant genom att knyta an till barnens specifika intressen, exempelvis kan Kevin 
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eller Katarina vara mycket intresserad av bilar och då kan man lära det barnet bokstaven B 

genom att knyta an till det (intervju Anna 2010-10-21). 

  

I förskolan ägnar de sig även mycket åt högläsning. De läser inte bara boken rakt upp och ner 

utan diskuterar om boken, svåra ord och om författaren och illustratören (intervju Anna 2010-

10-21).  Bella, Cecilia och Daniella, som arbetar i skolan, tycker att förskoleklasser och även 

förskolan har en mycket viktig roll med att underlätta läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

(intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 2010-10-27 och intervju Daniella, 2010-10-29). 

Anna, som arbetar i förskolan, anser att de lyckas med att ha en mycket aktiv roll i detta 

underlättande arbete. De använder sig mycket av språklekar och Bornsholmsmodellen 

(intervju Anna 2010-10-21). Detta bekräftas även av Bella, som visserligen jobbar i skolan, 

men har erfarenhet av förskolan och hur de jobbar där. Bornholmsmodellen innebär att man 

arbetar mycket med rim och ramsor samt med rytm och takt. Bella säger Genom att de arbetar 

med Bornholmsmodellen så har barnen mycket med sig i bagaget då de börjar i årskurs 1. Bella 

håller även på med språklekar i årskurs 1 (intervju Bella 2010-10-26). Cecilia säger att de i 

förskoleklassen har full kontroll på de elever man behöver satsa lite extra på (intervju Cecilia 

2010-10-21). Bella säger Det grundläggande arbetet är förskolans roll och detta ska göra så att 

barnen blir läsförberedda och även att Det är bra med tidigt starka insatser redan i ettan, som 

exempelvis speciallärare (intervju Bella 2010-10-26). 

 

Cecilia berättar att hon startar varje dag med att barnen får läsa tyst för sig själva. Detta är bra 

då barnen inte blir så stressade och kan läsa i sin egen takt. Cecilia tycker även att högläsning 

är mycket viktigt och berättar att de har det flera gånger om dagen (intervju Cecilia 2010-10-

27). Hos Daniella brukar barnen ibland lyssna på en berättelse på skiva eller ha högläsning 

och läser även i en egen bok minst två gånger i veckan (intervju Daniella 2010-10-29). Anna 

arbetar mycket med att barnen får formulera sig muntligt genom att berätta olika saker. De 

arbetar mycket med berättande genom olika teman, till exempel sommarminnen där barnen i 

små grupper får berätta själva om något de varit med om och sedan bestämma ett ord som ska 

symbolisera det som de har berättat. Anna menar att sådana lekar med språket kan ha en 

positiv inverkan på barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det stärker barnen till att prata 

och göra sin röst hörd. Anna arbetar också mycket med berättande. Barnen får utveckla en 

berättelse tillsammans med varandra. Detta gör så att barnen lär sig nya ord och bygger upp 

sitt ordförråd. Anna menar att detta leder till en bra utveckling hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi (intervju Anna 2010-10-21).    
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Motivation  

 

Cecilia menar att det är mycket viktigt att motivera barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Om barnet inte får någon motivation kan detta leda till ännu större 

svårigheter, exempelvis långvariga misslyckanden och hjälplöshet. Det gäller då att lyckas 

möta barnen där de är för att de ska tycka att det är spännande att gå i skolan och lära sig läsa 

och skriva (intervju Cecilia 2010-10-27). Daniella menar att man kan hitta vad som motiverar 

just ett specifikt barn. Hon brukar ibland använda sig av en metod som går ut på att hon talar 

om för barnen att saker som de lär sig nu är viktiga när de blir stora. Till exempel kan hon 

säga att man måste kunna läsa för att kunna ta körkort när man blir stor. Hon brukar också 

påpeka för barnen att man ibland måste göra saker man tycker är tråkiga och motiverar barnen 

till att göra detta (intervju Daniella 2010-10-29). Bella brukar motivera barnen med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi genom att berätta om olika kända personer som också har dyslexi. 

