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Sammandrag     

_______________________________________ 

Sara Söder och Jessika Björklund  

 

Dyslexi 

En fallstudie om kunskaper och stödstrukturer utifrån ett pedagog- och 

rektorsperspektiv 

 

Dyslexia- a case study about knowledge and supporting structures from a 

pedagogue’s and a headmaster’s perspective  

 

År 2010                                                                                                                  Antal sidor: 52 

__________________________________________________________ 

 

Examensarbetet har undersökt vilka kunskaper en klasslärare, en specialpedagog och 

en rektor besitter inom området dyslexi, samt vilka stödstrukturer som de arbetar 

med kring en elev med dyslexi i år 4. Undersökningen utgörs av en fallstudie där 

observationer och intervjuer med relevanta informanter har varit en utgångspunkt 

som sedan kopplats samman med tidigare forskning och teorier inom ämnet.  

     Resultaten i studien har påvisat att informanterna har en viss kunskap inom 

dyslexi, men att samtliga anser att det funnits för lite information kring ämnet i deras 

grundutbildning. I resultatet presenteras att skolan i detta fall erbjuder en väl 

fungerande stödstruktur för en dyslektiker, men att kommunikationen mellan 

samtliga informanter i vissa fall brister och skulle kunna gå att utveckla.  

__________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Dyslexi, fonologisk, stödstrukturer, läs- och skrivsvårigheter, Witting - 

metoden 
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1 Inledning 

Dyslexi är en av västvärldens mest vanliga funktionsstörningar som orsakar 

funktionsnedsättningar hos en individ (Gillberg & Ödman 1994:39). Ett genomsnitt 

visar att minst en elev i varje klass i Sverige har dyslexi och att nio av tio inte får den 

hjälp de behöver (Hedberg Magnusson 2010). Detta beror till stor del på långa köer 

till logopeder och på höga remisskrav. En grundlig utredning krävs dock för att elever 

i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Mats Myrberg, professor vid 

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, påpekar att just 

tillgången av stöd varierar stort och Maria Berg, ordförande i dyslexiförbundet FMLS 

i Uppsala, uttrycker hur rätt hjälpmedel och tidiga insatser kan förhindra att elever 

med dyslexi upplever sin funktionsnedsättning som ett hinder. Brist på kunskap om 

dyslexi kan leda till att elever aldrig får chansen att utveckla sin begåvning och sina 

talanger och de behöver kompetent hjälp för att lyckas övervinna sina svårigheter 

(Gillberg & Ödman 1994:62).  

     Under vår egen lärarutbildning har vi tagit del av litteratur som betonar vikten av 

tidiga och relevanta insatser då det gäller att hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Dock har vi upplevt att denna undervisning kring begreppet dyslexi 

har varit bristfällig. Med detta examensarbete vill vi därför ta reda på vilka 

stödinsatser som genomförs på en specifik skola där vi har valt att genomföra våra 

undersökningar. Anledningen till valet av skola är att vi har kommit i kontakt med en 

elev som nyligen har diagnostiserats med dyslexi, vilket väckte en nyfikenhet hos oss 

kring hur skolan har valt att arbeta vidare med eleven. Vi har i denna fallstudie valt 

att lägga fokus på klasslärare, specialpedagog och rektor för att få en bild av deras 

kunskaper inom området dyslexi och se hur de organiserar stödstrukturer för eleven i 

fråga. För att skolans stödverksamhet också ska kunna skapa förutsättningar för att 

eleven i behov av särskilt stöd utvecklar en självkänsla och motivation är det 

nödvändigt att tillhandahålla inte enbart stöd utan även rätt stöd (Ingestad 2009:97). 

     I Lpo94 (Utbildningsdepartementet 2006:4, 12) beskrivs det hur undervisningen 

ska anpassas efter alla elevers olika förutsättningar och behov. Skolan är ansvarig för 

att de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen får det stöd de behöver 

och att undervisningen därför aldrig kan göras lika för alla. Lärarens uppdrag är att 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till dessa elever.  



6 

 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att genom en kvalitativ fallstudie i en årskurs 4 på en 

kommunal grundskola undersöka vilka kunskaper klasslärare, specialpedagog och 

rektor har inom området dyslexi och synliggöra deras tankar kring själva begreppet. 

Vi vill även få en bild av hur skolan och framför allt rektor, klasslärare och 

specialpedagog organiserar stödstrukturer för en elev med dyslexi för att se 

kopplingen mellan deras kunskaper och det stöd de erbjuder. 

 

1.2 Forskningsfrågor   

- Vad har klasslärare, specialpedagog samt rektor i grundskolans tidigare år för 

kunskaper inom området dyslexi?  

– Hur organiserar klasslärare, specialpedagog och rektor i grundskolans tidigare år 

stödstrukturer för en elev med dyslexi? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är uppdelad i sju olika avsnitt. Avsnitt två behandlar 

forskningsbakgrunden där tidigare forskning och teorier bearbetas och ger en 

förklaring till vad dyslexibegreppet innebär och vilka stödstrukturer skolor kan arbeta 

med för att hjälpa elever i behov. I det tredje avsnittet presenteras de metoder som 

använts under fallstudien och valet av dessa diskuteras även i det femte avsnittet. Det 

fjärde avsnittet redovisar de resultat som framkommit i intervjuer och observationer 

och dessa resultat diskuteras och analyseras sedan i det sjätte avsnittet. I avsnitt sju 

beskrivs vilka slutsatser som har kommit fram under examensarbetets gång och hur 

vidare forskning kring ämnet skulle kunna gestaltas.   
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2 Forskningsbakgrund  

2.1 Dyslexins historia 

Läsförmågan i Sverige kom att öka först efter att den allmänna folkskolan bildades 

1842. I takt med att samhället sedan genomgick förändringar under 1900-talet 

började det ställas högre krav på en läs- och skrivförmåga, vilket bidrog till att 

läsningen fick ett överlevnadsvärde (Ors 2009:119). Då dagens och morgondagens 

samhälle kräver en god läs- och skrivförmåga av sina medborgare innebär dåliga 

kunskaper i läsning och skrivning en funktionsnedsättning hos individen (Ejeman & 

Molloy 1977:221). I skolan bygger också numera nästan all inlärning på att eleverna 

kan läsa och skriva (Høien & Lundberg 1999:9).   

     Vetskapen om dyslexi har funnits sedan slutet av 1800-talet och började utvecklas 

på allvar under mitten av 1900-talet. Ursprungligen användes begreppet 

”ordblindhet” för normal- eller välbegåvade elever som hade svårigheter med 

exempelvis högläsning och rättstavning (Gillberg & Ödman 1994:9), men det är en 

term som idag undviks i Sverige då den lätt för tankarna till problem med synen, 

vilket inte är fallet. Dessutom låter det som om dyslexi är ett tillstånd som är omöjligt 

att förbättra (Lundberg 1999:106).  

     Under 1950-talet publicerades en avhandling om ”specifik dyslexi” eller ”medfödd 

ordblindhet” och detta skapade en mer uppmärksammad syn på dyslexi i Sverige. 

Olika metoder började utarbetas för att underlätta läs- och skrivinlärningen för de 

elever som hade svårigheter inom området. Under 1970-och 80-talen fanns bland 

annat åsikten att psykiska problem till stor del låg till grund för elevernas läs- och 

skrivsvårigheter och ett antal fasta åtgärder bedömdes kunna lösa samtliga elevers 

svårigheter. I skolan ansågs eleverna inte heller behöva träning i läsning och 

skrivning, utan de skulle helt enkelt få mogna i sin egen takt. En uppmuntrande 

attityd skulle bidra till att skapa trygghet hos eleverna och på så sätt hjälpa dem att 

utveckla färdigheter såsom läsning och skrivning (Gillberg & Ödman 1994:13). På 

1970-talet började även en fonologisk förklaringsmodell att intressera forskarna. 

Detta synsätt öppnade upp för nya forskningsfält inom dyslexin med fokus på den 

fonologiska förmågans samband med läs- och skrivsvårigheter hos individen. Studier 

under 1980-talet bekräftade även tidiga teorier om detta samband och bland forskare 

idag råder stor enighet om att svagheter i de fonologiska faktorerna är en stor orsak 



8 

 

till dyslexi (Myrberg 2007:28, 31–32). Under denna period stagnerade dock 

utvecklingen kring dyslexi och all behandling utgick ifrån ett och samma perspektiv 

där samtliga läs- och skrivsvårigheter förklarades utifrån sociala och emotionella 

förhållanden hos individen (Gillberg & Ödman 1994:13–14). Inte förrän i början av 

1990-talet märktes en förändrad attityd gentemot dyslexi i det svenska samhället. 

Den började nu betraktas som ett handikapp och inom skolhälsovården och barn- och 

ungdomspsykiatrin togs nu diagnosen dyslexi på allvar. Sandström Kjellin (2004:31, 

34, 194) beskriver att debatten under 1990-talet både fokuserade på ett 

interaktionistiskt perspektiv och ett individperspektiv. Det första handlar om hur 

interaktionen som sker vid undervisningstillfällena påverkar en elev med läs- och 

skrivsvårigheter positivt eller negativt. Det interaktionistiska perspektivet lägger 

ansvaret för bristande läs- och skrivinlärning på undervisningen. Individperspektivet 

inriktar sig istället på en brist hos eleven och dennes fonologiska medvetenhet. 

Debatten framhöll också att pedagoger ofta undviker att använda ordet dyslexi och 

nämner hellre läs- och skrivsvårigheter. Trots att forskning redan då påvisade att det 

finns en genetiskt betingad orsak till dyslexi valde många pedagoger att inte ta till sig 

denna kunskap, då en dyslexidiagnos ansågs ge en alltför negativ klang. I de 

intervjuer som nämns i boken framkommer det att pedagoger även under 2000-talet 

kan vara motvilliga till att benämna begreppet dyslexi. De pedagoger som intervjuats 

av Sandström Kjellin har ett tydligt individperspektiv och lägger gärna ett stort 

pedagogiskt ansvar på föräldrarna. En orsak till detta kan vara att de helt enkelt inte 

har tillräckliga kunskaper kring fenomenet, menar Sandström Kjellin. 

2.2 Dyslexins definition, kännetecken och orsaker 

Ordet dyslexi har sitt ursprung i grekiskans dyslexia där dys står för svår och lexis för 

tal och ord och är idag ett samlingsnamn för specifika läs- och skrivsvårigheter 

(Johansson & Madison 1998:7). För att försöka förklara dyslexi behöver det först 

klargöras att den verkliga orsaken till den inte är emotionella störningar, avsaknad av 

social och kulturell stimulans eller svagheter inom det intellektuella (Johansson & 

Madison 1998:11). Det finns inget kännetecken som ensamt kan fastställa om det är 

en fråga om dyslexi, utan det är endast när ett antal kännetecken tillsammans skapar 

ett mönster som det går att ställa en diagnos (Stadler 1994:9–10, 13, 20, 21, 27). 

Dyslexi förekommer i olika former och i olika grader och det måste betonas att alla 
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som har svårigheter med läsning och skrivning inte har dyslexi. Dyslexi är en specifik 

läs- och skrivsvårighet som trots åtgärder som underlättar inlärningen ändå aldrig 

riktigt försvinner. Svårigheterna kan inkludera antingen både läsning och skrivning 

eller endast en av dem och genom att eleven undviker någon av dessa aktiviteter blir 

han eller hon relativt osynlig i sin svårighet. Dyslexi existerar dock inom alla 

samhällsklasser och kulturer och på alla intelligensnivåer. Detta innebär att 

dyslektikerns läs- och skrivförmåga skiljer sig från den allmänna intelligensnivån. 

Dock påpekar Stadler att det är enklare att upptäcka dyslexi hos en elev som har 

normal till hög intelligensnivå.  

