
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

”Du är ju inte din dyslexi” 
 

KURS: Examensarbete II, Grundlärare F-3, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årkurs 1-3 

FÖRFATTARE: Frida Lindman 

HANDLEDARE: Barbro Lundin & Maria Barta 
EXAMINATOR: Anette Svensson  
TERMIN: VT17 

 

Anpassningar och strategier som används i läs- och  
skrivundervisningen för elever med dyslexi 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

Examensarbete II, Grundlärare F-3, 15 

hp  

Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årkurs 1-3  

VT17 

 

SAMMANFATTNING 

Frida Lindman 

”Du är ju inte din dyslexi” 

Anpassningar och strategier som används i läs- och skrivundervisningen för elever med 
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Antal sidor: 38 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka anpassningar och strategier 

specialpedagoger och speciallärare använder i undervisningssammanhang för att diskutera 

hur klasslärare kan stödja läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi. Med studien 

söker jag svar på hur arbetet kring elever med dyslexi ser ut samt vilken hjälp och vilket 

stöd lärare kan få från specialpedagog eller speciallärare. I bakgrunden presenteras 

information som kan vara betydelsefull vid fortsatt läsning och för att bli mer insatt i 

ämnet. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som presenteras i teoriavsnittet. 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie där jag genomfört semistrukturerade 

intervjuer med tre specialpedagoger och två speciallärare. Studiens resultat visar på att 

grundorsaken till dyslexi är att eleven har en nedsatt fonologisk medvetenhet vilket ger 

konsekvenser på elevens stavning och avkodning. Detta kan vara betydelsefullt för 

klasslärare att ha kunskap om för att kunna upptäcka om eleven har dyslexi. För att veta 

om en elev har dyslexi genomförs en kartläggning av elevens fonologiska medvetenhet av 

skolans specialpedagog för att se om det finns indikationer till dyslexi. Arbetssätten ser 

snarlika ut för elever med dyslexi och för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vad som 

oftast skiljer sig är kompenserade verktyg i form av surfplatta eller dator. Det visar sig 

även att elever med dyslexi kan träna på sina svårigheter men behöver hitta strategier för 

att utvecklas. I resultatet presenteras också att det är betydelsefullt att arbeta med 

Bornholmsmodellen i förskoleklass. Detta gynnar alla elever men framförallt elever med 

dyslexi då de tidigt får träna på den fonologiska medvetenheten med hjälp av språklekar. 

Trots att specialpedagogers roll i skolan är att arbeta för eleven och speciallärare med 

eleven är de sällan i klassrummet men de kan träffa eleven för intensiva träningsperioder 

och exempelvis ge klassläraren stöd i form av tips på anpassningar och insatser och 

utvärdera dessa. Det finns inte bara ett specifikt arbetssätt som passar alla elever med 

dyslexi. Alla elever är olika och undervisningen bör individanpassas efter den enskilde 

elevens förutsättningar. Om undervisningen individanpassas blir klassrummet 

inkluderande. Det ger goda förutsättningar att ha en skola för alla vilket grundskolans 

läroplan fastslår (Skolverket, 2016).   
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The purpose of the study is to provide knowledge of the adjustments and strategies special 

pedagogues and remedial teachers use in teaching contexts to discuss how class teachers 

can support reading and writing development for pupils with dyslexia in the classroom. 

With this study, I want to find answers about how the work around dyslexia pupils looks 

like and what assistance and support class teachers can receive from special pedagogues 

or remedial teachers. In the background, information is presented that may be of 

importance for the understanding of the study. The study is based on a socio-cultural 

perspective which is presented in the theory section. I have chosen to implement a 

qualitative study in which I used semi-structured interviews with three special pedagogues 

and two remedial teachers. The study's results indicate that the primary cause of dyslexia 

is that the pupil has a reduced phonological awareness, which has consequences for the 

pupil's spelling and word decoding. To know if a pupil is dyslectic, a pedagogical survey 

is conducted by the school´s special pedagogue to see if there are indications of dyslexia. 

The methods used in literacy teaching are similar to pupils with dyslexia and for pupils 

with reading and writing difficulties. What most often differ are compensatory tools in the 

form of iPad or computer. It also turns out that pupils with dyslexia can practice their 

difficulties but need to find strategies to develop them. It is also presented in the result that 

it is fruitful to work with the “Bornholmsmodellen” in pre-school class. This favors all 

pupils, but especially pupils with dyslexia, as they can train the phonological awareness 

early by using games about language. Although the role of special pedagogues in the 

school is to work for the pupil and remedial teachers with the pupil, they are rarely in the 

classroom but they can meet the pupil for intense training periods and, for example, giving 

the class teacher support in the form of tips on adjustments and interventions and evaluate 

these. There is not one specific way of working that fits pupils with dyslexia. All pupils 

are different and the teaching should be individualized according to the individual pupil's 

conditions. If the teaching is individualized, the classroom will be inclusive, this assume 

good conditions for having a school for all kind of pupils which Sweden’s elementary 

school's curriculum establishes (Skolverket, 2016). 

Search words: dyslexia, reading and writing disabilities, reading and writing lessons, adjustments 
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1.0 Inledning 

Efter att ha skrivit en B-uppsats (Lindman & Strang, 2016) som behandlade dyslexi och 

inkludering fanns intresset för att bredda mina kunskaper inom ämnet. Jag har därför valt 

att undersöka vilka anpassningar och strategier som används i läs- och 

skrivundervisningen för elever med dyslexi och vilken hjälp klasslärare kan få av 

specialpedagoger och speciallärare. Mina tidigare erfarenheter kring elever med dyslexi 

har visat att de får stöd i klassrummet med hjälp av anpassade uppgifter. Därför väcktes 

ett intresse för att se alternativa anpassningar och strategier och hur olika skolor i studien 

arbetar med detta. För att ta reda på det här användes semistrukturerade intervjuer där 

intervjuer med tre specialpedagoger och två speciallärare genomfördes. Med 

fenomenografi som vetenskaplig ansats har jag undersökt variationen i människors 

uppfattningar av anpassningar och strategier som används till elever med dyslexi. De 

olika uppfattningarna är betydelsefulla då alla elever är olika och varierande 

anpassningar behövs till olika elever. Kategorierna som framkom av informanternas svar 

presenteras i studiens resultat (Kihlström, 2007).  

Det finns elever i skolan som har olika förutsättningar, erfarenheter och behov. En stor 

del av undervisningen utgår från läs- och skrivmoment och lärare måste utgå från att 

elever har olika förutsättningar (Høien & Lundberg, 2013). Oberoende av vilka 

anpassningar som sätts in ska alla elever få chans till utveckling (SFS 2010:800). 

Fouganthine (2012) beskriver flera internationella undersökningar där en är International 

Student Assessment (PISA). Vad som kan utläsas från den undersökningen är att 

resultaten av svenska elevers läsförmåga har sjunkit. PISA-undersökningen som är från 

2009 visar även att fler elever i Sverige har läs- och skrivsvårigheter. En elev som har 

läs- och skrivsvårigheter kan senare visas ha dyslexi men detta gäller inte alla elever 

(Fouganthine, 2012). Studien utgår endast från de eleverna som fått diagnosen dyslexi 

och inte de som har läs- och skrivsvårigheter. Det ska däremot uppmärksammas att 

elever som har läs- och skrivsvårigheter inte behöver ha dyslexi men elever som har 

dyslexi har läs- och skrivsvårigheter (Lindell & Lindell, 1998). En kartläggning som 

oftast utförs av specialpedagoger är ”logos” (Logometrica AS, 2017). En elev som har 

dyslexi kommer ha svårigheter hela livet. Det går att träna på svårigheterna, men 

svårigheterna kommer aldrig bli riktigt bra, vilket kan påverka elevers självförtroende 

(Ingvar, 2008). Det finns inte bara en specifik lösning som passar alla elever med dyslexi. 
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Alla elever bör mötas individuellt och sedan ska undervisningen anpassas efter elevernas 

behov (Ingvar, 2008; Myrberg, 2007).  
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2.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka anpassningar och strategier 

specialpedagoger och speciallärare använder i undervisningssammanhang för att 

diskutera hur klasslärare kan stödja läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi i 

det ordinarie klassrummet.  

Jag har valt att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka anpassningar och strategier används av klasslärare för att skapa goda 

förutsättningar för elever med dyslexi i läs- och skrivundervisningen? 

 Hur samverkar specialpedagoger och speciallärare med klasslärare i 

skolverksamheten kring elever med dyslexi?  
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3.0 Bakgrund 

Först presenteras en kort genomgång av vad styrdokumenten säger och efter det förklaras 

grundorsaken och symtom av diagnosen dyslexi. Därefter klargörs vilka svårigheter 

elever med dyslexi kan ha och hur en kartläggning kan gå till för att veta om en elev har 

dyslexi. Avslutningsvis framställs vilka arbetssätt som kan användas i undervisningen av 

klasslärare för elever med dyslexi samt vilka anpassningar och insatser som kan behöva 

göras. 

