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SAMMANDRAG________________________________ 

Madeleinè Carlsson   

Dyslexi 

ur ett lärarperspektiv 

 
Dyslexia  

from Teacher’s Point of View 

2010__________________________________________Antal sidor: 30__ 
 
Syftet med arbetet var att genom litteraturstudier och intervjuer ta reda på hur lärare 

arbetar och upplever språk och språkutvecklingen hos elever med dyslexi och vilka 

hjälpmedel lärarna använder till elever med dyslexi. 

      Mina frågeställningar besvarades genom intervjuer och litteraturstudier. 

      Resultat visar tydligt att elever med dyslexi har ett behov av att få längre tid på sig, 

delta i väl förberedda lektioner och få muntliga instruktioner. När det gäller läsning 

och skrivning visar det tydligt att eleverna lätt tappar självförtroendet och intresset 

avtar för att fortsätta läsa och skriva. En ständig oro och ångest finns. Lärarrollen är 

viktig då det gäller att möta eleven på rätt sätt, använda olika arbetstätt genom att 

eleven får vara både i smågrupper och helklass där den traditionella lärarledda 

undervisningen är gynnsam. Resultatet visar även att det finns många och bra 

hjälpmedel för att eleven ska få stöd i sin undervisning vilket överensstämmer med 

specialpedagogens svar och den litteratur jag läst.  

     Specialpedagogen hade stor kunskap och erfarenhet om vad litteraturen säger 

gällande elever med dyslexi. 

__________________________________________________________ 

 
Nyckelord: dyslexi, hjälpmedel, specialpedagog, språkutvecklig, lärarperspektiv. 
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Dyslektikerns gyllene regler 

1. Jag är bra som jag är. 

2. Jag är värld att älska som jag är. 

3. Jag förtjänar att bli accepterad och uppskattad som jag är. 

4. Jag är intelligent, även om jag lär mig på ett annorlunda sätt. 

5. Jag lär mig, även om jag lär mig vissa saker långsammare än andra. 

6. Jag lär mig, även om jag gör det på ett annorlunda sätt. 

7. Jag är flitig – oftare flitigare än andra. 

8. Jag är kreativ – oftare kreativare än andra. 

9. Jag är socialt begåvad – ofta i högre grad än andra. 

10. Jag är uthållig – oftare uthålligare än andra. 

    

                                                                                   (Hintikka & Strandén 2000:135) 
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1  Inledning 

I dagens samhälle krävs läskunnighet. Det skriftliga och muntliga språket avgör om vi 

kan vara delaktig i sociala sammanhang. Genom språket skaffar vi oss hela tiden ny 

kunskap (Ingestad 2009:89).  
     Många barn lär sig läsa innan de börjat i skolan, andra lär sig under sina första år i 

skolan men sedan finns det också barn som har stora svårigheter att lära sig läsa. 

     Lärarens ansvar är stort då det förväntas att de ska lära eleverna att lära sig läsa, 

metakognitivt. De elever som inte ”knäckt koden” och inte är fonologiskt medvetna 

under sina första skolår, kan förväntas utveckla dyslexi och då är det tidiga insatser 

som gäller. 

     När det var dags att välja ämne för mitt examensarbete valde jag att skriva om 

dyslexi. Frågorna var många. Min tanke bakom valet av ämne var att få mer insikt, 

förståelse och kunskap om begreppet dyslexi ur ett lärarperspektiv. Många elever har 

dyslexi och jag ville ta reda på vilken hjälp dessa elever får i skolan. 

 

 
     Rättvisa är inte att alla får lika mycket utan att alla får vad de behöver (Andersson, Belfrage &    

            Sjölund 2006:9). 
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1.1  Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att genom litteratur och intervju ta reda på: 
- hur lärare arbetar och upplever språk och språkutvecklingen hos elever med 

dyslexi 

- vilka hjälpmedel lärarna använder till elever med dyslexi 

 

1.2  Uppsatsens disposition 

Mitt arbete är en uppsats som är baserad på litteratur. Jag har även gjort två 

intervjuer med en specialpedagog och en lärare. Mitt arbete inleds med syfte och 

uppsatsens disposition. Kapitel två beskriver i fyra avsnitt den teoretiska bakgrunden 

med litteratur. Avsnitt ett handlar om dyslexi, vad är det egentligen? Ur ett historiskt 

perspektiv har jag tittat på hur det sett ut tillbaka i tiden. Avsnitt två behandlar 

dyslexi, ett komplext begrepp och då redovisar jag ärftlighet, könsfördelning, 

kännetecken och problem, läsning och skrivning. I tredje avsnittet går jag in på hur 

läraren arbetar med språk och språkutveckling. Jag tar även upp skolsituationen, 

lärarperspektivet och specialpedagogens arbete. Avslutningsvis i avsnitt fyra 

beskriver jag några hjälpmedel och tester. I kapitel tre tar jag upp metod och material 

baserade på litteratur och intervjuer. Lärarintervjuer: metodiska ställningstaganden 

redovisar jag i kapitel fyra. Mina frågeställningar besvaras i resultat och diskussion, 

kapitel fem, där sammankopplingen mellan intervjuerna och litteraturen redovisas 

      I mitt examensarbete har jag använt mig av Nyberg (2000), Strömquist (2006) 

och Svenska skrivregler (2008).  
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2  Teoretisk bakgrund 

Dyslexi är ett komplext begrepp.  Några definitioner av begreppet är följande: 
 

    Dyslexi – nedsättning av läs- och skrivförmågan (SAOL 2006:167). 

  
     För att använda beteckningen dyslexi ska det finnas en bristande överenskommelse mellan   

     förväntade och reella skriftspråkliga färdigheter – problemet är med andra ord oväntat och drabbar    

     i första hand skriftspråket. Den klassiska definitionen av dyslexi går ut på att det rör sig om en  

     allvarlig skriftspråklig funktionsnedsättning, trots en normal intelligens och normalt fungerande  

     sinnen och motorik (Rygvold 2001:15). 

 

     En nyare definition säger att dyslexi är en specifik och språklig baserad svårighet som kan visa sig i   

     såväl läsning som i svårigheter med att tillägna sig färdigheter i skrivning och stavning (Rygvold    

     2001:16). 

 

     Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter med biologisk bakgrund (Andersson och   

     Sjölund 2006:10) 

 

     Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots normal begåvning och trots adekvat  

     pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och skrivsvårigheter (Gillberg  

     och Ödman 1994:16). 