     Kännetecknen för dyslexi är inte alltid explicita, men ett antal symptom som bör 

uppmärksammas är, enligt Lindell och Lindell (1996:32–33) att eleven:  

- har en långsam, trevande och knagglig läsning 

- läser för fort och gissar 

- läser fel på småord 

- hoppar över ord och ändelser eller lägger till dem 

- kastar om bokstäver 

- sluddrar över komplicerade ord 

- har ovanligt dålig handstil 

- trycker pennan hårt mot papperet och skriver ovanligt långsamt 

- tappar prickar över bokstäver 

- vänder bokstäver av exempelvis b och p eller b och d åt fel håll 

- förväxlar tecken, exempelvis plus och minus 

- uttalar ord som är vanligt förekommande i elevens ordförråd fel 

 - är antingen utåtagerande eller tillbakadragen  

-glömmer hemuppgifter och böcker 

- tycker att skolan är tråkig och undviker att läsa och skriva                        

 - döljer sin osäkerhet kring språket genom att tala tyst och otydligt 

- har svårt att lära sig klockan 

- har svårt att skilja på höger och vänster 

- har svårt att lära sig främmande, nya ord 
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Orsakerna till dyslexin kan, enligt läsforskaren Ewa Malmquist, ofta vara svåra att 

avgöra då läsning och skrivning innebär invecklade processer där flera faktorer 

samverkar (Ejeman & Molloy 1977:224). Under åren har det genomförts omfattande 

forskning inom området dyslexi för att försöka påvisa orsakssammanhang till 

funktionsnedsättningen (Madison & Johansson 1998:11), men eftersom det råder viss 

oenighet kring orsaksfaktorerna bland forskare även idag bevisar det att definitionen 

av dyslexi är svårtolkad (Stadler 1994:14–15). Många forskare har dock som tidigare 

nämnts lagt fokus vid en fonologisk förklaringsmodell (Myrberg 2007:30–35):   

 

 •Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja 

mellan olika närliggande ljud i språket. Det kan visa sig genom att man har 

svårigheter att uppfatta rim eller att bygga nya ord genom att byta ut stavelser. 

•Bristande fonologiskt arbetsminne innebär svårigheter för läsaren att komma 

ihåg det han eller hon just har läst. Början på ordet eller meningen glöms bort innan 

läsaren kommit till punkt. 

•Bristande fonologisk ordavkodning innebär att det tar lång tid för läsaren att 

hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd.      

 

Ovan nämnda svårigheter förekommer, enligt Myrberg, enskilt eller i kombination 

med varandra, i varierande omfattning. Den vanligast förekommande svårigheten är 

dock stavningen, samt att läsa med förståelse och flyt. Forskning har visat att endast 

en tiondel av samtliga dyslektiker har problem med alla tre faktorer samtidigt, 

påpekar Myrberg.  

     Lindell och Lindell (1996:25) benämner också den fonologiska aspekten. De 

använder sig av termerna visuell, auditiv och audio-visuell dyslexi. Visuell dyslexi 

handlar om hur individen har svårt att uppfatta en sammanhållen ordbild och därför 

måste ljuda sig fram för att kunna utläsa ordet. Personen behärskar inte alltid 

ändelser och bokstäver och misstar sig många gånger på småord. Auditiv dyslexi 

innebär att individen har en ljudosäkerhet. Här utgår personen ifrån hur det skrivna 

ordet ser ut (ordbilden) och därför bygger läsningen ofta på antaganden, vilket kan 

leda till att läsningen blir inexakt. Den audio -visuella dyslektikern innehar en 

kombination av båda funktionsnedsättningarna.  

     Även Høien och Lundberg (1999:18, 21–23) redogör för hur olika strategier och 
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processer påverkar ordavkodningen. De beskriver hur avkodningssvårigheter är ett 

huvudkännetecken vid dyslexi och att avkodning och förståelse är två centrala 

förmågor som läsprocessen bygger på och som behövs för att få den att fungera. De 

presenterar två strategier i avkodningsprocessen: den fonologiska (ordets muntliga 

framställning) och den ortografiska (ordets visuella framställning). Høien och 

Lundberg (1999:16) tar upp hur omfattande forskning uppvisar att den 

grundläggande svårigheten vid dyslexi kan spåras till svagheter i just 

avkodningsprocessen.  

     Det finns olika omständigheter som har inverkan på en individs läsning och 

skrivning. Nedanstående modell gestaltar just vilka faktorer som kan ha betydelse för 

personer med läs- och skrivsvårigheter och hur de fonologiska faktorerna har direkt 

inverkan på just dyslexi: 

 

Figur 1: Visar de fonologiska faktorernas direkta påverkan på dyslexin, men även skillnader 

mellan personer med läs- och skrivsvårigheter kontra dyslektiker (Jacobsson 2006:3).                                                                                                                 

 

Dyslexi är en funktionsnedsättning som ofta anses delvis bero på ärftliga faktorer 

(Lundgren & Ohlis 2003:10). Det är dock viktigt att inse att individen i fråga inte 

ärver svårigheterna, utan egenskaper som så småningom kan riskera att leda till läs- 

och skrivsvårigheter. Även om forskarna länge har haft vetskapen om att dyslexi till 
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stor del är ärftlig, förekommer inga tecken som tyder på att en specifik gen hos 

individen orsakar dyslexin (Myrberg 2007:37). Det handlar istället om hur ett antal 

gener genomgår förändringar som sedan inverkar på den språkliga förmågan.  

2.3 Pedagogiska stödstrukturer 

2.3.1 Bakgrund 

Det finns bevarade protokoll från en prostvisitation i Norrbotten 1720 där 

metodanvisningar för läsinlärning tydliggörs (Stadler 1994:44–47). Protokollen 

påvisar tankar kring läsmetodik i Sverige under denna tid. Många av de idéer som 

framhålls fungerar även idag, bland annat vikten av ordning och struktur och att det 

inte bör gå för fort fram. Prosten belyser också vikten av att bygga vidare på elevens 

förkunskaper, samt att göra uppehåll mellan meningar, läsa noggrant och också att 

fokusera på det man läser för att sedan kunna återberätta innehållet med egna ord. 

Något som däremot går emot dagens teorier är prostens uppmaning till att ingen 

läsning bör ske förrän stavningen är inlärd. Stadler skriver att denna bokstavsmetod 

tros ha varit fördelaktig för dyslektiker då den förespråkade tydlighet och struktur. 

Den kom dock under mitten av 1800-talet att ifrågasättas, men hängde kvar långt in 

på 1900-talet. Ljudmetoden konkurrerade så småningom ut bokstavsmetoden. Syftet 

med metoden är att ge en säkerhet i rättstavning och avkodning. Övningarna går ut 

på att eleven ska uppnå en ljudsäkerhet och bokstavskännedom för att på så sätt 

förstå det nära sambandet mellan ljud och bokstäver, som fungerar som byggstenar 

till ord och meningar. Ljudmetoden är en strukturerad, syntetisk inlärningsmetod 

där största vikt läggs vid språkets delar för att sedan övergå till en helhet i form av 

skrivna texter och meningar. Kritik har dock riktats mot att ljudmetoden kan bidra 

till sämre läsförståelse då övningarna som används har känts en aning föråldrade 

med ord som inte ingår i elevernas vardagsspråk, exempelvis os.  

     Frylmark (2005:7) tar upp hur specialundervisningen tidigare inriktade sig på ett 

mer kvantitativt arbetssätt, det vill säga, metodiken gick ut på att elever med läs- och 

skrivsvårigheter fick mer läs- och skrivuppgifter. Det lades ingen större vikt vid att 

belysa kopplingen mellan det talade och det skrivna språket. Dock belyste forskning 

under bland annat 1980-och 90-talen att det finns en tydlig koppling mellan språklig 

medvetenhet (medvetenhet om språkets uppbyggnad och funktion) och läs- och 

skrivförmågan. Frylmark hävdar dock att en god språkmedvetenhet inte räcker för att 
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uppnå en lyckad läs- och skrivinlärning, utan detta måste även kombineras med en 

god språklig förmåga.  

2.3.2 Metoder och hjälpmedel 

Fischbein (2009:53, 56) hävdar att lärarutbildningen tenderar att ge lärarstudenter 

bristfälliga kunskaper kring olika metodiker och insatser som kan användas för att 

stödja elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. Lärare behöver kunskaper inom 

ett flertal läsinlärningsmetoder för att kunna välja den metod som är mest lämpad för 

respektive elev. Det stöd eleven får är dock inte enbart beroende av dennes svårighet, 

utan det har även att göra med hur verksamheten i skolan är organiserad. Dock är det 

inte enbart organisationen som avgör hur elevens framsteg kommer att se ut, utan 

lika avgörande är lärarens arbetssätt och inställning till elevens svårighet. 

     Stadler (1994:43) menar att det är sällsynt att pedagoger tillämpar en och samma 

metod för god läs- och skrivinlärning. Genom att kombinera och blanda olika 

metoder är det lättare att individualisera i en lärandesituation för elever med olika 

behov.  

     Den psykolingvistiska metoden, också kallad Wittingmetoden, handlar precis som 

ljudmetoden om att förstå sambandet mellan ljud och bokstäver (Stadler 1994:48–

49). Denna metod är dock mer strukturerad och konsekvent då den delar upp 

konsonantljud och vokaler för sig. Sammanljudningen startar emellertid inte förrän 

eleven har befäst alla tio vokaler, samt bokstaven L. Sedan sker bokstavsinlärningen i 

en bestämd ordning som inte är enligt alfabetisk ordning. Wittingmetoden används 

ofta som ominlärning om den första läsinlärningen har felat. Många dyslektiker talar 

om att de med hjälp av denna metod uppnått en läsfärdighet även som vuxna. 

Wittingmetoden är alltså indelad i två tillämpningsområden. Maja Witting menar att 

det dels handlar om ominlärning då individer med läs- och skrivsvårigheter måste 

lära om, dels om nyinlärning där det handlar om att lära sig att läsa och skriva för 

första gången (Ejeman & Molloy 1977:80). Høien och Lundberg (1999:17, 285) 

betonar också vikten av att arbeta med bokstavssekvenser (stavelser, morfem, hela 

ord) för att undvika att dyslexielever tar vägen förbi ljudningen och istället lär sig att 

känna igen bokstavsmönster. De menar också att en större språklig medvetenhet hos 

eleven främjar både avkodning och stavning.  

     Under 1960-talet växte LTG -metoden (läsning på talets grund) fram i Sverige 
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(Ejeman & Molloy 1977:74–75). Arbetssättet inriktar sig på att utgå ifrån elevernas 

egna språk vid läsningen. Det är en kombinerad metod som består av både analytiska 

(från helhet till delar) och syntetiska (från delar till helhet) aspekter med fokus på det 

analytiska. LTG -metoden används främst i den inledande läsundervisningen och 

läraren bör vara bekant med traditionell läsinlärningsmetodik för att kunna 

individualisera svårighetsgraden för eleverna. I undervisningssituationen är eleven 

aktiv och läraren fungerar som handledare. Eleven kan exempelvis rita en bild för att 

sedan tala om för läraren vad som ska stå skrivet intill denna. När eleven är 

medverkande skriver läraren texten vid bilden och eleven fyller sedan i skriften och 

övar på så vis delfärdigheter i skrivning. Läroböcker förekommer alltså inte under 

denna form av undervisning, utan det är elevens språk som står i centrum.  Läraren 

bör dock ha i åtanke att eleven måste ha färdigheter i att kunna planera och 

strukturera den egna inlärningen och att metoden också är inriktad på förståelse. 

Elever som har svårigheter med läsning och skrivning och ännu inte har förstått 

kopplingen mellan ljud och tecken kan behöva hjälp av läraren i form av stödläsning 

(Stadler 1994:52–53). 

      En metod som testats i såväl Sverige, Norge, USA och Spanien och som haft 

positiva effekter på elevers språkutveckling är MIR -metoden (Heimann & Gustafson 

2009:199–201). Den innebär att eleven under lekfulla och motiverade aktiviteter får 

chansen att utveckla sin förståelse och ortografiska avkodning, men den kan även ge 

stöd för den fonologiska avkodningen. MIR -metoden utgår ifrån de tre byggstenarna 

multimedia, interaktion och recasting: 

 

Multimedia: Genom olika program får eleven laborera med språket och skapa text 

som känns meningsfull för den. När eleven skriver ned ord får han eller hon direkt 

återkoppling på dataskärmen genom text, animation och ljud. Om exempelvis eleven 

skriver ”hunden jagar benet”, visar skärmen den visuella bilden av elevens valda ord.  