3.1 Styrdokument 

Oavsett vilka förutsättningar en elev har ska hon/han få chans till ett fullständigt och rikt 

liv. Oberoende av hur en elevs liv ser ut ska allas lika villkor i samhället speglas och tas 

hänsyn till (UNICEF, 2009). Utbildningen i skolan ska se till att elever med olika 

förutsättningar och behov utvecklas, vilket alla ska ha rätt till oavsett vilka behov och 

stödinsatser som krävs (SFS 2010:800). Läroplanen (Skolverket, 2016) beskriver hur en 

likvärdig utbildning kan uppnås. Undervisningen bör formges utefter varje elevs olika 

behov och förutsättningar.  

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) anger att varenda skola ska 

genomföra en undervisning där olika behov tas hänsyn till och där eleven står i centrum. 

Vidare deklareras att för att detta ska vara möjligt krävs det att skolan arbetar 

inkluderande där alla elever kan inkluderas i klassrummet och att kursplanerna anpassas 

efter alla elevers olika behov och förutsättningar. För att kunna arbeta inkluderande krävs 

det att alla elever får ta del av samma undervisning där extra stödinsatser ges till de 

elever som är i behov av detta. Det inkluderande klassrummet ska finnas på varje skola 

(Svenska Unescorådet, 2006). Alla elevers lika rättigheter ska alltid främjas samtidigt 

som skolan ständigt ska arbeta emot särbehandling (Skolverket, 2016; SFS 2008:567).  

3.2 Grundorsak och symtom  

Begreppet dyslexi är sammansatt av två morfem som är ”dys” och ”lexi” vilket i direkt 

översättning blir svårigheter med läsning (Lindell & Lindell, 1996). Grundorsaken till 

dyslexi är nedsatt fonologisk medvetenhet och konsekvenserna av detta blir svårigheter 

med stavning och avkodning (Fouganthine, 2012). Det finns olika observationsmoment 

som kan vara till hjälp för att ta reda på om en elev har dyslexi eller för att se om någon 

är i riskzonen. Observationsmomenten kan bland annat vara att det finns dyslexi inom 
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familjen, att språkutvecklingen är försenad eller att eleven inte visar något intresse för 

berättande eller rim och ramsor. Läraren kan också observera om eleven ställer frågor om 

bokstäver och ord (Myrberg, 2007).  

 

En orsak till att elever med dyslexi inte tycker om att höra rim och ramsor kan vara att de 

inte förstår den fonologiska signalen i exempelvis rim (Ingvar, 2008). Detta är tecken 

som är betydelsefulla för lärare att veta när eleven släpar efter i de 

undervisningssituationer som behandlar läsning och skrivning. Det finns olika tecken 

som kan synliggöra att en utredning bör göras för att ge en elev diagnosen dyslexi. Ett 

tecken är att elever med dyslexi oftast använder en hel mening för att förklara ett ord som 

redan har ett bestämt namn, exempelvis: en sådan man använder för att slå in en spik 

med. Det bestämda ordet är ”hammare” men elever med dyslexi använder sig av hela 

meningen istället vilket kan beskrivas som ordmobilisering (Ingvar, 2008).  

 

Det är svårt att veta om en elev har dyslexi eller inte. Något som lärare kan observera för 

att få en aning om det handlar om dyslexi eller ej är exempelvis om en elev inte utvecklas 

efter en intensiv träningsperiod. Även om elever med dyslexi utvecklas inom läsning och 

skrivning stöter de ändå på svårigheter i läs- och skrivutvecklingen som andra elever inte 

gör. Läs- och skrivsvårigheterna kan exempelvis vara att eleven har svårigheter med att 

stava och att få ett läsflyt (Fouganthine, 2012). Symptom som kan bli följd av 

svårigheterna är att eleven kan få svårt med läsförståelse, matematik och att eleven kan få 

dåligt självförtroende (Fouganthine, 2012). Det finns även en biologisk grund till dyslexi. 

Mellan 25 och 65 procent av elever som har föräldrar med dyslexi får det sedan själva då 

det är genetiskt ärftligt. Därför är det betydelsefullt att elever som har föräldrar eller äldre 

syskon med dyslexi följs upp och får göra ett test. Detta bör göras så snabbt som möjligt 

så att stödinsatser kan sättas in tidigt för de eleverna som har dyslexi (Ingvar, 2008). 

3.3 Svårigheter för elever med dyslexi 

Ingvar (2008) anser att ett första steg i inlärningen av skriftspråket är att automatiskt 

översätta bokstäverna till ljud. De flesta elever har en helhetsfunktion av talspråket där de 

förstår språkets olika delar men det är inte alla som uppfattar att ett ord är uppbyggt av 

olika fonem. Fonologisk medvetenhet innebär att känna igen de minsta ljudbärande 

delarna i ett ord. De som har svårt att förstå detta har en nedsatt fonologisk förmåga 

vilket författaren anser kan likställas med dyslexi. Dyslexi är en specifik 
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inlärningssvårighet men även den vanligaste formen av denna typ av svårighet (Ingvar, 

2008). 

3.3.1 Läs- och skrivsvårigheter  

Ingvar (2008) beskriver att elever med dyslexi, men även med läs- och skrivsvårigheter, 

kan få bristande stödinsatser i skolan och de här eleverna har stora kunskapsluckor och 

dåligt självförtroende när de slutar grundskolan. Kärnan i dyslexidefinitionen är att även 

om en elev har normal begåvning och motivation så finns det en oförmåga till 

läsinlärning. I praktiken används det samma definition till läs- och skrivsvårigheter och 

till dyslexi. Detta görs på grund av att samma typ av stöd till elever med dyslexi visat sig 

även fungera för elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever med dyslexi har svårigheter 

hela livet vilket även kan påverka deras självförtroende och självkänsla. Vissa 

utvecklingssteg är lite större och svårare i läs- och skrivutvecklingen för elever med 

dyslexi än för elever med läs- och skrivsvårigheter men de kan lära sig läsa och skriva.  

 

Det händer ofta att elever med dyslexi använder b istället för d och tvärtom (Ingvar, 

2008). Elever med dyslexi kan även använda fingrarna för räkning under en lång tid. 

Detta ses endast som ett allmänt tecken och alla elever med dyslexi har inte dessa 

symptom och man kan inte använda dem som kriterier för att ställa en diagnos. Dock kan 

dessa tecken vara betydelsefulla för att kunna ställa en diagnos där eleverna tidigt får 

stödinsatser i skolan. Vid läsning kan det finnas många tecken på att en elev har dyslexi. 

De vanligaste sätten är när eleven tappar bort småord och ändelser, noggrannheten är låg 

samt att läsningen går långsamt. Elever med dyslexi har oftast en korrekt läsning när de 

växer upp men de kan sakna flytet. I vissa fall kan handstilen inte bli riktigt bra vilket det 

finns två olika skäl till. Den första anledningen är att elever med dyslexi utvecklar 

skrivandet sent och den andra anledningen är att de andra eleverna i klassen redan har 

lämnat detta stadium och därmed har undervisningen också blivit svårare (Ingvar, 2008).  

 

Alla elever hanterar svårigheter på olika sätt. Vissa tar hjälp av läraren i klassrummet, 

familj eller vänner medan vissa undviker det som de har svårt med. En elev med 

lässvårigheter kan undvika svårigheterna och exempelvis välja en bok med lättläst text 

och många bilder istället för att välja en bok som anses som en utmaning. Vissa elever 

med dyslexi anser att läs- och skrivutvecklingen är jobbig och svår och känner en ständig 

press och ett ständigt misslyckande vilket kan resultera i ett dåligt självförtroende 
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(Myrberg, 2007). Høien och Lundberg (2013) håller med Myrberg (2007) om att elever 

som misslyckas undviker svårigheterna. Høien och Lundberg (2013) fortsätter förklara 

att elever med dyslexi har lätt för att tappa koncentrationen och kan ha svårigheter att 

samarbeta med andra klasskamrater.  

3.4 Kartläggning och diagnostisering av dyslexi  

För att fastställa om en elev har dyslexi kan vissa utredningar genomföras. Utredningarna 

kan utföras av skolpsykologer och specialpedagoger och genomförs om lärare eller 

vårdnadshavare begär detta. Elever som är i samma åldersgrupp medverkar i olika tester 

som prövar elevernas förmåga i olika moment. Momenten kan vara stavning, avkodning 

av ord, läshastighet och ordförråd. Utefter elevernas resultat sker det sedan flera 

individuella tester tillsammans med specialpedagog eller skolpsykolog (Myrberg, 2007). 