Bella använder sig ofta av en blandning av olika ämnen för att lära in språk vilket är en viktig 

del i utvecklingen för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon låter till exempel 

barnen sjunga, både på svenska och engelska. Detta gör att inlärningen blir roligare och 

därmed lättare (intervju Bella 2010-10-26). Cecilia brukar göra klart för barnen att man inte 

ska tävla med varandra när man går i skolan. Däremot kan barnet tävla med sig självt vilket 

kan vara en bra motivation (intervju Cecilia 2010-10-27). Anna menar att eleverna många 

gånger kan motivera varandra bättre än vad läraren kan (intervju Anna 2010-10-21). Alla 

informanterna menade att det var av mycket stor vikt för barnen med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi att få kommunicera med varandra mycket. De anser att det är en 

mycket bra övning för dessa barn att prata och att övningarna inte bara behöver bestå av att 

skriva och läsa. Om man inte får prata mycket kan utvecklingen med att läsa och skriva gå 

långsammare (intervju Anna 2010-10-21, intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 2010-

10-27, intervju Daniella 2010-10-29 och intervju Emelie 2011-04-06). Cecilia ger ofta sin 

klass gruppuppgifter där de lär sig att lösa olika problem genom att kommunicera med 

varandra (intervju Cecilia 2010-10-27).  

 

Hur man arbetar med barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi   

 

Daniella menar att specialpedagoger har en mycket viktig roll för barn som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Dessa specialpedagoger har mycket hjälpmedel och material för 
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dessa barn (intervju Daniella 2010-10-29). Cecilia berättar att de i klassen har nivågrupperat 

olika läsgrupper i tre nivåer. Man har även något som man kallar IS-tid, vilket är individuellt 

stöd som ges på vissa eftermiddagar efter skoltid (intervju Cecilia 2010-10-27). Alla 

informanter som är lärare i skolan berättar att de kan jobba både inkluderande och 

exkluderande med barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta innebär att de både 

kan vara närvarande i klassrummet under vissa tider medan de andra tiderna kan få sitta för 

sig själva eller med någon specialpedagog (intervju Bella 2010-10-26, intervju Cecilia 2010-

10-27, intervju Daniella 2010-10-29 och intervju Emelie 2011-04-06). 

 

Hjälpmedel i förskolan och skolan 

 

Anna berättar att det i förskolan finns olika hjälpmedel, bland annat diktafon, böcker och 

ordkort. I diktafonen får barnen säga olika ord på exempelvis ett kort och sedan kunna höra 

sin egen röst (intervju Anna 2010-10-21). I skolan hos Cecilia finns det också olika 

hjälpmedel. Ett hjälpmedel är en så kallad DAISY-spelare. Detta är förkortning för Digitalt 

Anpassat InformationsSYstem och är en internationell standard för digitala talböcker. Man 

kan förklara det som en sorts cd-spelare där till exempel tempot på uppläsningen kan justeras. 

Talsyntes är ett annat hjälpmedel där en datoriserad röst läser upp det som man har skrivit på 

sin dator. Cecilia använder sig även av små bandspelare och ljusblå papper. De ljusblå 

papperna gör att det blir lättare att läsa på grund av dess färg. Man kan även anpassa texten, 

till exempel ha breda mellanrum mellan bokstäverna eller ha större bokstäver. Det finns även 

olika hjälpmedelsprogram för datorer, till exempel Lexia där man kan anpassa övningar så att 

de passar för personer med läs- och skrivsvårigheter dyslexi. Datorn som hjälpmedel kan göra 

arbetet i skolan roligare och mer lustbetonat vilket kan underlätta framförallt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Till exempel kan dessa elever lyssna på en berättelse på 

datorn medan de andra eleverna läser själva (intervju Cecilia 2010-10-27).  Cecilia berättar att 

man även kan titta på utbildningsradions hemsida (http://www.ur.se/) där det finns olika 

böcker som kan läsas upp. Ett exempel som Cecilia gav är ”Nämen Benny” 

(http://www.ur.se/play/156834). Det finns även skolbibliotek med många olika böcker 

(intervju Cecilia 2010-10-27). Daniella säger att det finns många olika saker som kan 

underlätta för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, till exempel miniPC (små bärbara 

datorer) och speciallärare. Ett annat hjälpmedel som finns är SMART Board som är en 

interaktiv tryckkänslig skrivtavla som är kopplad till en dator. Med denna kan man till 
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exempel skicka hem olika filmsnuttar och filma olika steg och följder inom matematik 

(intervju Daniella 2010-10-29).   

