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Abstract 

Title: Dyslexia – A study about whether class teachers in grades F-3 consider themselves to 

have sufficient knowledge about dyslexia.  

 

Author: Sandra Svensson, Springterm 2015 

Supervisor: Karin Milles 

 

The purpose of this study is to investigate if the class teachers believe that their education has 

given them enough knowledge about dyslexia in order to succeed a successful education for 

these pupils. It will present what four class teachers and two special education teachers has 

answered what they know about dyslexia. The study aims to find out if class teachers believe 

that they have enough knowledge to determine whether a pupil has dyslexia. If they have 

knowledge of appropriate methods and if they know how to prevent that pupils fall behind in 

their literacy and also what factors they believes makes it problematic to implement a literacy 

for these pupils. I propose the following questions: 

  

- Do the class teachers consider that their education has given them sufficient knowledge of 

dyslexia and its characteristics? 

- What methods does the class teachers and special education teachers considers as useful for 

pupils with dyslexia? 

- What does the class teachers consider can prevent that pupils with dyslexia fall behind in 

their reading and writing skills? 

- What factors consider class teachers and special education teachers is problematic to to 

succeed a reading and writing education for pupils with dyslexia? 

 

This study is based on a qualitative method and my theoretical approach is based on Høien 

and Lundberg established view of what dyslexia is. The results show that teacher’s university 

studies do not provide sufficient knowledge about dyslexia and appropriate methods. This 

problem is also described in the research I have used. Attributed to this it is obvious that class 

teachers have enough knowledge what dyslexia is and they could tell which methods that are 

good to use. They could also declare how to prevent that pupil’s with dyslexia fall behind in 

their reading and writing education. This means that a teacher in grade F -3 has sufficient 

knowledge to be able to implement a teaching adapted for pupils with dyslexia. 

Keywords: Dyslexia, phonological awareness, methods  

Nyckelord: Dyslexi, fonologisk medvetenhet, metoder 



3 
 

1 Inledning .................................................................................................................................4 

1.1 Bakgrund ……………………..............................................................................................5 

1.2 Syfte………………………………………..........................................................................6 

1.3 Frågeställningar……………….............................................................................................6 

2. Teori och centrala begrepp………………..............................................................................7 

2.1 Dyslexi……………………………………………………..................................................7 

2.2 Fonologiska systemet……………........................................................................................7 

2.3 Fonologiska medvetenhet…….............................................................................................8 

2.4 Ortografisk medvetenhet………….......................................................................................8 

2.5 Grafem och morfem…………………..................................................................................9 

2.6 Arbetsminnet………………………………………………….............................................9 

2.7 Självbild och motivation………………………………………………………...................9 

3. Tidigare forskning……………………………….................................................................10 

4. Material och metod………...................................................................................................13 

4.1 Metod för insamling av empirisk material……..................................................................13 

4.2 Urval och presentation av informanter................................................................................13 

4.3 Genomförande av metod……………….............................................................................15  

4.3.1 Intervjuerna…………………..........................................................................................15 

4.3.1.2 Bearbetning och analys av empiriskt material……………..........................................16 

4.3.1.3 Trovärdighet och generaliseringsbarhet........................................................................16 

4.3.1.4 Etiska frågor……………………..................................................................................17 

5. Analys……………………………………….......................................................................18 

5.1 Kunskapen om dyslexi .......................................................................................................18 

5.2 Arbetsmetoderna………………………….........................................................................22 

5. 3 Förebyggande arbetssätt……………….............................................................................27 

5.4 Problem………………………………...............................................................................29 

6. Sammanfattning och slutsats……………….........................................................................32 

7. Källor…...…………………….............................................................................................35 

7.1 Trycka källor…………..……………………………………………………………….....35 

7.2 Otrycka källor ……………………………………………………………………………36 

8. Bilagor……………………………………………………………………………………...37 

8.1 Bilaga 1 Brev till informanter…………………………………………………………….38 

11. 2 Bilaga 2 Intervjufrågor till klasslärare………………………………………………….38 

11.3 Bilaga 3 Intervjufrågor till speciallärare/ specialpedagog………………………………39 

 



4 
 

1. Inledning  

Genom hela skolgången inom alla skolämnen möter elever texter vilket betyder att dem måste 

kunna läsa och skriva. Det innebär att lärare i förskoleklass upp till tredje klass (f-3) har ansvaret 

att bedriva en läs- och skrivundervisning som lägger grunden till att varje enskild elev utvecklar 

en läs- och skrivförmåga. Detta för att kunna klara grundskolan, högre studier, uppfylla sina 

personliga mål i livet och klara sig i samhället. Det finns dock elever med dyslexi som är ett 

medfött biologiskt problem vilket resulterar i att dessa elever får problem med att läsa och 

skriva.  

När jag läste avhandlingen ”Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares 

möjligheter och hinder” (2011) av Tarja Alatalo visade sig att det finns ett flertal hinder för 

läraren att kunna bedriva en god läs- och skrivundervisning som bland annat beror på tidsbrist 

och stora klasser men det framkom även att många lärare saknade kunskap om hur man 

bedriver en skicklig läs- och skrivundervisning (Alatalo 2011, s. 13). Vidare beskriver Alatalo 

vikten av att lärare behöver expertkunskap om läsinlärningens utvecklingsgång och att kunna 

identifiera vart eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling samt om en elev befinner sig 

i riskzonen för att få svårigheter i sin läsinlärning. Även att lärare måste kunna undervisa 

eleverna på ett varierande sätt anpassat efter enskilda behov och förutsättningar. Vidare 

beskrivs det att lärarutbildningen inte ger lärarstudenter tillräckligt med praktisk kunskap att 

undervisa vilket påverkar deras framtida läs- och skrivundersvisningen (Ibid, s. 24, 191). Jag 

funderade på om min lärarutbildning gett mig tillräcklig kunskap för att jag som framtida 

lärare ska kunna identifiera dyslexi och bedriva en läs- och skrivundervisning anpassat för 

elever med dyslexi. Det ansåg jag inte att utbildningen gjort och hur ska jag då kunna bedriva 

en individuellt anpassade läs- och skrivundervisning för elever med dyslexi?  

Jag funderade på om klasslärare som jobbar i f-3 anser att deras utbildning gett dem tillräcklig 

kunskap om dyslexi, om de fått kunskap om vilka arbetsmetoder som är lämpliga för elever 

med dyslexi eller om det bara är speciallärare som har den kunskapen. Även om klasslärare 

anser sig ha kunskap om de kan förebygga att dessa elever kommer efter i sin läs- och 

skrivutveckling samt vilka hinder som påverkar en lycka undervisning. Dessa funderingar 

ligger till grunden för mitt arbete och är de frågeställningar som ställdes när jag genomförde 

intervjuer. Förhoppningsvis leder mitt arbete till att fler framtida lärare i f-3 får mer kunskap 

om dyslexi, lämpliga arbetsmetoder och hur de kan med ett förebyggande arbete kan undvika 

att elever med dyslexi kommer efter i sin läs- och skrivundervisning.   
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1.1Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att försöka tydliggöra relevanta begrepp för att ge en förståelse för vad 

klasslärare bör ha i åtanke när de möter elever med skilda förutsättningar och behov. 

Begreppen kommer sedan kommer beröras i min analys.    

Skolverket skriver i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11) att skolan ska ta hänsyn till varje elevs enskilda behov, förutsättningar och utveckling 

samt att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin unika egenart för att kunna delta i 

samhället. Skolverket menar att skolans undervisnings ska utgå från elevers erfarenheter och 

ge särskilt stöd när elever har svårigheter (Skolverket 2011, s. 7-8, 14 ). Det är tydligt att 

skolans skyldighet är att anpassa undervisningen efter elevers enskilda behov men hur är det 

möjligt om lärare brister i sin kunskap om dyslexi. Det skulle innebära att vissa elever med 

särskilda behov inte får rätt undervisning vilket leder till att alla elever inte har samma 

rättigheter eller får en jämlik utbildning. Vidare beskrivs målen för svenska i Lgr 11 och 

Skolverket belyser att varje elev i slutet av tredje klass ska bland annat kunna läsa enklare 

texter med flyt utifrån olika lässtrategier även att eleverna ska uppvisa en läsförståelse genom 

att återge vad dem har läst. Eleverna ska även kunna skriva texter med en handstil som är 

läslig och texten ska bland annat innehålla punkt och frågetecken samt kunna stava vanligt 

förekommande ord som eleven använder (Ibid, s. 227). Är målen inom svenska uppnåeliga för 

en elev med dyslexi och är det möjligt för dessa elever att uppfylla kraven för godkänt när 

målen i sig är det som just är problematiska för elever som föds med dyslexi?  

Läs- och skrivförmågan brukar även benämnas som literacy och är ett begrepp som har 

många definitioner. Jag har valt att utgå från Myrbergs beskrivning som innebär att läsaren 

har gått från att vara läs- och skrivkunnig till att kunna förstå texten i ett större sammanhang. 

Det betyder att läsaren har utvecklat en förmåga att kunna använda tryckt eller text skriven för 

hand som innebär att de kan delta i samhället. Förmågan att kunna läsa och skriva är 

avgörande för att samhällsmedborgare ska kunna uppfylla sina personliga mål och behov samt 

kunna utvecklas på ett personligt plan (Myrberg 2003, s. 5). Om man har ett handikapp som 

dyslexi funderar jag på om det är fullt möjligt för dessa individer att utveckla en läs- och 

skrivförmåga i samma utsträckning som en person utan dyslexi. Om då inte elever med 

dyslexi inte gör det, innebär det att dessa elever inte har samma möjligheter att delta i 

samhället som elever utan dyslexi. Har de då inte samma möjlighet att uppfylla sina 

personliga mål som endast verkar vara möjliga genom en utbildning på högskola. Möjliggör 

undervisningen i f-3 att elever med dyslexi kan utveckla en literacy, det vill säga en läs- och 

skrivförmåga.  
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Matteus-effekten är ytterligare ett begrepp som Myrbergs tolkat och relateras till att problem i 

läs- och skrivinlärningen kvarstår i den fortsatta skriftspråksutvecklingen. Han skriver att barn 

som börjar läsa innan dem börjar skolan utvecklar ofta ett stort ordförråd och får tidigt en 

förståelse för skriftspråket samt att de läser mer. Till skillnad från de eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter som tenderar att läsa mindre och enklare texter än den vana läsaren. Dessa 

svaga elever måste få tidigt stöd så att dem lär sig att avkoda texter och utveckla 

läsförståelsen annars finns risken att få problem med att klara övriga skolämnen samt klara sig 

genom hela livet. Lärare i de yngre åldrarna menar ibland att läsproblemet kan beror på 

”läsmognad” men denna inställning är problematisk då det kan påverka att svaga elever får ett 

mindre ordförråd och läsrutiner samt att de kan misslyckas med att klara kravnivån som ökar 

successivt i grundskolan. Matteus-effekten menar Myrberg kan påverka att de svaga eleverna 

inte söker sig till högskolestudier (Myrberg 2003, s. 7-10). Det visar vikten av att eleverna 

som har läs- och skrivproblem som dyslexi innebär får tidigt stöd, möjlighet att utveckla ett 

stort ordförråd och en läsförmåga för att kunna klara grundskolan och kunna studera på 

högskola.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om klasslärare i f-3 anser att deras utbildning gett dem 

tillräcklig kunskap om dyslexi och dess kännetecken. Jag vill undersöka vilka arbetsmetoder 

klasslärare, speciallärare och specialpedagog anser stöttar elever med dyslexi. Avslutningsvis 

vill jag undersöka vad de anser kan förebygga att elever med dyslexi kommer efter i sin läs- 

och skrivundervisning samt vad de anser är problematiskt för att möjliggöra en bra läs- och 

skrivundervisning.  

 

1.3Frågeställningar  

- Anser klasslärare att deras utbildning har gett dem tillräckliga kunskaper om vad 

dyslexi och dess kännetecken?  

- Vilka arbetsmetoder anser klasslärare och speciallärare kan stötta elever med 

dyslexi? 

- Vad anser klassläraren kan förebygga att dessa elever kommer efter i sin läs- och 

skrivutveckling? 

- Vilka faktorer anser klasslärare och speciallärare är problematiskt för att  

möjliggöra en läs- och skrivundervisning för elever med dyslexi?    
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2. Teori och centrala begrepp 

Den teoretiska utgångspunkten i vad dyslexi innebär utgår från Høien och Lundbergs tolkning 

då de har en etablerad syn på dyslexi (Høien är professor emeritus i pedagogik och Lundberg 

var professor emeritus i psykologi).  Deras tolkningar återkommer i vissa avhandlingar som 

kommer beskrivas under tidigare forskning och av den anledningen känns det relevant att utgå 

från deras teori om dyslexi samt att relevanta begrepp de beskrivit.  