 

 

2.1  Vad är dyslexi? 

Dyslexi är först och främst ett problem som gäller ordavkodning, att på ett snabbt och 

säkert sätt läsa av och känna igen det skrivna ordet (dys = svårigheter, lexia = ord). 

För den som har ett problem med ordavkodningen ligger svårigheten i det 

fonologiska systemet att hantera språkets ljudmässiga sida vilket forskning ger stöd 

för mer och mer, hävdar Høien och Lundberg (1999:5,6). Rygvold (2001:16) håller 

även han med och anser att ett av de centrala problemen hos en elev med dyslexi är 

att de fonologiska svårigheterna påverkar avkodningen. 
 

     Dyslexi är en störning av kodningen av skriftspråket, förorsakat av en svaghet i det fonologiska  

     systemet (Høien och Lundberg 1999:21). 
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     Det finns för närvarande tre olika typer av dyslexi. Fonologisk (auditiv) dyslexi är 

den första – och dominerande – som karakteriseras av svårigheten att skilja på 

ljudmässigt besläktade bokstäver t.ex. b-p, d-t och k-g. Den fonologiska dyslexin 

träder oftast fram i första klass.  Den visuella (ortografisk) dyslexin känner man igen 

på svårigheten att läsa hela ord. Det är näst intill omöjligt att se och känna igen ett 

ord i sin helhet. Blandad (audiovisuell) dyslexi är en kombination av fonologiska 

störningar och visuella svårigheter (Gillberg och Ödman 1994:21). 

     Andersson m.fl. (2006:11) hävdar att dyslexi är ett språkligt problem med 

biologisk grund. Dyslexi har ingenting med intelligens att göra, även ett barn med 

högt IQ kan ha dyslexi. 

     CG och Lindell (1996:6-8) påpekar att dyslexi är vårt vanligaste handikapp och är 

sedan 1991 handikappklassat. Av befolkningen är det mellan 5 och 10 procent som 

har dyslexi. Mellan 15 och 20 procent ligger siffran på när det gäller arbetslösa, 

arbetssökande ungdomar.  Det bör finnas en eller två elever i varje skolklass som har 

dyslektiska besvär. 

 

 2.2  Historisk bakgrund 

Sedan 1800-talet har kunskapen om dyslexi funnits, men det var i mitten av 1900- 

talet som utvecklingen skedde på allvar, menar Gillberg och Ödman (1994:9). 

”Ordblindhet” var någonting som uppmärksammades, fenomenet gjorde att normal- 

eller välbegåvade barn hade svårt för att klara bland annat högläsning och 

rättstavning. Skolan tog till sig kunskapen och började långsamt anpassa sig. 

Skolorna började se till individens behov då man tog hänsyn till handikapp som 

ordblindheten orsakade. 
Detta förde med sig att de ”ordblinda” tilldelades extra tid vid prov och slarvfelen 

bytte benämning från slarv till funktionsstörning. Vid betygsättning blev det nu 

lättare då man kunde ta hänsyn till ordblindheten. De ”ordblinda” barnen möttes nu 

med viss förståelse .  

     På 1970- och 1980- talet stannade utvecklingen och det blev en tillbakagång. 

Istället för att diagnostisera skyllde man istället på sociala och emotionella 

förhållanden, menar Gillberg och Ödman (1994:9,10,14). Att barn med dyslexi var 

berättigade till speciell medicin samt psykologisk och pedagogisk hjälp var inte längre 

aktuellt. När det gällde utbildningarna för speciallärare och lärare existerade inte 
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längre någon undervisning om dyslexi. Intresset för dyslexi ökade igen på 1990-talet 

då forskningen gjorde stora framsteg om orsaksfaktorer och åtgärder. 

Lärarhögskolorna började åter igen att prata om dyslexi som ett handikapp. Även 

skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin tog diagnosen dyslexi på allvar 

vilket är oerhört viktigt för att kunna sätta in adekvata hjälpåtgärder. 

 

2.3  Dyslexi är ett komplext begrepp 

Det finns ingen enkel förklaring till varför man utvecklar dyslexi. Det man har funnit 

vid närmre undersökningar är att man hittat en biologisk störning i vissa 

hjärnfunktioner, menar Gillberg och Ödman (1994:44). Enligt Stadler (1994:20) visar 

nyare neurologisk forskning att dyslexi uppstår då det finns svaghet i en eller flera 

hjärnmekanismer som har betydelse för de språkliga funktionerna och då särskilt för 

den fonologiska förmågan. Det hjärnforskarna har funnit är ”karakteristiska mönster 

och anatomiska bildningar i undersökta dyslektikers hjärnor”. 

     CG och Lindell (1996:23) tar upp att det är cirka 20 procent av de dyslektiska 

barnen som har DAMP (Defekter i fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception). 

Tittar man på DAMP-barnen så är däremot 60-70 procent drabbade av dyslexi. 

 

2.3.1  Ärftlighet 

När det gäller dyslexi och ärftlighet så finns det ett samband, menar Høien och 

Lundberg (1999:193). Det är inte dyslexin som ärvs, det är viktigt att precisera, utan 

det är generna som går i arv. Genarna är arvsanlag. Hos människan består 

arvsmassan av 25 000 till 30 000 gener. När det gäller dyslexi finns det flera 

områden i arvsmassan som är intressanta för uppkomsten. Men man vet inte än vilka 

generna är, hur de samspelar och hur de ärvs från en generation till en annan. 

     När det gäller uppkomsten av dyslexi hos en elev så är det oerhört viktigt att 

komma ihåg att det finns många faktorer som har betydelse och det genetiska arvet är 

bara en av dem (Forskning 2010). CG och Lindell (1996:19) påpekar att det bara 

behövs att en av föräldrarna är anlagsbärare för att generna ska föras vidare. 

     Ovissheter, oklarheter och oenigheten när det gäller forskningen är viktiga 

förklaringarna till varför den genetiska forskningen som handlar om dyslexi inte 

kommit fram till några säkra resultat. Samtidigt som just de orsakerna är 
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”inspirerande gåtor och spännande utmaningar” för att nya forskare ideligen ska 

fortsätta sin forskning (Høien och Lundberg 1999:201). 