 

Emelie berättar att hennes elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får använda sig av 

miniPC med tillhörande program som exempelvis Stava Rex (rättstavningsprogram på 

svenska) och SpellRight (rättstavningsprogram på engelska). I varje klassrum på skolan finns 

även en SMART Board som både hon och eleverna kan använda. Även Emelies elever 

använder Daisy-spelare vid behov för att kunna lyssna på skönlitterära böcker eller få 

matematiktal upplästa. Emelie berättar att eleverna ibland använder sig av hörselkåpor vid 

läsning för att kunna koncentrera sig bättre. Läslinjaler används också som ett kompletterande 

hjälpmedel vilket gör det lättare att följa med i texten och hålla sig på rätt rad (intervju Emelie 

2011-04-06). 

 

Samarbetet mellan föräldrar till barn som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och förskolan/skolan 

 

Anna säger att samarbetet mellan förskolan och hemmet till barn som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är jätteviktigt. Om man på förskolan är orolig över något som har 

med detta att göra så tar man kontakt med föräldrarna. Det motsatta förhållandet gäller förstås 

också. Det är viktigt att föräldrarna berättar om de själva har svårigheter med att läsa och 

skriva så att man inte ställer för höga krav på barnet om de också har problem med att läsa 

och skriva. Barnet kan ju då inte få lika mycket hjälp hemifrån som vissa andra barn kan få. 

Ibland kan det även upptäckas att föräldrarna får diagnos då barnet får det. Föräldrarna 

uppmanas då att inte mörka för barnet att även de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

(intervju Anna 2010-10-21). Bella brukar påpeka för elever och föräldrar att det är viktigt att 

man läser mycket hemma och att man gärna gör det till en vana att läsa en stund på kvällarna, 

gärna barn och föräldrar ihop (intervju Bella 2010-10-26). Daniella säger att de föräldrar som 

har problem med att läsa och skriva kan tro att deras barn har ärvt deras problem. Detta 

behöver dock inte alls vara fallet. Det gäller då i dessa fall att ha en bra kommunikation med 

föräldrarna om detta. Det är mycket viktigt att alla inblandade har en tilltro till barnets 

förmåga trots läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (intervju Daniella 2010-10-29). Bella säger att 

det finns vissa föräldrar som utreder tidigt och dessa föräldrar är ofta med på ”tåget” vilket är 

mycket bra (intervju Bella 2010-10-26). 



25 
 

Läs- och skrivsvårigheters/dyslexis påverkan på olika skolämnen   

 

Bella, Daniella, och Cecilia menar att det första ämnet man tänker på blir påverkat av läs- och 

skrivsvårigheter är svenska. Andra språkämnen förutom svenska blir självklart också starkt 

påverkade, men dessa ämnen är inte så aktuella i lågstadiet förutom engelska som man prövar 

på då och då. I stort sett alla ämnen blir påverkade av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi då man 

behöver kunna ta in olika texter och skriva olika uppgifter (intervju Bella 2010-10-26, 

intervju Cecilia 2010-10-27 och Daniella 2010-10-29). Emelie tar särskilt upp hur läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi kan påverka ämnet matematik. Hon berättar att personer med denna 

problematik kan spegelvända siffror och har extra svårt med exempelvis 

multiplikationstabellen. SO och NO är även något som hon menar påverkas mycket då barnen 

måste kunna ta in fakta från texter (intervju Emelie 2011-04-06).    
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Observationer 

 

Förskolan 

 

Anna arbetar i en förskola med barn i åldern 3-5 år. Hos Anna var jag med och observerade 

när två barn pratade om sina semesterminnen. Då märkte jag att de barnen som pratade 

sträckte på sig och ena barnet stod på pall så att barnet kom lite högre upp. Barnen berättade 

om sina semesterminnen och det ena hade skrivit en text som barnet kunde läsa upp utantill 

och sen ställde Anna frågor om detta. Några av frågorna var vad barnet hade på sig för kläder 

på sitt kort och vilka andra som var med på kortet. Sen pratade Anna lite om hur många 

bokstäver det fanns i barnens namn och barnen fick räkna dessa och jämföra antalet 

bokstäver. Jag observerade även att Anna fångade upp det ett barn sa då barnet sa ”Där är en 

haj”. Anna frågade då ”Hur ser du att det är en haj?” och barnet svarade ”På bilden”. Anna 

frågade därefter ”Vad står det här?” och samma barn sa ”Vet inte” och ett annat barn sa 

”Haj”. Under mina observationer hos Anna såg jag att det satt uppe olika former på fönstret. I 

dessa former stod det kvadrat, femhörning och cirkel.  