 

Interaktion: Det är viktigt att läraren är en del av lärandeprocessen. Det som 

uppkommer på dataskärmen skapar en grund för samtal, som läraren bör följa upp. 

Feedbacken ska dock inte bestå av styrning, utan istället ge eleven inspiration och 

stöd.  
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Recasting: Läraren förtydligar det eleven har förmedlat på dataskärmen, utan att 

direkt rätta eleven. Det kan se ut på det sätt att eleven först skriver ”hunden jagar 

benet”. På skärmen visas då en animering av det eleven skrivit. En digital röst läser 

upp det som eleven skrivit. Eleven får sedan kommentera texten och läraren 

omformulerar för att göra texten mer levande, exempelvis ”ja, hunden jagar efter det 

saftiga köttbenet”.  

Heimann och Gustafson (2009:202) menar att intensivare lärandetillfällen och 

elevens intresse för uppgiften är viktigare än att uppnå en kvantitet av upprepade 

lärtillfällen.  

     Då det kommer till hjälpmedel som kan användas för att skapa en stödstruktur för 

elever med dyslexi tar Lundgren och Ohlis (2003:22) upp exempel såsom talböcker, 

kassettböcker, talsyntes och digitalböcker. Høien och Lundberg (1999:290) 

rekommenderar också all form av databaserad träning.    

2.3.3 Det pedagogiska arbetet 

Eftersom en människa inte orkar med ständiga misslyckanden är ett av skolans 

viktigare uppdrag att se till att elever med läs- och skrivsvårigheter får det stöd de 

behöver för att uppnå sina mål (Ejeman & Molloy 1977:221). Fischbein (2009:51, 55) 

skriver om att det har konstaterats att lärarens sätt att undervisa hänger samman 

med elevernas förmåga att övervinna sina svårigheter och behärska sitt eget lärande. 

Genom att vara en hängiven och stödjande lärare skapas en större självkänsla och 

tilltro till sin egen förmåga hos eleven. Det är viktigt som lärare att ställa krav på 

eleven, men inom realistiska ramar, skriver Fischbein. Något som framhålls som 

betydelsefullt i det pedagogiska arbetet är att läraren upplever sig själv vara 

kompetent, att den innehar specialpedagogiska kunskaper samt har ett fungerande 

samarbete med elevernas föräldrar. Lärare måste även ha en förståelse för att det 

egna handlandet får konsekvenser, både positiva och negativa. Därför är det viktigt 

med ett tydligt ledarskap.   

     Om en pedagogisk lärandesituation gällande elever med särskilda läs- och 

skrivsvårigheter ska bli lyckad finns det ett antal aspekter som läraren bör ta hänsyn 

till (Ejeman & Molloy:221): 

- fånga upp de situationer där eleven tidigare känt sig misslyckad och besviken 

- undvika situationer som kan bidra till att eleven får en känsla av uppgivenhet, utan 
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istället utgå från situationer som eleven kan behärska  

- hjälpa eleven att övervinna hinder genom att vara kreativ i sina lösningar 

- ge positiv och konstruktiv respons och se alltid till att avsluta innan eleven tappar 

sin koncentration  

 

Specifika åtgärdsförslag för dyslektiker är enligt Johansson och Madison (1998:31–

32):  

- elevens placering i klassrummet bör vara så nära läraren som möjligt för att denne 

ska kunna urskilja talarens munrörelse och kroppsspråk och få uppleva tydlighet i 

skrift och tal. 

- en sammanljudningsteknik vid läsundervisningen bör användas för en ökad läslust. 

- en läsuppgift som läxa bör genomföras varje dag tillsammans med en vuxen och 

successivt öka i omfång, detta för att dyslektikern tidigt ska vänja sig vid att 

formulera sig skriftligt för att stärka sitt självförtroende.  

- daglig högläsning bör ske, fast aldrig oförberett. 

- individuell lärarhjälp bör i hög utsträckning finnas tillgänglig. 

- läsintresset bör stimuleras på olika sätt, exempelvis genom ett gott samarbete med 

bibliotek. 

- utvärderingar bör ske fortlöpande.  

 

Fischbein (2009:56) tillägger att även gruppstorleken har stor betydelse för elevernas 

framsteg. Genom att skapa mindre grupper blir det lättare för läraren att göra 

individuella bedömningar av eleverna. Det optimala är att ibland ha eleverna i små 

grupper, ibland i helklass och ibland ensam med en elev. En förutsättning för att en 

elev inte ska känna sig utpekad eller annorlunda är att det finns ett positivt klimat 

med ett gott hänsynstagande i klassen.  

     Frylmark (2005:16) betonar också vikten av att elever med läs- och 

skrivsvårigheter får utökad läs- och skrivtid och att muntliga prov kan fungera som 

ett komplement för att underlätta för eleverna. Hon menar att åtgärderna och 

övningarna som valts ut att arbeta med inte bör integreras med övrig inlärning utan 

istället inriktas på huvudproblemet. Frylmark anser också att det är viktigt att 

schemalägga träningstillfällena som har planerats av specialläraren för att skapa en 

regelbundenhet. Det kan även vara relevant att ge eleven träningsläxor om det bidrar 
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till att underlätta elevens vardag. 

     Läraren bör ha i åtanke att en läs- och skrivsvag elev kan stöta på svårigheter i alla 

ämnen och att detta ofta kan leda till att han eller hon tappar tron på den egna 

inlärningsförmågan och kan på så sätt få ett negativt synsätt på hela skolsituationen 

(Høien& Lundberg 1999:268). En annan aspekt som läraren, enligt Frylmark 

(2005:13), bör ta till sig är att det viktigaste inte är att sätta en etikett eller en diagnos 

på läs- och skrivproblemen, utan att lärare, föräldrar och elev tillsammans gör en 

beskrivning av hur svårigheten gestaltar sig samt hur åtgärderna ska utformas.  
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3 Metod  

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi och fallstudier 

En kvalitativ forskningsstrategi handlar, enligt Stukát (2005:31–33), om att lägga 

tonvikten på att tolka det resultat som framkommer i en studie utan att förenkla och 

dra allmänna slutsatser, samt att undvika att förutsäga resultatet av det som ska 

undersökas. Vi har valt denna strategi då dess fokus just ligger på att beskriva och 

analysera specifika och enskilda fall, jämfört med en kvantitativ forskning som 

inriktar sig på att få en mer allmän och generaliserad bild av en undersökning. I den 

kvalitativa forskningsstrategin utförs mer djupgående studier för att skapa förståelse 

kring och tolka ett specifikt fenomen, vilket är just syftet med vår undersökning.  

     För att genomföra en kvalitativ forskning kan det vara lämpligt att fokus ligger på 

att ingående studera en särskild person, händelse eller företeelse (Stukát 2005: 33). 

Genom att koncentrationen ligger på ett specifikt fall kallas detta för fallstudie. 

Användbara metoder inom en sådan studie är intervjuer och observationer som 

skapar en djupare förståelse hos den undersökande. Det är inte nödvändigt att 

undersökningen är kvalitativ när en fallstudie utförs, men Denscombe (2009:62) 

menar att det är att föredra. Høien och Lundberg(1999:34) anser dessutom att 

fallstudier är ett utmärkt sätt att studera dyslexi på då en specifik studie kan ge en 

mer allsidig och rikare bild av funktionsnedsättningen, eftersom den studeras enskilt 

och träder fram i sin helhet på ett mer naturligt sätt.   

3.2 Datainsamlingsmetoder  

3.2.1 Intervjuer 

I en forskningsintervju, menar Stukát (2005:37–41), finns det stora krav som innebär 

att forskaren tydligt måste motivera och förklara både sina intervjufrågor och sin 

tolkning av resultaten. I en strukturerad intervju finns ett bestämt intervjuschema 

där både frågor och dess ordningsföljd är strikta och där svängrummet för de 

inblandade inte är så stort då svarsalternativen ofta redan är fastställda. Denna typ av 

intervju kan liknas vid en enkätundersökning då den ofta framkallar liknande svar 

och resultatet blir begränsat. I den ostrukturerade intervjun är intervjuaren 

medveten om vilket område denne vill undersöka, men frågorna ställs dock utefter 

hur situationen utvecklar sig. Den semistrukturerade intervjun har ett antal färdiga 
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frågor, men följer även upp det som uppkommer i den intervjuades svar, utan att 

tappa tråden. Följdfrågor kan hjälpa till att förtydliga och öka förståelsen samt ge en 

mer djupgående bild av det studerade. I vår studie kändes det lämpligt att använda 

oss av en semistrukturerad intervju då denna ger mer utrymme till att ställa just 

följdfrågor då något eventuellt känns oklart.  

     Stukát (2005:41) hävdar att det ibland är lämpligt med två personer som 

intervjuar. Detta för att effektivisera intervjun och för att olika personer kan uppfatta 

och uppleva saker olika och på detta sätt går det att få ut mer av intervjun och det blir 

lättare att hålla fokus.  

     Fältintervjun är den mest förekommande typ av intervjun, enligt Stukát 

(2005:40). Intervjun genomförs på informantens hemmaplan/arbetsplats, då denna 

miljö är mer välbekant för honom eller henne. Miljön bör vara ostörd och lugn och 

informanten bör ha inverkan på val av plats. Lämpliga hjälpmedel att använda sig av 

vid intervjutillfällen är exempelvis bandspelare, vars ljudupptagning senare 

transkriberas och analyseras. Just detta upplägg som beskrivs valde vi att använda 

oss av i vår studie. 

3.2.2 Observationer 

Genom att använda sig av observationer går det att ta reda på om de personer som 

intervjuats faktiskt genomför det de säger i praktiken (Stukát 2005:49–51). I 

observationerna går det att få kunskap kring en situation som är hämtad i sin 

naturliga miljö, vilket skapar en konkret bild av det som undersöks. Det är dock 

viktigt att veta exakt vad, när och vem som ska observeras och vilken roll 

observatören ska inta. En deltagarobservation handlar om att observatören deltar i 

den miljö den observerar i, men samtidigt gör allt för att undvika att distrahera eller 

förändra den. En deltagande observatör får chansen att ingå i miljön och därmed 

också ta del av dess värderingar, kunskaper och sociala samspel. En osystematisk 

observation handlar i sin tur om att observatören iakttar utan att störa processen och 

denna metod används ofta som ett komplement till andra metoder för att få en 

helhetsbild. Loggskrivande kan fungera som ett stöd vid observationstillfällena. Det 

bör dock beaktas att informanterna kan bete sig konstlat när de är under observation.  

Vi lade fokus på en osystematisk observation för att utan att störa kunna observera 

lärarens arbete och därmed få svar på våra frågeställningar.   
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3.3 Urval 

Denscombe (2009:53) menar att då en kvalitativ forskning utförs är det inte alltid 

viktigast att analysera det som känns mest karakteristiskt för ämnet som undersöks. 

Istället kan uppmärksamheten riktas mot de informanter som ger den mest relevanta 

informationen kring ämnet, på grund av att de exempelvis är bäst, sämst eller mest 

extrema i sitt synsätt. Även Stukát (2005:62) hävdar att urvalet i kvalitativa studier 

inte behöver vara baserat utifrån det representativa, utan syftet kan vara att få ett 

resultat av olika uppfattningar och en variation i undersökningen. Denscombe 

(2009:52) påpekar att då kvalitativ data ska framhålla djupet i en undersökning bör 

storleken på den urvalsgrupp som ska intervjuas och observeras vara relativt liten. 

Genom att konsultera rektorn på skolan som ingår i vår studie, fick vi råd om vilka 

informanter som vi borde använda oss av för att få relevant information kring våra 

frågeställningar.  

3.4 Reliabilitet och validitet  

Stukát (2005:126–127) beskriver att reliabilitet i en undersökning handlar om att 

forskaren tolkar de mätningar som gjorts i studien. Mätningarna kan ha vissa brister, 

exempelvis feltolkningar av frågor, både hos informanten och hos den som intervjuar. 

