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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur elever får stöd och/eller extra anpassning vid läs- och
skrivsvårigheter, samt hur man kan stödja elever som har diagnosen dyslexi. Men även ta reda
på var man främst upptäcker svårigheterna/dyslexin, om det är vid läsningen eller
skrivningen. Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem
deltagare. Resultaten visar att samtliga pedagoger anser att funktionsnedsättningen dyslexi
beror på en viss störning i elevens språkliga funktion som hindrar ordavkodningen. Samtliga
pedagoger påpekar, att om en elev har dyslexi är det på grund av att eleven inte har en
fonologisk medvetenhet. Det visar sig genom att eleven tappar bokstäver och delar av ord vid
högläsning. Det leder till att det är först vid läsningen som samtliga pedagoger kan upptäcka
om eleven är på väg att hamna i läs- och skrivsvårigheter eller troligtvis har diagnosen
dyslexi.
_______________________________________________________
Nyckelord: dyslexi, läsning, läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivutveckling, skrivning,
svenska
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1. Inledning
I Sverige drabbas cirka 5–8 procent av befolkningen av dyslexi (Vetenskapsrådet, 2008,
sidnummer saknas). Det innebär att i Sverige finns det cirka 400 000 individer som har
drabbats av diagnosen dyslexi som innefattar ett språkbiologiskt handikapp (Lundgren, Eklöf
& Hedberg, 2017, sidnummer saknas). Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas) skriver
också att ju äldre eleverna blir desto högre krav ställs på deras läs- och skrivförmåga. Det
finns bland annat olika hjälpmedel för att de ska få en form av stöttning. Det kan till exempel
vara att använda sig av datorn vid skrivningen. Däremot får hjälpmedlet inte ersätta den
vanliga undervisningsmetoden för motoriken. De kan också ha upprepande högläsningar av
samma bok tills eleven upplever att han/hon kan börja läsa flytande.
Varje elev har rätt till att uppnå sina mål och komma långt i sin utveckling. För att det
ska vara möjligt behöver eleven få hjälp med att få en korrekt ledning och stimulans i skolan.
För en del elever kan det innebära särskilt stöd eller en extra anpassning (Skolverket,
2018:16–17). Därmed blir det relevant för blivande pedagoger att veta hur diagnosen dyslexi
kan upptäckas i ämnet svenska mellan årskurs 1–3. En tidig upptäckt av dyslexi inom
läsningen eller skrivningen kan medföra att resurser sätts in tidigt för att minska på
svårigheterna för den fortsatta inlärningen.
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål. (SFS, 2010:800). Lag (2018:749).

Genom olika sociala medier finns det olika diskussionsforum där många lärare diskuterar om
läs- och skrivsvårigheter och hur man kan arbeta sig mot det. Det har medfört att vi har
kunnat uppfatta att detta ämne är omtalat och utbrett i dagens samhälle.
Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) period har vi kunnat upptäcka att det
finns elever som har läs- och skrivsvårigheter men även elever som riskerar att få diagnosen
dyslexi. Därmed utifrån våra erfarenheter och utbildningens gång har det väckt intresse för
oss. Det innebär att vi vill undersöka hur diagnosen dyslexi upptäcks och stöds i ämnet
svenska, men också hur läs- och skrivsvårigheterna upptäcks och hur man kan stödja
eleverna. Vi har även under utbildningens gång fått ta del av olika arbetssätt som kan
motverka svårigheterna som vi tidigare inte har varit medvetna om för att förebygga från
svårigheter till en utveckling.
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1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna undersökning är att först och främst undersöka hur några tillfrågade lärare
resonerar att man kan stödja elever med diagnosen dyslexi. Det andra steget är att studera var
man främst upptäcker diagnosen dyslexi, om det är vid läsningen eller skrivningen. Det sista
steget är att studera vilka svårigheter eleverna kan möta på under läsningen och/eller
skrivningen men även hur man kan hjälpa dem vidare.
Syftet kommer att uppnås genom de följande konkreta forskningsfrågorna:
1. Vad gör de intervjuade lärarna konkret för att upptäcka elever med dyslexi?
2. Vad gör de intervjuade lärarna konkret för att hjälpa elever med dyslexi?
3. Vilka svårigheter kan eleverna möta på under läsning och skrivning enligt de
intervjuade lärarna?

1.2 Disposition
Studien består av sju kapitel. I det första kapitlet redovisas Inledning samt Syfte och
forskningsfrågor. I kapitel 2 presenteras Bakgrund, där det teoretiska perspektivet redogörs
samt olika begreppsdefinitioner som förekommer frekvent i studien. I kapitel 3 presenteras
Tidigare forskning som redogörs för det som är relevant för studien. I kapitel 4, Metod och
material redogörs den utvalda metoden, respondenterna, samt hur undersökningens
genomförande går tillväga för datainsamlingen. Det redogörs även en tolkning av empirin,
trovärdighet och pålitlighet, samt forskningsetiska ställningstagandena. I kapitel 5, Resultat
presenteras det bearbetade arbetet och kommer att sammanfattas för den tolkande empirin
utifrån de forskningsfrågor och olika beskrivningar som har blivit presenterade. Det
presenteras en analys av resultaten från våra forskningsfrågor och det teoretiska perspektivet.
I kapitel 6, presenteras Diskussionen, där de intressanta bitarna framhävs utifrån syftet,
frågeställningarna, metoden, resultaten och analysen som har beskrivits. Det avslutande
kapitlet är 7, Avslutning, där våra tankar om helhetens sammanfattning och kring den
kommande framtida forskningen förs fram för ämnet.

2. Bakgrund
I följande avsnitt presenteras först 2.1 Begreppsdefinitioner och sedan 2.2 Det sociokulturella
perspektivet.
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2.1 Begreppsdefinitioner
Här presenteras de relevanta begreppen som kommer förekomma frekvent i studien.

2.1.1 Diagnos
Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016, sidnummer saknas) innebär begreppet
diagnos en medicinsk diagnos. En medicinsk diagnos innefattar att en utbildad
specialpedagog, logoped, läkare, med flera, fastställer en eller flera symptom på en individ.
Till exempel ett barn som blandar ihop bokstäver eller har svårt att sätta samman ett namn,
visar en del tecken på svårigheter som kan till exempel leda till att barnet diagnostiseras med
diagnosen dyslexi. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016, sidnummer saknas) nämner
att en individ inte behöver få en fastställd diagnos för att få möjligheten för stöd eller extra
anpassning. Det innebär att oavsett om en elev befinner sig eller inte befinner sig i en
svårighet ska han/hon fortfarande få stöd medan en elev som har en diagnos ska få både stöd
och extra anpassning. Det betyder att lärarens arbete inte ska styras på grund av att en elev har
en diagnos, lärarens arbete ska styras utifrån alla elevers behov och förutsättningar i
undervisningen.

2.1.2 Dyslexi
Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar cirka 5–8 procent av befolkningen
(Vetenskapsrådet, 2008, sidnummer saknas). Ett barn eller en vuxen som får diagnosen
dyslexi kommer stöta på svårigheter i svenska (Jacobson, 2006, sidnummer saknas).
Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas) skriver att dyslexi beror på att hjärnans förmåga
behöver bearbeta språket fonologiskt, det innebär att uppfatta språket ljudmässigt och dess
uppbyggnad. Det innebär inte att barnet eller den vuxne har en nedsatt syn eller hörsel, det
handlar om hur kunskaper tas in och hur språket behandlas. Vetenskapsrådet (2008,
sidnummer saknas) nämner att det finns tre faktorer som kännetecknar dyslexi och det är den
bristande fonologiska medvetenheten, det bristande fonologiska arbetsminnet och den
bristande fonologiska ordmobiliseringen.
Svenska dyslexiföreningen (2012, sidnummer saknas) beskriver att dyslexi kan
förekomma tillsammans med andra funktionsnedsättningar som ADHD eller dyskalkyli. De
nämner också att dyslexi inte ska kopplas till en individs intelligens. Enligt Svenska
dyslexiföreningen (2012, sidnummer saknas) är orsakerna till dyslexi fortfarande inte helt
klarlagda. Begreppet dyslexi innefattar att en människa kan ha svårt med att skilja åt
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närliggande ljud i språket, till exempel svårigheter med att uppfatta rim och ramsor och bygga
nya ord. Barnet eller den vuxne kan ha svårt att minnas det han/hon nyligen läst eller ha svårt
att finna det lästa ordet i texten och sedan förstå betydelsen. Druid Glentow (2006:9) nämner
också att dyslexi är en avvikelse för vissa språkliga faktorer, avvikelsen blir först märkbar
genom svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsningen. Men avvikelsen
kan även tillkänna sig genom en dålig rättskrivning. Vetenskapsrådet (2007:37) skriver att det
finns ärftliga faktorer i utvecklingen av dyslexi, men det finns inte en enskild gen som orsakar
uppkomsten av dyslexi. Det finns starka genetiska påverkan som sker i samspel mellan många
gener som gör att dyslexi uppstår.