2.1 Dyslexi  

Begreppet dyslexi förklaras genom att en individ har problem med det skrivna ordet och att 

det är en lässvårighet som håller i sig även fast personen kan haft stödundervisning. Det har 

inget med begåvning att göra utan innebär en svaghet att kunna läsa vilket innebär att 

individen har ordavkodningsproblem. Det blir då problematiskt vid läsning av enskilda ord på 

grund av en fonologisk svaghet som även påverkar rättskrivningen (Høien& Lundberg 2013, 

s.11-12, 17). Vidare beskriver Høien& Lundberg att dyslexi kan leda till att personen får 

sekundära problem som kan innebära problem att förstå den text som de har läst och 

benämningsvårigheter. Det kan även leda till att dessa individer får en sämre artikulation, 

motoriken, koncentrationen och en fördröjd utveckling av språket. Dyslexi är en språkstörning 

som är ärftlig och kvarstår ofta livet ut (Ibid, s. 21-22, 25).   

Høien och Lundberg beskriver att det finns tre olika typer av dyslexi. Den första är den mest 

förekommande variationen och kallas för den fonologiska dyslexin som innebär problem med 

avkodningsfärdigheter, sämre läsflyt och rättskrivning. Den andra benämns som ortografiska 

dyslexin som även kallas visuell dyslexi som innebär att eleven har en sämre ortografisk 

avkodningsfärdighet men uppvisar en normal färdighet i fonologisk läsning men har en dålig 

rättskrivning. Den tredje variationen av dyslexi benämns som dubbel-effekt dyslexi som 

innebär att individen har dålig avkodningsfärdighet, sämre läsflyt och rättskrivning samt 

problem att uppge namnet på objekt eller tal. Likhet med alla tre variationer av dyslexi är att 

individerna har normal hörselförståelse men att lässvårigheterna är residenta (Høien & 

Lundberg 2013, s. 30, 188). 

2.2 Fonologiska systemet  

Høien och Lundberg beskriver att personer med dyslexi har en störning i det fonologiska 

systemet vilket innebär att läsutvecklingen inte utvecklas normalt och påverkar talspråkets 

ljudsystem samt att det leder till problem att läsa eller skriva en text. När elever ska lära sig 

läsa måste de bli medvetna om den alfabetiska principen och hur orden skiljer sig från 

varandra något som individer med dyslexi har svårt att uppfatta. Finns det en störning i det 
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fonologiska systemet kan det ge uttryck i problem med att segmentera orden i ett fonem 

(språkets minsta betydelseskiljande enhet dvs. språkljudet). Då de saknar ett fungerande 

korttidsminnet resulterar det i problem att minnas språkliga material samt att det blir 

problematiskt att upprepa, läs och skriva långa nonsensord. Det kan även bli problematiskt att 

säga namn på bilder, färg eller tal samt att klara av ordlekar som innehåller förändringar av 

språkljuden (Høien & Lundberg 2013, s. 95-97). Nonsensord beskriver Björn Milrad är: ”ord 

som inte betyder något men som låter som riktiga ord, exempel strynd. För att kunna läsa 

nonsensord behöver läsaren kunna koppla varje bokstav med bokstavsljud, vilket personer 

med fonologisk brist har svårt med” (Björn Milrad, 2010, s. 25).  

2.3 Fonologisk medvetenhet  

Høien och Lundberg beskriver att fonologisk medvetenhet är en grundläggande strategi vid 

läsning och vid avkodning av ett främmande ord (ordavkodning). Det är det första steget in i 

läsningen som innebär att personen ljudar den enskilda bokstaven eller 

bokstavskombinationer exempelvis k-a-t-t. Är det ett långt ord kan ordet bli svårt att avkoda 

vilket kan reslutar i att en läsförståelse hindras. Denna fonologiska strategi leder fokus till 

ordens struktur och sedan till förståelse för ordens stavningsrätt, efter det utvecklas den 

ortografiska strategin som gör att läsaren fått läsflyt (Høien & Lundberg 2013, s 41). Det 

fonologiska saknas hos individer med dyslexi vilket påverkar både läsning och rättstavningen 

som beskrivs under grafem och morfem.  

2.4 Ortografisk medvetenhet  

Høien & Lundberg beskriver att en ortografisk medvetenhet innebär att läsaren har gått från 

att ljuda orden (fonologisk strategi) till att fått ordigenkänning när de läser ett ord. Det är 

något som normalt sett utvecklas hos läsaren när man vid upprepande tillfället sett ett ord som 

då lagras i vårt långtidsminne. Denna bokstavskännedom kräver träning annars finns risken att 

läsaren fortsätter med den fonologiska strategin. Det kan underlätta om läsaren riktar 

uppmärksamheten mot bokstavsmönster och inte bara avkodar bokstäver var för sig då det är 

grunden till att utveckla den ortografiska medvetenheten. Den ortografiska medvetenheten 

leder till att läsaren på ett smidigt och mindre mödosamt sätt kan känna igen orden som står i 

texten genom en snabb översikt av alla bokstäver i det lästa ordet. Läsaren har då fått kunskap 

om vilka utmärkande egenskaper den enskilda bokstaven har. Men hos individer med dyslexi 

innebär det att det blir problematiskt att utveckla kunskap om ordets stavningssätt vilket leder 

till problem att på ett snabbt sätt känna igen ett ord (Høien & Lundberg 2013, s. 57-58).  
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2.5 Grafem & morfem 

När en person har dyslexi förklarar Høien & Lundberg att det även påverkar skriftspråkets 

utveckling och rättstavning på grund av den fonologiska svagheten. Av den anledningen är 

det lätt hänt att ord stavas fel på grund av att dessa skribenter utlämnar bokstäver. Detta kan 

visa sig när de exempelvis ska stava ”god” med att grafemet ”d” uteblir, detta på grund av att 

språkljudet ”d” inte uttals vilket leder till att det blir svårt att känna igen och lagra dess ljud. 

Det är ett resultat att människor med dyslexi har uttalssvårigheter. Ett annat problem som kan 

uppstå vid skrivning är att de har svårt med morfem (minsta språkliga enheten, ett exempel på 

morfem är bil men när den benämns som bilen blir två morfem, bil-en) och ändelser. För en 

att utveckla en bra rättskrivning krävs kunskap om morfologin och grammatiken, 

böjningsmönstret hos ordet (Høien & Lundberg 2013, s. 74-77).  

2.6 Arbetsminnet  

Doktoranden Karin Dahlin beskriver betydelsen av att lärare har kunskap om arbetsminnet då 

det påverkar flera faktorer hos eleverna. Till exempel påverkas olika beteenden hos en elev 

med ett svagt arbetsminne vilket bidrar till hur de upplever sin skoltrivsel och menar att det 

även kan försämra motivationen att vilja lära sig nya saker. Vidare beskrivs det att elever med 

dyslexi lider extra mycket då lagring och bearbetning av ett moment ofta sker samtidigt. Det 

kan visas sig när eleverna ska formulera en mening men det blir problematiskt då de måste 

tänka ut en hel mening och samtidigt minnas hur orden stavs under tiden de ska skriva ordet. 

En lärare bör uppmärksamma om en elev har svårt att följa instruktioner eller bara minns lite 

av den då kan bero på deras arbetsminne. Ett svagt arbetsminne påverkar att eleverna 

glömmer bort information som krävs för att klara av en arbetsuppgift och att det läraren har 

gått igenom under dagen kan glömmas bort senare under samma dag. Ett svagt arbetsminne 

kan även visa sig om en elev hoppar över eller upprepar ord flera gånger (Dahlin 2009, s. 50-

51).  

2.7 Självbild och motivation  

Fil dr. Lena Swalander menar att tidiga problem med läsning ofta leder till en negativ 

självbild hos elever med dyslexi som även påverkar dem efter grundskolan och kan leda till en 

stress hos dessa individer. Att ha dyslexi påverkar självbilden och kan resultera i att eleven 

ger upp och inte anstränger sig samt undviker läsning i den mån det går (Swalander 2009, s. 

194-195). Hon menar att det kan innebär att elever med dyslexi utvecklar en;” låg självkänsla, 

svaga presentationer, minskande förväntningar, minskad motivation, dålig uthållighet samt 

passivitet” (Swalander 2009, s. 195). Detta visar vikten av att lärare måste uppmuntra elever 
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att tro på att de kan och stärka elevernas starka sidor samt hjälpa eleverna att förbättra deras 

svagheter i den mån det går. Att läraren har en klassrumsmiljö som stärker elevernas självbild 

så att de blir motiverade att kämpa även fast det är en svår uppgift.   

3. Tidigare forskning  

Forskningen berör elever med dyslexi och tar bland annat upp hur läraren kan stötta elever på 

ett bra sätt, även vilka konsekvenser det blir om läraren saknar kunskap för en bra läs- och 

skrivundervisning samt specialpedagogikens roll. Vidare tar forskningen upp att dyslexi är 

något som kvarstår hela livet och påverkar högre studier samt om bilder bidrar till en ökad 

läsförståelse vid dyslexi. Av den anledning kommer jag under detta avsnitt kort beskriva 

syftet med varje forskning, vad den berör och forskaren slutsats som sedan användas mer 

djupgående under analys och resultatredovisning.  

Tarja Alatalo är universitetslektor i pedagogiskt arbete och har skrivit doktorsavhandlingen 

”Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjlighet och hinder” (2011) som 

genomförts vid Göteborgs universitet. Studien genomfördes med enkätundersökning där 255 

lärare varav 31 var speciallärares kunskap om språkets struktur testades och den 

kompletterade med att intervjua 8 lärare i åk 1-3 (Alatalo 2011, s. 61, 63, 75). Syftet med 

studien var att undersöka lärarens möjligheter och hinder för att kunna genomföra en bra läs- 

och skrivundersvisning. Avhandlingen tar bland annat upp att läraren måste kunna identifiera 

var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling samt vilka kunskaper om språket lärare 

behöver för att kunna utveckla ett skriftspråk hos eleverna. Vidare beskrivs det att läs- och 

skrivsvårigheter kan bero på dyslexi, den tar även upp specialundervisning samt att lärare 

behöver en lärarskicklighet för att kunna stötta elever och att lärarstudenter behöver mer insikt 

i görandet som sker i klassrummet (Ibid, s. 17-19, 53). Vidare redogörs yttre faktorer som 

anses problematiska för att bedriva en bra läs- och skrivundervisning samt lärares syn på att 

kunna identifierar elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Det beskrivs att 

lärare utan specialutbildning ofta överlåter ansvaret till specialläraren på grund av att de 

saknar kunskap om hur de själva ska undervisa (Ibid, s. 109, 113). Alatalos slutsats pekar på 

att lärare behöver mer kunskap om språkets struktur och visar att bristen på speciallärare och 

tid påverkar lärares möjlighet att genomföra en skicklig läs- och skrivundervisning. Hon 

belyser även lärarutbildningens brister i att ge lärarstudenter tillräcklig kunskap för att klara 

uppgiften att bedriva en läs- och skrivundervisning (Ibid, s. 188, 198-199).  

Catharina Tjernberg är doktor i specialpedagogik och har skrivit doktorsavhandlingen 

”Framgångsfaktor i läs- och skrivutveckling. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i 

skolpraktik”(2013)  vid Stockholms universitet. Studien genomfördes på en skola som 
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uppvisat goda studieresultat för elever med dyslexi. Tjernberg observerade fyra lärares 

undervisning med inriktning på språkaktiviteter för elever med diagnosen dyslexi som följdes 

mellan årskurser 1-5 (Tjernberg 2013, s. 23, 98).  Syftet med avhandlingen var att analysera 

vilka framgångsfaktorer som krävs i läs- och skrivlärande med fokus på elever med risk för att 

få läs- och skrivsvårigheter samt undersöka hur yrkesskicklighet utvecklas hos lärarna. 

Studies resultat visar bland annat betydelsen av att ta sig tid att reflektera över sin 

undervisning, samtala med kollegor och specialkompetensens inom läs- och skrivområdet. Att 

läraren måste kunna se elevers läs- och skrivutveckling i ett språkutvecklande sammanhang 

(Ibid, s. 229-230). Vidare diskuterar Tjernberg att lärare måste ha teoretiska kunskaper i läs- 

och skrivlärandet samt kunna tillgodose elever med alternativa metoder anpassat efter 

individuella behov. Vikten av att det finns ett samarbete med specialläraren och att 

klassläraren är insatt i de specialpedagogiska frågorna och som lärare bör man undvika 

inställningen om läs- och skrivproblem handlar om mognad då det kan leda till att eleven 

misslyckas då eleven kan behöva stöd (Ibid, s.238-239).   