 

2.3.2  Könsfördelning 

Enligt flera undersökningar visar statistiken att det är mer än dubbelt så många 

pojkar som flickor som har dyslexi (Gillberg och Ödman 1994: 40). En av orsakerna 

kan vara att pojkar mognar senare än flickor i många avseenden, detta gäller bland 

annat läs- och skrivförmågan. Då det inte finns några studier eller forskning på detta 

kan man inte svara på om det enbart skulle kunna vara pojkars senare mognad som 

är orsaken till högre förekomst av dyslexi. Då det inte finns någon studie eller 

forskning att luta sig mot så kan man bara titta på hur det ser ut i praktiken och där 

har man sett att pojkar har mer problem inom läsning och skrivning.  

     Høien och Lundberg (1999:201) menar att det finns andra bidragande orsaker som 

att det även kan bero på könshormonerna då testosteronet har betydelse för dyslexi. 

Kromosomanomalier som drabbar pojkar kan likaså där vara en förklaring, det man 

känner till då är att orsakerna till inlärningssvårigheterna är fallen med en extra X-

kromosom . 

     

2.3.3  Kännetecken och problem 

Dyslexi är ett dolt handikapp där det inte finns några yttre kännetecken. Stadler 

(1994:20) menar att när vissa kännetecken förekommer tillsammans och bildar ett 

mönster, då kan diagnosen ställas.  

     Det finns flera faktorer hos en dyslektiker, men det gäller att vara observant på 

dem då även dessa kan finnas hos en individ som inte har dyslexi. Men man kan även 

vara dyslektiker utan att ha dessa besvär (Stadler 1994:25, 26). 

Några av dessa faktorer är: 

 blandning av höger och vänster 

 blandning av öst och väst 

 svårt att skilja på b och d 

 osäkerhet om tider, datum och månader 

 svårt att lära in multiplikationstabellen 

 svårt att få siffrorna i rätt ordning vid addition och subtraktion 

 svårt att uppfatta rim 
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Andra symtom som nämns är: 

 långsam språkutveckling 

 tal- och språksvårigheter 

 sen motorisk utveckling 

 brister i visuell perception 

Andra egenskaper hos dyslektiker är: 

 svag sensomotorisk utveckling 

 bristande kroppsuppfattning 

 sen mognadsutveckling 

 långsamhet svag koncentrationsförmåga  

 bristande uthållighet 

 

2.3.4  Läsning 

När det gäller läsning tar Stadler (1994:22) upp att om avläsningen inte fungerar, till 

exempel att den är långsam, hackig och sker med stor ansträngning får inte eleven en 

förståelse för det lästa. Avkodningen kräver så stor energi att förståelsen kommer i 

andra hand och blir då i sin tur bristfällig.  

     kännetecken på en dyslektikers problem vid läsning: 

 läser långsamt 

 har en trevande och hackig läsning 

 läser alldeles för fort och gissar vad det står 

 stannar upp i texten och läser om den 

 kastar om bokstäverna och läser t.ex. bar – bra, börd - bröd 

 vänder på hela ord t.ex. som – mos, mot – tom 

Till följd av en dyslektikers lässvårigheter finns även sekundära symptom som till 

exempel bristfällig läsförståelse och obehagskänslor vid läsning. Eftersom en 

dyslektiker inte gärna läser högt för andra blir läsningen lågmäld och ibland otydlig. 

 

2.3.5  Skrivning 

Stadler (1994:24, 25) anser att en dyslektisk elev som blir missförstådd eller 

kritiserad i sitt skrivande tappar självförtroendet och beredskapen att skriva avtar. 

Detta i sin tur leder till att olusten och motståndet till att skriva blir starkare, vilket 
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kan leda till en ond cirkel där eleven börjar skriva otydligt för att felen inte ska 

upptäckas eller märkas lika bra. Ångesten och oron finns hela tiden där. 

     När det gäller det muntliga har en dyslektiker lätt för att uttrycka sig och muntligt 

formulera sina tankar, men när det ska fästas på papper kommer problemen. Det blir 

svårt, felen uppstår och blir synliga. För eleven är det som ett ”kvitto” på oförmågan 

att skriva. 

     Stadler (1994:25) hävdar att när dyslektiker skriver är det vanligt att de: 

 känner sig osäkra på bokstävers form och ljud 

 utelämnar vokaler 

 kastar om konsonanter 

 glömmer prickar och ringar 

 skriver otydligt (medvetet) för att dölja stavfel 

 spegelvänder bokstäver och siffror 

 

     Stavningsförmågan blir begränsad om man inte läser och skriver. Om man är dyslektiker vet man 

     att man gör felstavningar och försöker kanske därför undvika att skriva, med den påföljd att 

     stavningsförmågan inte förbättras utan ytterligare försämra (Stadler 1994:24). 

 

2.4  Språk och språkutveckling 

En elevs sena språkutveckling hämmas mera om den kombineras med dyslexi och 

därför är det viktigt att tidigt göra sig uppmärksam på barns språkfärdigheter hävdar 

CG och Lindell (1996:29,40). Bornholmsmodellen är ett bra arbetssätt för att arbeta 

med barns språkliga medvetenhet. Språklekar förbereder barnens läs- och 

språkinlärning. Leken hjälper även barnen att läsa och skriva bättre. 

     Andersson m.fl.(2006:11) tar upp en av skolans viktiga uppgift, vilken är att ge 

eleven grundläggande läsfärdigheter och en stor lust att läsa, att en elev med dyslexi 

läser mycket, mer än andra, är viktigt för deras språkutveckling. 

     Som lärare är det otroligt viktigt att ta hänsyn till eleven och ge tid.  Eleven kan lätt 

få en ”black out” fast kunskapen finns, påpekar Gillberg och Ödman (1994:91). 

     Ingestad (2009:89) menar att språkutvecklingen är en medfödd drivkraft där 

språket är redskapet till självkännedom, gemenskap och känslomässig mognad. Det 

är en avgörande betydelse för eleven att vara delaktig i sociala sammanhang. Genom 

språket och tillsammans med andra får vi kunskap och idéer för fortsatt utveckling. 

Därför är arbetssätt som bygger på kommunikation och samtalande ett sätt för elever 
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med dyslexi att bli intresserade och involverade. Birkemo (2001:139) håller med och 

menar att om eleverna i sin undervisning kan koppla något område de är intresserade 

av, behärskar bra eller har kunskap om till läsning och skrivning, upplevs en positiv 

situation i klassrummet, vilket i sin tur leder till goda effekter av de grundläggande 

färdigheterna till språkutveckling. För att förhindra stressen vid inlärningssituationer 

är det viktigt att eleven får känna lyckan av framgång i sitt skolarbete. 