2.1.3 Läs- och skrivsvårigheter
Läs- och skrivsvårigheter omfattar olika typer av svårigheter som är relaterade till olika
orsaker (Skolinspektionen, 2011:10). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019, sidnummer
saknas) skriver att det kan vara orsaker såväl som medicinska faktorer, sociala- och
emotionella faktorer, begåvningsfaktorer, mognad med flera. Enligt Vetenskapsrådet
(2007:11) innebär läs- och skrivsvårigheter att de är kopplade till de fonologiska
svårigheterna. En individ kan ha svårt med språkljuden och sammankoppla språkljuden med
bokstavstecknen. En individ som får svårigheter med läs- och skrivutvecklingen kommer visa
avvikelser i att stava och läsa flytande. Widqvist och Widqvist (2006:16) skriver att individen
kommer visa olika tecken på läs- och skrivsvårigheter och det är bland annat, svårigheter med
stavning, komma ihåg ordens ordningsföljd, svårigheter att skilja på gemener och versaler,
dåligt ordförråd med mera. Skolinspektionen (2011:10) skriver också att begreppet inte har en
exakt definition av hur vanligt det är med läs- och skrivsvårigheter. Men elever som har läsoch skrivsvårigheter kommer fortfarande lära sig att läsa och skriva på samma sätt som andra
elever men de kommer behöva längre tid. Det innebär att en pedagog behöver ha en bra
kompetens för att kunna forma olika undervisningsmetoder som är anpassade efter elevernas
behov och förutsättningar som ska vara välfungerande (Skolinspektionen, 2011:10).

2.1.4 Tidiga insatser
Begreppet ’’tidiga insatser’’ innebär att man ska stödja elevens utveckling och lärande i att ta
fram välfungerande strategier i lärmiljön. Sammanfattningsvis av begreppet innebär det att en
elev som har svårigheter med eller i något, får ’’tidiga insatser’’ sättas in för att svårigheterna
ska förhindras och arbetas mot en annan väg som kan hjälpa eleven att bli bättre. Men
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motsatsen till detta är att ’’vänta och se’’ (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016,
sidnummer saknas).

2.2 Teoretiskt perspektiv – Det sociokulturella perspektivet
Ett sociokulturellt perspektiv har valts som utgångspunkt för denna studie. Enligt vår
uppfattning av det sociokulturella perspektivet innebär det att undersöka människans tänkande
och kunskaper. Därefter analysera språket och handlingarna till de sociala och kulturella
resurserna (Jakobsson, 2012:153).
En individ lär sig kontinuerligt i olika sociala sammanhang och situationer, samt har en
betoning i det människan lär sig. Vi tar dels reda på hur lärandet och utvecklingen sker mellan
lärare och elev men dels vad varje elev lär sig. Det som även utmärker sig med detta
perspektiv är att det bygger på kunskaper, färdigheter och förståelse för verksamhetenssystem
(Säljö, 2000:141).
Enligt Säljö (2014:307–308) handlar undervisningen alltid om vad kunskap egentligen är
och hur någon förstår. Det blir tydligt i det sociokulturella perspektivet att psykologin tittar på
själva människan i en grupp, det innebär olika samspel mellan olika grupper. Däremot ligger
fokus på hur individen förklarar sina känslor, tankar och beteenden i relation till när han/hon
utsätts för den sociala påverkan. Enligt Säljö (2014:307) får utvecklingen och lärandet eleven
att tänka hur han/hon kan delta utifrån sina erfarenheter och kunskaper genom interaktioner i
andra aktiviteter. Säljö hävdar vidare att nyckeln till utveckling och lärande blir
kommunikation och interaktion. Säljö (2000:13) påpekar att skolans uppdrag är att eleverna
ska få kunskaper med mera.
Lärandet och samhället samspelar, det innebär att individen blir medveten om hur
han/hon ska agera i en handling som möjligtvis kan användas i framtida situationer. Det
innebär i en grundläggande aspekt att lärandet sker i vad individer får med sig från de sociala
interaktionerna och hur det kommer att komma till nytta i framtiden (Säljö, 2000:13).
Lärandet är enligt det sociokulturella perspektivet naturligt och användbart för samhället. Det
innebär att människan alltid har lärt sig och delat med sig av kunskaper till andra. Hela vår
samvaro i verkligheten bygger på lärande men även våra samtal med varandra. Det leder till
att individen får med sig olika kunskaper och utifrån det kan han/hon formas till något.
Lärandet kan vi inte heller undvika, eftersom vi lär oss från olika situationer och handlingar
som senare kommer till nytta inför framtiden (Säljö, 2000:47).
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3. Tidigare forskning
I kapitlet presenteras första avsnittet 3.1 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och
sedan 3.2 Stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

3.1 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Lundgren m fl. (2017, sidnummer saknas) skriver att det finns undersökningar som har visat
hur procentantalet ligger till i Sverige gällande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lundgren m
fl. skriver att Skolverket i en utredning med läs- och skrivsvårighetstester har visat att mellan
6–8 procent av eleverna i grundskolan har läs- och skrivsvårigheter. Medan 4–5 procent av
befolkningen har diagnosen dyslexi. Uppskattningsvis beräknas det att i Sverige finns det
cirka 400 000 personer med diagnosen dyslexi. Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas)
påpekar också att dyslexi är ärftligt och det beror på en förändring som sker i antalet gener
som kodar den språkliga förmågan.
Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas) skriver att i de nordiska länderna har det varit
en lång tradition inom dyslexiforskning. Finland startade under 1990-talet med ett
longitudinellt forskningsprojekt där de har följt 100 barn från födseln upp till 10 år. Forskarna
upptäckte att femåringarnas förmåga att uppfatta de fonologiska strukturerna kunde avgöra
om de har läs- och skrivsvårigheter redan vid skolstarten. Forskarna drev ett projekt om
dyslektiker, i att de inte utvecklar samma bokstavskännedom och kopplar inte bokstäver och
ljud som andra barn. Men de finska forskarna hävdar vidare att barnens språkmiljö i hemmet
har en påverkan. De menar, som vetenskapsrådet påpekar att barn som inte har dyslexi
uppfattar språkets ljudmässiga uppbyggnad redan i en tidig ålder genom att de kommunicerar
med sina vårdnadshavare. Barn som har dyslexi eller visar en avvikelse kommer känneteckna
det vid den språkliga uppbyggnaden som kommer att utvecklas senare.
Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas) skriver att det går att upptäcka tidiga tecken på
dyslexi. Det sker genom att barnet inte har visat intresse för rim och ramsor eller andra
ordlekar som sedan har lett till att barnet inte visar intresse för att rita bokstäver. Det innebär
att den första signalen blir den språkliga förmågan som leder till den andra signalen,
läsförmågan. Om barnet ska lära sig vissa rim och ramsor då kommer det ske i den skriftliga
förmågan (Vetenskapsrådet, 2008, sidnummer saknas). Arnqvist (2009:63) skriver att det går
att identifiera ett barn med läs- och skrivsvårigheter i att observera deras läsning och
skrivning. Han nämner att det är många forskare som är eniga om vikten av att sätta in tidiga
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insatser som kommer resultera med positiva resultat jämfört med att upptäcka det i de senare
skolåren.
Lundgren m fl. (2017, sidnummer saknas) skriver att man lär sig tala och umgås med andra
som talar. Läs-och skrivutvecklingen kräver en process för att det ska komma in i lärandet. Ett
barn eller en vuxen som väljer att delta i en utredning för att se ifall han/hon har dyslexi ska
inte i efterhand stämplas. Det innebär utifrån Lundgren m fl. (2017, sidnummer saknas) att
läraren bör ta reda på hur man kan forma en anpassad omgivning för individen som får den
diagnosen.
Fouganthines (2012:21) tankar kopplas samman med Vetenskapsrådets (2008, sidnummer
saknas) redovisning av de finska forskarna, att dyslexi är en biologisk avvikelse för vissa
språkliga funktioner. Hon menar att den språkliga förmågan hindrar en automatiserad
ordavkodning, som vidare innebär att ett barn ska ha knäckt den alfabetiska koden. Den
alfabetiska koden leder vidare till att koppla samman bokstävernas ljud och form till varandra
för att få ljuden till ett ord som hör samman med läsutvecklingen.