En analys av elevens språkliga funktioner måste genomföras för att kunna säga om 

eleven har dyslexi. Även en kartläggning av rättskrivningssvårigheter och 

ordavkodningsstrategier bör göras. Denna analys och kartläggning visar vilka olika 

pedagogiska insatser som behövs för att eleven ska få så goda förutsättningar som möjligt 

för att läs- och skrivutvecklingen ska främjas (Høien & Lundberg, 2013).  

 

Specialpedagoger och speciallärare kan genomföra test där elevens fonologiska 

medvetenhet testas och testerna visar om eleven kan utveckla läs- och skrivsvårigheter 

framöver (Ingvar, 2008). Vid testerna mäts elevens läsflyt, förståelse, 

avkodningsförmåga och rättstavningsförmåga. Beroende av hur elevens resultat blir kan 

specialpedagoger och speciallärare utläsa om eleven har indikationer till dyslexi 

(Logometrica AS, 2017). Det är även betydelsefullt att testerna visar elevens förmåga att 

kunna läsa en text utan att staka sig så därför bör en dyslexidiagnos innehålla båda delar 

(Ingvar, 2008). En kartläggning som kan användas är ”logos” (Logometrica AS, 2017). 

Kartläggningen kan göras från årskurs 2 och upp till vuxen ålder. Efter kartläggningen 

har genomförts föreslås individuella åtgärder för eleven beroende på hur resultatet ser ut. 

Kartläggningen kan genomföras upprepade gånger för att se till förbättringar eller vad 

som behöver arbetas mer med (Logometrica AS, 2017). 

3.5 Arbetssätt och strategier  

Lundberg (2007) anser att en språklig medvetenhet är en viktig utgångspunkt för en god 

läsinlärning. Om elever får prova på språklekar en liten stund varje dag kan de klara av 
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läs- och skrivundervisningen bättre i skolan. Om elever som har hög risk att få läs- och 

skrivsvårigheter får testa språklekar kan de klara sig bra i framtiden om tid utsätts till 

detta i elevens första skolår (Lundberg, 2007). Bornholmsmodellen består av fem olika 

språklekar som heter: lyssna på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet i ord, 

fonemens värld – analys och syntes och bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning. 

Om tid avsätts till detta i elevernas tidiga skolår är de väl förberedda inför läsinlärningen. 

Eleverna har förhoppningsvis då lärt sig att ord inte bara har en betydelse utan också 

olika ljud, hur man kan dela upp ett ord i olika fonem samt att de flesta fonem 

representeras av en bokstav. Eleverna får då träna upp sin fonologiska medvetenhet vilket 

elever med dyslexi har en nedsatt förmåga av (Lundberg, 2007). När eleverna slutat i 

förskoleklass är det viktigt att fortsätta att arbeta med elevernas läs- och skrivutveckling. 

Ett arbetssätt som kan vara betydelsefullt för alla elever är ”en läsande klass”. Då utgår 

eleverna från fyra olika moment som ska genomföras när de läser en text. Momenten är 

att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Om eleverna 

arbetar medvetet med strategierna kommer de att tränas vilket kan resultera i att de får en 

ökad läsförståelse (En läsande klass, 2017).  

 

Det är viktigt att ge elever med dyslexi uppgifter som de kan klara av för att stärka deras 

självförtroende (Myrberg, 2007). När känslan av misslyckande inte längre finns kan detta 

förebygga att misslyckandekänslorna finns i andra ämnen under en skoldag. Eleverna 

måste vara medvetna om sina svagheter men även styrkor som för eleven blir 

betydelsefullt för självförtroendet. Det är först när svagheterna tränas som utveckling 

sker och då är det viktigt att eleven är medveten om dessa (Myrberg, 2007). Om en elev 

känner att en uppgift är omöjlig att klara oavsett hur mycket hon/han försöker blir det en 

svår utmaning. Om läraren vet vad eleven är bra på kan insatserna bli meningsfulla vilket 

i sin tur kan leda till att eleven förhoppningsvis inte behöver känna att något är omöjligt 

(Ingvar, 2008).  

3.6 Klassrumsmiljö och individualisering 

Alla elever behöver ett klassrum där det finns trygghet, acceptans och uppmuntran men 

för elever med dyslexi är det särskilt viktigt. En god klassrumsmiljö kan bidra till att 

bekymren hos en elev med dyslexi blir mindre (Lindell & Lindell, 1998). Fouganthine 

(2012) förklarar att graden av läs- och skrivsvårigheter som elever med dyslexi har kan 

bero på de yttre kraven i den miljö som eleven deltar i och att svårigheterna kan finnas av 
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olika anledningar. Det kan exempelvis bero på liten erfarenhet av läsning eller 

koncentrationssvårigheter. 

 

Myrberg (2007) anser att det inte bara finns ett arbetssätt i undervisningen som skapar 

goda förutsättningar för elever med dyslexi. Tholin (2007) hävdar att elever med dyslexi 

ska få prova på så många olika arbetssätt som möjligt i sin undervisning. Eleven får då 

reflektera kring de olika arbetssätten och själv få ta beslut om vilket som passar 

honom/henne bäst för att främja läs- och skrivutvecklingen. Om en elev själv får påverka 

hur undervisningssituationerna kring sin inlärning ser ut har det skett en individualisering 

och eleven är då medveten om vad som krävs för fortsatt utveckling. Individualisering 

behöver inte ske utanför klassrummet där eleven är själv utan kan ske i klassrummet 

tillsammans med de andra klasskamraterna. Individualisering av elever med dyslexi kan 

ske genom att undervisningen anpassas efter elevernas behov där alla är i samma 

klassrum men det finns stöd från både lärare och specialpedagog/speciallärare (Tholin, 

2007).  

 

Samtidigt som elever med dyslexi ska få chans till att utmanas i klassrummet så ska 

stödet som de är i behov av alltid finnas åtkomligt. För att en elev ska kunna utveckla sin 

läs- och skrivförmåga krävs det att eleverna i undervisningssituationen ska få chans till 

att utvecklas i både språkets form och funktion. Språkets form innebär de grammatiska 

aspekterna och språkets funktion behandlar vad man vill få fram med hjälp av språket, 

vilket budskap som finns. För att kunna möta alla elever i ett klassrum oavsett om det är 

elever i svårigheter eller elever som behöver utmanas så krävs det ett varierat arbetssätt 

där undervisningen är anpassad och extra stöd finns tillgängligt (Tjernberg, 2013). Elever 

med dyslexi måste få direkt vägledning och för att detta ska kunna ske samtidigt som 

eleverna är inkluderade i klassrummet krävs det att undervisningen är anpassad utefter 

varje enskild elevs förutsättningar (Høien & Lundberg, 2013). Även om undervisningen 

är anpassad efter vad eleverna klarar är också utmaning i undervisningen betydelsefull. 

Eleven ska få möjlighet till att klara av uppgifter men måste samtidigt utmanas 

(Tjernberg, 2013).  

3.7 Insatser och anpassningar 

Alla elever kan bli hjälpta med lämpliga pedagogiska insatser, dock är insatserna mer 

betydelsefulla om de sätts in tidigt. Alla elever med dyslexi kan lära sig om sina 
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svårigheter och hitta vägar för att nå en hyfsat väl fungerande läsning (Lindell & Lindell, 

1998). Det är skolans huvuduppgift att stötta elever som behöver extra stöd så att de har 

samma chans till utveckling som alla andra elever. Vad lärare inte ska göra är att vänta 

och se istället för att tillämpa anpassningar. Detta kan vara skadligt för elevernas 

självförtroende. ”Vänta och se”-attityden är heller inte hållbar då elever behöver tidiga 

insatser för att få chans till att ha samma undervisning och utveckling som sina 

klasskamrater (Ingvar, 2008).  

 

Den grafiska miljön är betydelsefull för elever med dyslexi. Multimodala texter där text 

och bild samspelar har visat sig vara utvecklande (Ingvar, 2008). Typsnitt och luftighet i 

en text har visat sig spela roll för elever med dyslexi när de läser. För att läsflytet ska bli 

så bra som möjligt bör det vara en text utan klotter med mycket bilder och mycket luft 

mellan raderna. Det som visat bra resultat är när en specialpedagog/speciallärare följer 

eleven under en lång tid för att se hur bra eller dåligt insatserna fungerar. Om det skulle 

påvisas att någon insats inte fungerar kan denna tas bort och en annan insats tillämpas 

(Ingvar, 2008). Myrberg (2007) instämmer att uppföljning och utvärdering är 

betydelsefullt i undervisningen. Detta anser han är viktigt då eleven ska få möjlighet att 

få återkoppling till hans/hennes resultat och se vad som krävs för att få en fortsatt läs- 

och skrivutveckling. Det är viktigt att läraren genomför individuella elevuppföljningar 

för att se hur elevens läs- och skrivutveckling ser ut. Han anser det även viktigt att läraren 

har nära kontakt med speciallärare och specialpedagog för att kunna skapa så goda 

förutsättningar som möjligt i elevernas läs- och skrivundervisning. Fortsatta förslag på 

arbetssätt som är betydelsefulla för elever med dyslexi är bland annat att kontinuerlig 

läsinlärning och repetionsläsning är två viktiga delar för att eleven ska kunna uppnå 

läsflyt (Myrberg, 2007).  