Marianne Björn Milrad är fil dok som skrivit doktorsavhandlingen ”Studenter med läs- och 

skrivsvårigheter som deltagare i högre studier” (2010) vid Linnés universitet. Materialet 

samlades in genom intervjuer med 9 personer som har dyslexi och en fokusgruppsintervju 

som bestod av 13 universitetslärare samt 60 enkäter till samordnare vid högskolor. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka möjligheter och hinder för att kunna delta i högre studier när 

man har dyslexi (Björn Milrad 2010, s. 10, 67, 69). Vidare beskrivs definitionen av vad 

dyslexi är utifrån Høien och Lundbergs samt Myrbergs beskrivning och hur denna 

funktionsnedsättning kvarstår upp i vuxen ålder samt att det påverkar självförtroende för 

akademiska studier. Här beskrivs även att skollagen kräver att elever ska få stöd i grundskolan 

men skolor får problem att individualisera stödet (Ibid, s. 18, 24, 26, 32). Resultatet av 

undersökningen är att det på vissa högskolor erbjuds reseursrum utrustade med bland annat 

datorer med talsyntes och rättstavningsprogram samt anpassad undervisning och stöd. 

Högskolelärare anser att de upplever att det är jobbigt att inte vet om eleven har dyslexi för då 

kan de inte ta extra hänsyn men menar att det ofta går bra för dessa elever även fast det tar 

längre tid. Högskolorna har olika regler för hur stödåtgärd ska tilldelas och kräver läkarintyg. 

Ofta kan det bli problem om kurslitteraturen inte finns som talbok, dock blir hennes slutsats 

att även ovana studenter kan behöva extra stöd och inte bara elever med dyslexi (Ibid, s. 81, 

90, 101, 105, 131, 134).  

Anna Fouganthine är doktorand i specialpedagogik och har skrivit doktorsavhandlingen 

”Dyslexi genom hela livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter” (2012) 
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genomförd vid specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet. Underlaget för 

studien samlades in från 1989-2000 där barns läsutveckling och lässvårigheter följdes från 8-

29 år. Avhandlingens empiri består av tre studier (barn-, ungdoms-, och vuxenstudie) som är 

grunden till databasen. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur individer med dyslexi 

hanterade svårigheten under sin skoltid men även efter samt relation mellan faktorer från 

omgivningen och individens förutsättningar (Fouganthine 2012, s. 32, 109). Dyslexi beskrivs 

som en biologisk funktionsnedsättning vilket kräver ett förebyggande pedagogiskt arbetssätt 

redan i förskoleklass då läs- och skrivförmågan ökar i vårt samhälle. Hon beskriver även att 

läraren måste hantera elevers individuella förutsättningar i kombination med helklassen 

gemensamma arbete och behov samt lärarens kunskap om olika metoder, material och 

ämnesteoretiska kunskaper (Ibid, s. 21, 88-89). I slutdiskussionen beskrivs vikten av ett 

förebyggande arbetet redan i förskolan och betydelsen att eleverna med dyslexi måste få 

individuellt stöd efter behov samt att dessa elever måste få insikt i sitt problem. Slutligen visar 

hennes resultat betydelsen av att lärare både behöver en teoretisk och praktisk kunskap om 

dyslexi och vad denna funktionsnedsättning innebär för en lyckad undervisning (Ibid, s. 243, 

246-247). Hon beskriver också att stödet från läraren är viktigt samt att valmöjligheterna i 

högre ålder för utbildning och arbetsliv påverkas av dyslexin (Ibid, s. 249-450 ).   

Mats Myrberg är professor i specialpedagogik och har i en forskningsöversikt ”Att förebygga 

& möta läs- & skrivsvårigheter” (2003) på uppdrag av Skolverket undersökt läs- och 

skrivsvårigheter med fokus på att tidigt kunna stötta elever med dessa svårigheter. Syftet med 

denna kunskapsöversikt är att kunna stötta och handleda skolan med insatser vid läs- och 

skrivsvårigheter. Myrberg tar bland annat upp hur dator kan vara ett bra stöd när elever ska 

skriva (Myrberg 2003, s. 4, 20). Vidare beskrivs att extra stöd behövs redan från första klass 

vilket inte alltid sker. Myrberg förklarar betydelsen av att lärarstudenter behöver utveckla 

kompetenser på sin utbildning för att kunna förebygga och möta elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Även att läraren måste arbeta utifrån ett diagnostiskt arbetssätt när de 

undervisar (Ibid, s. 55-57, 60). 

Då mitt syfte är att undersöka om lärare har tillräckliga kunskaper om dyslexi, arbetsmetoder, 

förebygga arbetet men även att det ska beskriva problem som anses finnas för att kunna 

genomföra en bra läs- och skrivundersvisning vid dyslexi blir forskningen jag redogjort ovan 

relevant vid analysen av det empiriska materialet som samlats in från intervjuer. 
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4. Material och metod 

Detta avsnitt kommer redogöra hur jag utformat mitt arbete och jag kommer beskriva 

metoden jag använt, hur jag gått tillväga och etiska reflektioner kring insamlingen av material 

samt bearbetning av det empirisk data och material.  

4.1 Metod för insamling av empirisk data 

För att samla in material till undersökning använde jag mig av en kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod innebär enligt Ahrne och Svensson att den som undersöker ett specifikt ämne 

intervjuar människorna som infinner sig i den. Det är en bra metod när den som undersöker ett 

område vill kommer nära den miljö som ska studeras och metoden innebär att den som 

intervjuar samlar in data (material) genom att spela in intervjuerna för att sedan transkribera. 

Att transkribera innebär att den som intervjuat formulerar en text utifrån det informanten 

berättat under intervjun. Den utskriva texten kallas empiriskt material och blir det material 

som sedan analyseras (Ahrne & Svensson 2013, s. 17, 25). Valet att intervjua baseras på att 

jag ville få en förståelse för om mina informanter anser sig ha tillräcklig kunskap om vad som 

kännetecknar dyslexi. Jag ville även ta reda på vad lärare anser är problematiskt för att 

bedriva en pedagogisk läs- och skrivundervisning samt om de har kunskap om hur de kan 

förebygga att dessa elever kommer efter i sin läs- och skrivutveckling samt lämpliga 

arbetsmetoder. Syftet med att intervjua klasslärare och speciallärare/specialpedagog var för att 

försöka få kunskap om deras utbildning gett informanterna tillräcklig kunskap om dyslexi. Jag 

samlade in det empiriska materialet genom att intervjuade fyra klasslärare med hjälp av 

mobilen och Ipad samtidigt som jag förde anteckningar. Jag tillfrågade även en speciallärare 

och specialpedagog som på grund av tidsbrist besvara mina frågor via mejl.  

4.2 Urval och presentation av informanter  

För att få en uppfattning om klasslärare i f-3 anser sig ha fått tillräcklig kunskap från sin 

utbildning om dyslexi genomförde jag fyra stycken intervjuer för att kunna jämför deras svar 

med en speciallärare och en specialpedagog svar. Detta för att kunna dra en slutsats om 

klasslärare behöver mer kunskap jämförelsevis med en speciallärare eller specialpedagog då 

eleverna med dyslexi tillbringar mest tid med sin klasslärare. Jag tillfrågade flertal skolor men 

endast en skola ställde upp och av den anledningen skede samtliga intervjuerna på samma 

arbetsplats. Det positiva med att samtliga sex lärare arbetade på samma skola var att det fanns 

ett samarbete mellan klasslärarna och specialläraren samt specialpedagogen vilket ger en 

rättvis bild av hur det kan funka på en arbetsplats. Skolan där intervjuerna genomfördes på en 

kommunal skola som är beläggen i närförort Solna norr om Stockholm. Informanterna som 

deltog i undersökningen är alla utbildade lärare men utbildningarna skiljer sig åt på grund av 
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åldersskillnad och för att utbildningarna har olika inriktningar men gemensamt är att samtliga 

informanter arbetat en längre tid inom skolan. Informanterna kommer benämnas som 

klasslärare A, B, C, D, speciallärare och specialpedagog.   

 

Lärare   Utbildning Genomförande  Tid & datum 

Klasslärare A Lärarutbildningen och har 

en magister i 

specialpedagogik. Läraren 

har arbetet som klasslärare i 

f-3 sedan 2 år tillbaka. 

Inspelade intervju + 

anteckning. 

Ca 50 minuter 

Mån: 9/3 - 15 

 

Klasslärare B Har utbildning som 

barnskötare, förskolelärare 

och klasslärare 1-5. Har 

arbetat som klasslärare f-3 

sedan 8 år tillbaka. 

Inspelad intervju + 

anteckning.  

Problem: Inspelning 

stängdes av oväntat efter 

ca 15 minuter.  

Ca 60 minuter 

Ons:11/3-15 

Klasslärare C Har utbildning inom matte 

och svenska men har 

vidareutbildat sig inom NO, 

SO, bild och teknik. Har 

arbetat som klasslärare i f-3 

sedan 8 år tillbaka. 

Inspelad intervju + 

anteckning.  

Problem: Inspelning 

stängdes av oväntat efter 

ca 3 minuter. 

Ca 45 minuter  

Fre: 13/3-15 

 

Klasslärare D Utbildad lärare i svenska, 

lärare som andraspråk, 

musik och bild samt har 

behörighet till fritids. Har 

arbetat i f-3 sedan 7 år 

tillbaka. 

Inspelad intervju + 

anteckning.  

Ca 18 minuter 

Tis: 17/3-15 

 

Speciallärare  Äldre klasslärarutbildning 

och speciallärarutbildning, 

har arbetat som 

speciallärare sedan ca 20 år 

tillbaka. 

Besvarade frågorna via 

mejl på grund av 

tidsbrist. 

Svar mån: 16/3-15 

Specialpedagog Är utbildade som 

specialpedagog och 

Besvarade frågorna via 

mejl på grund av 

Svar tors: 12/3-15 
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förskolelärare, har arbetat 

som specialpedagog sedan 4 

år tillbaka. 

tidsbrist.  

 

4.3 Genomförande av metod 

4.3.1 Intervjuerna 

Syfte med intervjuerna var att få en förståelse för klasslärares respektive speciallärare samt 

specialpedagogs kunskap om dyslexi. Intervjuerna är genomföra utifrån en semistrukturerad 

intervju och Dalen beskriver att denna form av intervju utgår från ett bestämt ämne som 

diskuteras men som intervjuare börjar man med att ställa avslappnande och bekväma frågor 

som sedan övergår till frågor som inriktar sig på ämnet för att avsluta med mer allmänna 

frågor (Dalen 2008, s. 31). Val baseras på att jag ville styra intervjun så att informanten 

svarade på frågorna jag ställde eftersom det är viktigt att ha ett material som kunde hjälpa mig 

att besvara mina frågeställningar. Dock fanns det tillfälle för informanten att tala fritt och 

utveckla sina tankar under intervjun.  

Mötet inleddes med att informera informanterna att jag följde konfidentialitetsprincipen för att 

de skulle uppleva en trygghet med att samtalet spelades in. Efter deras godkännande började 

jag ställa allmänna frågor som sedan övergick till mer specifika frågor som berörde om de 

ansåg sig ha kunskap om dyslexi, arbetsmetoder och förebyggande arbete för elever med 

dyslexi samt vilka yttre faktorer de ansåg vara problematiska för att bedriva en bra läs- och 

skrivundervisning för dessa elever. Avslutningsvis tillfrågades informanten om de upplevde 

att jag missat något västentligt och ville tillägga något. Jag avsatte en timme för varje 

intervjutillfälle som genomfördes enskilt på deras arbetsplats men intervjuernas längd 

varierade tidsmässigt.  

Intervjuerna spelade in med mobiltelefon eller Ipad samtidigt som jag antecknade. Detta för 

att lättare kunna ge en rättvis tolkning av informanternas svar och för att undvika att 

informanterna inte skulle uppleva att de blev felciterade. När jag transkriberat materialet 

började jag med att genomföra en ordagrann transkribering som jag sedan ytterligare 

bearbetade för att få ett skriftspråk istället för talspråk. Ett problem som uppstod var att två av 

intervjuerna hade avbrutits efter ca 3 och 15 minuter men med hjälp av anteckningarna kunde 

jag återge vad dessa lärare berättat. När jag transkriberingen var avklarat sände jag över den 

enskild transkribering till varje informant för att få ett godkännande att de upplevde att jag 

citerat deras utsagor rättvist. De två intervjuer som blev avbrutna på grund av 
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inspelningsmaterialet kommer jag bara referera till och inte citera. Mitt val att sända över min 

tolkning av materialet var för att undvika att informanterna skulle uppleva att deras ord tolkas 

fel och för att öka trovärdigheten i min undersökning. Ahrne och Svensson menar att 

undersökningens trovärdighet ökar när forskaren återkommer till informanten med materialet 

får de en chans att ge synpunkter (Ahrne & Svensson 2013, s.28).  