3.2 Stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Jacobson, Björn och Svensson (2009:295) skriver att om en elev uppmärksammas i läs- och
skrivsvårigheter blir det skolans ansvar att sätta in stöd för den eleven. Eleven behöver få stöd
för att han/hon ska öva och träna in de olika momenten som han/hon har svårt med. Pavey
(2017:130) skriver att det är värdefullt att stödja en elev som har grundläggande svårigheter
inom läsning och skrivning. Pedagogen eller den vuxne ska medverka för att vägleda eleven i
lärandet och stödja honom/henne inom de pedagogiska aspekterna.
Pavey (2017:126) skriver att läsutvecklingen börjar med den tidiga igenkänningen genom
att avkoda den fysiska och sociala miljön. Barnet samlar på sig erfarenheter, kunskaper och
förståelse för att utveckla sina färdigheter. Det innebär att barnet börjar samla på sig
kunskaper om bokstäver, ljud och skrift som medför till att barnet försöker agera
självständigt. Ett barn som visar tecken på dyslexi, kommer troligtvis inte utveckla sig i de
olika stegen som han/hon ska göra. Det är vid skolstarten som barnet förväntas kunna ha en
bra läsförmåga för att begripa en enkel text som består av till exempel 3–6 rader. Men vidare
ska de lära sig att läsa i skolan därmed innebär det för den vuxne att lyssna noggrant på hur
barnet läser högt (Pavey (2017:126). Pavey (2017:127) skriver att barn som hamnar på vägen
för lässvårigheter kan få lagom svåra texter att läsa. Det innebär, att det inte ska vara för lätt
eller för svårt, eftersom barnet behöver få utmaningar i sin utveckling. Ett barn kan också visa
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intresse för svårlästa böcker, därmed ska man uppmuntra eleven att läsa den boken för att
bibehålla läsintresset. Dock kan risken i detta bli att om barnet har lässvårigheter kan den
svårlästa boken bli alltför avancerad och då tappar barnet motivationen (Pavey, 2017:127).
För den fortsatta utvecklingen och lärandet innebär det att eleven ska förebygga att ta till sig
med takt- och rytmkänslan. Barnet får klappa efter stavelser och det kan till exempel vara
stavelser i barnets namn såväl som ’’A-man-da’’ m.fl. Barnet ska även få möjlighet att få
samtala, berätta och använda nya ord genom att berätta om sin helg eller återberätta en saga
från boken. Det blir även viktigt att ställa öppna frågor till barnet för att de ska kunna fortsätta
berätta. Då lässtunder förekommer kan man ställa en öppen fråga, till exempel ’’är det någon
som har en fråga om vad som hände med Alice i underlandet?’’. En pedagog ska vara
medveten om att det är viktigt att fortsätta samtalet och att den berörda eleven får ställa frågor
och att denne får tillbaka ett vettigt svar (Pavey, 2017:131).
Pavey (2017:127–128) nämner att skrivsvårigheterna blir tydliga om barnet har en nedsatt
skrivförmåga. Det yttrar sig i att handstilen blir oläslig och stavningen blir inkorrekt. Det blir i
sin tur en påverkan för hjärnan gällande hur mycket barnets förmåga klarar av att ha
organiserade tankar och idéer i skrift. Skrivsvårigheterna kommer synas i barnets teckning om
man jämför med de jämnårigas. Man kan se om det finns lik- och olikheter som bland annat
lägga märke till när barnet försöker forma bokstäver. För att ge stöd till en elev som är i
skrivsvårigheter behöver det enligt Pavey (2017:130–131) läggas in tidiga insatser och låta
barnet få olika material. Det kan till exempel vara papper, pennor, pysselmaterial med flera,
och bara låta barnet få försöka rita eller bygga något för att komma ihåg ett ord. Hon nämner
vidare att man ska stödja barnet i att försöka rita eller skapa bildberättelser. Barnet kan även
få genomföra en välbekant uppgift genom att berätta steg för steg vad han/hon gör på
morgonen innan avgången till skolan.
Pavey (2017:31–33) påpekar att en pedagog som har en elev i sin klass med diagnosen
dyslexi behöver förstå att den eleven behöver få instruktioner i små steg. Eleven behöver även
repetera och upprepa med olika variationer. Man ska tillsammans med barnet förbereda
honom/henne inför högläsningen i klassrummet om eleven vill det. Eleven kan även använda
sig av en dator då de ska börja skriva berättelser. Förutsättningen med att skriva en berättelse
på datorn är att i datorn finns det ett rättstavningsprogram som rättar elevens felstavningar,
samt avancerad läsare som kan läsa upp det eleven har skrivit.
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4. Metod och material
Följande kapitel inleds med avsnitt 4.1 Metod, 4.2 Urval, 4.3 Genomförande, 4.4
Forskningsetiska ställningstaganden och 4.5 Trovärdighet och pålitlighet. Det som
presenteras är bland annat det valda tillvägagångsättet vid datainsamlingen och
databearbetningen samt studiens hänsyn till de etiska aspekterna och hur arbetet har behållit
sitt sanningsvärde inom studiens gång.

4.1 Metod
Syftet med denna studie är att först och främst undersöka hur man kan stödja elever med
diagnosen dyslexi. Det andra steget är att studera var man främst upptäcker diagnosen
dyslexi, om det är vid läsningen eller skrivningen. Dessutom vill vi studera vilka svårigheter
eleverna kan möta på under läsningen och/eller skrivningen men även hur man kan hjälpa
dem vidare.
Vetenskapsrådet (2017:19) nämner att användningen av den kvalitativa ansatsen
kommer att tillföra en fördjupning i studien. Det leder till att den kvalitativa data kommer att
presenteras utifrån intervjuerna. Denscombe (2018:269) nämner att genomföra intervjuer blir
en möjlighet för arbetet eftersom chansen är god att få intressanta svar från informanterna.
Intervjuer som sker ansikte mot ansikte resulterar i att man får en mer detaljerad och fyllig
data. Det innebär att man kan utifrån en sådan intervju identifiera ifall informantens
information till oss är riktig eller oriktig. Den kvalitativa metoden i studiens syfte
genomfördes med semistrukturerade intervjuer där fokus låg på intervjufrågorna. Intervjuerna
har skett enskilt för att få fram tydliga svar och för att informanten ska uppleva trygghet.
Trost (2010:67) nämner att det blir komplicerat att intervjua flera åt gången eftersom de
tystlåtna inte kommer lätt till tals medan de språksamma kommer lätt till tals. Enligt Trost
(2010:67) ska man helst undvika att intervjua flera informanter samtidigt. Enskilda intervjuer
medför ett mer öppet utrymme för den intervjuade och att atmosfären i rummet känns
annorlunda.