     Hintikka och Strandén (2000:131) anser att datortekniken är ett hjälpmedel med 

en mängd positiva följder för att utveckla språkutvecklingen. Det finns flera speciella 

undervisningsprogram som hela tiden utvecklas.  Positiva följder som kommer med 

datorns användande är ökad motivation, koncentrationsförmåga och självförtroende, 

omedelbar respons, arbeta i sin egen takt, arbetet som eleven utför blir snyggt och 

prydligt och att eleven tycker att det är roligt, vilket är av oerhörd stor betydelse då 

det ska vara lustfyllt att vara i skolan. Talsyntesen (se 4.5.1.) är ytterst viktig för 

eleven, anser Hintikka och Strandén (2000:132) då programmet hjälper eleven att 

förstå sambandet mellan tal och skrift. 

 

2.4.1  Skolsituationen 

Vad gäller elever med dyslektiska tendenser kan man vid skolstart se att mötet med 

bokstäver och skrift förändrar deras självkänsla. Stadler (1994:28) menar att känslan 

av vanmakt infinner sig då barnen märker att det är svårt att läsa och att de inte 

hinner med. Kamraterna börjar dra ifrån och själva förstår de ingenting. Barnet blir 

passivt och framkallar olustkänslor, vilket leder till en ond cirkel som bara förvärrar 

skolgången ännu mera. 

     Då ständigt upprepade misslyckanden gör sig påminda hos en elev med dyslexi 

kan reaktionerna på detta variera. Stadler (1994:27) menar att somliga elever 

försöker göra sig osynliga eller är rädda för kamrater medan andra försöker höja sitt 

eget värde genom att vara den allra roligaste, coolaste eller den mest störande eleven. 

Reaktionerna är naturliga för de starka känslor som eleven bär på då känslan av ett 

lägre värde eller ett misslyckande av någonting som omgivningen ser som viktigt.  

     Då elevens svårighet eller funktionella oförmåga att skriva och läsa visar sig i 

skolan är uppfinningsförmågan och kreativiteten stor för att dölja dessa svårigheter, 

hävdar Stadler (1994:27). Låta bli att dyka upp på dessa aktiviteter är en utväg men 

det finns även alternativ som saknaden av penna och papper eller ont i armen när det 

är skrivdags. Flera elever kan av erfarenhet säga att deras beteende har feltolkats av 
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lärare som istället sett på dem som okoncentrerade och ointresserade eller rent av 

dumma och lata, påpekar Stadler (1994:28). 

      

2.4.2  Lärarperspektiv 

Det är av stor vikt att det finns ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar. Druid 

Glentow (2006:167) påpekar betydelsefullheten av att vara öppen och visa ömsesidig 

respekt. Det är av stor vikt att läraren påpekar hur viktigt det är att man i hemmet 

stödjer barns läs- och skrivutveckling. 

  

     Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa  

     möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (Lpo 94:18). 

 

     Druid Glentow (2006:168) tar upp förslag på vad föräldrar kan göra i hemmet och 

det är bland annat att regelbundet läsa högt, läsa för sina barn kan man aldrig göra 

för mycket. Samtala om det man läst för att se hur läsupplevelsen ser ut. För att 

underlätta barnets skrivande kan dator användas. Det är även av stor vikt att förälder 

visar att det är kul och visa en positiv inställning till kunskap. 

     Det finns mycket att tänka på som lärare till en elev med dyslexi. Strukturerad och 

traditionell lärarledd undervisning är det gynnsammaste sättet för eleven, visar 

erfarenheten (Druid Glentow 2006:169). 

     Vid lektionerna gäller det att: 

 vara generös med tid, det gäller att eleven får extra tid när det gäller inlärning, 

träning och redovisning 

 använda sig av muntliga instruktioner istället för skriftliga. Läsa upp det som 

står på tavlan 

 ge eleven kopior på materialet i förväg på det som ska användas under 

lektionen för att kunna titta igenom det och läsa i lugn och ro 

 aldrig utsätta eleven för oförberedd högläsning 

 

När det gäller redovisningar och prov påpekar Druid Glentow (2006:17o) att det är 

viktigt att vara generös med mycket tid och använda sig av muntliga redovisningar så 

mycket det är möjligt. För att få en lugnare stund vid provskrivning kan den om 

möjlighet finns göras enskilt med en assistent eller resurslärare.  Rygvold (2001:81) 

tar upp engelskan som ett exempel. När en elev med läs- och skrivsvårigheter läser 
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engelska blir det ofta ett nytt problem. Skrivningen orsakar stora problem medan att 

prata och förstå fungerar bättre. Det gäller även att utnyttja de kompensatoriska 

hjälpmedel som finns (se 4.5.1).  

     Upplever eleven att läraren är engagerad och stöttande ökar tilltron och det blir 

lättare att lösa uppgifter, menar Fischbein (2009:51). Det gäller att lägga uppgifterna 

på en lämplig nivå för att eleven inte ska få alltför många misslyckanden vilket leder 

till påverkan av ett negativt självförtroende och en känsla av inkompetens. Det gäller 

även att läraren är kunnig och påläst i olika läsinlärningsmetoder så att eleven får 

bästa hjälp. Forskare hävdar att det fria arbetssättet som blivit vanligare i skolan inte 

är till någon fördel för de dyslektiska eleverna då de bland annat ska söka kunskap på 

egen hand vilket inte blir lätt då eleverna inte förstår vad de läser. Vad dessa elever 

istället behöver ha är en ”välstrukturerad och tydlig inlärningssituation” för att ta sig 

igenom texter, skriver Fischbein (2009:53). Någonting som är väldigt bra för eleven 

är att få arbeta i mindre grupp, vilket även är bra för läraren då det blir lättare att 

göra en bedömning av framstegen hos eleverna. Det är bra att variera mellan att vara 

ensam med eleven, ha en mindre grupp och helklass. 

 

2.4.3  Specialpedagogens arbete 

Specialpedagogen har en mer grundlig utbildning i läsinlärning och läshinder och vet 

hur man skräddarsyr undervisningen för eleven. En sådan pedagog bör finnas på 

varje skola, påpekar Andersson m.fl. (2006:58). 