4.3.1.2 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Det empiriska materialet samlandes in genom inspelade intervjuer med klasslärare och svar 

via mejl från speciallärare samt specialpedagog.  Det inspelade materialet transkriberades 

noggrant för att lättare kunna analysera och få en övergripande bild av varje enskild 

informants perspektiv. Sedan bearbetade jag texten ytterligare för att ta bort upprepningar 

eller talspråk och svaren via mejl lät jag vara. Mina transkriberingar indelades sedan i teman 

kopplat till undersökningens syfte, frågeställning, tidigare forskning och teori för att få 

relevant material att kunna analysera.   

4.3.1.3 Trovärdighet och generaliseringsbarhet  

Ahrne och Svensson beskriver vikten av trovärdigheten i alla forskning men menar att läsaren 

måste kunna lita på att det forskaren skriver i sitt arbete är korrekt beskrivet. Detta är speciellt 

viktigt vid en kvalitativ undersökning som betyder att undersökningen måste beskrivas och 

genomföras på ett trovärdigt sätt. De menar att en text baserad på forskning ska kunna 

diskuteras och kritiseras av läsare, av den anledningen måste det vara tydligt beskrivet för hur 

arbetet genomförts och valet av metod. Forskare bör inte heller dölja svagheter för läsaren 

som kallas genomskinlighet och påverkar studiens trovärdighet. Vidare beskriver författarna 

att trovärdigheten ökar när forskare återkopplar till informanterna som intervjuats så att de får 

en ärlig chans att ge sina synpunkter av studien som genomförts (Ahrne & Svensson 2013, s. 

26-28). Jag valde att sända över transkriberingen till informanterna för att de skulle känna att 

de blivit rätt citerade. Något som uppskattades och bekräftades då informanterna godkände 

min tolkning.  

 

Att vara ärlig och medveten om sina brister i ett självständigt arbete är bra då det är en kort tid 

att genomföra en studie av ett specifikt område. I mitt fall kan läsaren redan nu ifrågasätta om 

mitt arbete kan besvara på frågeställning om klasslärare i f-3 har tillräcklig kunskap om 

dyslexi men självklart är det inte rimligt att kunna ge rättvis bild av hur det ser ut i hela 

Sverige. Dock har jag försök utifrån en arbetsplats och grupp lärare försökt undersöka om just 

dessa lärare anser sig ha tillräckliga kunskaper om dyslexi. Jag har dock gjort allt för att öka 

trovärdigheten i mina genomförda intervjuer som sedan analyserats då jag använt mig av 
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tidigare forskning och etablerade namn inom området. Forskningen är trovärdig och relevant 

för min undersökning då den pågått under en längre tid och ger en bredare bild av hur lärare i 

Sverige anser sig kunna om dyslexi. Här vill jag tillägga att det inte var bra att få svar från 

speciallärare och specialpedagog via mejl, detta då jag inte kände att de svarade tillräckligt 

utförligt. Något som hade kunnats förhinders om jag intervjuat dem ansikte mot ansikte.  

 

Generaliserbarheten kan beskrivas utifrån olika typer av generaliseringsbarhet. Ahrne och 

Svensson beskriver att undersökningens trovärdighet ökar om det finns möjlighet att 

generalisera och betyder att man kan säga något om det som undersökts utifrån en större 

population eller en annan miljö. De menar att undersökningen som genomförts ska kunna 

genomföras av andra människor och i andra miljöer (Ahrne & Svensson 2013, s. 28-29). Då 

min undersökning har genomförts på få lärare har den inte en hög generaliserbarhet men det 

har forskningen jag använt min av när jag analyserat. Jag har försökt undersöka vad 

forskningen kommit fram till relaterat till vad mina informanter besvarat på mina 

frågeställningar. Detta för att försöka kunna få ett större perspektiv på vad andra lärare i 

Sverige anser sig kunna om dyslexi, arbetsmetoder, förebyggande arbete och problem som 

påverkar en lycka undervisning. Även andra lärare anser att deras utbildning har brister i att 

ge kunskap om dyslexi.  

4.3.1.4 Etiska frågor  

Ahrne och Svensson beskriver att etiska frågor berör den moraliska aspekten forskare eller de 

som skriver en uppsats måste ta hänsyn till vid möten med människorna som intervjuas eller 

studeras. De etiska frågorna utgår forskningsetiska principer som är framtagna av 

Vetenskapsrådet och dessa principer innebär att forskaren måste följa 

konfidentialitetsprincipen som innebär att den enskilda informanten inte avslöjas, vilket 

betyder att namn och arbetsplats förblir anonyma. Forskaren måste även få informantens 

godkände innan en forskning eller undersökning påbörjas. Det innebär att informanten har 

blivit informerade om undersökningens syfte och därefter kan besluta om de vill delta samt att 

de ska kunna avbryta sin medverkan under arbetets process (Ahrne & Svensson 2013, s. 30-

31). Jag har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid intervjuerna då jag 

förklarade för informanterna syftet med min undersökning och förklarade arbetets 

frågeställningar samt att de har rätten att avbryta medverkan. Jag fick godkänt av informanten 

att jag spela in samtalet och att det inspelade materialet kommer att analyseras i arbetet. Jag 

förtydligade att deras namn och arbetsplats förblir anonyma.  
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5. Analys 

Utifrån mina fyra frågeställningar kommer detta avsnitt delas in i fyra kapitel med ett relevant 

tema. Varje kapitel integreras med relevant forskning och teori som har presenterats ovan. Det 

första kapitlet syftar till att redogöra om klasslärares anser att de fått tillräcklig kunskap om 

dyslexi från deras utbildning så att de anser sig kunna avgöra vad som kännetecknar dyslexi. I 

det andra kapitlet är syftet att redogöra vilka arbetsmetoder klasslärares och speciallärares 

anser gynnar elever med dyslexi. I det tredje kapitlet kommer jag redogöra vad klasslärare och 

speciallärare anser kan förebygga att elever med dyslexi kommer för att avslutningsvis i det 

fjärde kapitlet redogöra vad de anser är problematiska för att genomföra en bra läs- och 

skrivundersvisning anpassat för elever med dyslexi. 

5.1 Kunskapen om dyslexi  

Klasslärarnas uppfattning om de anser sig ha kunskap om dyslexi skiljde sig åt. En av 

klasslärarna ansåg sig ha tillräcklig kunskap då hon själv gjort ett självständigt arbete om 

dyslexi och av den anledningen upplevde hon inte ett behov av fortbildning. Två andra 

klasslärare ansåg också att de hade kunskap om vad dyslexi är på grund av att de har barn 

med dyslexi men menade att det skulle vara bra att få fortbildning. Den fjärde klassläraren 

ansåg att hon helt saknade kunskap om vad dyslexi innebär och kände ett stort behov av att få 

fortbildning. Dock framkom det att kunskapen klasslärarna hade om dyslexi hade de fått 

genom att söka kunskap på egen hand eller genom att samtala med kollegor. Det var tydligt 

att kunskap klasslärare hade om dyslexi inte kommer från deras utbildningar vilket även 

tidigare forskning kritiserar den svenska lärarutbildningen för.  

Klasslärarna förklarade att de inte fått kunskapen om dyslexi från sin utbildning och en av 

klasslärarna förklarar att under hennes tid som lärarstudent fick de inte säga dyslexi utan 

skulle benämnade det som en läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att alla fyra klasslärare 

har på egen hand fått söka kunskap om vad dyslexi är och att de anser att lärarutbildningarna 

inte gett tillräcklig kunskap om vad dyslexi innebär. Detta problem beskriver även Tjernberg 

som menar att: 

 lärare och skolors förmåga att kunnande identifiera läs- och skrivsvårigheter ofta 

är bristfälliga, och brister kan även påvisas då det gäller att tillhandhålla 

undervisningsinterventioner. Detta tyder på att det saknas tillräcklig didaktisk 

kompetens. En förklarning till detta kan vara att undervisningspraktiken i 

lärarutbildningen, till exempel med avseende på läsning och skrivning är 

otillräcklig. (Tjernberg 2013, s. 47) 
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Lärare D ansåg sig känna en stor osäkerhet om vad dyslexi innebar och sa; ”jag har inget 

minne av att de ens tog upp det på min utbildning”. Precis som Tjernberg beskriver menar 

även Alatalo att lärarutbildningen har brister och att det är ett problem att den svenska 

lärarutbildningen har minskat inom läsområdet vilket påverkar läs- och skrivundervisningen. 

Hon menar att läraren måste ha och få mer kunskap om skriftspråkinlärningen för att som 

lärare kunna avgöra vart eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling (Alatalo 2001, s. 

13, 16).  Vidare beskriver Alatalo att lärarstudenter behöver få kunskap om metoder som 

utvecklar den fonologiskt medvetenheten och få djupare kunskaper om vad fonologisk 

medvetenhet är, varför det är viktigt och kännetecken för att en medvetenhet har utvecklas. 

Hennes forskning visar att lärarstudenter får för mycket teori och för lite praktik. Vidare 

beskrivs det att många lärare i hennes forskning upplever att de inte fått tillräcklig utbildning i 

läs- och skrivutveckling eller hur man identifierar elevers svagheter. Lärare menar att de inte 

har tillräcklig kunskap hur man hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter (Ibid, s. 99, 200). 

Hur ska en klasslärare kunna stötta elever med dyslexi om personen inte ens fått kunskap på 

sin utbildning och tyder på att kunskap inte är tillräcklig.  

Vidare beskriver lärare D att dyslexi skulle vara en läs- och skrivsvårighet, något som en 

annan lärare beskrev är ett vanligt förekommande problem inom lärareyrket. Denna lärare 

menade att det är en oklar bild om vad dyslexi är och ansåg att dyslexi måste separeras från 

läs- och skrivsvårigheter då det är två skilda områden. Dessa två områden beskriver Myrberg 

med förklaringen att dyslexi är ett ärftligt läsproblem som beror på avkodningssvårigheter då 

de saknar fonologisk brist medan andra läs- och skrivproblem visar sig genom att man har 

specifika problem med läsförståelsen. Vilket kan bero på för lite lästräning och tillämpad 

pedagogik (Myrberg 2003, s. 37, 47).  Detta beskriver även Høien och Lundberg när de 

definierar dyslexi som innebär att det man har en brist i det fonologiska systemet som leder 

till svårighet att avkoda ord och påverkar rättskrivningen (Høien & Lundberg, s. 21). Det visar 

att det är en skillnad mellan dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, detta då dyslexi 

kvarstår livet ut medan läs- och skrivsvårigheter är något som kan avta med träning. Att 

klasslärare D beskriver dyslexi som en läs- och skrivsvårighet tyder på att lärarstudenter bör 

få mer kunskap om vad specifik dyslexi under sin tid på utbildningen. Annars är det omöjligt 

att kunna anpassa undervisningen för elever med dyslexi, då de behöver få undervisning som 

utvecklar den fonologiska medvetenheten.  

En annan klasslärare beskrev precis som klasslärare D att hon inte fått någon kunskap om 

dyslexi på sin utbildning. Hon förklarade att läraren inte bör dra förhastade slutsatser om att 

det kan vara dyslexi när en elev har problem att läsa eller skriva och menade att det kan ha 
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med mognad att göra. Hon syftade till att elever kan ha en sen läsmognad och att läraren inte 

bör oroa sig innan tredje klass. Det är förståeligt att lärare inte alltid ska dra förhastade 

slutsatser om att det kan vara dyslexi men bör vara medveten om att denna inställning kan 

resultera i negativa konsekvenser för elever med dyslexi om de inte får tidig hjälp. Det 

handlar om att elever med dyslexi behöver redan i första klass få hjälp och anpassad 

undervisning vilket styrks av bland annat Myrberg. Myrberg anser inte att lärare bör behandla 

läs- och skrivproblem som något som växer bort eller behandla det som en läsmognad. Att 

läraren avvaktar och inväntar en läs- och skrivutveckling kan leda till att en elev med dyslexi 

hindras en utveckling av sin skriftspråksutveckling. Han menar att identifieringen av läs- och 

skrivsvårigheter sker ofta i tredje klass vilket är försent och finns misstanke om att en elev har 

svårigheter med den fonologiska medvetenheten bör läraren sätta in extra stöd redan i första 

klass (Myrberg 2003, s. 9, 57). Detta visar vikten av att lärare måste få mer kunskap om att 

dessa elever måste få tidigare insatser än vad som ofta sker annars finns risken att matteus-

effekten uppstår hos elever med dyslexi (se förklarning under bakgrund).  