Om forskaren är noggrann i sina förberedelser och det finns skäl till att tro att 

minimala feltolkningar har gjorts har undersökningen en hög reliabilitet (Stukát 

2005:126–127). Om han eller hon däremot slarvar i sin undersökningsmetod får 

undersökningen en låg reliabilitetsgrad, vilket gör den mindre trovärdig. Validiteten i 

en studie beskriver hur pass relevant informanten är för att skildra det som ska 

undersökas. Det kan vara så att en undersökning har en hög reliabilitet, men urvalet 

av informanter inte känns relevant för ämnet, vilket gör att undersökningen får en låg 

validitet.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002:6–14) framhåller fyra huvudkrav för att skydda informanter 

vid forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att informera informanterna om 

undersökningens syfte, samt att göra dem införstådda med att deltagandet är frivilligt 

och att de närsomhelst kan avbryta samarbetet utan att det innebär en negativ 
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konsekvens för dem. Samtyckeskravet handlar om att få informanternas samtycke till 

att medverka i undersökningen, men att informanten närsomhelst kan begära att bli 

struken ur forskningsprotokollet, vilket forskaren bör försöka tillgodose så gott det 

går. Konfidentialitetskravet förklarar vikten av att informantens identitet 

sekretessbeläggs. Då undersökningen publiceras ska det inte vara möjligt att urskilja 

varken platsen där studien ägt rum eller informantens identitet. Insamlade uppgifter 

ska hanteras med högsta sekretess och försiktighet. Nyttjandekravet tydliggör vikten 

av att informanten görs medveten om att de uppgifter som framkommer i 

undersökningen inte kommer att användas för något annat syfte än just denna studie.  
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4 Resultat  

4.1 Presentation av skola, klasslärare, specialpedagog och rektor  

Skolan som ingår i fallstudien är en kommunal grundskola med åldersspannet 

förskoleklass till år 6. Klasserna är inte integrerade, men lärarna i varje skolår arbetar 

över klassgränserna beroende av de ämneskompetenser de besitter. På skolan finns 

exempelvis tillgång till bibliotek och datasalar. Vid behov finns det möjlighet till 

specialpedagogiskt stöd.  

     Klassläraren som valdes som informant i studien har haft sin tjänst på skolan 

sedan 1999 och har år 1–7 med inriktning på svenska och SO i sin utbildning. Hon 

ansvarar för en klass med 17 elever där en elev med dyslexi finns. Specialpedagogen 

har haft sin tjänst på skolan sedan 2003 och utöver sin grundskollärarutbildning har 

hon 60 poäng i specialpedagogik. Rektorn har haft sin tjänst på skolan i fem år och 

innan hon tillträdde var hon grundskollärare på samma skola. Klassens engelsklärare 

observerades också (observation 1), men hon deltog inte under intervjuerna (dock 

fördes samtal med henne under observationens gång), då vi inte räknade henne som 

en ut av våra huvudinformanter och då vi heller inte hade någon vetskap om denna 

person innan vi kom ut på skolan. Anledningen till att vi valde att inkludera 

engelskläraren i vår studie, är just för att hon undervisar dyslexieleven i ett annat 

språk än modersmålet, vilket vi ansåg intressant att observera.   

4.2 Observationer  

4.2.1 Observation 1 

Observationen genomfördes under två engelsklektioner à 40 minuter där läraren 

hade undervisning utifrån textboken. Läraren läser först texten högt för klassen som 

sedan repeterar orden. Hon ber sedan eleverna att dela upp texten i lämpliga partier 

och läsa tillsammans två och två. Efter detta moment ställer läraren frågor utifrån 

texten och går även igenom viss del av innehållet på svenska. Sedan går hon igenom 

de engelska formerna av ”är” och med hjälp av ett övningsblad vill hon sedan se att 

alla hängt med. Största fokus under dessa lektioner låg dock på översättning av 

texten.  

     Läraren är väldigt långsam och tydlig i sitt uttal och använder få svenska ord för 

att förklara. Hon använder sig av både muntlig och skriftlig framställning i sina 
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instruktioner till klassen och vid de skriftliga momenten på tavlan använder hon sig 

ofta av skrivstil och röd whiteboardpenna. Under hela den muntliga presentationen 

står hon placerad längst fram i klassrummet. Både när eleverna uttrycker sig muntligt 

och skriftligt ger hon dem positiv feedback. Då eleverna avslutat sina skriftliga 

övningar, samlar läraren in övningsbladen, utan att ha en gemensam genomgång. 

Under observationen kommer hon ofta fram till oss för att tydliggöra syftet med sin 

undervisning och det ges även tillfälle att ställa frågor kring det som observerats. Hon 

berättar bland annat att eleven med dyslexi får hem en cd- skiva där alla texter från 

läroboken finns inlästa, vilket gör att han har möjlighet att förbereda sig inför 

kommande lektion. Hon nämner också att då hon exempelvis förhör engelskglosor 

aldrig rättar stavfel eller felskrivningar hos denna elev, utan ger rätt så länge hon kan 

tyda vilket ord han menar.  

     I sin undervisning och vid förhör varierar hon med både muntliga och skriftliga 

moment och bjuder gärna in eleverna till att delta och ställer spontana frågor för att 

få dem delaktiga. Även om undervisningen är något traditionell och utgår från 

läroboken, förekommer även lekfulla inslag som exempelvis ”luckträning” där 

eleverna får testa varandras minnesförmåga och drama där eleverna får dramatisera 

utifrån texten.  

     Eftersom denna observation var den första som gjordes gavs det även tillfälle att 

studera klassrumsmiljön. Bänkarna är placerade på ett ”traditionellt” sätt två och två 

eller tre och tre där alla är riktade mot tavlan. Eleven med dyslexi sitter placerad 

längs med väggen i mitten av klassrummet. Tavlan är stor där mycket information 

sitter uppsatt och på väggarna ryms allt från lärandemål (där pilar tydliggör vilka mål 

som behandlas just nu) till skrivregler och elevernas kreationer. Belysningen i 

klassrummet är tillfredställande och klassrummet i stort känns inbjudande.  

4.2.2 Observation 2 

Klassläraren observerades under en helklasslektion där fokus först låg på en muntlig 

genomgång av veckans planering. Eleverna har tidigare fått ett veckobrev som nu 

behandlas och där eleverna ges tillfälle att ställa frågor. Efter denna korta genomgång 

startar läraren upp dagens SO- lektion. Hon inleder med att repetera föregående 

lektion genom att låta eleverna referera till detta tillfälle. På tavlan sitter 

arbetsuppgifter som eleverna ska utgå ifrån. Dessa uppgifter handlar om att eleverna 

ska forska kring ett landskap, i detta fall Västmanland. Klassläraren talar om för 
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eleverna att det är vykort som de ska arbeta med under just denna lektion, samtidigt 

som hon pekar på instruktionsbladet. Hon inspirerar eleverna genom att ställa frågor 

kring hur vykortet ska se ut och vad det går att skriva om på det, samt tar upp egna 

konkreta exempel. Eleverna tar sedan fram sina egengjorda arbetshäften och 

klassläraren berättar för dem att de gärna får ta fram sina läroböcker (”Boken om 

Sverige”) för att där finna inspiration till uppgiften. Hon rullar även in en vagn med 

faktaböcker och håller upp varje bok och berättar om innehållet i dessa.  

     Klassläraren står under genomgången framme vid tavlan och talar till klassen. Hon 

är mycket tydlig i sina instruktioner och talar högt och tydligt, samt varierar sig med 

både skriftliga och muntliga moment. Hon följer även upp elevernas frågor och svar 

och är framgångsrik med att inspirera och motivera eleverna till att skriva. Under 

tiden eleverna arbetar självständigt går klassläraren även runt i klassrummet för att 

ge stöd till de som behöver det.  

     Under observationstillfället ställdes frågan om klassläraren låter eleven med 

dyslexi delta i det skriftliga momentet. Hon berättar att hon märker att eleven klarar 

av detta på grund av de noggranna genomgångar som arbetsmomentet föregåtts av. 

Under lektionen hjälper klassläraren eleven med dyslexi att bokstavera de ord han 

inte hanterar på egen hand.  

4.2.3 Observation 3 

Under besöket på skolan gavs även tillfälle att delta i en observation hos 

specialpedagogen som ansvarar för elevens enskilda övningstillfällen som har lagts 

som åtgärd för dennes dyslexi. Specialpedagogen inleder med att berätta att hon i 

detta fall använder sig av Wittingmetoden. Hon tar sedan fram en hög av 

anteckningsböcker, både elevens och sina egna. Hon delar sedan ut en till eleven och 

en till sig själv. Dessa böcker har olika syften i arbetet och hon kallar dem 

”ordsamlingsböcker.” Specialpedagogen inleder sedan arbetet med att repetera de 

framgångar eleven gjorde under föregående övningstillfälle. Hon säger sedan åt 

eleven att öppna sin bok och ber honom repetera hur arbetet ska gå till: ”Tänka - säga 

- skriva - kontrollera.” Sedan säger hon ord som eleven enligt ovanstående arbetssätt 

behandlar. Hon blandar ord med och utan betydelse och eleven får sätta stjärna 

bakom orden som har någon innebörd. Specialpedagogen utropar sedan glatt: ”Titta, 

nu klarar du både b och d!” Eleven får även öva motsatsord såsom frisk - sjuk och 

specialpedagogen avslutar hela övningstillfället med att tydliggöra vad eleven uppnått 
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vid detta tillfälle och vad som ska hända vid nästa tillfälle. Innan eleven går frågar 

hon honom hur det går med helklassituationer och beklagar samtidigt att de ännu 

inte har tillräckligt bra datorer och att ”Daisy- spelarna” (en sorts bandspelare som 

man kan lyssna på talböcker via) fungerar dåligt. Övningstillfället sker enskilt i 

specialpedagogens arbetsrum och pågår i endast 10 minuter.  

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Klasslärare 

Under intervjun berättar klassläraren att begreppet dyslexi endast nämndes under 

hennes utbildning, men det informerades aldrig om hur arbetet med en dyslexielev 

kunde se ut. Efterhand har hon dock erbjudits fortbildning inom läs- och 

skrivsvårigheter och även deltagit i dyslexiföreläsningar. Då hon ombeds definiera 

begreppet dyslexi påpekar hon att det är svårdefinierbart, men att det handlar om att 

ha svårigheter med att avkoda automatiskt och uppfatta ljud och att det därför även 

blir svårt att ljuda sig fram till det som står skrivet. Läraren menar dock att 

dyslektiker ofta kan förstå korta ord såsom exempelvis ”hus” och ”bil”, men att de 

däremot kan ha svårt att uppfatta nonsensord som ”dil”. Det ordet skulle förmodligen 

utläsas som ”bil” ändå, hävdar hon. En dyslektiker har, enligt henne, en dålig 

läsförståelse och hoppar ofta över ord i texterna de läser.  

     Klassläraren menar att det kanske inte finns så stora skillnader mellan läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi, men att det som är typiskt för en dyslektiker är just att 

de kastar om bokstäverna i ord eller hoppar över rader när de läser. Hon påpekar att 

läs- och skrivsvårigheter däremot handlar om att ha svårigheter med att läsa och 

stava.  

     Hur dyslexi uppkommer är något som inte klassläraren har kännedom om, men 

hon tror inte att intelligensnivån hos en elev påverkar uppkomsten av dyslexi. Hon 

upptäcker oftast om elever har dyslexi när hon läser deras texter, om detta inte redan 

framkommit vid lästräning.  

     Då det talas om läs- och skrivinlärningsmetoder och åtgärder som används i 

arbetet med dyslektiker, berättar klassläraren att det är Wittingmetoden som gäller 

på skolan och att det är specialpedagogen som ansvarar för det arbetet. Denna 

informerar dock klassläraren om tillvägagångssätt och progression. Hon betonar att 

då eleven är under denna process, innebär det att han varken ska läsa eller skriva i 
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klassrummet. Dock menar hon att det ibland händer att eleven får vara med och 

skriva. Om eleverna arbetar i grupp får andra elever uppgiften att läsa och skriva, 

men eleven med dyslexi är fortfarande delaktig i grupparbetet. Klassläraren fortsätter 

med att berätta att då det handlar om att använda sig av andra metoder för att ge stöd 

till dyslektiker, har hon inte så stor kunskap inom detta område, utan understryker 

att Wittingmetoden används just för att den har ett sådant gott rykte. Hon menar att 

då ansvaret för metoderna ligger hos specialpedagogen är hon inte så insatt i vilka 

metoder som annars kan lämpa sig att arbeta med.  