 

     Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå    

      målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå   

      målen för utbildningen (Lpo 94:10).  

 

     Dyslexitjänst (2010-11-27) tar upp undervisning av enskilda elever, utredningar 

och upprättande av åtgärdsprogram som några av specialpedagogens uppgifter. 

Specialpedagogen har även handledning för föräldrar. 

     Specialpedagogen har hand om specialundervisningen i skolan och 

undervisningen kan ske under enskilda lektioner, i grupp eller att två lärare finns i 

klassen. Det kan vara bra att kombinera dessa arbetssätt, menar Wormnæs 

(2001:312).      
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     Specialpedagogen ger tid för inlärning och handledning då eleven behöver direkt 

vägledning, förklaring och någon som pekar ut. Specialpedagogen fäster 

uppmärksamheten, upprätthåller elevens intresse och koncentration. En viktig 

utgångspunkt är att eleven får en upplagd specialundervisning (Høien och Lundberg 

1999:272). 

      Ingestad (2009:97) anser att specialpedagogisk verksamhet bygger på 

kompensatoriskt synsätt då det särskilda stödet eleven får ska stärka de svaga sidorna 

för att eleven ska komma ifatt sina klasskamrater. Elevens självbild och 

självförtroende är komplext och fokuserar inte enbart på kunskapsnivån utan även 

om ”att vara lika delaktig även när man inte är lika duktig”. 

 

     Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredställelse  

      som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94:13). 

 

2.5  Hjälpmedel 

Då det inte finns något botemedel mot dyslexi gäller det att hitta åtgärder för eleven 

som reducerar handikappet. För en elev med dyslexi kommer läsning och skrivning 

aldrig bli någonting enkelt, men stöd, stimulans och hjälpmedel bidrar till en positiv 

utveckling, hävdar Gillberg och Ödman (1994:90–91).  

 

     Alla som arbetar i skolan skall:  

      ∙ uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och                                                                                           

     ∙  samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande   

     (Lpo 94:17). 

 

2.5.1  Olika hjälpmedel 

En talsyntes behövs för att eleven ska kunna lyssna på text i datorn. Talsyntesen 

förvandlar text till tal. Texter från e-mail, programmenyer och annan information på 

internet kan omvandlas och läsas upp för eleven (Ungkompensation 2010). 

     Läslinjal är en digital ”linjal” som eleven kan följa texten med på skärmen, den 

förstorar upp texten inuti ”linjalen” och underlättar för läsaren att läsa texten. 

Skärmförstorare fungerar på ett liknande sätt (se bild, s. 17) men är mer avsedd för 

att vara ett hjälpmedel för synskadade (Ungkompensation 2010).            
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     Daisy-spelare är en cd-romspelare som har flera funktioner för läsning och 

navigering . Med Daisy-spelaren kan eleven lyssna på vanliga cd-skivor, men den 

används främst för Daisy-talboken där eleven lätt förflyttar sig och hoppar mellan 

kapitel och sidor (Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2010). 

 

2.5.2  Tester 

Gillberg och Ödman (1994:68) tar upp funktionsanalysen, genom den tar man reda 

på varje elevs individuella svårigheter. Funktionsanalysen är en pedagogisk utredning 

med ett verbalt test som pågår i cirka två timmar och där bedöms elevens förmåga till 

ljudanalys, avläsningsteknik, ordförståelse, läsförståelse och läshastighet samt 

stavningsförmåga.  Testet  bör inte göras innan barnet börjat skolan, då det inte är 

meningsfullt. Istället kan man med ordlekar träna barnets språkförmåga. 

     Screeningtest är ett översiktligt test där man tittar på om eleven är i riskzonen för 

läs- och skrivsvårigheter (CG och Lindell 1996:71).  Dyslexiföreningen (2006) säger 

att man kartlägger läs- och skrivförmågan i år 2 samt i år 4 och 7 och gymnasiet år 1. 

Det man tittar på är att eleven befinner sig på en acceptabel nivå för sin ålder. Genom 

screeningtestet får man även fram de elever som behöver utredas vidare. Carlström 

(2007:122) tar upp att när ett screeningtest visat att en elev har lågt resultat är det 

dags att titta på den individuella kartläggningen för att få en mer fördjupad bild av 

elevens färdigheter.  

     Carlström (2007:122) tar upp ett testprogram som heter Provia, utvecklat av 

logopeder, ett testprogram till datorprogrammet Lexia. Provia tar reda på vart eleven 

befinner sig i sin läsutveckling, Styrkor och brister framträder. Efter testresultatet 

visar Provia övningar eleven kan arbeta med i datorprogrammet Lexia. Provia är 

normerat från 6 till 15 år. 

Högläsning av ord, H4 & H5. Eleven läser ett antal ord högt under en begränsad tid. 

Carlström (2007:123) tar upp att testet visar elevens avläsningsteknik och 
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läshastighet (kvantitativ bedömning) samt avkodningsförmågan (kvalitativ 

bedömning). 

     CG och Lindell (1996:72) tar även upp det psykologiska testet som kan vara ett 

nödvändigt alternativ. En klipsk elev som inte vill synas, bråkar, skolkar mycket eller 

hävdar sig på ett sätt som gör att eleven inte passar in i den normala sociala 

genmenskapen, där kan det finnas anledning att fundera på ett psykologiskt test.  

Testet kan via en begåvningsprofil få fram starka och svaga sidor.  
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3  Metod och material 

Då jag valde att skriva mitt arbete ensam var jag fullt medveten om att det skulle bli 

ett tufft arbete att utföra, därför såg jag det som ett bra alternativ att basera min 

uppsats på litteratur. För att få ett lärarperspektiv valde jag att intervjua två 

pedagoger, en pedagog med stor erfarenhet av att arbeta med dyslektiska elever och 

en annan pedagog som inte har någon erfarenhet alls av dessa elever. Gällande etiska 

principer har jag tagit del av Patel och Davidsson (2003:70). Pedagogerna är 

anonyma, jag kallar dem för ”Jenny och ”Eva”. Jag valde dessa två medvetet för att få 

ett bevis på mitt eget tänkande då jag ville veta om mina tankar stämde angående att 

pedagoger i de lägre åldrarna inte har någon erfarenhet alls gällande dyslexi. Jag 

tittade sedan på svaren jag fick för att se vad litteraturen visade.  Innan jag 

genomförde mina intervjuer fick pedagogerna varsitt missivbrev (Stukát 2005:201).  