 

För att elever med dyslexi ska få goda förutsättningar i sin läs- och skrivutveckling krävs 

det att undervisningen anpassas till dem. Det måste exempelvis finnas olika former av 

läsning där läsning kan ske i grupp, självständigt eller att läraren läser högt. Det bör 

också finnas blandat läsmaterial i klassrummet så att det finns böcker utefter varje elevs 

läsutvecklingsnivå (Høien & Lundberg, 2013). Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) 

förklarar att kamratlärande kan vara betydelsefullt för att utveckla en elevs läsförmåga 

som enligt författarna visat sig vara utvecklande för elever med lässvårigheter. Istället för 
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att lärare eller specialpedagog/speciallärare ska vara stödinsats kan kamratlärande vara 

det genom att de lär av varandra.  

3.8 Alternativa verktyg 

För elever med dyslexi finns det många olika hjälpmedel. Det finns allt från dyra datorer 

till en enkel träpinne som kan hjälpa en elev med dyslexi att kunna läsa en rad i taget 

(Lagerström, 2011). Lagerström (2011) och Ingvar (2008) förespråkar datorn som ett 

hjälpredskap för elever med dyslexi. Lagerström (2011) fortsätter förklara att datorer kan 

vara ett hjälpmedel både vid läsning och skrivning. I datorer kan lärare ladda ner 

talböcker som eleven kan lyssna på istället för att läsa själv. Det finns också på vissa 

program talsyntes så eleven får chans att höra när ett ord är felstavat. Att elever kan 

använda sig av ordbehandlingsprogram är också en betydelsefull del i deras utveckling 

av skrivandet och viktigt för elevernas ordprediktion då elever med dyslexi ibland kan ha 

svårt med att komma på det ordet de tänker på (Lagerström, 2011). 

 

Alternativa verktyg och IT kan göra att många elever får hjälp med att skriva och läsa 

vilket kan göras med hjälp av E-böcker, talsyntes och skrivprogram (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2012). Böcker som är inlästa och som elever kan lyssna på finns 

exempelvis via ”legimus” där den som har en läsnedsättning kan få låna böcker. Utifrån 

de behov som finns väljer eleven vilken sorts anpassning av boken han/hon vill ha, 

exempelvis E-bok eller talbok. (Legimus, 2017). Även läromedel finns inlästa och kan 

vara ett alternativt verktyg för elever med dyslexi. För att det ska underlätta när eleven 

ska ta in fakta och kunskap kan han/hon titta på bilder och diagram samtidigt som texten 

läses upp. Eleverna kan få hjälp och stöd i alla ämnen och kan själva välja vilken 

hastigheten texten ska läsas upp i. Denna möjlighet finns för att alla elever ska ha 

likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information (ILT inläsningstjänst AB, 

2017).  
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4.0 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket presenteras nedan. Fortsättningsvis 

förklaras även dilemma- kategoriska och relationella perspektivet.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Berg (2011) beskriver ett sociokulturellt perspektiv som något som sker mellan individ 

den sociala praktiken. Kunskap utvecklas i samspel mellan människor och denna 

kunskap utvecklar sedan individen själv beroende på hur hon/han tänker och agerar. Den 

kunskap som människan tar med sig från en situation tar hon/han sedan med sig i nya 

situationer och kunskapen utvecklas. Denna kunskap utvecklas mest när samspelet sker 

verbalt men kan även kommuniceras med exempelvis bildstöd. Det verbala samspelet 

mellan läraren och eleven är det som driver utvecklingen framåt. Eleven ska få det stöd 

hon/han behöver för att klara av någonting samtidigt som eleven ska utmanas. (Berg, 

2011). Det sociokulturella perspektivet används i denna studie för att elever med dyslexi 

behöver stöd från lärare samt specialpedagoger och speciallärare för att utvecklas. Alla 

elever lär i gemenskap av varandra men kanske framförallt elever med dyslexi. När en 

elev får delta i den gemensamma undervisningen får eleven även chans att lära av 

varandra. Stödet kan ske med hjälp av kommunikation men även med exempelvis 

bildstöd och andra anpassningar. Även om elever med dyslexi behöver anpassningar och 

insatser i undervisningen för att utvecklas kan lärandet i gemenskap med andra vara än 

mer utvecklande. Detta är vad det sociokulturella perspektivet innebär och därför är det 

teoretiska perspektivet i studie.  

4.2 Dilemma- kategoriska och relationella perspektivet 

Läroplanen (2016) beskriver att skolan ska ha en likvärdig utbildning till alla elever 

oavsett förutsättningar. Varje elev är unik och har olika erfarenheter, kunskaper och 

förmågor. Nilholm (2003) presenterar att detta skapar olika dilemman i undervisningen. 

Ett dilemma som är centralt i skolan är att alla elever ska tillges samma kunskaper och 

färdigheter samtidigt som undervisningen ska anpassas efter de olikheter som finns i ett 

klassrum. Det uppstår i skolan olika dilemman där exempelvis elever i behov av extra 

stöd får sin undervisning utanför klassrummet eller där eleven är med i klassrummet men 

kan få fel undervisning. Elever med dyslexi kan få undervisning både i och utanför 

klassrummet vilket kan skapa ett dilemma i deras utveckling. Undervisningen måste 

anpassas till dem men de behöver också stöd från exempelvis speciallärare utanför 
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klassrummet då intensiva träningsperioder sker. Det är därför viktigt att vara medveten 

om de olika dilemman som finns och hur undervisningen ska läggas upp på bästa sätt för 

eleven (Nilholm, 2003). Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet i 

gemenskap med andra. Lärandet kan utvecklas tillsammans med klasskamrater eller med 

en specialpedagog eller speciallärare. Det bör därför finnas i åtanke att detta dilemmat 

behöver finnas för elever med dyslexi. Elever med dyslexi kan vara med i den 

gemenskapen som finns i klassrummet och utvecklas i gemenskap med klasskamrater. 

Men lärandet utvecklas också i gemenskap med exempelvis speciallärare när intensiva 

träningsperioder sker. Det sociokulturella perspektivets grund finns med vare sig 

undervisningen sker i klassrummet eller i ett enskilt grupprum så länge elever med 

dyslexi får chans att utvecklas i gemenskap med andra. Nilholm (2003) förklarar det 

kategoriska perspektivet. Då utgår man från att svårigheterna som en elev har går att söka 

hos henne/honom. Utgångspunkten är att det är betydelsefullt att kartlägga och 

diagnostisera eleven för att kunna kategorisera honom/henne till rätt grupp i skolan. 

Målet för detta perspektiv är att hitta olika grupper där elever med samma svårigheter 

deltar i samma grupper. Exempel på arbetssätt kan vara exkluderade grupper och 

undervisning i mindre grupp. Om en elev har dyslexi sker en kartläggning för att se om 

det finns indikationer till dyslexi. Utefter vad kartläggningen visar så kan undervisningen 

ske både i klassrummet men även utanför klassrummet. Det relationella perspektivet 

utgår från att svårigheterna inte finns hos eleven utan man måste se runt omkring för att 

hitta svårigheterna. Perspektivet utgår från att det är skolan som skapar problemen och 

inte eleven. Det relationella perspektivet kopplat till denna studie är att eleverna får 

samma undervisning i klassrummet men där den är anpassad efter elevens behov och där 

anpassningar kan användas i klassrummet. Perspektivet utgår från att inte ställa diagnoser 

och kategorisera elever utifrån dem (Nilholm, 2003). 
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5.0 Metod 

Den vetenskapliga ansats som studien utgår ifrån är fenomenografi. Vidare förklaras hur 

analys och bearbetning gjordes av den kvalitativa studien där semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Det redogörs hur materialinsamlingen utfördes samt vilka urval 

som gjordes under studiens gång. Därefter presenteras de informanter som finns med i 

studien samt hur genomförandet av studien gått till. Slutligen beskrivs de etiska 

överväganden som studien utgår från.   

5.1 Vetenskaplig ansats - fenomenografi 

En vetenskaplig ansats som är vanlig att använda sig av när studien behandlar lärande 

och utbildningsfrågor är fenomenografi. Huvudsyftet är att ta reda på hur människor 

uppfattar olika moment i sin omvärld. Uppfattningarna är olika från person till person 

och det går inte att hitta ett rätt svar, utan man försöker förstå hur olika personer uppfattar 

något. Det innebär att som forskare försöka hitta variationen i människors erfarenheter av 

olika företeelser. Fenomenografi innebär att ta reda på människors tankar om ett visst 

fenomen och hur man uppfattar detta. En utgångspunkt i ansatsen är att ett fenomen har 

olika innebörd för olika människor. Det beskrivs hur informanterna själva uppfattar 

fenomenet utan att något är sant eller falskt (Kihlström, 2007). 