     Då det samtalas kring hjälpmedel som kan användas för att underlätta för elever 

med dyslexi, nämner klassläraren läslinjal, färgat papper som delar in text i stycken, 

talsyntes, samt datorer i allmänhet som hon själv framhåller som ett av de bästa 

hjälpmedlen då de rättar elevens felskrivningar direkt. Eleverna får själva vara med 

och bestämma vilket hjälpmedel som passar dem bäst. Klassläraren berättar också att 

elever med dyslexi har rätt till att genomföra förhör och prov muntligt, för att tid inte 

ska ödlas på läsförståelsen och rättskrivning. Hon är även medveten om sina egna 

insatsers betydelse för elevens utveckling. Hon hänvisar till en föreläsning där en 

kvinna med dyslexi själv berättar om hur hon misslyckats i skolan på grund av lärares 

bristfälliga insatser och att hon fick hjälp med sina svårigheter först när hon kom till 

högstadiet. Klassläraren menar att ju tidigare som stödåtgärder sätts in desto lättare 

är det att hitta olika strategier att arbeta kring. Hon har själv erfarenhet av elever 

med dyslexi som hon släppt vidare till högstadiet och som nu gått ut grundskolan 

med höga betyg. Dessa elever blev tidigt upptäckta och hon menar att detta kan vara 

anledningen till deras framgång. Samarbetet med föräldrarna är något som 

klassläraren framhåller som något oerhört viktigt då det kommer till att ge stöd till 

elever med dyslexi. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med inläsning av 

texter. Även samarbetet med kollegorna betonas som viktigt och skolan har en 

elevvårdskonferens i början av varje termin där alla lärare medverkar och där varje 

klass tas upp.  

     Då det kommer till åtgärder som genomförts i klassrummet för att underlätta för 

elever med dyslexi, finns det inga speciella åtgärder klassläraren kan peka på. Hon 

berättar dock att hon undviker att sätta elever med dyslexi vid ett fönster då ljuset 

därifrån kan försvåra elevens läsning. Hon undviker även att placera dessa elever 

längst bak i klassrummet. Klassläraren betonar även vikten av att skriva tydligt på 



27 

 

tavlan och att undvika användandet av röd penna då texten på grund av denna kan bli 

otydlig, samt att alltid vara tydlig vid genomgångar. Begreppet inkludering kopplar 

hon inte samman med elever med dyslexi, utan menar att samtliga elever i en klass 

ska inkluderas och att alla är olika. Hon har dock erfarenhet av att elever med dyslexi 

ibland utnyttjar sin situation för att slippa läsa och skriva, men enligt henne är det 

viktigt att de som alla andra utsätts för utmaningar och får chans att visa vad de kan.  

     Klassläraren är emot att elever med dyslexi får hemarbete för att progressionen 

ska gå framåt. Hon menar att dessa elever ändå får lägga ned mer energi och tid än 

andra för att lyckas i skolan. Hon refererar till ”en kvar om dagen läsning” och anser 

att det är en god idé, men att denna kvart istället bör läggas under skoltid. 

Högläsning förekommer i klassen, både i smågrupper och i helklass, men eleven med 

dyslexi får själv välja om han vill delta eller inte. Ett klassrumsklimat kan ha stor 

påverkan på elever med dyslexi, tror klassläraren. Därför är det bra om eleven är 

öppen med sina svårigheter för att skapa en större förståelse hos sina klasskamrater. 

Gruppstorleken tror hon dock har mindre betydelse då det handlar mest om hur 

klassens beteende ser ut, inte hur många dem är.  

     Stödet som klassläraren får av skolledningen består i att eleven har tillgång till en 

specialpedagog, samt att hon sannolikt skulle få kunna gå på fortbildning om hon 

bara begärde det. Hon menar dock att det kanske inte alltid finns tid avsatt för detta. 

Något som är önskvärt från klassläraren är ett bättre stöd när det kommer till 

hjälpmedel såsom datorer. Detta är dock inget hon klandrar skolledningen för, utan 

menar att resursfördelningen bestäms på en ännu högre nivå.  

     Klassläraren avslutar intervjun med att delge sina åsikter kring diagnostiseringens 

fördelar och nackdelar. Hon anser att diagnosen inte är nödvändig för att eleven ska 

få stöd i undervisningen, utan att diagnosen har mera praktiska fördelar. Med en 

diagnos kan eleven få hjälpmedel till reducerat pris med hjälp av försäkringar. När 

den sedan blir äldre finns det ytterligare hjälp att få om han eller hon har en diagnos, 

såsom stöd vid körkortsutbildning eller studier vid högskola, enligt klassläraren.  

4.3.2 Specialpedagog 

Under intervjun framkommer det att trots att specialpedagogen har gått en 

utbildning inom specialpedagogik, nämndes det där väldigt lite om just dyslexi. 

Endast en 3-poängskurs inom läs- och skrivinlärning ingick i hennes 60-poängs 

utbildning. Hon betonar själv att det var alldeles för lite och att det bör satsas mer på 
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läs- och skrivinlärningsutbildning. Specialpedagogen anser att definitionen av dyslexi 

är svår, men att det handlar om en läs- och skrivsvårighet där eleverna blandar ihop 

bokstäver, de tror att de läser rätt fast det speglas om fel i huvudet. Vid frågan om 

hon ser någon specifik skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, nämner 

hon endast att dyslektiker blandar ihop bokstäverna.  

     Specialpedagogen hävdar att dyslektiker ofta är mer intelligenta än andra då de 

måste plocka fram sin egen kapacitet för att kompensera sin funktionsnedsättning. 

Hon menar att dyslexi förekommer på samtliga intelligensnivåer, men att 

intelligensen kan underlätta eller försvåra utvecklingen hos eleverna. Är eleverna 

svagare rent intelligensmässigt stjäl det energi från dem. Specialpedagogen påpekar 

hur viktigt det är att dessa elever får gå kvar i sin ursprungliga skolform och att de 

fångas upp tidigt och får sina behov tillgodosedda. Hon ser dock en fara i att elever 

med särskild låg intelligensnivå inte får den hjälp de behöver, för att det är svårare att 

upptäcka dyslexi hos dessa elever.  

     Specialpedagogen hänvisar till det genetiska arvet då det handlar om uppkomsten 

av dyslexi, men talar även om att det kan finnas andra medicinska orsaker. Hon är 

dock osäker kring ämnet, då hon menar att det finns så mycket forskning som talar 

om olika saker. Kännetecken på att en elev har dyslexi kan vara tydliga redan i 

förskoleklass, enligt specialpedagogen. Där kan det tidigt bli märkbart om elever får 

låga resultat och har svårt att knäcka koden, exempelvis i arbetet med 

Bornholmsmodellen. Även en knäckt självkänsla kan vara ett tecken på dyslexi och 

vissa elever försöker inta en roll för att dölja sin funktionsnedsättning, exempelvis 

genom att vara överdrivet motoriska, anser specialpedagogen.   

     De specifika svårigheterna för en dyslektiker kan, enligt specialpedagogen, tillta i 

takt med en stigande ålder. Hon menar att när eleverna kommer upp i exempelvis år 

4 kan ämneskunskaper vara svåra att ta till sig, då eleverna behöver läsa och skriva 

mer i dessa åldrar. Enligt henne, hänger dyslexins svårigheter ihop med både läsning 

och skrivning. Om en elev inte kan läsa kan den heller inte skriva, påpekar hon.  

     I samtalet framkommer det att specialpedagogen tycker det är en känslig fråga när 

det kommer till om hon kan hjälpa en elev som inte fått en diagnos. De elever på 

skolan som får hjälp av Wittingmetoden hos henne har alla fått en diagnos och utan 

den finns inte samma möjlighet. Andra elever med liknande svårigheter får också 

stöd, fast med hjälp av andra metoder och arbetssätt. Hon berättar att Witting- 
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metoden handlar om ominlärning och att det är en tråkig metod att arbeta med, dock 

ger den goda resultat hos dyslektiker. Hon tror att det är möjligt att blanda olika läs- 

och skrivinlärningsmetoder för individualiseringen, men att det vid extremt svåra 

dyslexifall är lämpligast att använda sig av Wittings metod.  

     Specialpedagogen är tydlig med att all stödundervisning för en elev med dyslexi 

bör ske i klassrumsmiljö fast med stöd av kompensatoriska hjälpmedel (hon anger 

bland annat dator, scanner och läslinjal som exempel). Hon menar att det redan finns 

aspekter som gör att eleven kan känna sig exkluderad. Dock tycker specialpedagogen 

att mindre grupper underlättar för en dyslektiker. Vid frågan om hon själv deltar i 

den ordinarie undervisningen svarar hon att hon gärna skulle göra det, men att 

många lärare föredrar att dessa elever går i väg och får separat stödundervisning. 

Hon tror att detta beror på en ”traditionell” tilltro till att om problemet flyttas går det 

enklare att fixa till det. Hon tror också att många lärare tycker att det är obekvämt att 

ha en extra pedagog i klassrummet, vilket skapar en känsla av att vara observerad. 

Specialpedagogen ser dock en svårighet med att utföra Wittingmetodens övningar i 

klassrummet, då den kräver sin avskildhet och koncentration för eleven i fråga. Den 

övningstiden schemaläggs och måste ske vid minst fyra tillfällen i veckan och pågår 

så länge behovet finns. Hon är dock negativt inställd till extra hemarbete för 

dyslektiker, då hon menar att de kämpar tillräckligt hårt ändå, men påpekar att 

samarbetet med elevens föräldrar ändå är oerhört viktigt, exempelvis då det handlar 

om inläsning av läromedel.   

      Specialpedagogen påpekar att det är hon som väljer åtgärderna i ett 

åtgärdsprogram, men att klassläraren också är ansvarig och därför borde vara mer 

involverad i stödåtgärderna. Läraren kan inte bara vara en mellanhand i exempelvis 

rapporteringen till föräldrarna, utan måste ha större förståelse kring det 

åtgärdsprogram som upprättats. I många fall kan lärarens delaktighet endast bestå i 

att specialpedagogen redogör för elevens progression, som sedan vidarebefordras till 

hemmet. Specialpedagogen betonar vikten av att eleven görs medveten om sina egna 

framsteg för att den ska bli motiverad till att fortsätta med stödarbetet. Även 

kontinuiteten är viktig för elevens progression och specialpedagogen menar att det är 

tydligt märkbart om en elev har haft lov för då kan utvecklingen ha gått tillbaka.  

     Vid frågan om vilket stöd hon får ifrån skolledningen, svarar specialpedagogen att 

hon inte alltid får den tid hon skulle behöva och på grund av detta missar viktiga 



30 

 

möten, vilket hon anser är en brist i skolans resurser.  

     Avslutningsvis samtalas det kring diagnosens vara eller icke vara och 

specialpedagogen anser att det ibland kan vara nedslående för en elev att få en 

diagnos, medan andra kan se det som en lättnad att få veta orsaken till sina 

svårigheter. Hon menar att genom att få en diagnos öppnas många praktiska 

möjligheter såsom försäkringar som subventionerar kostnader för hjälpmedel. 

Annars anser hon att det är värt att diskutera om en diagnos verkligen ska ställas och 

om inte eleverna ändå ska kunna erhålla det stöd dem behöver.  