Intervjuerna spelades in på band för att jag lättare skulle kunna dokumentera svaren 

och för att kunna koncentrera mig på själva intervjun (Nyberg 2000:106). För att vi 

skulle få genomföra intervjun i en lugn och trygg miljö valde pedagogerna att vi skulle 

vara i deras privata arbetsrum (Stukát 2005:40). Slutligen sammanfattade jag 

intervjuerna, där valde jag att ta med det som jag tyckte var viktigast. 

     Mitt arbete är en kvalitativ studie där jag ville ”belysa ett känt område ur ett nytt 

perspektiv” (Stukát 2005:34). Utifrån ett kvalitativt synsätt anser jag genom min 

metod fått svar på mina frågeställningar i mitt syfte.   

     Jag tog hjälp av en bibliotekarie för att om möjligt hitta mer specifik litteratur om 

specialpedagogens arbete. När det gäller litteraturen har jag läst, sorterat och valt det 

mest väsentliga jag hittat, för de frågor jag ville ha svar på.  
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4  Lärarintervjuer: metodiska     
     ställningstaganden      
 

Uppsatsen är en litteraturstudie med två kompletterande lärarintervjuer. Den ena 

pedagogen är lärare inriktad på tidigare år och arbetar med år 1-2  medan den andra 

pedagogen är specialpedagog med inriktning på elever i år 3- 5. Anledningen var att 

jag ville se hur erfarenheten såg ut i de olika grupperna. Jag valde 

litteratur utifrån frågorna jag ställde i intervjuerna (se bilaga 2). Svaren jag fick 

jämförde jag sedan med vad litteraturen visade. 

     Innan intervjuerna fick pedagogerna var sitt missivbrev (se bilaga 1), (Stukát 

205:201) tillsammans med frågorna, vilket jag kände var ett bra val då jag fick 

ingående och genomtänkta svar. Det kändes bra att vi var på pedagogernas 

arbetsrum när intervjuerna gjordes då båda kände att platsen var trygg  

och vi fick vara ostörda (Stukát 2005:40). När det gällde den etiska aspekten är 

pedagogerna anonyma (Patel & Davidsson 2003:70).  Intervjuerna spelades in på 

band, då kunde jag lägga all fokus på pedagogerna vilket är viktigt när det gäller 

att vara lyhörd (Nyberg 2000:106). 

     Genom att göra intervjuer och läsa litteratur har jag fått svar på mina 

frågeställningar. 

     Jag hittade allt jag behövde i litteraturen, förutom när det gällde 

specialpedagogens roll. Det gjorde mig besviken då en av pedagogerna jag intervjuade 

var specialpedagog och hennes arbete intresserar mig. 

     Litteraturen har visat att pedagogernas svar ges stöd av litteraturen. 

      

 

 

 

 

 



21 
 

5   Resultat och diskussion 

Syftet med min uppsats var att genom litteratur och intervju ta reda på hur lärare 

arbetar och upplever språk och språkutvecklingen hos elever med dyslexi och vilka 

hjälpmedel lärarna använder till elever med dyslexi. I min resultatdiskussion 

redovisar jag svaren på intervjufrågorna och visar samtidigt vad litteraturen säger.  

Vad ger intervjuerna för svar jämfört med vad litteraturen säger?                                                     

     Två pedagoger kontaktades och de fick varsitt missivbrev tillsammans med 

intervjufrågorna. Jag valde att lämna ut frågorna tidigare för att kunna få ett mer 

genomtänkt svar.   

     När det gäller den etiska aspekten valde jag att pedagogerna skulle vara anonyma 

(Patel och Davidson 2003:70). I uppsatsen nämner jag fortsättningsvis pedagog 1 

(lärare för de tidigare åren) vid namn ”Jenny” och pedagog 2 (specialpedagog) vid 

namn ”Eva”. Intervjuerna genomfördes enskilt och på deras egna arbetsrum, då det 

skulle kännas tryggt för dem (Stukát 2005:40) . Jag spelade in intervjuerna på band 

för att kunna koncentrera mig på att lyssna (Nyberg 2000:106). Vi förde ingen 

diskussion eller konversation under intervjun utan jag ställde frågorna och 

pedagogerna svarade.  

Jenny     

Jenny är utbildad lärare för de tidigare åren, hon arbetar nu i en integrerad 1-2 klass, 

men har arbetserfarenhet av f-3. Hennes fortbildning och annan utbildning för elever 

med dyslexi handlar enbart om några kvällsföreläsningar.  

     Jenny har ingen erfarenhet alls när det gäller elever med dyslexi, vilket hon själv 

anser beror på att hon arbetar med elever i de tidigare åren. Då eleverna är aktiva 

med att lära sig läsa och skriva kan det vara svårt att veta om det handlar om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi eller om de inte har knäckt koden. Det är för tidigt i år 1 och 

2 att veta om läs och skrivsvårigheterna beror på dyslexi eller någonting annat. 

     Eftersom Jenny inte har någon erfarenhet alls av elever med dyslexi har hon heller 

inga konkreta svar på frågorna, men hon har lite kunskap och förslag om hur lärare 

kan arbeta om det skulle dyka upp en sådan elev. 

     Det är viktigt att som pedagog vara tydlig och arbeta konkret, vilket man ska göra 

med alla elever till exempel jobba med arbetsschema, läsa mycket, men även 

involvera en resurs i klassen om en sådan finns och att alla jobbar tillsammans för att 

stötta eleven.      
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      Det är viktigt att ha mer förståelse då dessa elever blir tröttare fortare (Jenny 2010). 

 

Eva 

Eva är utbildad mellanstadielärare i botten. Efter det har hon gått en 

specialpedagogutbildning. I specialpedagogutbildningen ingick en kurs om läs- och 

skrivsvårigheter men inte någonting som var direkt riktat mot dyslexi. Eva har även 

gått kurser om program som kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. 

     Hackig och trevande läsning där eleven inte får med sig alla bokstäver är ett typiskt 

problem vid dyslexi. Ett annat kännetecken är att eleven vänder på ord, mos blir som. 

Eleven vänder även på bokstäver och vid räkning även på siffror, enligt Eva. Detta 

stämmer med Stadler (1994:22) som påpekar att läsningen ofta är hackig och sker 

med stor ansträngning. Även att eleven kastar om bokstäver och vänder på hela ord 

är vanligt, menar Stadler (1994:22). 