 

Skolorna  

 

1)  

Bella arbetar i årskurs 3. Hos Bella var jag med om när klassen på morgonen sa ”God 

morgon” och sjöng ”Sju dagar i veckan” på engelska. De sjöng även ”Huvud, axlar, knä och 

tå” på engelska och hade ”fruktsallad” med engelska frukter då man ska byta plats med någon 

annan om man har samma frukt när läraren säger exempelvis strawberry, apple eller pear.  Jag 

var även med när barnen räknade i sina matteböcker. Vissa av barnen hade klossar i olika 

färger som stöd när de skulle räkna. Under mina observationer hos Bella såg jag att det fanns 

uppsatt olika räknepapper med matematiska ord som term, summa, kvadrat, rektangel och 

cirkel i klassrummet. 

 

2)  

Cecilia arbetar i årskurs 3. Då jag gjorde mina observationer hos Cecilia såg jag att hon ofta 

försöker få ögonkontakt med de två barnen som har diagnosen dyslexi. Detta för att de lättare 
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ska kunna behålla sin fokus.  För att lyckas uppnå detta slår Cecilia lite med whiteboard-

pennan i tavlan samt följer med i texten på tavlan med pennan när hos läser.  

 

Under mina observationer var jag med då en av barnen med dyslexi fick en individuell 

undervisning av läraren i klassrummet då de andra jobbade själva. Först fick barnet med 

dyslexi skriva en mening på datorn och skulle sedan skriva samma mening på ett papper. 

Efter detta fick barnet skriva av den rätta meningen då läraren hade rättat denna. Därefter 

övade de på ordet ”om”. Kanske så skulle just detta ord fastna. Barnen hade även en 

gruppuppgift där de skulle leta upp en artikel i en dagstidning och ringa in olika skiljetecken 

såsom punkt och kommatecken. De var indelade i olika grupper på 3-4 barn. Jag observerade 

det ena barnet som hade diagnosen dyslexi. Detta barn ringade in hela ordet och inte bara 

exempelvis punkten.  

 

Jag observerade även att ett barn kom fram till Cecilia och ville ha hjälp. Hon kunde inte 

hjälpa till direkt men tog detta barn i handen som då blev sett. Då visste barnet att det snart 

skulle få hjälp. Cecilia hade även en övning där alla barn skulle svara på samma fråga och 

därigenom få komma till tals. Cecilia läste även högt för barnen ur en bok. Hon tog pauser i 

sitt läsande och ställde frågor om texten hon just läst.  

  

3)  

Daniella arbetar i en årskurs 1. Hos Daniella var jag med under en lektionstimme då barnen 

hade klassråd och de fick skriva och använda en SMART Board. Jag uppmärksammade även 

att Daniella gav väldigt tydliga instruktioner till barnen då de skulle ut och samla löv.  
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Analys och diskussion 

 

I mina intervjuer fick jag fram att alla mina informanter hade erfarenhet av elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta verkar stämma överens med vad Malmer (2002) skriver att 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är vanligt förekommande i klasserna. Malmer liksom 