När klasslärarna skulle beskriva detaljerat vad som kännetecknar dyslexi varierade svaren och 

här tilläggs vad specialläraren samt specialpedagogen svarade för att jämföra om deras 

kunskaper skiljer sig åt. Vad en lärare bör reagera på beskriver Høien och Lundberg på ett 

relevant sätt och menar att det finns syntom som kan uppenbarar sig vid dyslexi. Ett 

kännetecken kan vara att ordavkodningen inte utvecklats och blivit automatiserad vilket 

medför ett sämre läsflyt samt det tar lång tid att läsa. Detta kvarstår livet ut och även om man 

lyckas av läsa ord rätt tar avkodningen lång tid (Høien och Lundberg 2013, s. 25). Ett annat 

kännetecken är att elever med dyslexi har problem med att läsa nonsensord och även detta 

kvarstår hela livet. Skulle en person lyckats komma över sina avkodningssvårigheter kvarstår 

dock problemet att läsa nonsensord. Ytterligare ett tecken lärare bör reagera på är dålig 

rättskrivning och det är bra att vara medveten om att lässvårigheter är residenta vilket betyder 

att problem med att läsa kvarstår långt efter de slutat tredje klass. Dyslexi leder till 

lässvårigheter som har uppkommit på grund av att de är ärftliga, så finns syskon eller 

föräldrar som har dyslexi bör man ha ett extra öga på om eleven kan uppvisa tecken på 

dyslexi (Ibid, s. 26). När klasslärarna skulle besvara frågan på hur vad som kännetecknar 

dyslexi svarade en av klasslärarna att det inte sker en läsutveckling och sedan beskriver två 

andra klasslärare att det kan visa sig med att en elev kan ha problem med att läsa ut hela ord, 

uttalandet av ord eller att det är problem med läsningen. Specialläraren besvarade frågan med 

att säga; ”sen läsutveckling, ointresse, långsam avkodning, blandar ihop bokstäver och kastar 

om”. Det sistnämnda stämmer även in på vad specialpedagogen och samtliga klasslärare 

svarade som också menade att elever hoppar över eller blandar ihop bokstäver vilket de ansåg 
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var tecken på dyslexi. Specialpedagogen beskrev även i sitt svar att dyslexi även kan märkas 

genom att: ”eleven har svårigheter att stava och att de kan ha svårt att förstå den text de läser 

eller tycker det är tråkigt att läsa samt läser fel eller stakar sig”. Vidare beskriver Høien och 

Lundberg att det också finns relaterade grundproblem som bland annat påverkar motoriken 

och koncentrationen (Høien och Lundberg 2013, s. 26). Något som en av klasslärarna nämnde 

och menade att dyslexi kan visa sig genom att eleven kan ha koncentrationssvårigheter och 

problem med handstilen. Vidare skriver Høien och Lundberg en lista på tecken på dyslexi;” 

försenad språkutvecklig, högläsning är svårare än tyst läsning, svårigheter att uttrycka 

tankar och meningar i ord, svårighet med ”mekansik” memorering, svårighet att lära sig 

noter, ofta allmän begåvning (bra i matte) (Ibid, s. 27).  

Høien och Lundberg beskriver också att det finns tre grupper av dyslexi som benämns som 

fonologisk dyslexi, ortografisk dyslexi och dubbel dyslexi (Høien och Lundberg 2013, s. 30). 

Dessa tre variationer av dyslexi beskrivs närmare under bakgrund. Detta var två av 

klasslärarna insatta i och menade att dessa tre typer av dyslexi bör lärare vara medvetna om 

för att kunna kan anpassa undervisningen efter vilken dyslexi eleven har. En annan klasslärare 

menade att dyslexi innebär problem att läsa eller skriva men förklarade att det även påverkar 

elevens självförtroende är ett problem som även Swalander tar upp. Swalander menar att det 

finns ett samband mellan problem att läsa och elevers självbild, något som ofta kvarstår under 

hela livet och kan utveckla en inre stress. Att ha en negativ självbild kan resultera i att 

eleverna blir omotiverade och inte är villiga att anstränga sig samt att dessa elever kan 

uppleva obehag inför att göra presentationer. En sämre självbild kan leda till att dessa elever 

utvecklar systematiska mönster som gör att de försöker undvika visa skolmoment vilket 

märks genom att eleverna har dålig självkänsla, gör svaga presentationer, har mindre 

förväntningar på sig själv, sämre uthållighet än andra och är passiva (Swalander, 2009, s. 

195). Att klassläraren är medveten om att dyslexi påverkar elevers självförtroende kan ses 

som en styrka. Detta för att läraren kan uppmuntra och arbeta med att bygga upp en positiv 

självbild utifrån elevens styrkor så att de kan utveckla ett självförtroende. Även andra lärare 

förklarade vikten av att uppmuntra elever att få en tro på sig själv och förklarade att de 

försöker hitta elevernas styrkor vilket tyder på att klasslärare har kunskap om att dyslexi kan 

påverkar elevers självbild negativt.  

Specialpedagogen känner också som majoriteten av klasslärarna att hon behöver fortbildning 

samt att hon fått kunskap genom kollegor och erfarenhet med att arbetet med elever som har 

dyslexi. Att samtala med kollegor för att få mer kunskap om dyslexi var något som de flesta 

klasslärare förklarade att de gjort och gör när de är osäkra. Vidare beskrev specialpedagogen 
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att hon får kunskap från Dyslexiförbundets föreläsningar och att hon lyssnar på en 

inlärningstjänst som heter ”Dyslexiradio”. Specialläraren menade tillskillnad från majoriteten 

av klasslärarna och specialpedagogen, att hon inte är i behov av fortbildning och skriver att 

hon; ”följer skolverkets rekommendationer och följer den allämna debatten”. Vidare 

framkommer det att hon får tips från logopedutredningar om hur hon kan hjälpa dessa elever 

vidare.  

5.2. Arbetsmetoderna 

Utifrån samtliga sex lärares svar verkar det inte finns enbart en metod som kan stötta elever 

som har dyslexi utan mest betydelsefulla verkar vara att individualisera efter elevens behov. 

Detta tyder på alla anser att arbetsmetoderna de använder sig av måste utgå från vad eleven 

specifikt behöver hjälp med. Detta menar Fouganthine är en pedagogisk utmaning och i sin 

avhandling beskriver att lärares beredskap och förmåga att kunna hantera variationer inom 

klassen och kompetensen att kunna genomföra åtgärder för specifika elever är avgörande för 

den enskilda elevens utveckling men också för elevgruppens sociala klimat (Fouganthine 

2012 s. 89). Vidare beskrivs det att läraren måste hitta individuella metoder och material 

utifrån elevens behov som är ett tecken på pedagogisk skicklighet. Klassrummet måste vara 

en miljö som stimulerar elevernas läs- och skrivlust där tillgången till med olika genrer och 

där svårighetsgrader varierar. Elever ska få jobba enskilt och med kamrater (Ibid, s. 89). 

Samtliga sex lärare anser att man ska individualisera och detta visar tecken på att lärarna har 

en pedagogisk skicklighet, en bra grund för att kunna utför en bra läs- och skrivundervisning 

för elever med dyslexi. Tre av klasslärarna förespråkade även att det är bra att kombinerar 

enskilt och arbetet med kamrater. Klasslärare A var tydlig med att hon alltid ser till att 

anpassa grupp storlekarna på arbetsgrupperna genom att om det finns: ”5 svaga elever så har 

jag alltid 5 arbetsgrupper, är det sju stycken så har jag alltid sju arbetsgrupper. Eleverna blir 

en resurs för varandra”.  

Samtliga sex lärare beskrev att det är bra att utgå från elevernas intressen i undervisningen då 

de märker att eleverna tycker det blir roligare att läsa. De flesta klasslärare nämnde att det 

gäller att eleverna ska tycka det är kul för att få de engagerade att vilja läsa. Det innebär att en 

arbetsmetod för att lära elever med dyslexi att läsa är att utgå från elevernas intressen och på 

så sätt individualiseras undervisningen. Specialläraren menar att vissa elever gynnas att öva 

med läslistor (ord som står skrivna på en lista) och andra behöver en intressant text att utgå 

från, något hon anpassar undervisningen efter. Fouganthine beskriver att när läraren vet 

elevers förkunskaper, intressen och arbetsförmågor är undervisningen individanpassad och 

sedan beskriver hon att det även går att läsa i att Lgr 11 (Fouganthine 2012, s. 54). Vidare 
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beskrivs det att individualisering inte heller enbart handlar om att anpassa innehållet efter 

varje enskild elevs kunskapsnivå utan att det handlar om att de ska få arbeta utifrån ett 

självständigt tempo (Ibid, s. 55). Två av klasslärarna förklarade att de individualiserar genom 

att ha resurstid vilket innebär att eleverna kan få extra stöd efter skoltid då de vet att elevernas 

arbetstid skiljer sig åt och har behov av att få arbeta efter eget tempo. Vidare beskriver 

majoriteten av klasslärarna att de individualiserar genom att anpassa läsgrupper efter elevens 

nivå och specialpedagogen förklarade att hon sitter med i dessa läsgrupper för att stötta elever 

med dyslexi. Att lärare använder sig av anpassade läsgrupper anpassat kan vara en 

arbetsmetod för att kunna individualisera och även för att klasslärare har fått ett större ansvar 

för stöttning för elever med dyslexi vilket specialläraren beskiver. Hon menar att klasslärare 

har fått; ”ökat ansvar även för dessa elever. Specialläraren gör mer intensiva och 

tidsbestämda punktinsatser”. Av den anledningen tyder det på att klasslärare har kunskap om 

att en arbetsmetod som gynnar elever med dyslexi är att de få läsa i sitt tempo, i anpassade 

läsgrupper och specialpedagogen skriver att det är en nödvändigt att individualisera när det 

finns elever med dyslexi. Något dessa klasslärare försöker åstadkomma i sin undervisning 

En specifik arbetsmetod som tre av klasslärarna använder sig av i undersviningen var 

Bornholmsmodellen, en modell som eleverna redan har bekantat sig med i förskoleklass och 

har syftet att utveckla den fonologiska medvetenheten. Även specialläraren beskriver att hon 

använder övningar som utvecklar den fonologiska medvetenheten (dock skrev hon inte 

specifikt att hon använde sig av Bornholmsmodellen). Bornholmsmodellen förekommer i 

flera av forskningarna, utifrån Alatalos beskrivning påbörjas den redan i förskoleklass men att 

klasslärare de första 8 veckorna i första klass genomförs dagligen arbetspass i helklass. Denna 

metod innehåller språklekar som tränar den fonologiska medvetenheten, något som är viktigt 

för elever med dyslexi. Eleverna blir då medvetna om språkets ljudsida som är grunden för att 

kunna börja läsa. Språklekarna innehåller bland annat övningar med rim och ramsor eller att 

klappa stavelser som tränar den språkliga medvetenheten hos eleverna och är en bra metod 

när elever ska påbörja läsinlärningen. Undervisningen synliggör elever som behöver extra 

stöd av speciallärare att utveckla den fonologiska medvetenheten och stödet anpassas 

individuellt (Alatalo 2011, s. 79-80). Bornholmsmodellen tränar upp den språkliga 

medvetenheten, speciellt den ”fonemiska medvetenheten, bokstavkunskap, ordförråd och 

motivationen” (Alatalo 2011, s. 76). Vidare beskriver Alatalo att det är viktigt att förstå 

innebörden av språkljudet, den fonologiska medvetenheten, för det är då man förstår hur 

talspråket omvandlas till skriftspråket.  När elever börjar förstå sambandet och börjat ljuda 

samman fonem kan avkodningen komma igång vilket krävs för att utveckla en god 

läsförmåga (Ibid, s. 82).  
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Vidare beskriver Alatalo att om eleverna ska kunna gå från ett talspråk till skriftspråk måste 

en medvetenhet om språks byggstenar som bland annat innefattar fraser, ord, morfem, 

stavelser och fonem samt ljuda ihop stavelser förståliggöras för eleverna. Detta då den 

språkliga medvetenheten är en nödvändighet för avkodningsförmågan och läsförståelsen. Det 

handlar om att läsaren måste kunna; konvertera bokstäver till ljud och läsförståelse 

underlättas av att läsaren är språkligt medveten (Alatalo 2011, s. 40).  Bornholmsmodellen 

var den mest förekommande arbetsmetoden de intervjuade klasslärare arbetar utifrån och 

baserat på den tidigare forskningen är det säkerligen en bra metod när eleverna ska lära sig 

ljuda och få förståelse för skriftspråket. Även Myrberg beskriver att en fonologisk 

medvetenhet krävs för att människor ska kunna lära sig läsa och då dyslexi beror på brist i den 

fonologiska medvetenheten är denna träning viktig (Myrberg 2003, s.16).  