     Enligt Eva finns sekundära följder som dyslexin resulterar i såsom brist i 

självförtroendet och svårt att koncentrera sig då all energi går åt till att läsa en text 

eller skriva. Stadler (1994:22,24) menar att all energi går åt till avkodningen, 

förståelsen kommer i andra hand vilket gör att den blir bristfällig. Det är vanligt att 

en elev med dyslexi lever med dåligt självförtroende. Att bli missförstådd och 

kritiserad i sitt arbete leder till att självförtroendet minskar.  Obehagskänslor vid 

läsning och bristfällig läsförståelse är exempel på sekundära följder. 

     Erfarenhetsmässigt upplever Eva att det är fler pojkar än flickor som har dyslexi. 

Gillberg och Ödman (1994:40) säger att statistiken visar att det är dubbelt så många 

pojkar som flickor som har dyslexi. Orsaker som detta kan bero på är att pojkar 

mognar senare än flickor, detta gäller bland annat läs- och skrivförmågan. Høien och 

Lundberg (1999:201) tar upp könshormonerna, där ser man att testosteronet har 

betydelse för pojkar med dyslexi. 

     För att konkretisera och underlätta för eleven finns det mycket hjälp att tillgå. 

Elevens dyslexi kompenseras med de hjälpmedel som finns, menar Eva. 

 

     Man kan vara glad tycker jag, för framtiden för de här eleverna, att det finns så mycket bra 

     hjälpmedel och det kommer hela tiden nya (Eva 2010). 

     Eva tar upp hjälpmedel man kan använda sig av för att kompensera en elevs 

dyslexi. Det är viktigt att läsa mer än andra elever, bland annat används 

Stjärnsvenska, där eleven läser i olika nivåer som stegras successivt. Ingvar 
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Lundbergs utvecklingsschema i God läsutveckling följs regelbundet för att kolla av 

vart eleverna ligger. Det finns även olika läsinlärningsböcker och material till dem. 

Andra hjälpmedel som används av Eva tillsammans med eleverna är inläst material 

på Daisy spelare (se 4.5.1), scanna in på datorn och använda en talsyntes (se 4.5.1) så 

att eleven inte behöver läsa allt stoff. Ett annat hjälpmedel för eleverna är läslinjal (se 

4.5.1). Hintikka och Strandén (2000:131) tar upp datortekniken som ett hjälpmedel 

med en mängd positiva följder för att elevens språkutveckling ska främjas. För att 

inte språkutvecklingen ska hämmas gäller det att pedagogen hittar ett program som 

passar just den eleven. Talsyntesen är ett program som hjälper eleven att förstå 

samband mellan tal och skrift. Hintikka och Strandén (2000:132) påpekar att 

talsyntesen är ytterst viktig för eleven.  

     Eva menar att en dyslektiker behöver träna mycket på att läsa, men framför allt på 

mellanstadiet då det blir mer att läsa kan det ibland vara skönt att lyssna ibland. 

Eleverna kan i början tycka att det blir pinsamt och jobbigt att använda hjälpmedel i 

klassrummet, därför brukar eleven oftast jobba på annan plats med Eva. Wormnæs 

(2001:312) tar upp att det är bra för eleven att variera arbetssätten, att eleven ibland 

har enskilda lektioner, i grupp eller tillsammans med en extra lärare i klassen. 

Arbetar pedagogen enskilt med eleven finns det extra tid för inlärningen, vilket är 

någonting som dyslektiska elever behöver mycket av, påpekar Høien och Lundberg 

(1999:272). Enligt Eva kan det vara lättare för vissa elever med dyslexi att läsa på 

färgat papper, då framträder den svarta texten och det blir tydligare. När det gäller 

elever som har engelska så är det rimligt att det läggs mera på en muntlig nivå.  

Hennes erfarenhet överensstämmer med det Rygvold (2001:81) skriver om att elever 

som börjar med engelska får problem med skrivningen medans om det läggs mer på 

en muntlig nivå så klarar eleven det ofta på ett tillfredsställande sätt.                                                                                          

     Det är helt individuellt om dyslexi märks mest vid läsning och skrivning. Vissa 

elever skriver bättre än vad de läser och andra läser bättre än vad de skriver men 

ibland är det även både och. Vid riktigt svår dyslexi visas det både vid läsning och 

skrivning, påpekar Eva. Stadler (1994:22) menar att en elevs motstånd och olust till 

att skriva även gäller läsning, det är ingen skillnad då båda kan drabbas. Kritiseras 

eleven eller blir missförstådd i sin skrivning och läsning leder det till att 

självförtroende tappas och ett undvikande till att läsa och skriva för att slippa 

misslyckas. Påföljden blir att eleven kommer in i en ond cirkel där stavnings- och 

läsförmågan försämras istället för förbättras. Bara för att en elev har dyslexi betyder 
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inte det att de har ett dåligt ordförråd, påpekar Eva. Det kan ibland vara väldigt bra. 

Även det muntliga språket kan se väldigt bra ut hos vissa elever, vissa har det inte och 

då måste lärarna jobba språkutvecklande. Druid Glentow (2006:170) bekräftar och 

menar att då de dyslektiska eleverna ofta har lättast att arbeta muntligt till exempel 

vid redovisningar ska läraren använda sig av det så mycket som möjligt. 

     För att jobba språkutvecklande med en elev används ett dataprogram som heter 

Lexia, det har många bra övningar som är språkutvecklande. Med yngre barn är rim 

och ramsor ett bra sätt att arbeta språkutvecklande, uppgifterna i 

Bornholmsmodellen är bra att jobba med, eleverna lär sig bl.a. att särskilja ljud.  Läsa 

och diskutera texter är även det språkutvecklande, menar Eva. CG och Lindell 

(1996:40) bekräftar att Bornholmsmodellen är ett bra arbetssätt för dyslektiska 

elever då man arbetar med den språkliga medvetenheten. Använda sig av språklekar 

förbereder barnen inför läs- och språkinlärningen. Dessutom är språklekar någonting 

som hjälper eleverna att läsa och skriva bättre. 