 

Studien utgår från fenomenografi som forskningsansats då jag i intervjuerna ville få fram 

informanternas olika uppfattningar om anpassningar och strategier som kan användas till 

elever med dyslexi. Genom att få fram skillnader av informanternas uppfattningar kan 

resultatet bli bredare och fler anpassningar och insatser kan nämnas av informanterna för 

att sedan presenteras i resultatet. Alla elever lär olika och därför är det betydelsefullt att 

finna svar på många olika anpassningar och strategier så att man som klasslärare kan 

använda sig av flera olika. Om klassläraren gör en anpassning i form av att en elev med 

dyslexi får skriva på dator kanske inte det passar nästa elev läraren möter som har 

dyslexi. Då måste läraren vara medveten om andra anpassningar som kan användas för 

att hitta någon anpassning som passar varje specifik elev. Det kan också finnas skillnader 

i informanternas erfarenheter där de kan berätta om anpassningar som fungerat bra eller 

mindre bra. Olika informanterna har förmodligen olika erfarenheter kring anpassningarna 

vilket blir intressant att framföra i resultatet. Med hjälp av fenomenografin undersöktes 

det därför skillnader i informanternas svar för att kunna presentera så många olika 
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anpassningar och insatser som möjligt. Med fenomenografi har jag därför analyserat 

pedagogers erfarenheter och upplevelser om anpassningar och strategier till elever med 

dyslexi och hur de själva arbetar med eleverna.  

5.2 Analys/bearbetning 

En metod som oftast används vid bearbetning av intervjuer kallas för kvalitativ analys. 

Metoden innebär att forskare ska kategorisera något. Kategorierna skapas när analys av 

informanternas svar utförs. I analysen ska forskaren försöka kategorisera de svar som är 

lämpliga till det fenomenet som undersökts genom att urskilja informanternas olika 

erfarenheter om anpassningar och strategier. Det första steget är att hitta olika mönster i 

de svar som framkommit av intervjuerna. Det är innehållet i de svar som informanterna 

gett som utgör hur kategorierna kommer att se ut.  Vid analysen ska det följas tre olika 

spår där forskaren ska gå på djupet i de svar som sagts av informanterna: vad säger de 

olika informanterna, vad menar de när de talar om samma fenomen och vad säger samma 

informant för annat intressant (Kihlström, 2007).  Med en kvalitativ analys har jag 

analyserat de svar som framkom i intervjuerna och kategoriserat dem utefter vad som 

passat bäst till det fenomen studien vill undersöka. Informanternas svar har varit grunden 

till de kategorier som presenteras i resultatet och de är: vad är dyslexi; hur och när ställs 

diagnosen dyslexi; arbetssätt och strategier som är betydelsefulla för elever med dyslexi; 

anpassningar i undervisningen; kompensatoriska verktyg; föräldrakontakt; 

specialpedagoger och speciallärares roll i undervisningen för elever med dyslexi; när 

hjälper specialpedagoger/speciallärare till i den ordinarie undervisningen?  

5.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att jag studerar det jag avsett att undersöka, studiens giltighet. Inom en 

kvalitativ studie anses kommunikationen vara en dimension på validiteten (Kihlström, 

2007). Det innebär att när någon utomstående läser studien ska personen förstå det som 

beskrivits och förstå resultatet. Detta kan gälla personer som aldrig läst om ämnet innan 

men även de informanterna som deltagit i studien. Reliabilitet handlar om att resultatet i 

studien ska vara tillförlitligt och att man kan tro på att det som är skrivit är sant. Ett sätt 

att öka reliabiliteten i en studie är att spela in intervjuerna. Med hjälp av inspelning är det 

ingen viktig information som missas som det lätt kan göra om svaren istället skrivs ner 

(Kihlström, 2007). När intervjuerna genomfördes spelades allt in via en inspelare för att 
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inte missa viktig information vilket även resulterade i att allt transkriberades för att få 

med allt informanterna delgav.  

5.4 Materialinsamling  

Vid materialinsamlingen genomfördes semistrukturerade intervjuer med tre 

specialpedagoger och två speciallärare. Intervjuerna utfördes med både specialpedagoger 

och speciallärare vilket kan resulterat i ett bredare resultat på hur de jobbade och vad 

deras olika arbetsuppgifter var. Semistrukturerade intervjuer valdes för att synliggöra 

specialpedagogers och speciallärares erfarenheter och idéer om hur anpassningar och 

strategier kan användas i klassrummet för elever med dyslexi. Genom samtal och 

diskussion var avsikten att få ett djupgående samtal där kunskaper utvecklades. 

Intervjufrågorna var förberedda sedan innan men följdfrågorna som ställdes i 

intervjuerna var spontana frågor längs samtalets gång. Att använda semistrukturerade 

intervjuer, som ofta är en kvalitativ metod, kan resultera i att människors tankar och 

funderingar kring ett specifikt ämne i vår vardag visas (Kullberg, 2004). 

Semistrukturerade intervjuer används för att tankar och kunskaper ska utvecklas där 

minst två personer är delaktiga och aktiva i samtalet. När forskare ställer öppna frågor till 

informanterna kan tankar delas verbalt och en diskussion kring ämnet kan ske (Kullberg, 

2004). Bryman (2002) presenterar i sin bok en intervjuguide som intervjufrågorna har 

utformats efter. Utöver vad som fanns med i intervjuguiden kunde nya frågor ställas samt 

att ordningen på frågorna inte behövde vara desamma. Intervjuernas fokus var på vad 

specialpedagoger och speciallärare ansåg vara viktigt och betydelsefullt att framföra för 

att svara på frågorna.  

5.5 Urval 

Jag valde att maila olika specialpedagoger och speciallärare för att se vilka som kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Av sexton specialpedagoger och speciallärare var 

det fem som ville ställa upp och tre som tackade nej på grund av tidsbrist samt åtta som 

inte svarade. Det som ansågs problematiskt var att intervjuerna skulle ske en till två 

veckor efter det att informanterna fick sitt mail. För vissa kändes detta stressande och det 

var svårt att få till ett datum som passade både dem och mig. Specialpedagogerna och 

speciallärarna som fick mail arbetar på olika skolor. Detta kan vara betydelsefullt då 

skolorna kan arbeta på olika sätt med elever med dyslexi vilket då gör att resultatet kan få 

en större bredd. För de deltagare som tackade ja informerades om att de kan få frågorna 
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skickade till sig några dagar innan intervjuerna sker för att de ska kunna vara förberedda 

samt reflektera kring ämnet innan intervjun sker. Eftersom tiden var väldigt knapp för att 

först intervjua informanterna och sedan transkribera vad de sagt, och till slut analysera 

intervjuerna valde jag att endast göra fem intervjuer.   

5.6 Genomförande 

Alla intervjuer i studien skedde på skolorna som deltagarna arbetar på vilket Ahrne och 

Svensson (2011) förklarar som betydelsefullt då de som intervjuas ska känna trygghet. 

Intervjuerna varade i ca 30-50 minuter där alla frågor fick svar och även följdfrågor 

ställdes. Inspelningarna gjordes med hjälp av mobiltelefon. Sedan transkriberades dem 

för att användas i resultatet. Vid transkriberingen valdes onödiga uttryck som ”ehm” och 

”hmm” bort då detta inte framför någon information till studien. När intervjuerna 

genomfördes antecknades samtidigt sådana uttalanden som var särskilt relevanta för 

studien. Detta kan vara betydelsefullt om deltagaren visar gester, uttryck eller andra delar 

som inte tas med på en ljudinspelning. Intervjuerna började med att ställa frågor 

angående ämnet och kring den information som presenteras i bakgrunden (se bilaga). 

Under intervjuns gång fanns det möjlighet att ställa följdfrågor som exempelvis kunde 

vara: kan du förklara hur du menar? Vad tänker du kring det? Hur ser dina erfarenheter ut 

i anknytning till detta? Intervjuerna avslutades med att fråga om deltagaren hade något att 

tillägga som hen ansåg vara relevant för mig att ha med i studien men som ingen fråga 

berörde. I resultatet kommer citat från informanterna vara med där relevanta delar 

diskuterats och analyserats. Om en önskan från informanterna finns kommer arbetet efter 

betygssättning skickas till de som är berörda. 