Dyslexiförbundet FMLS använder begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

tillsammans eftersom symtomen liknar varandra så mycket. Även jag har använt dessa 

begrepp tillsammans i detta arbete. En svårighet har dock varit att likheten/skillnaden mellan 

läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är ganska oklar och svår att definiera. Informanterna 

pratade bara om dyslexi där diagnosen verkligen fanns och verkade inte heller tro att alla som 

hade läs- och skrivsvårigheter nödvändigtvis får diagnosen dyslexi. Lärarna verkar alltså vara 

inne på samma linje som Sterner och Lundberg (2002) samt Häggström (2003) där man 

skiljer på begreppen på grund av att de kan ha olika orsaker.  Överhuvudtaget verkar det 

finnas en viss meningsskiljaktighet samt osäkerhet över hur man ska använda dessa begrepp 

vilket har medfört vissa problem för mig i min definition och tolkning av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Jag var i kontakt med dyslexiförbundet FMLS och de rådde mig att 

slå ihop begreppen för att göra det hela lite enklare, inte minst för läsaren. De menade att läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi i de allra flesta fall är synonymt med varandra och ger samma 

symtom och därmed kan man arbeta med läsning och skrivning på samma sätt med dessa 

personer.    

 

Malmer (2002) skriver om att det finns olika symtom på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och 

detta verkar informanterna vara medvetna om. Om detta beror på att de skaffat sig egen 

erfarenhet av detta eller om de fått utbildning i ämnet framgick inte. Det verkar alltså som att 

lärarna följer aktuell forskning i ämnet. En annan sak som Cecilia gör som stämmer överens 

med Malmers teori är att hon hittar barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi väldigt snabbt 

genom att upptäcka vissa saker. Informanterna verkar alla tycka att det är viktigt att man får 

en tidig diagnos på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta håller jag starkt med om då en 

tidig diagnos kan leda till att man får stöd och resurser tidigt. Detta leder även till att barnet 

kan få en större trygghet och självförtroende genom bättre skolgång än om diagnosen inte 

ställts. 

 



29 
 

Alla informanter verkar överens om att det är en klar fördel att barn får en tidig diagnos på 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De menar att diagnosen gör att barnets situation blir mer 

uppmärksammat och att man har lättare att förstå den och därmed kan arbeta målinriktat för 

att underlätta detta funktionshinder. Även bemötandet av barnen blir bättre vilket kan bidra 

till att barnet får en bättre skoltid och kanske inte får lika dåligt självförtroende.  

 

Det är mycket viktigt att man i praktiken bemöter barnen på ett schysst sätt och att de inte 

målas ut som annorlunda för att de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta verkar de vara 

medvetna om ute på skolorna/förskolan vilket är viktigt för att barnen bland annat inte ska få 

djupa sår av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som Johansson (1999) beskriver. I praktiken 

arbetar man individanpassat med bemötandet av barnen för att det ska bli så bra som möjligt.  

 

Det är intressant att se att de i skolan arbetar mycket med själva språket för att underlätta för 

barnen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta kanske inte är det första man tänker på 

som övning när det gäller att lära sig läsa och skriva. Ericson (2007) pratar bland annat om att 

man kan uppvisa symtom på dyslexi innan man kan läsa. Därför kan man redan då underlätta 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom språket. Det är mycket viktigt att man i skolan övar 

på språket som en underlättande åtgärd då barnen kanske inte får lika mycket övning hemma 

som tidigare, då andra aktiviteter i hemmet än samtal med föräldrarna tagit över, till exempel 

dataspel. Informanterna verkar alltså se vinsterna av att praktiskt arbeta mycket med språket i 

skolan/förskolan.  

 

Alla informanter tycker att motivation för att underlätta för barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är mycket viktigt även om de jobbar på lite olika sätt med detta. Det 

verkar dock vara viktigt att man tänker på att olika motivation funkar på olika barn och att 

man måste försöka individanpassa denna vilket dock kan vara svårt i vissa fall om man har 

stora barngrupper. En bra metod verkar vara att utgå ifrån barnens egna intressen och hitta 

motivation utifrån det. I det praktiska arbetet i skolan/förskolan verkar det också viktigt att 

man lyckas överföra en positiv anda till barnen för att de ska kunna ta till sig den motivation 

som ges. Engagerade lärare är en viktig del för att kunna lyckas med detta vilket även stöds av 

Sterner och Lundberg (2002). 

 

Individanpassning verkar som sagt vara något som man arbetar med mycket ute på 

skolorna/förskolan. Detta lyfts även fram i teorin av Malmer (2002) som mycket viktigt. Dock 
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verkade det som att de olika skolorna jobbade på lite olika sätt med detta men det viktiga är 

att man gör det och kanske inte exakt hur. 