     En dag för en elev med dyslexi ser inte mer annorlunda ut än för andra elever, i 

alla fall inte i de lägre klasserna. Anpassat material, lättare läsförståelseböcker och 

matteböcker som inte innehåller så mycket lästal är det som blir annorlunda, menar 

Eva. Druid Glentow (2006:169) säger att en dyslektikers dag inte ser speciellt 

annorlunda ut i skolan. Det gynnsammaste för eleven är vanligt strukturerade 

lärarledda lektioner. Där kan pedagogen ge eleven extra tid, läsa upp vad som står på 

tavlan, variera arbetssättet med att dela in klassen i mindre grupper och ibland arbeta 

i helklass. Dessa sätt att arbeta på är bra för alla elever och behöver därför inte 

påverka eleven om att vara annorlunda. Läraren kan även i förväg ge eleven material 

för att i lugn och ro kunna tittas igenom på egen hand. Det kan även ges muntliga 

instruktioner istället för skriftliga.  

     Det är vanligt att elever tror att de är dumma och att bara ”jag” har det här 

problemet, menar Eva. Det gäller att hela tiden prata med eleven och tala om att det 

här problemet är det många som har. Stadler (1994:28) påpekar att flertalet elever 

känner sig dumma genom att de får den reaktionen från sina lärare. Det är lätt att 

elevens beteende feltolkas då eleven lätt kan vara okoncentrerad och allmänt 

ointresserad. Vilket blir missvisande för den drabbade. Det är viktigt att stärka 

elevens själförtroende, visa vilka hjälpmedel som finns och även informera föräldrar, 

menar Eva. Druid Glentow (2006:167) påpekar att det är viktigt att lägga stor vikt på 

samarbetet med föräldrarna. Det är viktigt att vara öppen och visa ömsesidig respekt. 
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För eleven är det betydelsefullt att läs- och skrivutvecklingen stöds i hemmet. Druid 

Glentow (2006:168) har flera bra förslag som kan göras hemma med barnet. Det 

gäller bland annat att läsa mycket och då regelbundet läsa högt, prata med sitt barn 

om läsupplevelsen för att se hur den ser ut. Det är viktigt att man som förälder visar 

att det är roligt och framförallt gäller det att visa en positiv inställning till kunskap. 

     Min slutsats av intervjuerna är att en pedagog som arbetar med elever i år 3-5 har 

betydligt större erfarenhet av elever med dyslexi än en pedagog som arbetar med 

elever i år 1 och 2. Slutsatsen jag drar av det är att i år 1 och 2 vet läraren inte om det 

handlar om att eleven har läs- och skrivsvårigheter eller om de inte knäckt koden än. 

Arbetar man däremot som lärare med elever i år 3-5 är det lättare att se problemet då 

bland annat tester kan göras för att se om eleven har dyslexi. Till sist visade intervjun 

med specialpedagogen att hennes kunskap stämmer överens med vad litteraturen 

säger. 
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7  Avslutning 

Genom att jämföra intervjusvaren och litteraturstudierna har jag fått svar på mina 

frågeställningar. Resultatet visar att lärarna upplever att elever med dyslexi har dåligt 

självförtroende och olustkänslor inför skolarbetet vilket specialpedagogen har 

erfarenhet av, vilket även styrks av Stadler (1994). Det är viktigt att läraren är generös 

med tid och även tänker på att ge muntliga instruktioner (Druid Glentow 2006). 

Enligt specialpedagogen finns det flera bra hjälpmedel för att underlätta för eleven 

och de utvecklas hela tiden. Specialpedagogens roll i språk och språkutvecklingen är 

viktig då det finns mer tid för handledning och inlärning vilket även leder till att 

elevens koncentration och intresse kvarstår. Det är även viktigt att arbeta 

tillsammans med hemmet där man som förälder kan göra mycket, bara genom att ha 

en positiv inställning till kunskap och visa att det är roligt. Det finns inget botemedel 

mot dyslexi därför gäller det att hitta åtgärder för att reducera handikappet. Läsning 

och skrivning kommer alltid att vara svårt men den hjälp som finns bidrar till positiv 

utveckling. Jag fick även besvarat att läraren med arbetserfarenhet av elever i år 1 och 

2 har liten erfarenhet av elever med dyslexi medan läraren med arbetserfarenhet av 

elever från år 3 till år 5 har stor erfarenhet. 

     Med vidare forskning kan man titta mer på specialpedagogens arbete. Där kan 

man följa elevens väg från upptäckt dyslexi till hur pedagogerna arbetar tillsammans 

med föräldrar och elever. 
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Bilaga 1 
 

 
 
Missivbrev 

 
Mitt namn är Madeleinè Carlsson. Jag går nu min sista termin på 
lärarprogrammet på Mälardalens högskola med inriktning språk och 
språkutveckling. Nu när jag är i slutet på min utbildning ska jag skriva 
mitt examensarbete. Jag har då valt att fördjupa mig i dyslexi. 
 
Jag vill veta vad man som pedagog kan göra för att underlätta för eleven, 
hur ser språkutvecklingen ut? Vad finns det för hjälpmedel att tillgå? I 
mitt examensarbete vill jag även ta reda på hur könsfördelningen ser ut, 
är det genetiskt? Hur ser det ut vid läsning och skrivning? 
 
Jag skulle vilja träffa dig för en intervju. Jag garanterar att du är helt 
anonym, i mitt arbete kommer jag varken nämna namn eller skola. 
 
Jag kontaktar dig inom kort för att bestämma en passande tid då vi kan 
genomföra intervjun. Jag bifogar även frågorna jag kommer att ställa till 
dig på intervjun. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning Madeleinè Carlsson 
 
2010-10-20  
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor till specialpedagog och lärare 
 
 
1. Vad har du för utbildning?   
 
2. Har du någon utbildning eller fortbildning när det   
    gäller elever med dyslexi?  
 
 3. Vilka kännetecken och problem har du stött på hos en elev/elever med          
     dyslexi? 
 
4. Har du lagt märke till någon könsfördelning då du haft elever med dyslexi? 
 
5. Hur arbetar du för att konkretisera och i och med det underlätta för en elev med  
    dyslexi? 
 
6. Märker man av en elevs dyslexi mest vid skrivning eller läsning? 
 
7. Hur jobbar du språkutvecklande med en elev som har dyslexi? 
 
8. Hur ser en dag ut för en elev i din klass som har dyslexi? 
 
9. Vilka hjälpmedel har du använt dig av? 
 
10. På vilka sätt kan du som lärare förbättra för en elev med dyslexi? 
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