4.2 Urval
Urvalsprocessen för studien grundade sig i att vi eftersökte sex till åtta informanter som kunde
delta i vår undersökning. Det eftersökta antalet av informanterna var med hänsyn till studiens
omfattning men totalt fick vi fem informanter. Vi skickade ut förfrågan genom ett missivbrev
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(se bilaga 1) till flera skolor inom två kommuner men fick enbart återkoppling från två skolor
som ligger i respektive kommun. I missivbrevet (se bilaga 1) har vi även förtydligat hur vi har
resonerat utifrån de forskningsetiska kraven, vilket innebär tystnadsplikt och anonymitet för
deltagarna.
De två skolorna kommer vidare att definieras som skola 1 och 2. I skola 1 genomförde vi
fyra intervjuer av skolpersonal, varav en specialpedagog, en speciallärare och två legitimerade
lärare och i skola 2 genomfördes en intervju med en legitimerad speciallärare. Det vi
eftersökte från samtliga informanter var att de skulle ha lärarlegitimation och att de har haft
ett arbete med elever som har/har haft diagnosen dyslexi. De informanter som blev valda till
intervjun hade förmågan för att svara på intervjufrågorna. Anledningen för att de skulle ha
lärarlegitimation var på grund av erfarenheten och utbildningen som de har i grunden.
Därmed fanns möjligheten att kunna svara på våra frågeställningar. De intervjuade personerna
har olika roller inom sitt arbete, men de intervjuade lärarna är i olika årskurser det vill nämna
årkurserna 1–3. Mer än hälften av dem har erfarenheter om diagnosen dyslexi medan de
resterande har ett pågående fall för att utreda om barnet har dyslexi och därmed får de den
erfarenheten.
De informanter som blev intervjuade kommer att presenteras som L1, L2, L3, L4 och L5
för att bibehålla deras anonymitet i studien. Varje bokstav och siffra kommer att motsvara
respektive informants roll i skolan. L1 är i grunden utbildad lärare men har vidareutbildat sig
till specialpedagog och arbetar som rektor i skolan. L1 arbetar i alla klasser från
förskoleklassen upp till och med årskurs 3. L2 är på gång med utbildningen för att bli
speciallärare och har i grunden lärarutbildningen. Hen har arbetat som klasslärare och arbetar
idag runt i alla klasser från årskurs 1 till och med årskurs 3. L3 är utbildad till speciallärare
som i grunden har lärarexamen och arbetar också i alla klasser från förskoleklassen upp till
och med årskurs 3. L4 är utbildad lärare och är undervisande klasslärare i årskurs 3. L5 är
också en utbildad lärare och är undervisande klasslärare i årskurs 1. En sammanfattning av de
samtliga pedagoger har alla i grund och botten en lärarexamen varpå 3/5 har vidare utbildat
sig och 2/5 är klasslärare. Det som även ska förtydligas i detta sammanhang är att L1, L2, L4
och L5 arbetar i skola 1 och L3 arbetar i skola 2.

4.3 Genomförande
Vi ansåg att det för studien var lämpligt att använda en kvalitativ metod, och valet föll på
semistrukturerade intervjuer.

13

De informanter som deltog i vår studie har olika professioner inom sitt arbete, närmare
bestämt speciallärare, specialpedagog och klasslärare. Utgångspunkten för studien var att få in
olika professioner utifrån olika arbetsområden i skolverksamheten för att se hur mycket det
skulle skilja sig i svaren. De respektive informanterna kommer att presenteras i kapitel 5
Resultat och kommer definieras som L1, L2, L3, L4 och L5 för att bibehålla deras anonymitet.
Pedagogernas utsagor som kommer att presenteras är hämtade från intervjuerna och kommer
skrivas i standardsvenska.

4.3.1 Datainsamling
Informanterna har lämnat ett medgivande till rektorn för att delta i vår undersökning för
studien. Samtliga intervjuer har skett på arbetsplatsen och varje enskild informant fick en tid
för att delta och de fick ta sin tid under intervjun. Varje informant fick avgöra om de kände
sig nöjda med sina svar eller om de ville tillägga något mer utifall om de hade glömt att
nämna något. Den sammanlagda tiden för varje enskild informant blev ca 1 timme.
Informanterna fick även information om att ljudinspelning skulle ske och de fick ge ett
samtycke. Vi genomförde ljudinspelningarna för att kunna fokusera mycket mer på det som
sägs men vi har även fört ned anteckningar för vår egen skull. Med ljudinspelningarna fick vi
möjligheten att bearbeta det insamlade underlaget vid flera tillfällen (Denscombe, 2018:394).
Det insamlade underlaget kommer dock att raderas då studien är avslutad.
Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer, där fokus låg på
intervjufrågorna (se bilaga 2) men följdfrågor har även förekommit. Denscombe (2018:269)
skriver att semistrukturerade intervjuer innebär att ha förutbestämda frågor för ämnet som ska
behandlas och besvaras men att det finns utrymme för den intervjuade att utveckla sina idéer.
Det betyder att svaren har fått vara öppna och att den intervjuade har fått tala utförligt och
utvecklat sina tankar. Det innefattar att man får en mer detaljerad och fyllig data för studien.

4.3.2 Databearbetning
Som tidigare nämnt är studien och dess data kvalitativa. Vi har bland annat kunnat få fram
olika och tydliga svar från informanterna. Med den kvalitativa data har vi kunnat presentera
och jämföra lik- och olikheter i resultaten (Tivenius, 2015:16–17).
Under bearbetningens gång lyssnade vi först på varje inspelad intervju, samtidigt som vi
noggrant lyssnade på inspelningen överförde vi allting från tal till skrift. Därefter lästes allt
igenom för att skilja på lik- och olikheter för varje inspelad intervju. På så sätt kunde vi föra
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samman likheterna med varandra och olikheterna med varandra för att tydliggöra svaren
(Patel & Davidson, 2011:120). Vi kunde även fokusera på vad som urskilde mellan svaren
och se över vad som sades från informant till informant. Det medförde en förenkling för oss
att finna tillbaka till varje informant. Gemensamt värderades allt för att vi skulle kunna plocka
ut varje övergång från informanternas svar. Vi har fortfarande haft tydliga riktlinjer under
intervjuerna för att det inte ska bli för mycket information som inte anpassas efter studien.
Men det som inte anpassades i studien föll bort. Därefter valde vi att sortera upp lik-och
olikheterna i utsagorna för att sedan kunna kategorisera underrubrikerna av informanternas
mest framträdande svar. Då kategoriseringen genomfördes hade vi fokus på att finna
gemensamma nämnare i de samtliga intervjuerna (Patel & Davidson, 2011:121).

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden
De utvalda lärarna som tillfrågades för deltagande i vår studie har fått information om de
rättigheter som de har i studien. Den informationen fick de utifrån missivbrevet (se bilaga 1).
De krav och rättigheter som de har är hämtat från Vetenskapsrådet (2002:3), och de fyra
kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet handlar om att lämna information till de deltagande i undersökningen
om vad som gäller under deltagandet. De får en upplysning om att deltagandet är frivilligt och
att de har rätt till att avbryta sin medverkan utan någon form av förklaring (Vetenskapsrådet,
2002:7). Samtyckeskravet innefattar att den deltagande har rätt till att självständigt bestämma
hur länge och på vilka villkor de ska delta i. De får också avbryta sin medverkan utan att
negativa följder förekommer (Vetenskapsrådet, 2002:9–10). Dessa två krav presenteras i
missivbrevet (se bilaga 1) som vi har skickat till de utvalda skolorna men även de utvalda
informanterna som också har fått ta del av detta både skriftligt och muntligt.
Konfidentialitetskravet innebär att varje individ som deltar i undersökningen inte kommer
kännas igen i studien i och med att det finns en tystnadsplikt. Den information som ges till
informanterna ska bevaras på en plats där ingen obehörig får komma åt (Vetenskapsrådet,
2002:12). En inspelning har skett under intervjuns gång men om inspelningarna skulle
behövas spelas upp för någon annan då kommer tal rösten ändras till en annan röst för att
han/hon inte ska kännas igen.
Nyttjandekravet innefattar att den enskildes uppgifter inte får utlånas eller användas
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för ett kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Det betyder att de
personuppgifter och information som man har fått av den deltagande inte kommer och inte får
användas på något sätt som kan påverka individens liv (Vetenskapsrådet, 2002:14).
Detta innebär att de utvalda skolorna och informanternas namn reduceras i undersökningen
och att enbart de berörda får ta del av en sådan viktig information.