 

En slutsats man kan dra är att det ute på skolorna verkar finnas en mängd olika hjälpmedel för 

att förebygga och stötta barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och även att lärarna ser 

detta som mycket givande med bra resultat. Utan dessa hjälpmedel skulle det praktiska arbetet 

med barn med detta funktionshinder bli betydligt svårare. Hjälpmedel är bra både för att 

barnen ska få en bra utveckling samt att man visar att man tar problemet med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på allvar. Precis som Malmer (2002) anser jag att detta är mycket 

viktigt. Att hjälpmedlen sätts in så tidigt som möjligt verkar vara speciellt viktigt. Det 

praktiska arbetet med hjälpmedel ute i skolorna/förskolan verkar alltså vara i linje med aktuell 

forskning.  

 

Samarbetet med föräldrarna till barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi verkar vara otroligt 

viktigt för att få det praktiska arbetet med detta funktionshinder att fungera på ett så bra sätt 

som möjligt. Då ny teknik kommer in i hemmen, som Sterner och lundberg (2002) beskriver, 

är samarbete extra viktigt eftersom läsning i hemmet annars kan få en mindre roll. Föräldrarna 

kan i detta fall försöka stimulera barnet till mer läsning i hemmet. Alla informanter verkar 

tycka att samarbetet med föräldrarna fungerar väldigt bra. Förutom att enbart underlätta vid 

endast läsning och skrivning kan det även ge en ökad grundtrygghet.   

 

En intressant aspekt på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är frågan om hur olika ämnen 

påverkas av detta funktionshinder. Sterner och Lundberg (2002) har skrivit mycket om detta 

och även i praktiken verkar lärarna i skolan anse att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi påverkar 

de flesta ämnen fast i lite olika grad. Exempelvis Emelie arbetade mycket med underlättande 

av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i ämnet matematik. Det kan vara viktigt att vara medveten 

om att i stort sett alla ämnen påverkas mer eller mindre av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi så 

att man inte bara jobbar med olika motivations- och underlättningsmetoder för läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi endast i språkämnen. 

 

Under mina observationer kunde jag se att informanterna använde vissa hjälpmedel för att 

underlätta läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Daniella arbetade exempelvis med SMART 

Board i sin klass och Cecilia lät ett av barnen med dyslexi använda dator. Cecilia hade även 

metoder för att uppmärksamma de barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi under 
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lektionstid så att de inte skulle tappa koncentrationen. Anna i förskolan hade en övning där 

barnens språk sattes i fokus. Jag såg inte så många specifika metoder eller hjälpmedel för att 

underlätta för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi under mina observationer men det 

viktiga var att jag ändå såg några av dem och att de i skolan/förskolan ändå verkar lägga visst 

fokus i det praktiska arbetet på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det vardagliga skolarbetet 

kanske dock inte alltid genomsyras av de idéer och tankar som informanterna har i så stor 

utsträckning som skulle behövas för att hjälpa alla barn. Detta har förstås även med tid och 

resurser att göra.  

 

Alla informanterna verkar ha en stor förståelse för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

och förstår vad detta innebär samt hur man praktiskt ska arbeta för att underlätta för dessa 

barn. Detta är väldigt bra och viktigt för dessa barns utveckling, samt att det kan påverka det 

övriga samhällets syn på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi positivt. Utvecklingen som har 

skett inom forskningen där man sett en större förståelse och tolerans mot läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi verkar alltså även finnas i praktiken i skolan. Den positiva synen på 

barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi verkar göra att man är medveten om att man kan 

och bör underlätta dessa problem, till exempel med hjälp av specialpedagoger och speciella 

hjälpmedel. Alla som jag intervjuade gjorde detta vilket ytterligare kan öka kunskapen och 

den positiva synen på dessa barn. Lärarna verkade också sätta stor tilltro till förskolans 

insatser vilket kan ha både för- och nackdelar. En fördel är att man utvecklar och stöder 

barnen tidigt men det finns då en klar risk att man ger förskolan en alldeles för stor roll i detta. 

Förskolan måste ju ha resurser till dessa insatser och barnen måste även vara mogna för att 

kunna ta till sig övningarna. 