En annan läs- och skrivundervisningsmetod som en klasslärare beskrev att hon använder sig 

av var Kiwimetoden. Alatalo beskriver att Kiwimetoden går ut på att utveckla språket 

muntligt samt det lästa och skrivandet. Det sker i gemensam läsning, väggled läsning, 

högläsning och det självständiga läsandet. Det finns olika svårighetsgrader och den har böcker 

som läses gemensamt och det finns för självständigt läsande (Alatalo 2011, s. 86). På så sätt 

kan eleverna läsa utifrån sin svårighetsgrad. Høien och Lundberg beskriver lärarassisterande 

högläsning som menar att texten måste vara lagom svår för eleverna och när läraren läser högt 

(som i kiwimetoden) fungerar läraren som en förebild för hur det ska låta när man läser. Här 

kan då ord som behöver extra uppmärksamhet betonas och eleverna kan träna extra på dessa 

ord. De menar att läraren först ska läsa för eleven som sedan läser för läraren för att till sist 

kunna läsa på egen hand. Läraren ska dock finnas till hands och stötta om det blir problem att 

avkoda ett ord eller om det är svårt med prosodi (Høien & Lundberg 2013, s. 237).  

Alatalo skriver att läsförståelse innebär att läsaren förstår orden de läser men för att utveckla 

denna förmåga krävs det att läsaren utvecklar sitt ordförråd och får läsförståelsestrategier samt 

att läraren är kunnig om hur läsinlärningen utvecklas. Hon beskriver att det gäller att läsaren 

känner en motivation, något som svaga läsare ofta saknar. Syftet med all läsning är att 

eleverna ska utveckla ett läsflyt och Alatalo skriver att det då gäller att läsundervisningen ger 

eleverna tillfällen att läsa en sammanhängande text och med olika svårighetsgrader men gärna 

utifrån elevernas intressen. Det optimala är därför att eleverna får höra läraren läsa för att få 

en förståelse för kopplingen mellan tal- och skriftspråket. Det är även viktigt med att få 

upprepa läsningen, detta för att det hjälper eleverna att utveckla en automatiserad avkodning 

och ett läsflyt (Alatalo 2011, s. 47-49). Två av klasslärarna beskriver att de läser högt för 
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eleverna och att det är en arbetsmetod för att utveckla deras ordförråd och menar att de får en 

förebild för hur det ska låta när man läser.  

Två av klasslärarna beskriver att de lär elever lässtrategier som behövs när elever ska utveckla 

en läsförmåga. De beskriver att lässtrategier måste läras ut innan eleverna börjar läsa och en 

av dessa menar att eleverna får lära sig att sammanfatta vad de läst genom att använda en 

strategi som kallas ”Cowboy” som finns i En läsande klass. Båda beskriver att de använder 

sig av En läsande klass som arbetsmetod när de vill utveckla en lässtrategi hos eleverna. I En 

läsande klass finns alternativa lässtrategier för att exempelvis kunna lära sig hur eleverna ska 

kunna sammanfattar det viktigaste i en text som ”Cowboyen” gör eller ”Detektiven” som 

reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Att ha lässtrategier beskriva Alatalo är en metod som 

leder till att läsförståelsen ökar och handlar det om att elever exempelvis ska få samtala, ställa 

frågor och besvara de utifrån textens innehåll. Även att de kan få sammanfatta vad de läst och 

Alatalo beskriver att ju fler strategier eleverna har att tillgå till desto bättre är det då 

läsförståelsen ökar. Detta leder i sin tur att elever kan utvecklas till självständiga läsare och 

även utveckla en läsförmåga (se beskrivning av begrepp under bakgrund). Det betonas att 

läraren måste känna till hur läsningen utvecklas och anpassa samt stötta eleverna framåt i sin 

utveckling (Alatalo 2011, s. 51-52). Att lärarna ger eleverna tillgång till lässtrategier visar att 

lärarna är medvetna om hur de kan utveckla läsförståelsen och har kunskap om en lämplig 

arbetsmetod. Av den anledningen visar dessa lärare kunskap att kunna hjälpa elever med 

dyslexi att utveckla en läsförmåga.  

Detta beskriver även Høien och Lundberg som menar att för att kunna hjälpa elever med 

dyslexi behöver lästräningen kombineras med att förklara begrepp och att de får kunskap om 

förståelsestrategier som effektiviserar läsandet (Høien & Lundberg 2013, s.261). De beskriver 

att läraren ska lära elever att; ”summera, att ställa frågor, att förutse händelser, att dra 

slutsatser, att testa hypoteser, att konkludera” (Høien & Lundberg 2013, s. 243). Utifrån 

intervjuerna beskriver tre av klasslärarna att de gör detta i sin läsundervisning. En av 

klassläraren förklarar att hon diskuterar med eleverna om vilket budskap en text har och 

försöker synliggöra den ”röda tråden”. Hon betonar vikten av att elever måste få kunskap om 

metoder som utvecklar strategier för att kunna lära sig läsa vilket förklarats ovan. En annan 

lärare säger att hon läser gemensamt med eleverna och sedan låter hon eleverna få berätta, 

muntligt eller skriftligt vad de tro kommer att hända. En tredje lärare säger att hon lär elever 

lässtrategier och att det är viktigt att eleverna får en förståelse för ord och strategier. Detta 

visar att alla tre klasslärare har kunskap om metoder som utvecklar läsförståelsen.  
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Specialpedagogen förklarar att hon hade arbetat med Rydaholmsmodellen och skriver;” har 

endast jobbat lite med den metoden"[…]"Men jag tror att den kan vara till hjälp genom att 

man nöter in vanliga ord så att det går snabbare att känna igen orden (avkodning) i den text 

man läser.” Vidare beskriver hon att så länge eleven tycker det är kul och inte känner att den 

misslyckas (eftersom läraren ”hetsar” eleven att läsa snabbt och rätt) är det inga problem 

betonar vikten av att ingen arbetsmetod får skada barnet. Rydaholmsmodellen är en metod 

som kan beskrivas utifrån en av två lästraditioner som har olika syna på vilket sätt elever lär 

sig bäst på.  Myrberg beskriver Rydaholmsmodellen och menar att den ingår i lästraditionen 

som kallas Phonic. Rydaholmsmodellen innebär att läraren har; ”förlagsutgivna läsläror med 

fokus på färdighetsträning (Myrberg 2003, s. 44). Något som man gör i Rydaholmsmodellen 

då eleven utifrån färdiga listor med ord läses om och om igen för att orden ska fastna samt för 

eleverna lättare ska känna igen vanligt förekommande ord de möter i texter.  

Betydelsen för att lära sig nya ord beskriver majoriteten av klasslärare som förklarar att de är 

noga med att belysa vanligt förekommande ord. Två av klasslärarna beskriver att de läser hela 

texter och arbetar med orden ut från texterna som eleverna läser och en av dessa klasslärare 

benämner det som en helhetsmetod. Helhetsmetoden innebär att lärare låter eleverna arbeta 

från hela texter för att sedan plocka ut ord ifrån den och är andra lästraditionen samt 

motsatsen till Phonic som nämndes ovan. Tjernberg beskriver att denna lästradition som 

kallas Whole-language (WL) och innebär att läsningen ska upplevas lustfyllt. Det innebär att 

eleven läser hela texter och sedan analyseras texterna på en mer detaljerad nivå (Tjernberg 

2013, s. 38). I detta fall skulle det innebära att dessa lärare utgår från denna tradition då de lär 

eleverna nya ord utifrån hela texter och inte listor med ord. Även Myrberg beskriver WL och 

men menar att det är mer ett pedagogiskt förhållningssätt än en metod som betonar vikten av 

mötet med meningsfulla texter hämtade från elevers vardag eller undervisningen. WL-

traditionen kritiseras då den inte inser betydelsen av avkodnings- och fonologisk träning något 

som Phonics-traditionen betonar (Myrberg 2003, s. 43). Tjernberg menar att det bästa är om 

lärare kan kombinera dessa två traditioner då båda innehåller egenskaper som utvecklar den 

språkliga medvetenhet (Tjernberg 2013, s. 40). 

En annan form av arbetsmetod som lärare menar kan stötta elever med dyslexi är att eleverna 

får skriva på dator. En klasslärare menade att Ipad eller dator kan vara till stor hjälp för elever 

med dyslexi då de kan höra och se orden vilket innebär att det är bra om det finns en talsyntes. 

Detta ansåg även specielläraren är ett bra hjälpverktyg för elever med dyslexi då talsyntes och 

stavningsprogram gör att skrivningen går bättre. Myrberg förespråkar användning av dator då 

det; ”kan ge möjligheter för läs- och skrivhandikappade att kompensera bristande fonologisk 



27 
 

förmåga genom att utveckla en morfologisk strategi vid läsning”(Myrberg 2003, s. 19). 

Vidare menar Myrberg att det kan leda till att läs- och skrivutvecklingen utvecklas bättre samt 

att motivationen kan öka med att utveckla elevens svagheter. Genom att skriva på data 

synliggörs felen och de får en direkt feed-back vad de gör för fel utan att det blir uppenbara 

för resterande klasskamrater. Eleven kan arbeta med svårare texter om det finns syntetisk-tal-

presentation. Dock menar han att det krävs ett lärarstöd och att det är bra om eleverna har 

börjat utveckla sin läsutveckling när de börjar använda data för att skriva texter (ibid, 19-20). 

Björn Milrad styrker med sin forskning att datastöd för studenter med dyslexi är en bra 

arbetsmetod, dock rör det äldre studenter på högskolor men menar att 

stavningskontrollprogram och talsyntes är ett bra stöd när man har dyslexi. Det framkommer 

att de äldre studenterna har rättigheter som innebär att de kan få alla kurslitteratur i form av 

talböcker (Björn Milrad 2010, s. 40). Denna rättighet har inte elever i de lägre åldrarna men 

det framkommer att även en annan klasslärare anser att data kan stötta eleverna genom att de 

kan spela in vad de läser för att sedan lyssna. Detta för att lättare få en förståelse för textens 

innehåll och menade att eleverna med dyslexi kan utveckla sin läsförståelse på det sättet. 

Detta tyder på att lärare har kunskap om att data är en bra arbetsmetod för elever med dyslexi 

som ska förstå eller skriva en text.  

Vidare beskriver en av klasslärarna att elever med dyslexi kan uppleva att det är mentalt 

ansträngande att skriva på egen hand. Av den anledningen kan hon ibland låta eleverna få 

berätta och så skriver hon ner det då hon anser att det är en arbetsmetod som kan gynna 

eleverna kan komma in i skriftspråket. Även Høien och Lundberg beskriver att elever har 

problem med arbetsminnet vilket innebär att det måste vara svårt att kunna läsa eller skriva 

vid dyslexi. De menar att långa meningar ofta blir komplicerade och svårhanterliga vilket 

resulterar i koncentrationssvårigheter (Høien och Lundberg 2013, s.115). Vilket även Dahlen 

menar påverkar att eleverna har svårt att följa instruktioner och att de glöms bort samt att de 

glömmer i olika grader information som krävs för att exempelvis skriva en mening vilket 

innebär att de då bara minns början eller glömmer alla ord som ska skrivas (Dahlen 2009, s. 

50). Av den anledningen är det bra att en klasslärare kan stötta sina elever genom att skriver 

det som eleven berättar.  

5.3 Förebyggande arbete  

Høien och Lundberg skriver att ett förebyggande arbete och tidig hjälp redan ifrån första klass 

kan ge goda resultat. De menar att det kan förebygga att elevernas behov av stödundervisning 

kan minska i högre årskurser (Høien & Lundberg 2013, s. 216). En av klassläraren förklarade 

att ett förebyggande arbetat vid dyslexi kan innebära att läraren får informationen om vart 
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eleven befinner sig vid överlämningen från förskoleklass och får kunskap om de ligger efter i 

sin inlärning, har koncentrationssvårigheter och hur det går med läsningen och skrivningen. 