4.3.3 Rektor 

I intervjun berättar rektorn om att dyslexibegreppet aldrig nämndes under hennes 

grundskollärarutbildning, men framhåller också att det kanske inte var så konstigt, 

då hon gick ut under 1970-talet. På frågan om hur hon skulle definiera begreppet 

betonar hon att innebörden troligen är mycket mer än att inte kunna läsa, skriva och 

inte se bokstäver. Rektorn anser att det handlar om ett stort handikapp där personen 

i fråga ofta inte blir trodd och förstådd, men menar att omfattningen av det hela är så 

stor att det är svårt att definiera ordet dyslexi. Rektorn berättar en historia om hur 

hon av en slump träffade på en av skolans gamla elever, som beskrev för henne om 

hur hela skoltiden hade varit hemsk och misslyckad på grund av att hon hade dyslexi 

och upplevde att hon inte fick den hjälp hon behövde på grund av att ingen riktigt 

förstod eller lyssnade. Rektorn säger att det var lite av en chock att få höra detta, men 

att hon då också insåg just hur viktig skolan och lärarnas arbete är för att hjälpa 

elever som behöver stöd. För att även uppmärksamma detta på skolan bjöd hon in 

eleven till skolan för att hon skulle få uppleva den från ett annat perspektiv och 

eleven fick också delta i en personalkonferens där hon fick beskriva hur hennes 

situation hade sett ut under skoltiden. Eleven betonade för rektorn att hon genom 

detta för första gången fick känna att hon hade fått en sorts upprättelse och rektorn 

såg det som ett lärtillfälle för både sig själv och sin personal. Rektorn fortsätter med 

att berätta hur dyslexi inte alltid gestaltar sig på samma sätt för alla, utan är 

individuell för varje elev. Föräldrar kan hjälpa till att skapa en stor förståelse för 

nedsättningen och just därför är samarbetet med dem väldigt viktig. Däremot 

understryker rektorn hur svårt det är vid de tillfällen då skolan inte når fram till 

föräldrarna på grund av att dessa inte vill erkänna barnets svårighet. Då är det viktigt, 

menar hon, att både skolan och föräldrarna blir mer öppna, lyssnar in och försöker ta 
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varandras perspektiv. Det behövs stor tillit i samspelet och det tar tid att bygga upp 

den, enligt rektorn. Hon betonar även hur skolan måste ta till annan experthjälp då 

deras egna kunskaper brister och att det därför är viktigt att de erkänner sina brister 

när de uppstår. I elevvårdkonferenser deltar ett antal experter för att ge tips och råd 

om hur skolan ska arbeta i olika situationer och dessa tillfällen är viktiga att ta vara 

på, framhåller hon.  

     Rektorns roll i arbetet med stödstrukturer kring elever med dyslexi handlar, enligt 

henne själv, om att delta i elevvårdskonferenser, stötta specialpedagog och lärare och 

låta dem gå på fortbildning, samt ta in expertishjälp utifrån om det behövs. Rektorn 

går aldrig in i klassrummet och hjälper till, men uppmuntrar lärare och 

specialpedagog att söka det stöd och de kunskaper som finns för att upprätta åtgärder 

och även köpa in kompensatoriska hjälpmedel efter den budget som finns uppsatt.  

     På frågan om rektorn tycker det är viktigt eller inte att ge elever med dyslexi en 

diagnos, menar hon att det egentligen inte är det, men att det kanske är nödvändigt 

för att veta vilka specifika åtgärder som behövs. Hon nämner att stödinsatserna kan 

variera beroende på om eleven exempelvis har problem auditativt eller med det 

visuella. Hon anser dock att det är särskilt viktigt för pedagogen att veta om eleven 

verkligen har dyslexi eller inte för att kunna ge det stöd eleven behöver. En diagnos 

handlar inte om att stämpla elever, utan att veta vad skolan ska göra för att hjälpa 

dem, enligt rektorn.  

     När det under intervjun samtalas kring kommunens roll i stödsituationen, anser 

rektorn att det mest handlar om att specialpedagogen erbjuds fortbildning som den 

ska vidarebefordra till skolan, men att det ibland kan brista i denna kedja, vilket 

bidrar till att skolan ibland har för lite kunskaper inom området. Hon säger också att 

praktiskt taget allt resursstöd blir på bekostnad av något annat och att det handlar 

om en balans och om avvägningar för vad som är viktigast för stunden. Även om det 

alltid går att göra förbättringar är dock rektorn relativt nöjd med det stöd som finns 

och de hjälpmedel som skolan har tillgång till (exempelvis scanner, talsyntes, Daisy- 

spelare). Det är specialpedagogerna som tillhandahålls resursstödet och som 

ansvarar för alla inköp av hjälpmedel, enligt rektorn. Fortbildning för lärare och 

specialpedagog är även det högst relevant, säger hon. Detta för att kunna erhålla mer 

kunskap och upptäcka de elever som hamnat i en gråzon mellan dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter och att kunna ta reda på vilka som verkligen är i behov av stöd. 



32 

 

     Rektorn önskar en specialpedagogisk kompetens hos lärare när hon nyanställer, då 

det handlar om ett visst synsätt, men inser också att alla lärare inte har den.  
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5 Metoddiskussion 

Anledningen till att vårt val föll på den kvalitativa forskningsstrategin är att den är 

bra att använda sig av vid studier som inriktar sig på specifika fall, vilket vår 

undersökning gör. En kvantitativ forskningsstrategi skulle bli alltför ytlig och generell 

i sitt resultat och det var inte vår önskan. Om intervjuerna hade omfattats av alltför 

många informanter, hade resultatet blivit mer generaliserande, vilket alltså inte var 

syftet med denna studie. Slutresultatet gav en tillfredställande känsla av att val av 

forskningsstrategi var rätt för just dessa forskningsfrågor och denna typ av studie.  

     Eftersom uppsatsen är baserad på en fallstudie kändes valet av en fältintervju mest 

relevant. Genom att intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats 

skapades en större trygghetskänsla för dessa, vilket bidrog till att intervjuerna kändes 

mer avslappnade och naturliga. Även då informanterna vid första anblicken av 

diktafonen hade invändningar mot att bli inspelade av mer fåfänga skäl, verkade 

detta verktyg glömmas bort under samtalets gång. Då intervjuerna utfördes enskilt 

och i en mer avskild miljö fick informanterna också möjlighet att uttrycka sig utan 

andras inverkan. Vi deltog båda två vid varje intervju för att lättare hålla fokus och 

eventuellt inflika med följdfrågor så att ingen relevant information lämnades 

hängandes. Det bör dock påpekas att då intervjuer inte är en normal situation för de 

flesta, kan viss information bli utelämnad på grund av att vissa följdfrågor uteblir. 

Det kan antas att informanterna hade mer kunskap kring vissa frågor, men att den på 

grund av bristande uppföljningsfrågor inte alltid tydliggjordes. Eftersom intervjuerna 

utgick ifrån färdigställda frågor och hade en semistrukturerad inriktning gavs en 

möjlighet att även ställa följdfrågor. Detta genomfördes till stor del också, men vid 

transkribering och resultatsammanställning gick det att urskilja att vissa följdfrågor 

kan ha förbisetts.  

     För att intervjuerna inte skulle riskera att bli konstlade var det viktigt att 

observationerna utfördes först. Om informanterna istället skulle ha intervjuats före 

observationerna hade deras handlingar i praktiken förmodligen varit styrda av de 

frågor som uppkommit vid intervjutillfällena. En osystematisk observation valdes 

därför och fokus låg på att just observera informanternas roll i deras naturliga miljö, 

utan vår direkta påverkan. Denna typ av observation användes också för att 

komplettera och koppla samman det som framkommit i intervjuerna. Under 

observationerna fördes en logg för att memorera det observerade och för att 
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underlätta framställningen av resultatet. Dock går det inte att garantera att 

informanternas rätta jag framträder.  

     Valet av skola och informanter gjordes utifrån en kännedom kring ett fall med en 

elev med dyslexi. Då fokus i uppsatsen ligger på stödstrukturerna kring dyslexi blev 

utgångspunkten att följa och intervjua de personer som ansvarar för att dessa 

strukturer fungerar. I detta fall handlade det om klassläraren, specialpedagogen, 

samt rektorn. Under observationerna studerades dock även en annan lärare 

(engelskläraren), men den personen intervjuades inte, utan samtal skedde under 

observationens gång. Vi har medvetet valt att utesluta denna person från 

intervjuerna, då det i samtal med rektor framkom att det är klassläraren, 

specialpedagogen och rektorn som har huvudansvaret för de åtgärder som upprättas. 

Även om engelskläraren inte räknas som en ut av våra huvudinformanter 

observerades hon dock då hon faktiskt undervisar eleven med dyslexi i ett ämne där 

språket och därmed också läs- och skrivning är så framträdande. Urvalet av samtliga 

observationer baserade sig på den relevans de hade för uppsatsen.  

     Genom användandet av en diktafon under intervjuerna minimerades riskerna att 

feltolkningar skulle uppstå i uppsatsens analys. Då vi båda deltog i samtalen bidrog 

även detta till att höja reliabiliteten i studien. Även loggskrivning och diskussion 

kring dessa säkerställde att det observerade blev mer tillförlitligt inför bearbetningen 

av resultatet. Genom att litteraturen noggrant bearbetades innan observation och 

intervjutillfällena, tydliggjordes vilken typ av information som det behövde skapas en 

förståelse kring för uppsatsens validitet. Dock kan vi här åter nämna att viss 

information kan ha gått förlorad då somliga följfrågor kan ha uteblivit vid 

intervjutillfällena. 

     Informanternas närvaro och delaktighet kring eleven med dyslexi var avgörande 

vid urvalet för deras medverkan i fallstudien. Eftersom syftet med denna uppsats inte 

är att fokusera på de generella uppfattningarna kring ämnet kändes det nödvändigt 

att begränsa antalet observationer och intervjuer, samt att de endast riktades mot 

personer som berör det enskilda fallet. Valet av dessa informanter, samt de 

begränsningar som gjordes var ett medvetet riktat val för att höja reliabiliteten och 

validiteten i arbetet.  

     Inför datainsamlingen informerades alla medverkande om sina rättigheter och om 

syftet med uppsatsen. Det tydliggjordes att materialet som samlades in endast 
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kommer att användas för detta ändamål, att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan, samt att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att inga 

namn kommer att nämnas i arbetet. För att kunna tillgodose bland annat 

konfidentialitetskravet valdes avskilda intervjuplatser och det inspelade materialet 

raderades efter transkribering. 
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6 Analys och diskussion kring forskningsbakgrund  

och resultat 

6.1 Kunskaper kring begreppet dyslexi 

I litteraturen tar Fischbein (2009) upp att lärarutbildningen tenderar att ge alltför 

dåliga kunskaper inom dyslexiområdet, vilket kan leda till att elever med dyslexi inte 

får det stöd de behöver. Sandström Kjellin (2004) menar också att okunskap inom 

området många gånger kan leda till att lärare aktar sig för att ens benämna själva 

ordet dyslexi. Även i samtliga intervjuer framkommer det att informanterna upplevt 

att deras utbildningar gett bristfälliga kunskaper inom området, även om det inte 

märks någon ovilja till att vare sig diskutera eller benämna begreppet bland dem. 

Trots att specialpedagogen läst specialpedagogik, framhåller hon att läs- och 

skrivinlärningen behandlats på ett otillräckligt sätt även i den utbildningen och att 

hon upplever detta som märkligt. Rektorn betonar under intervjun hur viktigt det är 

att skolan tar till experthjälp när pedagogerna brister i sina kunskaper kring dyslexi. 

Hon berättar också att hon uppmuntrar sin personal till kompetensutveckling och 

stödjer dem genom att tillhandahålla resurser vid behov. Upphovet till denna uppsats 

var delvis just egen avsaknad av kunskap inom ämnet dyslexi. Då både litteratur och 

resultat från datainsamling presenterar en brist på dyslexikunskaper inom 

lärarutbildningen känns valet av fördjupningsområde än mer relevant, då 

lärarutbildningen än i dag kan tendera att ge knapphändig information inom ämnet 

dyslexi. Viktigt att nämna är dock att lärarutbildningar kan se olika ut beroende på 

var de ges, men att det i litteraturen ändå presenteras en generaliserande bild av att 

lärarutbildningar många gånger brister i utbildningen kring dyslexi.  