5.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att forskning är viktigt för att utveckling ska kunna ske 

på samhälls- och individnivå. De presenterar fyra olika allmänna huvudkrav som de även 

kallar för forskningsetiska principer som ska finnas med i en forskningsstudie. Det första 

kravet är informationskravet. Som forskare måste informera deltagarna i studien om dess 

uppgift och vilka villkor som finns.  I mailet till informanterna beskrevs syftet med 

studien samt vilka frågeställningar studien kommer att utgå ifrån. Deltagarna ska även 

informeras om att det är frivilligt att ställa upp och kan när som helst upphöra sin 

medverkan. Andra kravet som presenteras är samtyckeskravet vilket innebär att 

deltagaren själv får bestämma om hon/han vill medverka eller inte. Informanterna i 
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studien fick själva välja att tacka ja eller nej till deltagandet. I mailkontakten var det 

informanter som tackade nej på grund av tidsbrist. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, innefattar att alla deltagare skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Detta innebär även att de som deltar ska vara anonyma till den grad att 

ingen utomstående ska förstå att det är hon/han som deltagit i studien. När intervjuerna 

genomfördes informerade jag informanterna att de och skolan de arbetar på kommer att 

vara anonyma. Det sista kravet kallas för nyttjandekravet: uppgifter som framkom i 

intervjuerna ska endast användas i min studie och inte till något annat. Den information 

som berättades i intervjuerna kommer endast att användas till denna studie och inte till 

något annat (Vetenskapsrådet, 2002).  
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6.0 Resultat  

I kommande avsnitt presenteras det resultat som framkommit ur intervjuerna som 

genomförts med specialpedagoger och speciallärare. Efter den analys och bearbetning 

som skett har jag valt ut de delar som svarar på mitt syfte och frågeställningar. Först 

beskrivs det vilka olika arbetssätt och strategier som används i undervisningen för elever 

med dyslexi samt vilka anpassningar och insatser som kan behövas tillsättas. 

Avslutningsvis presenteras vilken roll specialpedagoger och speciallärare har i 

undervisningen för elever med dyslexi samt när de kan hjälpa till i klassrummet.  

6.1 Arbetssätt och strategier som är betydelsefulla för elever med dyslexi  

Samtliga informanter angav att alla elever är olika, oavsett om eleven har en svårighet 

eller om eleven behöver speciella utmaningar i undervisningen. Det finns inget arbetssätt 

som passar alla elever utan alla har olika behov och behöver olika anpassningar för att 

utvecklas. Något som samtliga informanter nämnde var att lärare i de tidiga årskurserna 

arbetar systematiskt med den fonologiska medvetenheten och arbetar mycket med 

koppling mellan ljud och bokstav. Samtliga nämnde även hur viktigt det är att läsa högt 

för eleverna och att man också gör detta systematiskt för att eleverna ska få ett intresse 

för böcker och läsning. Som lärare bör det finns i åtanke att välja böcker som är elevnära 

och som blir spännande att lyssna på. Något som visat ge positivt resultat är att i 

förskoleklass använda sig av ”Bornholmsmodellen” som bygger på språklekar och där 

rim och ramsor övas. Då tränas även kopplingen mellan ljud och bokstav som elever med 

dyslexi har svårigheter med. Detta förklarades i en intervju:  

 

I förskoleklass gäller det ju att jobba ganska mycket med 

Bornholmsmodellen med språklekar och fonologisk träning dagligen, 

eller varje vecka i alla fall. Sen så fångar vi upp de elever som inte kan 

rimma och har svårt att höra skillnad på långa och korta ord och sen så 

har vi språkgrupper där eleverna får chans till fortsatt träning. 

 

En annan specialpedagog tycker att det vore bra om lärare i förskoleklass börjar med 

Bornholmsmodellen men att träning även fortsätter när eleverna går i äldre årskurser. 

Många av informanterna har pratat om upprepad läsning och läslistor som ett användbart 

arbetssätt för elever med dyslexi, en informant sa:  
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Om jag tänker lite så här: att jag önskar ju att man redan i 

förskoleklassen skulle arbeta med Bornholmsmodellen för att 

förebygga och förhindra. Men sen är det det här med upprepad 

läsning, träning med läsning med bokstav och ljud och med läslistor 

eller olika sätt. Det är en tråkig träning så därför måste man varva lite 

med läsförståelse och andra moment också. Och framförallt stavning 

då för de äldre eleverna. Att de får träna stavning och stavningsregler 

och så. 

 

En av speciallärarna förklarar att man kan genomföra intensiva träningsperioder med 

eleverna som fått diagnosen och behöver fortsatt träning för att utvecklas:  

 

Jag tänker att det är daglig träning i kanske 12 veckor. Och att man 

jobbar med ljudning, kopplingen mellan bokstavstecken och 

bokstavsljudet, läsförståelsestrategier, stavning, att de förstår 

kopplingen mellan kort och lång vokal och hör skillnaden. Att man tar 

hjälp av ords släktkopplingar alltså skillnaden mellan smält och smällt 

och att man ser då att det är skillnad och är två ”L” när det handlar om 

smällar. Att man gör sådana kopplingar. Även att man har upprepad 

läsning, att läsa samma text flera gånger och få ett flyt. 

 

Det var en specialpedagog som berörde ”en läsande klass” som många klasslärare 

använder sig av. Då får elever med sig strategier när de läser en text vilket är värdefullt 

för alla elever i klassen och det kan vara bra för elever med dyslexi men hon anser även 

att det kan bli problematiskt då svårigheten är i förståelsen:  

 

Något jag tycker är bra är ”en läsande klass”. Att lära ut lässtrategier, 

men sen är det inte så lätt för dyslektiker att ta till sig det ändå. Om de 

stöter på ett ord de inte förstår så säger ”en läsande klass” att man ska 

titta på ordet, backa och läsa förbi, känner jag igen ordet? Men ofta 

känner elever med dyslexi inte igen det, ofta ligger det där.  
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Sammanfattningsvis sa informanterna att Bornholmsmodellen är bra att använda sig av 

redan i förskoleklass. Detta är något som gynnar alla elevers utveckling av den 

fonologiska medvetenheten men främst för elever med dyslexi. De får då en grund som 

kan vara lättare att utveckla och svårigheterna som elever med dyslexi har med 

avkodningen kan bli mindre och det finns större chans att träna upp dem. En informant 

nämnde även ”en läsande klass” som en bra strategi att använda sig av i 

läsundervisningen för att veta hur en text kan läsas och bearbetas.  

6.2 Anpassningar i undervisningen  

Arbetet med anpassningar ser olika ut på olika skolor. Vissa informanter träffar 

klasslärare systematiskt medan vissa endast träffar dem när det är något det finns frågor 

kring och då frågor finns angående undervisningen för elever i svårigheter. När 

anpassningar ska göras nämner en informant hur viktigt det är att ha bra dialog 

tillsammans med klassläraren: 

 

Man sitter ner och funderar kring extra anpassningar och vissa elever 

har åtgärdsprogram och då har vi en dialog där vi diskuterar: vad 

funkar? Vad behöver vi göra? Vad behöver ändras? Och jag tror att 

den dialogen är viktig för lärare att känna att de inte är ensamma utan 

har uppbackning från oss och att vi jobbar tillsammans. 

 

Informanterna talade om att det är viktigt att anpassa undervisningen till de elever som 

har dyslexi så att de får samma förutsättningar som alla andra elever. De sa att det är 

viktigt att fundera kring anpassningarna så att de passar just den eleven som är i behov av 

det. Det har även nämnts hur viktigt det är att inte vänta med att sätta in anpassningar 

utan att det sker direkt när pedagoger ser att det finns svårigheter så eleven kan utvecklas. 

 

Jag tänker att det är viktigt att man försöker känna efter att vilken del i 

läsprocessen är det som hindrar den här elevens utveckling och 

anpassa material och åtgärder utifrån det. Men sen kan det ju vara så 

att elever man ser som har problem med sin avkodning, man väntar ju 

inte med att sätta in åtgärder tills vi har en diagnos på eleven utan ser 

vi om eleven gynnas av att lyssna på böcker eller upprepad läsning så 

gör vi ju det. 



 

22 

 

 

När jag frågade informanterna vilka anpassningar som skiljer sig för elever med dyslexi 

och för de eleverna som inte fått diagnosen men har läs- och skrivsvårigheter så visade 

det sig att för elever med läs- och skrivsvårigheter fokuserar pedagogerna på att öva upp 

svårigheterna. För elever med dyslexi sätts det istället in anpassningar för att eleverna ska 

utvecklas.  

 

De kompensatoriska hjälpmedlen får de ju för att de har läs- och 

skrivsvårigheter. De behöver ju också träna och få strategier men 

många gånger kanske det beror på att man inte stimulerar läsningen 

och att man kanske lite mer lägger tyngden på att träna upp för där kan 

man ju det. Och då kanske det kanske handlar om att läsa istället och 

att man inte plockar bort läsningen genom att lyssna utan faktiskt 

tränar att läsa. Så lite mer riktat mot att träna och att de upptäcker att 

de gör framsteg och bygga på det. Men annars får de ju också mer tid 

och så.  