4.5 Pålitlighet och trovärdighet
Denna studie är en kvalitativ undersökning. Tivenius (2015:17) skriver att begreppet
reliabilitet används för att bedöma om studiens resultat är trovärdiga. I en kvalitativ
undersökning ersätts begreppet reliabilitet med trovärdighet. Han nämner också om begreppet
pålitlighet som innebär att granska studien och innebörden av skrivprocessen. Begreppet
validitet innebär att det relevanta mäts i sammanhanget (Tivenius, 2015:18). Han skriver
att begreppet omfattar att utnyttja rätt sak vid rätt tidpunkt. Holme och Solvang (1997:94–95)
nämner att i samband med en kvalitativ undersökning används begreppet rimlighet istället för
validitet.
Vi kunde upptäcka i studien att den kvalitativa undersökningen är bättre anpassad till vår
studie än vad den kvantitativa undersökningen är. Den blir anpassad bland annat genom att
informanterna får komma till tals genom att de får möjligheten att vara mer öppna med sina
svar och det stärker en bit av trovärdigheten för studien. I jämförelse med den kvantitativa
undersökningen anser vi att med den kvalitativa undersökningen är man mer djupgående och
kreativ i sin procedur, man har även öppna frågor och undersökningen produceras mer med
hjälp av olika forskningsmetoder (Denscombe, 2018:23, 292-293, 421, 426).
Vi bedömde att utifrån de fem intervjuade informanterna som dels inte fick intervjumaterial i
förväg och dels vår analys av studien i samband med den tidigare forskningen anser vi att
studien uppfyller kraven på reliabilitet som stärker trovärdigheten. Studien baseras bland
annat på lärarnas uppfattningar och vår analys av detta stärks med den tidigare forskningen
som leder till att studien får en ökad pålitlighet. Vi intervjuade informanterna en i taget och
därmed hade vi en tydlig struktur för att få in fyllig data som senare kunde analyseras.
Studiens resultat uppfyller kraven för pålitligheten utifrån de redovisade delarna som är
informanternas uppfattningar och den tidigare forskningen som stärker informanternas svar
(Tivenius, 2015:72–73).
Tivenius (2015:72–73) skriver att trovärdigheten påverkas om studien görs i enlighet med
existerande regler, därefter meddelas studiens resultat för de personer som har tagit del av
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studien. De informanter som deltog i vår studie hade inte någon önskan om att de inte ville
delta. Studien har genomförts i överensstämmelse med de regler som fanns. Det som kan
påverka vår trovärdighet är i sådana fall den tolkning av insamlad data som vi har genomfört.
Vi har tolkat resultaten mot bakgrunden av den existerande tidigare forskningen.

5. Resultat
I följande kapitel presenteras 5.1 Lärarnas syn på dyslexi då den upptäcks hos en elev, 5.2
Var elevers dyslexi först syns, 5.3 Hur elever med dyslexi kan stödjas och sedan 5.4
Resultatsammanfattning.

5.1 Lärarnas syn på dyslexi då den upptäcks hos en elev
Samtliga pedagoger förklarar att dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning där eleven har
svårt med att skriva och/eller att läsa. De lyfter att funktionsnedsättningen beror på en viss
störning i elevens språkliga funktion som hindrar honom/henne från ordavkodningen, L1
förklarar att:
Det som kan bli svårt då man upptäcker att en elev har svårigheter inom läsningen och skrivningen är att det
kan vara antingen dyslexi eller språkstörning. Dyslexi och språkstörning är ganska lik varandra. Därmed kan
det bli svårt att veta skillnaden. Men det är därför vi inför kartläggning och dokumenterar allting för att
komma fram med resultat (L1).

Det som blir en svår situation för lärarna är att de har svårt att avgöra då händelsen inträffar
ifall det är dyslexi eller språkstörning som eleven kan ha. Men L1 förklarar vidare att:
Dyslexi har bland annat blivit mer accepterat i skolan eftersom det har blivit mer allmänt känt. Elevernas
svårigheter bortsett från dyslexi har blivit mer accepterat. Om vi ska jämföra hur det var förr och hur det är
nu så är det bättre idag. Förr var det så att elever som hade diagnosen dyslexi fick olika sagor och texter
upplästa av en lärare (L1).

Men dyslexi kan egentligen uppmärksammas, och det är då eleven inte har den fonologiska
medvetenheten. Det innebär att han/hon tappar bokstäver och delar av ord. En elev som läser
ljud för ljud kommer ha svårt att komma ifrån den uppbyggda vanan men det resulterar i att
eleven aldrig bildar ordbilder. L5 säger:
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Dyslexi kan också uppmärksammas vid koncentrationssvårigheter och det kunde jag märka i att min elev inte
kunde koppla bokstäverna till ord (L5).

Samtliga pedagoger förklarar att diagnosen dyslexi kan visa sig i slutresultat efter att all
kartläggning och dokumentation har genomförts. En del pedagoger kan uppfatta till en början
att det är en annan orsak såväl som koncentrationssvårigheter, språkstörning med flera. Men i
helhet nämner de att dyslexi uppmärksammas då eleven missar saker såväl som att han/hon
tappar bokstäver, tappar delar av ord, tappar vokalljuden med mera. L3 förklarar:
Det som kan bli svårt är finna en väg för elevens lärande då han/hon får diagnosen dyslexi. Det är bland det
svåraste man kan möta på i sitt arbete. Men det som krävs är att eleven får egen tid för att träna på sin egen
förmåga eftersom det är svårt att hitta nyckeln till framgången hos en elev som upplever en dålig självkänsla
(L3).

Samtliga pedagoger förklarar att bemöta en elev som har diagnosen dyslexi är svårt. Då
eleven blir medveten om sina svårigheter kan det vidare innebära att eleven tappar
motivationen för ämnet svenska eftersom det inte går bra jämfört med resterande elever. Men
det blir i sin tur pedagogens ansvar att stödja och hjälpa eleven genom att motivera
honom/henne till en positiv väg.

5.2 Var elevers dyslexi först syns
Både L1 och L3 anser att vid en kombination av läsning och skrivning kan man upptäcka om
en elev har dyslexi. Det blir signaler från eleven då han/hon läser början på ett ord, och
chansar på slutet av ordet och kanske ändrar lite i mitten. L1 uttrycker att hon inte kan säga att
det ena är lättare än det andra, utan det är kombinationen av både läsningen och skrivningen
tillsammans och L3 säger:
Jag kan varken säga det ena eller det andra. Jag har fått signaler från båda. De signaler som jag har fått vid
läsningen är att det tar längre tid för eleven att läsa och han/hon läser ljud för ljud och kommer inte bort från
det och det resulterar att det inte blir några ordbilder utan det blir väldigt omständligt för att läsa men
gällande skrivningen blir det mycket stavfel. Det funkar att ljuda in likstavningen men sen blir det mer
komplicerat och svårare för eleven. Vissa elever tränar och blir duktiga avkodare och kan läsa en text och bli
förstådd men då de ska leka med språket och byta ut bokstäver med mera, då blir det svårt och det är så jag
har upptäckt dyslexi hos dessa elever (L3).
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Enligt L1 och L3 är det vid kombinationen som man först kan upptäcka ifall en elev har
dyslexi. Men L2, L4 och L5 lyfter andra tankar jämfört med L1 och L3. L2 poängterar att:
Jag skulle troligen säga läsningen och det uppmärksammas vid avkodningen. Eleven får inte ihop bokstäver
eller bokstavsljuden i kombination med andra bokstäver. Eleven börjar tveka, byter till ett annat bokstavsljud
till exempel: ljuda s-o-l men uttalar ser (L2).

Även L5 är enig om att det är läsningen, men anser samtidigt att ibland kan det ske i
kombination med varandra. L5 anser att det är framförallt i läsningen som går att få signaler
ifrån eleven som inte kan koppla bokstäverna till ord då eleven ska läsa högt.
Det skiljer sig inte mycket i svaren mellan pedagogerna. Deras svar är snarlika, men ändå inte
identiska då de har olika uppfattningar hur dyslexi upptäcks. Det som L4 förklarar är:
Jag skulle säga att det är vid skrivningen som man kan upptäcka först vid. Jag upptäckte i höstas att min elev
hade svårt för att skriva korrekt. Men man behöver ha ett överseende då eleven har också ett annat språk. Det
kan därför också bero på att han har svårt för skrivningen men också läsningen. De signaler som jag fick vid
skrivningen var att eleven tappade bokstäverna och blandade ihop dem (L4).