Att läraren får kunskap om elevens brister kan göra att dessa elever får stöttning så snabbt 

som möjligt och förklarar att detta leder till en stor skillnad på elevernas skolgång. Detta tyder 

på att denna lärare är medveten om att tidig hjälp redan från första klass är ett sätt att 

förebygga att eleverna kommer efter i sin läs och skrivutveckling.   

Myrberg beskriver att det är bra om läraren använder sig av ett diagnostiskt arbetssätt för att 

förebygga att elever kommer efter i sin läs- och skrivutveckling. Han menar att det är bra om 

eleven i den vanliga undervisningen istället för ett antal diagnostiska tillfällen får av 

klassläraren kontinuerlig uppföljning av hur den ligger till i sin utveckling. Det innebär att 

eleven får feedback på det arbetet som sker och menar att svårigheterna eleverna har ska 

synliggöras. Att eleverna får feed-back och medvetengörs sina svagheter gör att eleverna kan 

utvecklas till att bli mer självständiga i sitt arbetssätt så att de på egen hand kan planera och 

finna strategier för att övervinna sina inlärningsproblem. Han menar att alla elever i slutet av 

årskurs ett ska ha en fungerande avkodningsförmåga (Myrberg 2003, s. 60). Detta gör en 

annan av klasslärarna som i den dagliga undervisning förklarar vad eleven gör bra och vad 

eleverna kan förbättra. Detta gör hon med hela klassen och av den anledningen blir ingen elev 

utpekad. Hon menar att det är viktigt att eleverna blir medveten om sina styrkor men istället 

för att säga att de har svagheter de behöver utveckla säger hon att eleverna har styrkor som 

kan bli ännu bättre. Även Høien och Lundberg skriver att det är bra med mycket positiv 

feedback för en god inlärningsmiljö och att läraren kan kartlägga elevens utveckling genom 

att skapa en portfolios där urval av elevarbetet samlas (Høien & Lundberg 2013, s. 221).   

Vidare beskriver en tredje klasslärare att ett förebyggande arbetssätt kan vara att eleverna får 

memorera vanliga ord och att de får arbeta med att utveckla den fonologiska medvetenheten. 

Att de får arbetat med mycket och tidigt med att utveckla den fonologiska medvetenheten. 

Detta beskrivs i alla forskning som tyder på att det är nyckel till framgång för elever med 

dyslexi. Björn Milrad skriver precis som annan forskning att på grund av den fonologiska 

bristen som finns hos barn med dyslexi är något som kvarstår upp i vuxen ålder. Vidare 

beskriver hon att personer med dyslexi kan ha problem som påverkar deras akademiska 

framgångar (Björn Milrad 2010, s. 24-25). Av den anledningen kan det vara bra att elever 

redan i tidig ålder får lära sig att memorera vanligt förkommande ord och att elever tidigt får 

hjälp att träna upp den fonologiska medvetenheten vilket denna klasslärare har kunskap om.  

Ytterligare en av klassläraren menar att ett förebyggande arbetssätt är att träna upp den 

fonologiska medvetenheten och att de får ljuda samt att de ska läsa mycket samt att 
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undervisningen individualiseras. Detta beskriver även Tjernberg i sin forskning som menar att 

ett förebyggande och stödjande läs- och skrivpedagogik är att bland annat träna den 

fonologiska medvetenheten och utökande ordförråd samt läsförståelsestrategier. Vidare 

beskrivs det att läraren ska individanpassa och alternativa tillvägagångssätt när elever ska 

utveckla sitt skriftspråk (Tjernberg 2013, s. 41-42). Detta beskriver majoriteten av 

klasslärarna att de gör i sin undervisning genom att de låter elever med dyslexi läsa mycket 

för att utveckla lässtrategier och elevernas ordförråd, både i högläsningen men också enskilt 

när de plockar ut ord från texter eleverna läser. Det lärarna också belyser är just att de 

individualiserar efter elevers behov, något som Tjernberg med fler belyser är en viktig faktor 

för att förebygga att elever kommer efter i sin läs- och skrivutveckling.  

Två av klasslärarna beskriver att det är viktigt, speciellt när en elev har dyslexi, att de förstår 

instruktioner för arbetsmoment som ska genomföras vilket har något betonats tidigare. De 

menar att det är ett sätt att förebygga att eleverna kommer efter i läs- och skrivundervisningen 

vilket visar att lärarna har en kunskap hur svårt det kan vara för dessa elever att kunna ta till 

sig det en lärare säger. Dahlin styrker detta och menar att lärarens instruktioner är besvärligt 

på grund av att elever med dyslexi har ett arbetsminne som inte kan hantera information som 

hos elever utan dyslexi. Elever med dyslexi ska ges tydliga instruktioner som innehåller lite 

information då det är mentalt ansträngande för eleverna att förstå instruktionerna. 

Instruktionerna kan ges muntligt, i skrift eller i form av bild vilket beror på vad som passar 

eleven och läraren kan be eleven upprepa för att säkerställa att eleven har förstått. Här måste 

läraren avgöra om eleven själv har utvecklat en strategi för att ta till sig instruktioner annars är 

det lämpligt att läraren hjälper eleven att utveckla detta. Ibland kan det räcka att eleverna 

lyssnar eller tittar på andra men annars kan de anteckna samt att det är bra om läraren 

använder sig av korta meningar (Dahlin 2009, s. 53-54). Att dessa lärare anser att tydliga 

instruktioner kan vara ett förebyggande arbetssätt när det finns elever med dyslexi visar att de 

har kunskap om hur dessa elever kan undvika att komma efter i sin läs- och skrivutveckling.  

5.4 Problem:  

Samtliga sex lärare ansåg att det största problemet för att kunna genomföra en bra läs- och 

skrivundervisning för elever med dyslexi var tidsbristen har hinna hjälpa eleverna. Alla fyra 

klasslärare förklarade att stora elevgrupperna gör det omöjligt att hinna med att stötta alla. En 

av dessa klasslärare hade önskat mer vuxenstöd än de 3 timmar per vecka som läggs på 

matematiken och förklarade att hon inte får extrastöd när det är svenska. Det hon ser som 

problem är att hon inte kan gå ifrån med elever med dyslexi som har ett behov av lugn och ro 

för att kunna fokusera. Vidare beskriver några av klasslärare att det måste finnas en arbetsro 
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men att det kan vara ett problem med en stor elevgrupp och ensam lärare. Av den anledningen 

verkar det som om tidsbrist, få personal och många elever är det som gör det problematiskt för 

lärare att kunna bedriva en bra läs- och skrivutveckling för elever med dyslexi.  

Det framkom även att klasslärarna ansåg att problem för att kunna bedriva en läs- och 

skrivundervisning anpassat för elever med dyslexi hindras av bland annat att det är för få 

pedagoger i klassen, att eleverna ligger på skilda nivåer, att inte det ges förklaring på vad 

eleverna med dyslexi gör hos specialläraren samt att de behöver fortbildning. Att det finns 

faktorer som leder till att det blir problematiskt att bedriva en bra läs- och skrivundervisning 

för elever med dyslexi beskriver Alatalo i sin forskning. Hon menar att bristen på 

specialläraren gör att elever med dyslexi inte får den stöttning de behöver. Vidare går det att 

läsa att tiden, stora elevgrupper och att eleverna ligger på skilda nivåer i sin läs- och 

skrivutveckling är bidragande faktorer till att lyckas med en bra läs- och skrivundervisning. 

Även att lärare anser att det är ett problem att inte hinna undervisa eleverna enskilt och att 

bristen på material är bidragande orsaker att elever inte får en bra undervisning (Alatalo 2011, 

s. 109). Vidare beskriver klasslärare i hennes forskning att de elever som ligger långt fram i 

sin läs- och skrivutveckling måste få stimulans samt att läraren måste ha en god kontakt med 

sina arbetskollegor. Dessa lärare beklagar sig även över att bristen från deras utbildning leder 

till problem och menar att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva en bra 

undervisning i läsning och skrivningen (Alatalo 2011, s. 110, 112). 

Även Høien och Lundberg beskriver att eleverna kan vara i behov av direkt undervisning av 

lärare som bland annat ger vägledning, förklarar, upprätthåller uppmärksamheten och 

elevernas koncentration. Hur mycket tid som läraren lägger ner på dessa elevers inlärning har 

stor betydelse för deras framgång men menar att lärarens uppmärksamhet kan tas ifrån dessa 

elever på grund av konflikter mellan andra elever eller elever som dagdrömmer. Detta innebär 

att elever med dyslexi inte får tillräckligt med tid och stöttning av läraren vid inlärningen. De 

menar att klassrumsmiljön inte alltid är det optimala för elever med dyslexi (Høien & 

Lundberg 2013, s. 218). Detta beskriver de klasslärare som intervjuades och menar att de inte 

kan sitta enskilt med elever och av den anledningen inte kan ge tillräckligt stöd för elever med 

dyslexi. Vilket anses vara ett problem som inte gör det möjligt att bedriva en läs- och 

skrivundervisning för elever med dyslexi.  

En av klasslärarna berättade att hon vet att vissa elever inte vill räcka upp handen för att be 

om hjälp inför helklass och då hon är ensam lärare i klassen vill hon inte att dessa elever ska 

behöva sitta med armen i luften. Anledningen är att de behöver extra mycket hjälp men 

tidsbristen att kunna hjälpa hela klassen får eleverna lägga en lapp på bordet om vad de vill ha 
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hjälp med. På så sätt kan menar läraren att eleverna kan fortsätta framåt om de fastnat vid ett 

arbetsmoment. Detta visar att det är problematiska att som ensam lärare kunna hjälpa elever 

som behöver mycket stöd när det är en stor klass som elever med dyslexi tycks behöva. Dock 

är det viktiga att eleverna vågar räcka upp handen vid behov av hjälp, för annars kan det vara 

som Swalander beskriver. Swalander menar att om elever undviker handuppräkning kan det 

tyda på att de har sämre självkänsla och förklarar att det kan vara en strategi dem utvecklat för 

att slippa ångest (Swalander 2009, s. 191).  

Det problematiska är att klasslärarna förklarar att de inte hinner sitta med elever i behov av 

extra stöd på grund av stora elevgrupper och tidbrist att hinna med alla. Då kan inte 

utbildningen vara jämlik för eleverna i en klass eftersom vissa elever behöver med stöd än 

andra. Vidare beskriver en av klasslärarna att Lgr 11 är något lärare måste ta hänsyn till där 

det bland annat går att läsa att skolan ska ta hänsyn till varje elevs enskilda behov, 

förutsättningar och ge särskilt stöd när elever har svårigheter (Skolverket 2011, s. 8).  Även 

Høien och Lundberg skriver att varje elev är unik och betonar vikten av att eleverna ska 

uppnå en undervisning där de lyckas klara av arbetsuppgifterna. De belyser vikten av att 

läraren anpassar undervisningen efter den enskilda eleven och dess förutsättningar. De 

förklarar att läraren måste göra individuella läroplaner utformat efter elevernas behov (Høien 

& Lundberg 2013, s. 169). Att lyckas med det ett problem för lärarna och det är tydligt att en 

av anledningarna är stora elevgrupper.  

Samma klasslärare beskriver att det är bra om dessa elever skulle kunna få lära sig genom att 

använda Ipad men på grund av att hon saknar kunskap i hur man använder den på ett 

pedagogiskt sätt anser hon att det är ett problem och önskar att skolan kunde ge fortbildning i 

hur undervisningen ska ske med den. Björn Milrad beskriver att grundskolor kan har det 

problematiska att hitta rätt stöd utifrån vad eleverna med dyslexi behöver. Hon skriver i sin 

avhandling att teknisk hjälp och specialundervisning är bra för elever i behov av lästräning 

men förklarar att det tekniska hjälpmedlet inte förekommer så ofta i klassrummet (Björn 

Milrad 2010, s. 32-33). Det kan säkerligen bero på att lärare saknar kunskapen i hur de ska 

använda materialet och tyder på att det är problematiskt när klasslärare saknar kunskap om 

hur tekniska hjälpmedel fungerar eller inte får fortbildning.  Vidare beskriver Björn Milrad en 

brittisk studie som visar vad universitetsstudenter upplever vara svårast under sin studietid. 