 

Undervisningen och anpassningarna ser oftast likadana ut men att det fokuseras mer på 

kompensation för eleverna med dyslexi. Det framkom att kompensation som anpassning 

är betydelsefullt för de här eleverna då de kan göra samma arbetsuppgifter som resten av 

klassen även om de sitter med dator eller iPad.  

 

Det ser ganska likt ut. Det mesta är likt men ju äldre barnen blir så går 

man ju mer åt kompensation för den som har dyslexi. De andra 

försöker man träna ännu mer med för det kan vara att de läst för lite. 

Kompensationen kan vara att du får lyssna på en text istället för att 

läsa den, det kan vara att du har en mattebok där du får uppgifterna 

uppläst och som du kan skriva i på dator. 

 

Det är viktigt att se till varje enskild elevs svårigheter för att se vilka anpassningar som 

behöver göras. Vad som oftast skiljer sig åt är att elever med dyslexi får kompensatoriska 

verktyg som anpassningar där de exempelvis kan läsa en bok eller skriva en text på dator 

eller surfplatta. Det som är mest betydelsefullt är att använda den anpassningen i 

undervisningen som gynnar varje elevs utveckling. 
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6.3 Kompensatoriska verktyg 

Något som används i undervisningen för elever med dyslexi är en iPad eller dator vilket 

också kan kallas för kompensatoriska verktyg. På alla informanters skolor finns det 

tillgång till detta och används som verktyg i undervisningen. Några informanter ansåg att 

man kan kalla det för ett arbetssätt då eleven använder sig av detta i undervisningen 

medan andra tycker att det mer fungerar som ett redskap, något som hjälper till i ett 

specifikt arbetssätt. Med hjälp av kompensatoriska verktyg kan eleverna använda sig av 

specifika applikationer och program som hjälper dem i deras läs- och skrivutveckling. 

Elever med dyslexi har det som ett hjälpmedel där de exempelvis kan lyssna på böcker 

istället för att läsa och där de kan skriva med talsyntes för att höra stavelser och 

bokstavsljud. På samtliga skolor använder de sig av ”inläsningstjänst” och ”legimus” 

som är två olika program där läromedel och skönlitterära böcker finns inlästa som 

eleverna kan lyssna på istället för att läsa.  

 

Vi har iPads som våra ettor arbetar med. Då använder de ”ASL – att 

skriva sig till läsning”. Men de har inte en renodlad ASL så man inte 

använder pennan utan man skriver lite parallellt med penna också. Där 

kommer ju talsyntesen in som förstärker kopplingen mellan ljud och 

bokstav. Det gynnar ju alla men kanske allra mest de elever som är i 

riskzonen och har svårigheter. Lyssna på böcker kan man ju börja med 

ganska tidigt för att väcka intresse för att avlasta. 

 

En speciallärare fortsätter förklara ”legimus” och hur den tjänsten fungerar: 

 

Men sen kan det ju vara så att elever man ser som har problem med 

sin avkodning, man väntar ju inte med att sätta in åtgärder tills vi har 

en diagnos på eleven utan ser vi om eleven gynnas av att lyssna på 

böcker eller upprepad läsning så gör vi ju det. Legimus-konto har vi så 

att vi kan ge till de elever som har behov av det. Det är ju en 

talbokstjänst som skolbiblioteket kan ansöka hos riksdagen eller 

regeringen att ge talboksrättigheter och ge ett konto till eleven. Då kan 

man via den tjänsten hitta nästan all skönlitteratur. Man kan lyssna 

både i skolan och hemma på sitt konto som skolbibliotekarien fixar, 
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men i ett samarbete med oss då det är vi som ser vilka elever som 

gynnas av det. 

 

När en elev med dyslexi får ett legimus-konto kan tjänsten användas både i hemmet och i 

skolan. Eleven får då chans till att utvecklas inom läs- och skrivmomenten för att en 

anpassning har gjorts. Det framkommer att det är viktigt att göra dessa anpassningar för 

att eleven tidigt ska skaffa sig ett intresse för läsning och skrivning och inte se det som 

något tufft och svårt så att det istället blir att eleven frånser sina svårigheter och struntar i 

att läsa eller skriva.  

6.4 Föräldrakontakt 

Att ha en nära föräldrakontakt nämnde samtliga informanter som betydelsefullt. Vissa 

föräldrar känner en oro över att deras barn har dyslexi då de själva har det och det är 

ärftligt. Men, det har också visat sig vara viktigt att sitta ned med föräldrarna och eleven 

och prata om svårigheterna och tillsammans komma fram till vilka arbetssätt och 

strategier som fungerar bra eller mindre bra för eleven i skolan och i hemmet. 

Föräldrarna kan ge information om deras barn som de upptäckt vid exempelvis 

läxskrivning hemma och specialpedagogen och specialläraren kan berätta om nuläget i 

skolan. En specialpedagog berättade om sina tidigare erfarenheter: 

 

Sen tycker jag många gånger att föräldrarna kan vara en källa till 

information för de känner sitt barn bäst, inte kanske i skolans värld 

men vad de har för svårigheter och vad de sett att de har svårt med 

genom åren. Föräldrar kan vara en viktig källa men sen är det vi i 

skolan som ska möta behovet genom att anpassa arbetssätt och så. 

 

Att ha samtal med föräldrarna redan från första början när det har upptäckts svårigheter 

anses också vara viktigt. Föräldrarna får då insikt i vad eleven upptäckts ha för 

svårigheter i skolan och läraren kan prata om hur undervisningen kan anpassas till 

eleven. Om föräldrarna är medvetna om att eleven har läs- och skrivsvårigheter från 

skolans start och att de inte försvinner under skoltidens gång kan föräldrarna vara mer 

förberedda på att en kartläggning kommer göras och att det eventuellt finns indikationer 

till dyslexi. 
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Sen måste man ha med föräldrarna också. Det går inte att inte ha sagt 

att eleven har läs- och skrivsvårighet och komma plötsligt och säga att 

vi ska göra en dyslexiutredning. 

 

En specialpedagog fortsätter berätta hur viktigt det är att ha kontakt med föräldrarna och 

deras barn. Det är betydelsefullt att sitta ned och förklara vad det är för svårigheter och 

vad som behöver tränas: 

 

Någonting jag känner många missar i det här är kontakten med eleven 

och föräldrarna. Att man kanske redovisar att ”ja, du har dyslexi, 

specifika läs- och skrivsvårigheter, och nu ska du få lite hjälp med 

detta. 

 

Föräldrakontakt har visat sig vara viktigt då föräldrarna får chans till att veta vilka 

svårigheter deras barn har och hur de kan träna på dem i hemmet. I samtal med 

specialpedagog och speciallärare kan föräldrar få tips och idéer på hur de kan träna på 

svårigheterna i hemmet med hjälp av anpassningar som exempelvis ”legimus” eller 

”inläsningstjänst”. Anpassningarna som elever med dyslexi fått i skolan kan oftast 

användas hemma och då fortsätter träningen efter skoltid.   

6.5 Specialpedagoger och speciallärares roll i undervisningen för elever med 

dyslexi 

Efter att ha intervjuat både specialpedagoger och speciallärare har skillnader mellan deras 

arbetsuppgifter i skolan framkommit. Specialpedagoger arbetar mer för eleverna och 

speciallärare arbetar mer med eleverna. Intervjuerna visar på att speciallärare genomför 

träningsperioder med eleverna och ser till att de får adekvat undervisning i klassrummet 

genom att samtala med läraren. Specialpedagogerna utför sedan kartläggningen efter 

samtal med både klasslärare och speciallärare för att få reda på svårigheterna. En 

speciallärare förklarade deras olika roll så här:  

 

Ofta har vi ju en dialog mellan speciallärare och klasslärare. På vår 

enhet ser det ut så att vi har en specialpedagog som jobbar 

övergripande och vi är tre speciallärare som jobbar mer på skolnivå 



 

26 

 

och vi har ju en dialog kring vad ser vi nu, vad behöver denna elev 

och hur lägger vi upp detta? Så den dialogen är ju viktig. 

 

En annan förklaring på vilka arbetsuppgifter som skiljer sig framkom från en 

specialpedagog. Det ser inte likadant ut på alla skolor men hen berättar om situationen på 

den skolan hen arbetade på: 

 

Specialläraren är ju en lärare som jobbar med eleverna, jag jobbar mer 

för eleverna. Både hon och jag kan ju testa eleverna. Men jag jobbar 

inte mycket med undervisningen. Det ser väldigt olika ut men jag 

jobbar mer på administrationsnivå och speciallärare mer på 

individnivå. Men det är ju inte så att jag aldrig har individer eller att 

hon aldrig gör administrationsgrejer. Men huvudsakligen är det så. 