Pedagogerna har olika tankar gällande upptäckten av dyslexi och det handlar om de olika
signalerna som de får. L1 och L3 anser att det är vid kombinationen av läsning och skrivning
som man enklast kan upptäcka dyslexi. L5 håller med L1 och L3 däremot lutar L5’s tankar
mer för läsningen. L2 och L5 står för att det är först vid läsningen som signalerna kommer
och då visas det genom att eleven har svårt att uttala hela ordet efter att eleven har ljudat
bokstäverna. L4 anser att det är skrivningen och skiljer sig från de resterande pedagogerna
genom sitt svar.

5.3 Hur elever med dyslexi kan stödjas
Pedagogerna har olika tankar och idéer för hur man kan stödja en elev som misstänks för
dyslexi men även en elev som har diagnosen dyslexi. De lyfter även olika tankar om hur man
överlag kan stödja en elev som befinner sig i svårigheter i ämnet svenska men också hur man
går tillväga för att få in mer information från eleven. Det poängterar både L1 och L3:
De hjälpmedel som vi använder oss av är bland annat datorn. Med hjälp av datorn kan de skriva sina texter
och få det uppläst för att eleven ska höra om ordet verkligen stämmer, det tillkommer även ett
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stavningsprogram som understryker ett ord med röd färg för att påpeka att det är felstavat. Men de kan även
använda sig av bibliotekstjänsten, där de får lyssna på böckerna men samtidigt följa i boken. Det tas även in
olika resurser såväl som speciallärare eller specialpedagog för att arbeta enskilt med eleven. Då de arbetar
enskilt med eleven får de lästräna och träna på bokstäverna. Sen beror det också på i vilken ålder eleven är i,
och när de fick diagnosen dyslexi sånt ska det finnas underlag på (L1).

Jag genomför tester i förskoleklassen med vissa elever där de får försöka läsa, redan vid den åldern går det att
upptäcka ifall eleven har dyslexi. Tidiga signaler leder till att kunna sätta in tidiga insatser för att stödja
eleven. Jag sitter även med olika elever och lyssnar mycket på dem då de pratar och läser. Jag tittar även på
deras styrkor och svagheter i ämnet för att finna kompensatoriska hjälpmedel (L3).

De två pedagogerna lyfter bland annat hur man som speciallärare, lärare eller extra resurs ska
hantera elever som befinner sig i svårigheter. Men framförallt hur de ska arbeta sig fram för
att hjälpa en elev som har diagnosen dyslexi. Idag har vi mycket stöd av tekniska hjälpmedel
och det är bland annat dator eller iPad. I dator och iPad finns det olika program som kan
hjälpa en elev då han/hon skriver sina texter. Men vidare tar L5 upp att man behöver göra en
handlingsplan tillsammans med en socialpedagog eller specialpedagog. L4 säger:
Man får göra en specialplan för eleven som har diagnosen dyslexi. Man ska göra enklare uppgifter utifrån
elevens behov och anpassa helt enkelt efter elevens behov. Om eleven behöver dator eller iPad så ska man
försöka få fram det så eleven kan lyckas nå sina mål i ämnet (L4).

Sammanfattningsvis nämner alla pedagoger att en elev som har diagnosen dyslexi behöver ha
tillgång till dator eller iPad och där finns det olika tekniska hjälpmedel som kan stödja eleven
i skrivandet men samtidigt för läsningen.
Ibland sker det att de blir mängder av text och det har blivit en stor skillnad från förr och nu. Det finns
mycket mer hjälpmedel idag än förr och det finns olika sätt att gå tillväga för att hjälpa en elev. Det har
därför blivit enklare att hantera svåra situationer nu än förr bland annat att det finns mer teknik idag än förr,
nu kan eleverna till och med lyssna på läromedlet (L1).

Det som nämns i slutet av samtliga pedagoger är, om misstankar finns om eleven befinner sig
i riskområdet för dyslexi eller om eleven redan har dyslexi, då krävs det dokumentationer. För
att kunna stödja och hjälpa en elev som har svårigheter inom läsning och skrivning behöver
en så kallad kartläggning genomföras. Med en kartläggning går man till botten för att få fram
all möjlig information om eleven. Man samtalar dels med vårdnadshavare och personal, och
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dels observerar eleven under lektionstid med mera. Efter dokumentering, skickar man eleven
till undersökning där en logoped undersöker elevens läsning och skrivning på olika sätt.
Det ska alltid genomföras en kartläggning först innan det skickas vidare till en logoped. Allt ska
dokumenteras och ha kvar den dokumentationen där endast behörig personal kan få ta del av det, men även
skicka iväg det till logopeden. Innan man skickar iväg så ska en speciallärare/specialpedagog ha arbetat
tillsammans med klassläraren under en längre tid. Man skickar inte iväg bara pang på, utan man måste ha
jobbat ett tag också, man måste ha provat på olika saker innan man skickar iväg (L1).

5.4 Resultatsammanfattning
En pedagog som bemöter en eller flera elever som har svårigheter behöver få information och
dokumentation, samt observera de berörda eleverna som är i eller har läs- och
skrivsvårigheter. I efterhand behöver pedagogen forma varierande undervisningsmetoder för
att de berörda eleverna ska känna sig inkluderade med resterande i klassen. Pedagogen kan
utforma olika typer av uppgifter eller aktiviteter som ligger på olika nivåer för att se hur
respektive elev klarar av uppgiften, både enskilt men även i grupp. Pedagogen kan
exempelvis prata öppet och diskutera kring olika områden som ord eller ordbildningar, med
eller utan bilder för att presentera det tydligt för eleverna. Att läsa och skriva är en viktig
resurs för eleverna, både skol- och hemmiljön är en viktigt del i deras liv. Miljön ska vara
välkomnande och väl utformad för att främja och stimulera elevernas läsning och skrivning.
Eleverna ska kunna känna sig trygga och känna att det finns en plats för att uppnå målet. De
behöver komma till en miljö där de känner sig välkomna för att utveckla och förbättra sin läsoch skrivutveckling.
Resultaten i vår studie går i hög grad ihop med det som forskningen anser är ett bra
arbetssätt. De intervjuade informanterna har sen tidigare erfarenheter varit väl insatta och
erfarna kring hur man på bästa möjliga sätt hjälper och stöttar en elev med diagnosen dyslexi.
Vi ser många fördelar med att använda både informanternas och forskningens metoder för att
arbeta med diagnosen dyslexi. Eleverna får lära sig att läsa och skriva, samt hur man läser och
skriver. Metoderna bidrar även till att eleverna får ta ansvar genom att själva läsa och skriva,
samarbeta och diskutera. Från början är allting nytt och spännande för eleverna, de flesta
tycker att läsningen och/eller skrivningen är intressant för att de nyligen har lärt sig. Men med
tiden och vid senare tillfällen skapar de flesta eleverna en negativ inställning till skolan. Det
kan vara att de finner andra aktiviteter mer underhållande och givande än undervisningen. Det

21

innebär som ansvarig för skolverksamheten och hemmiljön att utveckla och forma varierande
undervisningsmetoder och kreativa hem för barnet.

6. Diskussion
I följande avsnitt presenteras 6.1 Resultatdiskussion, resultaten ska diskuteras utifrån syfte
och frågeställningar, därefter kommer 6.2 Metoddiskussion att presenteras och diskuteras samt
kritiseras utifrån de val som vi har genomfört för studien. Sedan kommer avsnitt 6.2.1
Slutsats, slutsatserna kommer att föras fram kring arbetet.

6.1 Resultatdiskussion
Det vi kommer att diskutera är resultaten utifrån forskningsfrågorna i jämförelse med tidigare
forskning. Studien har fokuserats på att förstå hur läs- och skrivutvecklingen leder till läs- och
skrivsvårigheter för en elev som har diagnosen dyslexi. Det har även varit fokus på var i
ämnet svenska man upptäcker läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Resultaten för studien har visat att informanterna är eniga vid två delmoment, som att
stödja en elev och synen på dyslexi. Men det har inte varit enigt om upptäckandet av dyslexin,
om det är läsningen eller skrivningen som man först får signaler ifrån, där har vi fått olika
svar.
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper (Skolverket, 2018:1).