 

En del kritik har förts fram mot skolan angående hur man tar hand om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexiproblemet. Under mina observationer och intervjuer har jag dock sett 

att det ändå finns kunskap om detta, och hur man underlättar och arbetar kring dessa problem. 

Mina observationer och intervjuer var inte så många till antalet så naturligtvis kan man inte 

säga att alla skolor är insatta i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det var dock kul att se att just 

de skolorna jag besökte faktiskt var det. 

 

 

 



32 
 

Slutsats 

 

Jag valde tre frågeställningar för att få reda på hur man praktiskt arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i skolan/förskolan. Nedan kommer jag att gå igenom varje 

frågeställning och vad jag kom fram till. 

 

Första frågeställningen gällde hur lärare med barn i åldern 4-9 som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi arbetade. Jag kom fram till att de arbetar på följande sätt: 

 

• Man försöker tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos barn samt sätta 

in snabba åtgärder.  

• Man jobbar med att bemöta barnen på ett så bra sätt som möjligt. 

• Man använder sig av en mängd åtgärder för att underlätta läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi. På förskolan arbetar man till exempel mycket med 

berättande vilket ska leda till att alla barn får komma till tals, lyssna på varandra 

samt öva på språket. Högläsning är en annan förebyggande åtgärd som man ägnar 

sig åt både i skolan och förskolan. 

• Man jobbar mycket med personlig motivation. 

• Man använder sig av en mängd olika hjälpmedel. Vilka hjälpmedel det kan vara 

tas upp i min andra frågeställning.  

• Stort samarbete med barnens föräldrar.  

• Man använder sig av specialpedagoger.  

 

Min andra frågeställning var vilka olika hjälpmedel som finns för barn med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Jag kom fram till att det finns en mängd olika hjälpmedel såsom:  

 

• Diktafon (inspelningsutrustning för att kunna höra sin egen röst) 

• Böcker  

• Ordkort (kort med olika ord skrivna på) 

• Talsyntes (en datoriserad röst läser upp det som man har skrivit på datorn) 

• Speciella papper (exempelvis ljusblå papper som gör att texten lättare syns) 

• Internet  
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• Datorprogram (exempelvis Lexia där övningar anpassas till personer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi) 

• DAISY-spelare (cd-spelare där exempelvis tempot kan justeras) 

• SMART Board (interaktiv tryckkänslig skrivtavla) 

• Hörselkåpor 

• Läslinjaler 

 

Min tredje frågeställning var om läs- skrivsvårigheter/dyslexi påverkar andra ämnen. Detta 

verkar det göra i stor utsträckning. Det första man tänker på är att läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi påverkar olika språkämnen men det påverkar även alla andra 

skolämnen också. Matematik är ett exempel då personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

till exempel spegelvänder siffror.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att skolan/förskolan arbetar praktiskt med olika 

metoder och hjälpmedel för att underlätta för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Detta praktiska arbete görs även ämnesöverskridande då läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

påverkar alla skolämnen.  
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Observationer Bella, 2010-10-26  

Observationer Cecilia, 2010-10-27  

Observationer Daniella, 2010-10-29  
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INTERVJUFRÅGOR 

 

Bakgrundsfrågor   

• Vad heter du?    

• Hur gammal är du?   

• Vilken är din utbildning?    

• Hur längre har du arbetat på/i skolan/förskolan? 

     

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

• Hur ska man bemöta barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Hur arbetar ni med barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?  

• Hur gör ni för och underlätta läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Finns det några för- och nackdel med att ge barnen diagnos? 

• Hur motiverar man de barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att kämpa på?  

 

Lärande/skolan 

• Hur bemöts/behandlas barnen med särskilda behov som exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi av de andra klasskamraterna?  

• Hur upptäcker ni barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Vilka hjälpmedel finns för barnen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Har ni sett att hjälpmedel hjälper barnen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

• Anser ni att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi påverkar andra skolämnen?   

• Arbetar ni något med speciallärare?  

• Arbetar ni något individuellt?  

• Arbetar ni med inkludering/exkludering?  

 

Familj/hem/skola 

• Hur brukar barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi uppfattas innan de får sin 

diagnos?  

• Hur är samarbetet mellan föräldrar och skolan/förskolan? 

 