     Litteraturen betonar att dyslexi är ett samlingsnamn för specifika läs- och 

skrivsvårigheter (Johansson & Madison 1998). Dock menar Myrberg (2007) att 

dyslexin kan uppträda i olika skepnader, både kombinerade och enskilda. Han 

presenterar en fonologisk förklaringsmodell där han lyfter fram hur just fonologiska 

svårigheter påverkar och försvårar elevens läs- och skrivinlärningen. Även Lindell 

och Lindell (1996) och Høien och Lundberg (1999) lägger stor vikt vid den 

fonologiska förklaringen, även om de inte alltid benämner det på samma sätt som 

Myrberg. Stadler (1994) påpekar även hon att dyslexi kan framträda på olika sätt, det 

vill säga att en person har problem med antingen läsning eller skrivning eller med 
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både och. Hon framhåller också att en dyslektiker aldrig riktigt blir av med sina 

problem då dessa är bestående.  

     Såväl klasslärare som specialpedagog och rektor framhåller att dyslexi handlar om 

en svårighet kring att avkoda ord, att eleven i fråga har problem med att läsa och 

skriva. Både klassläraren och specialpedagogen jämför skillnaden mellan dyslexi och 

läs- och skrivsvårigheter. Klassläraren å ena sidan menar att läs- och skrivsvårigheter 

handlar om att ha problem med att läsa och stava, medan en dyslektiker mer hoppar 

över och kastar om bokstäver. Specialpedagogen å andra sidan anser att det inte är 

någon större skillnad mellan de båda svårigheterna, men att en dyslektiker specifikt 

kastar om orden. Hon funderar även kring om det verkligen går att skilja mellan 

svårigheter i läsning och skrivning då det kommer till dyslektiker. Hon menar att det 

borde vara omöjligt att klara av att skriva om personen inte kan läsa ordentligt. 

Samtliga informanters ståndpunkt är dock att dyslexi är svårt att beskriva och att 

skillnaden mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter inte känns helt klar.  

     Efter genomgången av litteratur är det tydligt just hur svårdefinierbart 

dyslexibegreppet är då många forskare ibland uttrycker sig spretigt och dessutom 

hamnar begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ofta under ett och samma 

tak. Beroende av vilket område inom dyslexin som behandlas, kan begreppet vinklas 

på olika sätt. Eftersom olika forskare koncentrerat sig på olika områden inom 

dyslexin är det svårt att hitta en gemensam ståndpunkt kring hela begreppet. Dock 

handlar det nog ofta om att forskare beskriver samma saker fast på olika sätt. 

Genomgående har det likväl varit uppenbart i litteraturen att svårigheter inom det 

fonologiska området framhålls som en viktig aspekt till vad dyslexi egentligen 

innebär. Informanternas osäkerhet kring begreppets innebörd är inte svår att förstå 

då brister i utbildning och ett alltför brett perspektiv inom forskningen ligger till 

grund. Även om det är förvånande att ingen av dem ordagrant nämnde 

fonologisambandet, framgår det dock i deras förklaringar att det är just det de syftar 

till. Detta visar hur viktigt det är att använda sig av ett tydligt yrkesspråk och med ett 

sådant språk hade informanternas kunskaper eventuellt framhävts bättre.  

     Många forskare är eniga om att dyslexi har en genetisk orsak, men Myrberg (2007) 

utvecklar detta ytterligare då han talar om att ett antal gener genomgår förändringar 

som sedan påverkar den språkliga förmågan. Även specialpedagogen talar om 

dyslexins ärftliga orsaker, men är inte helt säker då hon uttrycker att det finns mycket 
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forskning hon inte har kunskaper om. Klassläraren känner dock att hon inte vågar 

uttala sig i denna fråga överhuvudtaget, då hennes kunskaper brister. Hon förmodar 

dock att intelligensnivån hos eleven inte påverkar uppkomsten av dyslexin. 

Specialpedagogen tror inte heller att det har med intelligensen att göra, men anser att 

det är lättare att upptäcka dyslexi hos en elev med hög intelligensnivå, då en svagare 

elevs läs- och skrivsvårigheter oftast kopplas samman med andra orsaker. 

Litteraturen styrker deras åsikter, då Stadler (1994) skriver om hur just en hög 

intelligensnivå underlättar för upptäckten av dyslexi.  

     Det är tydligt att dyslexi inte kan förklaras alltför enkelt eller för generellt, då det 

är så många olika faktorer som samspelar. Det är inte rimligt att fastställa att det 

handlar om dyslexi om endast ett fåtal kännetecken framträder. Även om läraren inte 

är den person som ställer diagnosen, bör denne dock känna till vilka olika 

kännetecken som finns hos en elev med dyslexi för att upptäcka den specifika 

svårigheten och sedan bidra med rätt stöd för eleven. I denna studie nämner 

exempelvis specialpedagogen att förutom de språkliga svårigheterna, kan eleven ha 

en knäckt självkänsla och ett behov av att spela en roll för att dölja sina svagheter. 

Detta framhålls även i litteraturen av Lindell och Lindell (1996).  

6.2 Stödstrukturer och åtgärder kring elev med dyslexi 

I litteraturen betonar Frylmark (2005) att då det handlar om att diagnostisera elever 

med dyslexi är diagnosen i sig inte det viktigaste, utan att skolan tillsammans med 

eleven och dennes förälder beskriver svårigheten och tillsammans bestämmer 

åtgärdernas utformning. Då klassläraren under intervjun talar om diagnoser 

framhåller hon att fördelen med att ställa en dyslexidiagnos mest är av praktiska skäl, 

då eleverna kan få köpa kompenserande hjälpmedel till reducerade priser. Dock 

känner hon inte att det är nödvändigt för att eleven ska få stöd i undervisningen. 

Specialpedagogen anser även hon att en diagnos har mest praktiska fördelar för en 

elev med dyslexi. Hon känner dock att frågan är känslig då hon inte kan erbjuda 

elever utan diagnos samma sorts stöd. Både Gillberg och Ödman (1994) och Ingestad 

(2009) betonar vikten av att en diagnos fastställs för att eleven ska kunna erbjudas 

det stöd den verkligen behöver. Specialpedagogen anser att en diagnos både kan 

kännas betungande för en elev och att den samtidigt för en annan kan kännas som en 

lättnad då den ger en förklaring till de svårigheter som eleven upplevt. Rektorn talar 
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om att det är viktigt utifrån ett lärarperspektiv att veta om en elevs svårigheter beror 

på läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, detta för att kunna säkerställa att rätt 

åtgärder och metoder används.  

     I litteraturen förespråkas Wittingmetoden (Stadler 1994) då den har hjälpt många 

dyslektiker och detta är även något som framhålls av både specialpedagog och 

klasslärare som ingår i fallstudien. Klassläraren berättar att hon inte är så insatt kring 

arbetssättet då specialpedagogen är ansvarig för denna metod. Hon vet dock att 

eleven i fråga varken bör läsa eller skriva i klassrummet så länge metodarbetet pågår. 

Klassläraren säger likväl att eleven deltar i vissa kortare skrivmoment, detta för att 

hon anser att eleven klarar av det. Då specialpedagogen i intervjun berättar om 

arbetet med Wittingmetoden framkommer det att hon anser att metoden är tråkig att 

arbeta med, men att den ger framgångsrika resultat hos elever med dyslexi. Både 

Fischbein (2009) och Stadler (1994) menar att en lärare bör ha kunskaper i och 

använda sig av ett flertal läsinlärningsmetoder för att bättre kunna stödja elever på en 

individnivå. Även om specialpedagogen håller med om detta, hävdar hon dock att 

Wittingmetoden fungerar bäst i svårare fall av dyslexi. Både Høien och Lundberg 

(1999) och Heimann och Gustafsson (2009) talar om att användning av datorer 

gagnar utvecklingen hos elever med dyslexi. Dock har vi under observationer och 

intervjuer inte kunnat se att detta faktiskt genomförs, vilket kan bero på att skolan 

inte har tillräckligt bra datorer.  

     Frylmark (2005) anser att det är viktigt att skapa en regelbundenhet i 

övningstillfällena och att de inte ska integreras med annan undervisning. 

Specialpedagogen finner även hon att en kontinuitet i arbetet är betydelsefullt för 

elevens progression och understryker hur viktigt det är att eleven enbart deltar i 

Wittingmetoden och inte deltar i andra läs- och skrivmoment på skolan. I detta fall 

blir det tydligt att kommunikationen mellan klassläraren och specialpedagogen 

brister. Klassläraren har säkerligen ett gott syfte med att utmana eleven, vilket även 

Fischbein (2009) menar att man även bör göra inom rimliga ramar. Frågan är dock 

om resultatet av elevens progression sett annorlunda ut om klassläraren fullföljt de 

instruktioner som specialpedagogen gett. Det går dock att ställa sig frågande till om 

klassläraren verkligen förstått syftet med att eleven helt måste avstå från annan läs- 

och skrivinlärning. Om eleven visar en vilja att försöka delta i skrivmomenten även 

under vanlig klassundervisning och faktiskt klarar av detta, kan det sannolikt vara 
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svårt att bromsa eleven, som då kan riskera att tappa motivationen. I observationen 

framkommer det också att klassläraren verkligen låter eleven med dyslexi delta i 

skriftliga moment. Även under en annan observation framkommer det i samtal med 

engelskläraren att eleven med dyslexi deltar skriftligt i glosförhör och att hon ger rätt 

så länge hon kan tyda vilket ord eleven menar. Dock har eleven även rätt till muntliga 

förhör, vilket klassläraren berättar att hon tar fasta på. I litteraturen som använts 

under studien finns det ingen information som talar om varför eleven bör avstå från 

läs- och skrivmoment. Dock observerades det att Wittingmetoden kräver en tydlig 

struktur där varje moment måste vara avklarat innan något nytt påbörjas. Om eleven 

i fråga även får läsa och skriva under annan undervisning riskeras kanske syftet med 

metoden.  

     Specialpedagogen berättar att hon önskar att det fanns ett närmare samarbete 

mellan henne och klassläraren och att hon gärna skulle delta i 

klassrumsundervisningen istället för att ta ut eleven för att ge stödundervisning. 

Eftersom klassläraren rapporterar till hemmet kring elevens utveckling blir det en 

onödig mellanhand då specialpedagogen måste rapportera det som sker under den 

särskilda stödundervisningen till klassläraren. Fischbein (2009) betonar just vikten 

av samarbetet med föräldrar för att underlätta elevens svårigheter. Rektorn uttrycker 

dock att detta samarbete inte alltid fungerar och att både skolans personal och 

föräldrarna måste vara lyhörda och lära sig att ta varandras perspektiv för elevens 

bästa.   

     I litteraturen tar Ejeman och Molloy (1977) och Madison och Johansson (1998) 

upp ett antal punkter som en lärare bör tänka på i arbetet kring elever med specifika 

läs- och skrivsvårigheter. Bland annat talas det om att aldrig låta en dyslektiker läsa 

högt utan att vara förberedd. Under observationen med engelskläraren låter hon 

eleven med dyslexi delta i högläsning, men förklarar detta med att föräldrarna i 

förväg läst in texten för att eleven ska kunna förbereda läsningen hemma. Då det 

annars kommer till extra läxläsning för en elev med dyslexi, anser varken 

klassläraren eller specialpedagogen att det är en nödvändighet för elevens 

progression. De är överens om att extra arbete för eleven innebär ytterligare 

påfrestning och att exempelvis ”en kvart om dagen - läsning” istället kan ske under 

skoltid. Frylmark (2005) beskriver att det tidigare var vanligt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter fick fler läs- och skrivuppgifter, men att utvecklingen har gått 
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framåt, vilket vår studie tydliggör.  