Intervjuerna som genomfördes med informanterna nämnde att det går att få en signal eller ett
tecken utifrån elevens högläsning. De nämnde att det upptäcks bland annat då en elev börjar
undvika att läsa högt inför klassen men också att eleven ljuder s-o-l men uttalar ser. Vi anser
att en lärare ska vara uppmärksam då barnet inte kopplar samman bokstäverna och ljuden.
Deras högläsning avgör mycket om de till exempel läser för sakta eller om de börjar läsa
början av ordet men chansar sig fram vad det kan vara i slutet. En elev som har diagnosen
dyslexi kommer ha svårigheter i att urskilja på vissa bokstäver bland annat att b blir d eller att
p blir q vid skrivningen. Men vid läsningen sker det att eleven kan behöva läsa om en mening
x antal gånger tills han/hon förstår vad det betyder. Men en elev som signalerar svårigheter i
läsningen eller skrivningen kan inte bedömas att han/hon har en diagnos förrän elevens
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presentationer har undersökts en längre tid. Vidare har vi utifrån informanternas svar tolkat att
de berörda eleverna som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska ha tillgång till extra resurs i
sin undervisning. Men för att kunna få tillgång till extra resurs behöver de berörda eleverna
genomgå olika tester som sedan dokumenteras. Det innebär att utifrån informanternas
perspektiv ska de fullfölja elevens utvecklingsprocess för läsningen och skrivningen. De
dokumenterar elevens utveckling för att se vart han/hon stannar upp. Den dokumentationen
blir ett stöd för att kunna finna olika stödmaterial för eleven, samt att det blir en form av en
kartläggning. Specialpedagogen och den berörda klassläraren, eleven och vårdnadshavarna
följer elevens utveckling i att samtala med andra lärare i skolverksamheten. De söker också
efter en tidigare bakgrund kring eleven för att se hur elevens utveckling har gått innan. Med
det skrivet kan man säga att respektive elev ska få en form av individuell anpassning i skolan
oavsett vilken svårighet eller diagnos de får eller har. Den tidigare forskningen betonar också
att tidiga insatser leder till positiva resultat. Arnqvist (2009:63) nämner att många forskare är
idag överens om att tidiga insatser är mer effektiva än de som sätts in senare under skolåren.
Tidiga tecken på dyslexi kan vara att ett barn i fyra- till femårs- åldern inte visar intresse för ramsor eller
andra ordlekar. Barnet kanske inte heller visar intresse för att rita bokstäver eller att signera sina teckningar
(Vetenskapsrådet, 2008, sidnummer saknas).

Vi anser att en generell uppfattning är att elever som befinner sig med diagnosen dyslexi
ska få hjälp och stöd i undervisningen men enligt hans/hennes behov. Även extra anpassade
resurser i undervisningen är viktig för elevens sociala förmåga och dess lärande för
utvecklingen. Skolverket (2018:16–17) skriver att varje elev behöver få en korrekt ledning
och stimulans i skolan för att uppnå sina mål och komma långt i sin utveckling. Den tidigare
forskningen (se särskilt Vetenskapsrådet 2008) skriver också att redan i hemmet kan
vårdnadshavarna upptäcka om barnet har svårt att läsa. Hemmiljön spelar en stor roll för
barnet och det innebär att barnet behöver bortsett från skolmiljön mer stöd i att bli motiverad
för att både våga och vilja. Det leder till att vårdnadshavare behöver ha en överblick över
barnets utveckling. Med det nämnt återkopplar vi till tidigare forskningen genom att framhäva
att en tidig upptäckt av svårigheter kan medföra tidigare insatser innan de kommer upp till
skolåren. Lundgren m fl. (2017, sidnummer saknas) nämner att genomföra en utredning av en
elev som visar svårigheter i ämnet svenska leder inte till att stämpla individen, det handlar
rättare skrivet om hur man ska förebygga individens miljö på bästa möjliga sätt.
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Tidig stimulans och träning i att uppfatta språkets olika ljudstrukturer underlättar för barnets läs- och
skrivutveckling. Vanlig vardagskommunikation – när föräldrarna pratar med barnet – i kombination med
bland annat högläsning, ordlekar och ramsor stimulerar barnets språkutveckling (Vetenskapsrådet, 2008,
sidnummer saknas).

Enligt den tidigare forskningen (se särskilt Vetenskapsrådet 2008 och Arnqvist 2009) och
informanternas information visas inte svårigheterna bara genom blandningen av bokstäverna
eller högläsningen. Barnet kan också undvika svårigheterna genom att inte visa intresse för
rim och ramsor och andra ordlekar som i sin tur leder till att barnet tappar intresset för
skrivandet. I det sammanhanget blir det en utveckling av läs- och skrivsvårigheter. Det visas
mer genom barnets motorik, som innebär att barnet inte kan forma tydliga bokstäver eller
skriva fullständiga meningar som ska vara läsbara. Det kan en pedagog märka om hen jämför
med de resterande jämnåriga eleverna. Eleven kan även få problem vid stavningen, till
exempel blanda ihop gemener och versaler. Pavey (2017:128) skriver att dyslektiska barns
grafiska utveckling avviker från de jämnårigas som leder till att pedagogen kan särskilt lägga
märke till hur det går till när barnet försöker forma bokstäver. Detta kan vi känna igen genom
att vi har kunnat se dessa tecken från några få elever.
Druid Glentow (2006:9), Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas) och två pedagoger
anser att det är först vid elevers läsning som pedagogerna kan upptäcka signaler på dyslexi.
Dock anser två andra pedagoger att det är vid en kombination och den sista pedagogen anser
att det är vid skrivningen. Det har givit intressanta resultat för denna studie. Det som framgår
av tidigare forskning (se särskilt Vetenskapsrådet 2008 och Pavey 2017) är att det blir
avvikelser i den språkliga uppbyggnaden, och det innebär för barnet att kommunikationen inte
spelar någon roll. Därmed innebär det att hemmiljön har en påverkan på läsning och
skrivning, en välfungerande hemmiljö kan leda till positiva resultat för det berörda barnet.
Vidare nämner forskningen (se särskilt Vetenskapsrådet 2008 och Pavey 2017) att det har
blivit centralt att läs- och skrivsvårigheterna påverkas utifrån hemmiljön och det leder till att
barnet uppvisar olika signaler i skolan för att få stöd och hjälp i sin utveckling. Det som
fortsätter med inlärningsprocessen är ordavkodningen som innebär att barnet ska få en
bokstavskännedom som sedan ska bli till ljud. Informanterna lyfter också att i detta blir det en
form av en funktionsnedsättning för barnet som hindrar honom/henne från en ordavkodning.
Vetenskapsrådet (2008, sidnummer saknas) skriver att barn som har dyslexi inte utvecklar
samma bokstavskännedom och inte gör kopplingen mellan bokstäver och ljud som andra
barn.
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Man lär sig tala genom att umgås med andra som talar. Så enkelt är det inte att lära sig läsa och
skriva. Skriftspråket är en komplicerad uppfinning. Läsning och skrivning är en process som tar en
stor del av våra sinnesförmågor i anspråk. Om läsningen ska gå bra måste den ske automatiskt.
Läs- och skrivsvårigheter kan ha många orsaker – dyslexi är en. Personer med dyslexi har svårt
med kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Vi talar om fonologiska
svårigheter (Lundgren, Eklöf & Hedberg, 2017, sidnummer saknas).

Det vi anser med de resultat som vi har fått fram i arbetet är att studien har en betydelse
inför den framtida rollen som vi ska inta. Det innebär att vi som blivande pedagoger ska
kunna uppmärksamma om en elev börjar eller befinner sig i svårigheter i ämnet svenska. Vi
måste även räkna med att det finns elever som visar goda kunskaper inom läsningen. Det är
bland annat att hen kan begripa en text innan skolstarten men det finns fortfarande elever som
inte är på den nivån för att begripa en text. Vi är även medvetna om är att elevers lärande inte
stannar upp utan de får en fortsatt inlärning och deras kunskaper utvecklas vidare på olika
sätt.