Det var att hinna med att anteckna vad föreläsaren säger, strukturerar uppsatser på ett korrekt 

sätt och att lyckas på ett korrekt sätt uttrycka sig skriftlig. Det framkom även att eleverna på 

högskolan erbjuds alternativa tekniska hjälpmedel i forma av bland annat talböcker men att 

antalet var begränsade och att viss teknik (stavningsprogram) fanns tillänglig för alla 
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studenter (Björn Milrad 2010, s. 28, 34, 39). Detta tyder på att eleverna med dyslexi är genom 

hela sin studietid i behov av lärare som kan hantera tekniska medel som exempelvis Ipad och 

data. Att det blir problematiskt om läraren inte vet hur de ska hanterar tekniken kan vara en 

bidragande orsak till att det inte är fullt möjligt att bedriva en läs- och skrivpedagogik 

anpassat för elever med dyslexi då de kan gynnas av undervisning på Ipad eller data (vilket 

nämnts tidigare).  

Som nämnts ovan framgår det att dialogen mellan speciallärare och klasslärare inte är fullt 

fungerande vilket en annan klasslärare ansåg är ett problem för att kunna genomföra en läs- 

och skrivundervisning anpassat för dessa elever. Läraren förklarade att hon inte visste vad 

specialläraren gjorde med eleverna och önska det att få bli mer insatt. Alatalo beskriver att 

många lärare låter specialläraren ansvara helt på egen hand och har förtroende för att 

specialläraren klarar av det. Av den anledningen sätter de sig inte in i vad som sker hos 

specialpedagogen. Vidare går det att läsa att; ”det ingår i speciallärarens/ specialpedagogens 

profession att handleda läraren i undervisningen” (Aalatalo 2011, s. 126-127). Det gör det 

förståeligt att det upplevs problematiskt för klassläraren om specialläraren inte involverar och 

handleder hur klassläraren kan stötta eleverna. Vilket kan vara ett av problemen för att 

klasslärare ska kunna möjliggöra en läs- och skrivundersving anpassat för dyslexi.   

6. Sammanfattning och slutsats  

I detta avsnitt beskrivs syftet med undersökningen för att sedan utifrån mina fyra 

frågeställningar sammanfatta varje kapitel i analys och resultat samt beskriva min slutsats. 

Avslutningsvis kommer jag att redogöra för studiens relevans och ge förslag på vidare 

forskning.  

Syftet med undersökningen var att undersöka huruvida klasslärare anser sig fått tillräcklig 

kunskap från sina utbildningar för att kunna känna igen elever med dyslexi. Jag intervjuade 

fyra klasslärare och en specialpedagog samt en specialpedagog. Vidare var syftet att 

undersöka vilka arbetsmetoder som anses stötta elever med dyslexi och vad de anser kan 

förebygga att dessa elever kommer efter i sin läs- och skrivundervisning samt vilka problem 

de anser hindrar en lyckad läs- och skrivundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för 

detta arbete var Høien och Lundebergs beskrivning av vad dyslexi är och kännetecknar då 

deras syn är etablerad samt relevant forskning som alla berör dyslexi. 

Den första frågeställningen hade i syfte att undersöka om klasslärare anser sig ha fått 

tillräcklig kunskap om dyslexi på sin utbildning för att kunna avgöra vad som kännetecknar 

dyslexi. Utifrån intervjuerna var samtliga klasslärare eniga om att deras utbildning inte gett 
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tillräckliga kunskaper om dyslexi och att de fått kunskapen genom att bland annat samtala 

med mer kunniga kollegor. De klasslärare som hade barn med dyslexi eller fördjupat sin 

kunskap var mer kunniga om vad det innebär än den läraren utan nära anknytning till dyslexi. 

Alla klasslärare kunde i olika utsträckningar ange vad dyslexi innebär och det jämfördes med 

specialpedagog och speciallärare även forskning och teori. Min slutsats utifrån forskning och 

teorier är att dessa fyra klasslärare har kunskap om vad som kännetecknar dyslexi men att det 

var uppenbart att deras kunskap inte har kommit från deras utbildningar. Av den anledningen 

tyder det på att lärarutbildningen brister i att ge tillräcklig kunskap om dyslexi och det tydligt 

att klasslärare måste fortbilda sig. 

Den andra frågeställningen hade i syftet att undersöka vilka arbetsmetoder klasslärare och 

speciallärare anser kan stötta elever med dyslexi i deras läs- och skrivutveckling. Här 

framkom det att det inte fanns en speciell metod de jobbade utifrån och vissa hade mer 

kunskap om specifika arbetsmetoder som kan gynna elever med dyslexi. De flesta klasslärare 

visade kunskap om vikten av metoder som utvecklar den fonologiska medvetenheten hos 

elever med dyslexi och att de då jobbade med Bornholmsmodellen. Även Kiwimetoden och 

Rydaholmsmodellen framkom var arbetsmetoder som anses gynna elever med dyslexi. Vidare 

beskriver klasslärare att när de arbetar med att lära eleverna nya ord görs det utifrån hela 

texter och då tas ord från meningsfulla texter medan andra fokuserade på ord utan ett 

sammanhang. Av den anledningen skiljer det sig om lärare arbetar utifrån lästraditionerna 

Whole language eller Phonic men forskning visar att dessa bör kombineras. Samtliga lärare 

diskuterade även betydelsen att individualisera efter elevens behov och några lärare belyste 

betydelsen att arbeta med Ipad eller dator. Även att eleverna får lära sig läsförståelsestrategier 

och då användes En läsande klass för att den har olika lässtrategier. Min slutsats baserat på 

forskning och teorier blir att dessa lärare har kunskap om metoder även om den deras kunskap 

varierade i att kunna benämna specifika metoder. Detta kan visa ytterligare ett tecken på att 

lärarutbildningen inte ger tillräcklig kunskap om metoder som stöttar elever med dyslexi.  

Den tredje frågeställningen skulle undersöka om vad klasslärare anser sig kan förebyggande 

att eleverna med dyslexi kommer efter i sin läs- och skrivundervisning. Här beskriver 

klasslärare bland annat att det är bra att få information av förskoleklassläraren vart eleven 

befinner sig i sin läs och skrivutveckling eller om de har koncentrationssvårigheter. Det 

framkom även att det är bra om elever blir medveten om sina styrkor och att de kan utvecklas 

samt att de får eleverna kontinuerlig feed-back. Klasslärare menade även att det är bra att 

eleverna får memorera vanligt förekommande ord något som kan vara positivt eftersom 

dyslexi kvarstår hela livet och återigen nämns betydelsen av individualisering utifrån deras 
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behov. Klasslärare förklarade betydelsen av att eleverna förstår instruktionerna för 

arbetsmomenten som ska genomföras. Min slutsats utifrån forskning och teorier är att 

klasslärare har kunskap om hur de kan förebygga att eleverna med dyslexi kommer efter i sin 

läs- och skrivutveckling . Att de har kunskap som gör att elever med dyslexi större chans att 

kunna söka in på högskola och uppfylla sina personliga mål.  

Min sista och fjärde frågeställning var att undersöka vilka faktorer som ansåg var 

problematiska för att möjliggöra en lyckade läs- och skrivundervisning för elever med 

dyslexi. Det mest förekommande problemet samtliga sex lärare beskrev vara ett hinder för att 

kunna hjälpa sina elever var tidsbristen. Klasslärare menade att stora elevgrupper, få 

pedagoger, skilda kunskapsnivåer mellan eleverna i en klass är problem för att kunna 

genomföra en läs- och skrivundervisning för elever som har dyslexi. Det framkom även att ett 

problem var att det saknades kunskap om hur elever kan arbeta med Ipad då elever med 

dyslexi gynnas att skriva på Ipad (eller dator). Ytterligare ett problem ansågs vara att det 

saknades en dialog mellan klasslärare och speciallärare. Min slutsats utifrån forskning och 

teori är att de faktorer lärare beskriver bidrar till att det blir problem för att undervisa elever 

med dyslexi.  

Utifrån denna undersökning är det tydligt att lärarutbildningar inte ger lärarstudenter 

tillräcklig kunskap om hur de kan bedriva en bra läs- och skrivundervisning eller tillräcklig 

kunskap om dyslexi samt lämpliga arbetsmetoder. Utan att kunskapen kommer från mer 

kunniga arbetskollegor och att det behövs mer fortbildningar för att lära sig vad dyslexi är. 

Dock framkommer det att informanterna hade kunskap om vad som kännetecknar dyslexi, 

arbetsmetoder och hur de kan förebygga att elever med dyslexi kommer efter i sin läs- och 

skrivundervisning men att det finns problem för att lyckas genomföra en undervisning där 

elever behöver extra stöd. Detta visar att min studies relevans då lärarutbildningen inte ger 

tillräcklig kunskap om vad dyslexi är, lämpliga arbetsmetoder och vad som kan förebygga att 

elever med dyslexi kommer efter i sin läs- och skrivutveckling. Min vidare forskning skulle 

undersöka vad olika lärarutbildningar lär ut om dyslexi för att lärare ska kunna genomföra en 

läs- och skrivundervisning för elever med dyslexi så att de redan i första klass kan få rätt hjälp 

av sin klasslärare. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 Brev till informanterna  

Hej, 

Mitt namn är Sandra Svensson och jag är lärarstudent f-3 på Södertörns högskola. Jag ska 

skriva ett självständigt arbete om dyslexi och av den anledningen är jag i behov av att få 

intervju klasslärare och speciallärare. Syftet är att undersöka vilken kunskap lärare har om 

dyslexi och lämpliga arbetsmetoder. Anledningen är att jag upplever att min utbildning inte 

gett mig tillräcklig kunskap och därför skulle det vara intressant att undersöka om andra lärare 

upplever samma ska. Jag skulle uppskatta om ni kan vara villiga att ställa upp för en intervju 

som beräknas ta ca 40-60 minuter.  
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8.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till klasslärare  

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du jobbat som lärare f-3?  

 Vad vet du om dyslexi och hur har du fått den kunskapen?  

 Upplever du att du behöver fortbildning om dyslexi?  

 Hur håller du dig uppdaterad om dyslexi?  

 Hur känner du igen en elev med dyslexi – riskzon? 

 Hur hanterar du läs- och skrivundervisningen när det finns elever med dyslexi?  

 Blir undervisningen annorlunda för elever med dyslexi till skilland från elever som 

inte har dyslexi – hur?  

 Hur anser du att klasslärare kan förebygga att elever med dyslexi kommer efter i sin 

läs- och skrivutveckling?  

 Vilka arbetsmetoder (läsning och skrivning) anser du är bra för elever som har dyslexi 

– vilka jobbar du med?  

 Har du mer muntligt för elever med dyslexi  

 Använder du IKT, ELP, Bild i undervisningen och anser du att det stöttar elever med 

dyslexi?  

 Vilka möjligheter och hinder finns för att genomföra en bra läs- och skrivundervisning 

för elever med dyslexi?  

 Vad vill du ha mer av i klassrummet för att kunna stötta elever med dyslexi – fler 

vuxna, fler Ipad, fortbildning osv.?  

 Anser du att du har ett bra samarbete med specialläraren?   

 Anser du att en god relation till hemmet är bra för elever med dyslexi – varför?  

 Vill du lägga till något som du anser jag missat för att förtydliga din kunskap om 

dyslexi eller hur man bedriver en bra läs- och skrivundervisning för dessa elever?  
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8.3 Bilaga 3 Intervjufrågor till speciallärare/specialpedagog 

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du jobbat som speciallärare/ specialpedagog?  

 Vad vet du om dyslexi – hur har du fått den utbildning?  

 Känner du behov av fortbildning om dyslexi?  

 Hur håller du dig uppdaterad?  

 Är du i klassrummet och observerar elever i början av årskurs 1 eller kontaktar 

klassläraren dig vid misstanke om dyslexi?  

 Hur känner du igen en elev med dyslexi?  

 Om en elev verkar ha dyslexi – vad händer då?  

 På vilket sätt skiljer sig undervisningen med en elev som har dyslexi jämfört med en 

elev med normal läs- och skrivutveckling?  

 Vilka arbetsmetoder anser du är lämpliga för elever med dyslexi – vilka arbetar du 

med?  

 Hur många timmar i veckan sitter ni med elever som har dyslexi? Anser du att elever 

mår dåligt och känner sig utpekade när de går iväg från sin klass?  

 Är det bra att utgå från elevernas intresse när du jobbar med elever som har dyslexi?  

 Vilka möjligheter och hinder anser du att specialläraren/ specialpedagogen har för att 

ha möjligheten att bedriven en bra läs- och skrivundervisningen för elever med 

dyslexi?  

 Behövs en god relation med hemmet?  

 Vill du lägga till något du anser jag missat för att ge en rättvis bild av en speciallärare/ 

specialpedagogs kunskap och arbete när en elev har dyslexi?  

 