      I själva klassrumssituationerna talar samtliga lärare högt och tydligt och varierar 

sina genomgångar med både muntliga och skriftliga instruktioner. Det observerades 

dock att även om lärarna är väldigt klara i både skrift och tal, har informationsflödet 

ett alltför stort omfång framme vid tavlan och detta kan sannolikt upplevas rörigt av 

en person med dyslexi. Då eleven i fråga också placerats i mitten av klassrummet 

ökar risken för att genomgångar och skriftlig information blir alltför otydliga för 

denne. Madison och Johansson (1998) betonar just vikten av att läraren är tydlig i 

både muntlig och skriftlig framställning och framhåller hur viktig 

klassrumsplaceringen är för en elev med dyslexi. En ytterligare aspekt som 

observerats och som tål att tänka på är vilken penna det skrivs med på tavlan. I 

intervjun understryker klassläraren att en röd penna bör undvikas då texten ofta blir 

otydlig, vilket överensstämmer med hennes eget arbetssätt. Dock uppmärksammades 

det under observationen med engelskläraren att vikten av detta glömts bort.    

     Både observationer och intervjuer har gett en bild av att lärare, specialpedagog och 

rektor är väl medvetna om att deras arbetssätt och organisatoriska åtgärder har en 

stor betydelse för utveckling hos en elev med dyslexi. Fischbein (2009) anser att det 

är just arbetssättet hos en lärare som är avgörande för om elever i svårigheter ska 

kunna utvecklas positivt. Sandström Kjellin (2004) talar om att hon i sina intervjuer 

fann tecken på att många pedagoger intar ett individperspektiv där problemet läggs 

över på eleven och dennes föräldrar. Detta är inte något som uppfattas hos våra 

informanter, då de har en stor medvetenhet kring att lärarrollen är enormt viktig för 

elevens utveckling. Rektorn refererar till mötet med en gammal elev som haft 

negativa erfarenheter av hur rätt stödåtgärder uteblivit. Hon menar att det då än 

mera tydliggjorde hur viktig just lärarens roll och arbetssätt är för dessa elever. I 

samtalet med rektorn framkommer det att hon anser att skapandet av stödstrukturer 

för elever med dyslexi är viktigt och att hon vill stötta personalen där det är möjligt 

att göra det. I intervjun med specialpedagogen och även med klassläraren märks det 

att de har uppmärksammat stödet från rektorn, men att det på grund av tidsbrist kan 

vara svårt att hinna med exempelvis viktiga möten och fortbildning. Det blir i detta 

fall tydligt att det hos samtliga finns en vilja och ett engagemang, men att det inte 

alltid fungerar rent organisatoriskt.  

      Klassläraren är ett exempel på en lärare som trots avsaknad av specialpedagogisk 
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utbildning ändå besitter kunskap om vilket arbetssätt som fungerar i arbetet med en 

dyslektiker. Detta kan bero på både fortbildning och ett stort engagemang. Då hon 

har denna kunskap borde det samarbete som specialpedagogen efterfrågar inte vara 

något problem. Viljan kanske finns där, men kommunikationen verkar i vissa fall 

brista. Kanske skulle alla inblandade behöva prata ihop sig för att tydliggöra 

ansvarsområden, samt syftet med den undervisning och de stödåtgärder som bedrivs 

för att stödja eleven med dyslexi. Høien och Lundberg (1999) framhåller också att en 

elev med dyslexi ofta tappar tron på sin egen inlärningsförmåga, vilket kan bidra till 

svårigheter i flera ämnen. Informanterna nämner att det under elevvårdskonferenser 

diskuteras kring vilket stöd som ska ges till elever som har svårt att uppnå målen. Här 

deltar samtliga lärare på skolan, vilket borde skapa en grund för ett samarbete mellan 

dem. Detta är dock något som vi aldrig fått se uppföljningen av under vår fallstudie.  
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7 Avslutning 

Detta examensarbete har belyst områden inom dyslexi som vi tidigare saknat viss 

kunskap om och fallstudien har bidragit med fördjupade kunskaper kring hur 

stödinsatser kan se ut för en dyslexielev på en specifik skola. För att sammanfatta 

litteraturstudierna, kan vi understryka hur brett området är och hur mycket 

forskning som finns inom detta ämne. Vi har valt att presentera en mångfald av 

litteratur, inte för att ge ett sådant brett perspektiv som möjligt, utan för att veta att 

det vi skriver om har relevans för våra forskningsfrågor. I det urval av litteratur som 

gjordes valde vi att fokusera på de forskare och teoretiker som varit mest 

framträdande och på så sätt har vi kunnat göra de begränsningar som vi ansåg vara 

nödvändiga. Vi finner att litteraturen vi utgått från tydligt kunnat kopplas samman 

med det vi hört och sett i intervjuer och observationer och vi känner att vi har fått en 

utökad kunskap och insikt.  

     Mycket av det som framkommit i resultatet var för oss förutsägbart, men det 

framkom även information som förvånade. Exempelvis känns den bristande 

kommunikationen mellan klasslärare och specialpedagog som något överraskande då 

just kommunikation är viktigt för att kunna följa elevens utveckling både i och 

utanför klassrummet och skapa en helhet i elevens lärande. Vi hade trott att 

samarbetet mellan dessa informanter skulle vara mer nära och att återkopplingen 

mellan dem skulle vara mer fortlöpande. Det skulle ha varit intressant att se ett 

närmare samarbete utvecklas och även se specialpedagogen bli en del av 

klassrumsundervisningen för att kunna ge ytterligare stöd till både elev och lärare.   

     Resultatet av undersökningen visar att informanterna i fallstudien precis som vi 

känner en viss osäkerhet kring ämnet dyslexi, men ändå anser att ämnet måste lyftas. 

Syftet med studien är just att belysa den koppling som finns mellan lärares kunskaper 

kring dyslexi och hur de utifrån dessa tillsammans med andra ansvariga på skolan 

upprättar stödstrukturer för elever i svårigheter. När vi samtalar och ställer frågor 

kring detta ämne, märker vi en viss osäkerhet hos samtliga informanter, men 

observationerna visar på att en väl fungerande stödstruktur ändå finns kring eleven 

med dyslexi. En osäkerhet bland pedagoger är inte så egendomlig då forskning inom 

ämnet dyslexi inte alltid ger en entydig bild av vad funktionsnedsättningen verkligen 

innebär. Precis som vi har informanterna själva sett till att fylla sina kunskapshål i 

form av fortbildning och även fast kunskapen aldrig kan bli komplett då forskning 
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ständigt förnyas borde alla som arbetar med dyslexielever få en stadig grund att stå 

på. Lärarutbildningen borde därför bidra med mer fördjupade kunskaper kring 

dyslexi då det är så pass vanligt förekommande bland elever i skolan. Under 

fallstudien var det svårt att inte ta elevperspektivet, då denna aspekt blev väldigt 

uppenbar under observationerna, men detta öppnar dock upp för vidare forskning. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till klasslärare 

Kunskap kring begreppet dyslexi: 

 

- Hur länge har du haft din tjänst som lärare?  

- Togs begreppet dyslexi upp under utbildningen? Hur pass omfattande i så fall? 

- Har du fått någon utbildning i specialpedagogik? 

- Hur skulle du definiera begreppet dyslexi? 

- Ser du någon skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? I så fall vilken? 

- Känner du till hur dyslexi uppkommer?  

- Vilka kännetecken hos en elev kan peka på att den har dyslexi?  

- Tror du att intelligensnivån påverkar uppkomsten av dyslexi?  

- Vilka specifika svårigheter har en dyslektiker?  

 

Kunskaper kring hur man arbetar med stödstrukturer och åtgärder: 

 

- Vilka olika läs- och skrivinlärningsmetoder kan man använda sig av i arbetet med 

elever med dyslexi? 

- Finns det någon metod som du förespråkar?  

- Tror du på ett arbetssätt där man blandar olika metoder eller är det bättre att 

fokusera på en och samma metod? 

- Vilka hjälpmedel kan man använda sig av för att underlätta för en elev med dyslexi? 

- Spelar dina insatser som lärare någon roll för utvecklingen hos en elev med dyslexi?   

- Hur viktigt är samarbetet med föräldrarna och andra pedagoger för elevens 

utveckling och hur ser det samarbetet ut? 

- Har du gjort några specifika åtgärder i klassrummet för att underlätta för 

dyslexielever? I så fall vilka? 

- Hur förhåller du dig till begreppet inkludering när det kommer till elever med 

dyslexi?  

- Bör elever med dyslexi få mer hemarbete som syftar till att utvecklingen ska gå 

framåt? 

- Förekommer det högläsning? Helklass, små grupper, individuellt? Deltar elever 

med dyslexi? 
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- Hur anser du att klassrumsklimatet och gruppstorlekarna påverkar elever med 

dyslexi positivt och negativt? 

- Tycker du att du får det stöd du behöver ifrån skolledningen för att hjälpa elever 

med dyslexi? I så fall vilket stöd? 

- Är det viktigt att elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter diagnostiseras?  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till specialpedagog 

Kunskap kring begreppet dyslexi: 

 

- Hur länge har du haft din tjänst? 

- Togs begreppet dyslexi upp under utbildningen? Hur pass omfattande i så fall? 

- Har du fått någon utbildning i specialpedagogik? 

- Hur skulle du definiera begreppet dyslexi? 

- Ser du någon skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? I så fall vilken? 

- Känner du till hur dyslexi uppkommer?  

- Vilka kännetecken hos en elev kan peka på att den har dyslexi?  

- Tror du att intelligensnivån påverkar uppkomsten av dyslexi?  

- Vilka specifika svårigheter har en dyslektiker?  

 

Kunskaper kring arbetet med stödstrukturer och åtgärder: 

 

- Måste en elev ha fått en diagnos för att du ska kunna hjälpa den? 

- Hur ser du på begreppet inkludering när det kommer till elever med dyslexi? Anser 

du att man bör arbeta med eleven utanför klassrummet separat från annan 

undervisning eller i den normala klassrumsmiljön? 

- Vilka arbetsmetoder använder du dig av när du arbetar med dyslexielever? Ska man 

blanda metoder eller helst hålla sig till en? Passar alla metoder till alla? 

- Schemalägger du tiden med elever som har dyslexi  eller kallas du in när det 

behövs? 

- Hur ofta träffar du en elev med dyslexi? Anser du att tiden räcker till? 

- Anser du att det är viktigt att det finns en kontinuitet i övningstillfällena med 

dyslektiker? Är kvantitativt eller kvalitativt som gäller?  

- Är det lätt att motivera en elev med dyslexi? Att få den att aktivera sig i övningarna? 

- Använder du dig av några hjälpmedel vid övningstillfällena?  

-  Bör elever med dyslexi få mer hemarbete som syftar till att utvecklingen ska gå 

framåt? 

- Hur viktigt är samarbetet med föräldrarna och andra pedagoger för elevens 

utveckling och hur ser det samarbetet ut? 



51 

 

- Hur anser du att klassrumsklimatet och gruppstorlekarna påverkar elever med 

dyslexi positivt och negativt? 

- Tycker du att du får det stöd du behöver ifrån skolledningen för att hjälpa elever 

med dyslexi? I så fall vilket stöd? 

- Är det viktigt att elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter diagnostiseras?  
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Bilaga 3: Intervjufrågor till rektor 

Kunskap kring begreppet dyslexi: 

 

- Hur länge har du haft din tjänst?  

- Tog man upp begreppet dyslexi under din utbildning? I så fall hur? 

- Hur skulle du definiera begreppet dyslexi? 

 

Organisationsstrukturen kring elever med dyslexi: 

- Vilken roll spelar du i arbetet med elever med dyslexi? 

- Vilket stöd ger du lärare och specialpedagoger i arbetet med dyslektiker? 

- Hur viktigt är samarbetet med hemmet? 

- Är det nödvändigt att elever har fått diagnosen dyslexi för att insatser ska sättas in?  

- Känner du att du har fått det stöd skolan behöver från kommunen för att kunna ge 

elever med dyslexi den hjälp de behöver?  

- Är resurskostnaderna höga för en elev med dyslexi? Blir resursstödet från 

kommunen till bekostnad av någonting annat skolan behöver? 

- Anser du att fortbildning är relevant för lärare och specialpedagoger som arbetar 

med dyslektiker? 

- Har några speciella hjälpmedel köpts in på skolan för att underlätta för elever med 

dyslexi?  

- Är det viktigt att en lärare du anställer har någon sorts specialpedagogisk 

kompetens? 

 

 

  

 