6.2 Metoddiskussion
Studien har präglats av en kvalitativ metod, där undersökningen bestod av semistrukturerade
intervjuer med olika lärare i två skolor. Vi valde att använda denna metod då det ansågs som
mest lämplig för att kunna uppnå arbetets syfte samt besvara våra frågeställningar. Studien
präglades av semistrukturerade intervjuer för att öka informationsvärdet och
innehållet. Denscombe (2018:268) skriver att intervjuer är en möjlighet för arbetet.
Genomförandet av intervjuerna med respektive lärare fungerade positivt, vi hade utifrån
frågeställningarna och syftet arbetat fram korta och tydliga underfrågor som vi ville ställa till
informanterna. Informanterna fick inte heller ta del av intervjufrågorna i förväg och detta kan
ha påverkat resultaten negativt. Om de hade fått intervjufrågorna i förväg hade de troligtvis
varit förberedda och kunnat ge oss mer tydliga och genomtänkta svar, vilket hade varit mer
positivt för resultaten.
Inför intervjuerna med respektive lärare hade vi arbetat fram olika frågor med anpassning
efter lärarnas verksamhet. Vi valde att samtala med en lärare i taget på grund av att varje
person skulle känna sig trygg och säker med att tilldela sina tankar om ämnet. Trots allt
fungerande de semistrukturerande intervjuerna bra men det vi kunde ha gjort annorlunda är att
vi kunde ha haft en tidsbegränsning på intervjuerna. Då det tog väldigt lång tid för vissa
informanter vilket i sin tur orsakade att vi låg efter med vår planering. En fördel med att
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intervjua respektive lärare enskilt var att vi fick ta del av deras tankar och åsikter vilket
medförde till positiva resultat. Därför valde vi inte gruppsamtal med tanke på att vissa lärare
kanske inte vågar säga det de tycker eller om de håller med om det som redan har sagts. På så
sätt hade gruppsamtal troligtvis gett oss ett annorlunda resultat och då hade inte vi fått fram
det önskade resultatet. Det önskade resultat är att få ta del av alla informanters åsikter och
tankar. Efter vårt missivbrev (se bilaga 1) var det många som valde att avstå eller inte höra av
sig alls, vilket gjorde att vi blev kort om informanter. Om fler lärare hade medverkat hade
resultaten i denna studie kanske sett annorlunda ut.
Om vi skulle göra om vår studie, skulle vi vilja besöka skolorna två gånger i veckan där vi
får möjligheten att följa eleverna i deras lärande. Dessutom få möjligheten att närvara
tillsammans med specialpedagog, speciallärare och/eller klasslärare för att observera deras
arbetssätt som används i undervisningen. Besöken skulle vara en kompletterande och möjlig
metod för att föra ihop intervjuerna i samband med grundskolepersonalens syn och strategier.
Vi skulle även vilja besöka skolorna där vi får vara med en lärare och få möjlighet till att titta
på dokumentationer, reducerade, på elever med diagnosen dyslexi. Men även få intervjua
flera informanter för att få fler perspektiv.

6.2.1 Slutsats
Vi har genom vår studie intervjuat fem pedagoger, läst litteratur och forskning (se kapitel 3),
och kommit fram med resultat att dyslexi upptäcks främst vid läsningen.
Det finns olika aktiviteter att genomföra för att utveckla barnets kunskaper inom läsning
och skrivning men framför allt för läsningen. Om ett barn lär sig att skriva bokstäver, ord och
meningar, innebär det vidare att barnet måste förstå det han/hon har skrivit och det betyder att
läsningen blir den centrala början (Pavey, 2017:131). Men för att i efterhand upptäcka tecken
på dyslexi i skrivningen innebär det att se hur eleven ritar eller skriver på papper jämfört med
de resterande eleverna. I tidigare forskningen (se kapitel 3) har det nämnts att det är först vid
läsningen som det upptäckts. Dock kan man upptäcka redan vid 1–5 års åldern ifall barnet har
någon svårighet (Vetenskapsrådet, 2008, sidnummer saknas).
För att utveckla barnets förmåga vid läsningen och skrivningen kan man stödja barnet i
alla delar och se till att de känner sig delaktiga i alla moment som genomförs i
undervisningen. För att främja deras läs- och skrivutveckling går det att genomföra olika
aktiviteter med de andra eleverna i klassen. I helheten innebär det att dyslexi kan upptäckas
innan skolstarten men om elevens svårigheter inte upptäcks innan dess då kommer det att
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upptäckas i skolan genom läsningen. Ju tidigare man upptäcker elevens svårigheter desto
tidigare kan åtgärder sättas in.

7. Avslutning
Inför kommande undersökningar vore det önskvärt att delta i observationer och spela in/filma
händelserna som sker i klassrummet. Det vore även önskvärt att få möta på elever som är på
väg mot svårigheterna och som befinner sig i svårigheter. Men sedan få arbeta tillsammans
med de berörda eleverna. För den fortsatta forskningen vill vi finna fler tillvägagångssätt som
leder till positiva resultat för elevens utveckling.
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Bilaga 1 – Missivbrev om vårt självständiga arbete
Hej!
En kort information om oss, vi är två studenter från Mälardalens Högskola som studerar
Grundlärarprogrammet F-3 och är förnuvarande i 6:e termin av 8. Vi har valt att skriva denna
uppsats om dyslexi för att det är ett område som vi har blivit intresserade om.
De som är ansvariga för denna studie är Nadia Tamar och Edina Dervisevic samt vår
handledare Christa Roux Sparreskog.
Du tillfrågas härmed om att delta i vår undersökning som kommer handla om diagnosen
dyslexi. Undersökningen handlar om att vi vill fördjupa oss inom diagnosen dyslexi för att ta
reda på hur det påverkar eleven i läsning och skrivning.
I denna studien vill vi ta reda på hur tidigt det går att upptäcka dyslexi samt hur den
upptäcks, d.v.s. genom skrivningen eller läsningen? Vi inkluderar även i studien vilka
åtgärder och möjligheter som kan ges i förutsättning för eleven samt vilka strategier det finns
för att eleven ska lyckas i sin skolgång.
Vi vill intervjua dig som är lärarlegitimerad men som också har en bakgrund av arbete med
elever som har eller har haft dyslexi. Men även intervjua dig som har legitimation som
specialpedagog/speciallärare. Om det ges i möjlighet skulle vi vilja få minst en lärare från
respektive årskurs men som har haft de arbetet kring elever med dyslexi.
Det kommer ske en inspelning av intervjun om du som informant godkänner det. Vi kommer
följa de etiska reglerna i att skydda dig som informant, d.v.s. du som informant kommer få ett
påhittat namn i studien men vi kommer även transkribera det.
Det vi kan påpeka är att ingen obehörig person kommer komma åt informationen som du
tillger oss. Då studien är färdig kommer inspelningarna raderas och du kommer även få ta del
av vår studie i att vi kommer skicka uppsatsen till dig när den är klar!
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering. Har du frågor eller funderingar om denna uppsats är du välkommen att kontakta
oss för att få ytterligare information!
Student: Nadia Tamar
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Student: Edina Dervisevic

Mail: ntr15001@student.mdh.se

Mail: edc16001@student.mdh.se

Telefonnummer: 070 – xxx xx xx

Telefonnummer: 072 – xxx xx xx

Lektor/handledare: Christa Roux Sparreskog

Mail: christa.roux.sparreskog@mdh.se

Ort och Datum: Västerås, 2019-04-16

Nadia Tamar
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Edina Dervisevic

Bilaga 2 – Intervjuguide
1. Vad gör du som specialpedagog/speciallärare/lärare för att hjälpa en elev som har fått
diagnosen dyslexi?
2. När/Hur upptäckte du att din elev har/hade dyslexi?
3. På vilket sätt kunde du enklast upptäcka att din elev ’’har dyslexi’’, var det via
läsningen eller skrivningen?
4. Eftersom du har mött på en elev som har dyslexi, vilka svårigheter befann du dig i
klassrummet då du skulle undervisa i helklass?
5. Hur får du att barnet känner sig inkluderat då de t.ex. ska läsa högt ur en bok varpå
alla får läsa en mening var? Har du suttit bredvid eleven eller har du tillåtit elev
försöka läsa högt inför andra?
6. Vilka svårigheter kan eleven möta på i undervisningen och lärandet då han/hon har
dyslexi?
7. Har du stött på vårdnadshavare som tagit illa vid när dem fått höra att deras barn har
diagnosen dyslexi?
8. Finns det något du vill tillägga mer av bortsett från våra intervjufrågor som du anser är
också viktigt?
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