 

Många förespråkar en meningsfull dialog mellan specialpedagog, speciallärare och 

klasslärare. Det är viktigt att denna dialog sker för att se vad som går bra och vad som 

behöver ändras för att eleven ska få så stor chans till utveckling som möjligt. På en av 

skolorna berättade en speciallärare:  

 

På denna skola så är det organiserat så här att det finns både 

specialpedagog och speciallärare. Vi träffar alla arbetslag årskursvis 

varannan vecka och då pratar vi om saker som vi vill säga men de tar 

ju upp saker som de vill prata om. Ofta är det ju då denna typ av 

elever som ofta kommer upp på sådana samtal. Och då är det ju som 

att man följer upp hur en åtgärd eller insats har gått och hur vi ska 

fortsätta arbetet. Vi kollar åtgärdsprogrammen och ser så vi jobbar 

efter dem så det inte bara blir att vi har ett papper som ligger utan att 

det är ett aktivt dokument. 

 

Arbetet med elever med dyslexi ser olika ut från skola till skola. Vad som är viktigt är att 

det sker ett samtal mellan speciallärare, specialpedagog och klasslärare för att diskutera 

vilka svårigheter eleven har och hur de kan arbeta för att eleven ska få chans att utveckla 

dem. Genom samtal och diskussion kan pedagogerna tillsammans komma på lösningar 

och sedan utvärdera dem så att anpassningarna gynnar elevens utveckling.  
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6.6 När hjälper specialpedagoger/speciallärare till i den ordinarie 

undervisningen? 

Specialpedagoger och speciallärare kan alltid finnas som stöd för klassläraren när det 

gäller hur undervisningen ska genomföras. Det framkom i intervjuerna att arbetet ser 

olika ut på olika skolor men samtliga informanter berättade att en klasslärare kan 

genomföra undervisningen utan hjälp från en specialpedagog eller speciallärare i 

klassrummet.  

 

En elev med dyslexi behöver ingen specialpedagog med sig i 

klassrummet hela tiden. Många av de här lärarna i de tidiga åldrarna 

har en god kunskap om de här specifika läs- och skrivsvårigheterna. 

Det är väl mer att när det blir specifik träning så kommer 

specialläraren in eller om det är något speciellt arbetsmaterial. 

 

En informant berättade att som speciallärare kan hen finnas med som en resurs i 

klassrummet för att hjälpa klassläraren under vissa lektioner. Detta skedde bara ibland 

men kunde ske mer ofta om klassläraren framförde att hen behövde stöd i klassrummet. 

Stödet kan då vara att hjälpa elever att komma igång med att arbeta eller se till så att de 

tekniska med de kompenserade verktygen fungerar som det ska. 

 

Ibland kan det vara så att man kan behöva hjälpa de här eleverna att 

komma i gång, att komma igång med sin iPad, att komma igång med 

skrivandet. Och det kan ju vara svårt som klasslärare att hinna med 

och då hjälper vi till ibland. Lite stöd och support att få de här 

verktygen att fungera. 

 

Speciallärare och specialpedagoger kan ge stöd genom att visa på material och strategier 

klassläraren kan använda i klassrummet. Genom samtal kan då klassläraren berätta vilka 

svårigheter som finns i klassen och få hjälp och stöd för hur undervisningen kan se ut för 

att eleverna ska få chans till att utvecklas.  
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Det är just exempel på material man kan använda. Lite extra stöd med 

material som gör det lättare att läsa en text. Hur man ska tänka liksom 

och utveckla alla svårigheter så att det blir till en utveckling hos 

eleverna själva. 

 

En specialpedagog berättade hur viktigt det är att klasslärarna vet om vilka olika tecken 

som kan finnas om en elev har dyslexi för att kunna upptäcka svårigheterna. Hon menade 

att klasslärare kan behöva en checklista för att veta vad som kan vara indikationer på 

dyslexi. Detta kan specialpedagogen hjälpa till med och sitta i samtal med klassläraren 

för att förklara hur svårigheterna kan upptäckas och vilka tecken som kan vara aktuella. 

 

Bara det här att du har en checklista på vad du speciellt ska titta efter 

om en elev har dyslexi. Exempelvis att eleven vänder på ord både vid 

läsning och skrivning, lägger man till mycket ändelser och tar man 

bort vissa ändelser när man läser? Att man vet vad man ska titta efter 

gör ju jättemycket. 

 

En annan specialpedagog pratade också om detta och sa att det är betydelsefullt att lärare 

vet om vilka tecken som finns men även är inläst på vilka strategier och arbetssätt som 

kan användas i klassrummet så det inte bara är specialpedagoger och speciallärares 

ansvar. Det är viktigt med ett delat ansvar där alla pedagoger är insatta i svårigheter som 

kan uppstå hos elever. 

 

I längden ger det ju mer ju fler som har blicken, strategierna och 

arbetssätten för annars är det ju 1 eller 2 på en skola som kan upptäcka 

och arbeta med elever med dyslexi. Men här är vi ju 30 lärare. Sen kan 

vi ha lite olika roller ju. 

 

Det är inte ofta som speciallärare eller specialpedagoger är med i klassrummet för att 

hjälpa en elev med dyslexi. Däremot kan de hjälpa klassläraren med anpassningar och 

strategier för att eleven ska utvecklas. Speciallärare och specialpedagoger kan även hjälpa 

en klasslärare med att kartlägga om en elev har dyslexi om det har visat sig att eleven har 

svårigheter som indikerar på det.  
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7.0 Diskussion  

I diskussionen presenteras först en metoddiskussion där olika delar från den metod som 

använts i undersökningen lyfts fram som bra eller mindre bra. Därefter presenteras 

resultatdiskussionen där vissa av informanternas svar diskuteras i jämförelse med vad 

forskning säger. Avslutningsvis ges det förslag på vidare forskning som kan göras inom 

studiens område.   

7.1 Metoddiskussion 

Valet att använda mig av semistrukturerade intervjuer visade sig fungera bra och 

resultatet blev brett. Bryman (2002) anser att semistrukturerade intervjuer innebär att den 

som intervjuar kan ställa följdfrågor till extra viktiga svar till skillnad från strukturerade 

intervjuer där följdfrågor inte ställs. Detta har jag sett som betydelsefullt under tiden 

intervjuerna genomfördes då det resulterade i djupgående svar från alla informanter. Med 

följdfrågor kunde jag gå djupare in på svaren och få mer information kring ämnet. Utöver 

frågorna gav deltagarna även annan information som var intressant men som tyvärr inte 

berör mitt syfte eller frågeställningar så därför har den informationen inte heller 

presenterats i mitt resultat. En svaghet i arbetet är att en av deltagarna inte var utbildad 

specialpedagog utan endast tagit kurser inom ämnet. Denna information framkom när 

intervjun skulle ske men då berättade hen att utbildningen skulle påbörjas i höst. Min 

vision var att endast intervjua utbildade specialpedagoger och speciallärare men då hen 

hade 19 års erfarenhet av yrket valde jag ändå att behålla svaren i mitt resultat då de var 

relevanta. En annan svaghet skulle kunna vara platsen där intervjuerna tog plats. Ahrne 

och Svensson (2011) beskriver att det är viktigt att deltagaren känner trygghet och därför 

kan deras arbetsplats vara lämpligt att genomföra intervjun på. Dock fanns det störande 

inslag på vissa platser som inverkade menligt på koncentrationen.  

 

Den vetenskapliga ansats som presenteras i studien är fenomenografi. Denna valdes då 

jag ville få fram variation i informanternas uppfattningar kring vilka arbetssätt som 

används för elever med dyslexi. Nu ville variationen om ett fenomen upptäckas och hitta 

många olika anpassningar och strategier som används och se om olika skolor arbetar 

annorlunda med elever med dyslexi. Variationen i anpassningar och strategier är viktiga 

då alla elever är olika och därför behövs olika anpassningar till olika elever. Dock hade 

det varit intressant att använda fenomenologi om jag hade velat forska om ett speciellt 
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arbetssätt som exempelvis speciallärare använder och utvärdera det arbetssättet. Det som 

fungerade bra med fenomenografi var att det framfördes många olika svar och 

informanternas olika erfarenheter kring ämnet. Det framkom variation i svaren kring 

anpassningar och strategier som är betydelsefullt att presentera i resultatet för de läsare 

som ska arbeta eller arbetar med elever med dyslexi. En del informanter svarade lika på 

många frågor vilket betyder att vissa anpassningar och strategier visat sig fungera bra för 

flera av informanterna.  

 

Urvalet av informanter i studien var att intervjua fem pedagoger vilket resulterade i att 

det blev ett tillräckligt stort underlag att presentera i resultatet. Om det hade varit fler 

informanter i studien hade resultatet eventuellt blivit djupare och fler svar på 

intervjufrågorna hade framkommit. Dock fanns en önskan att ha mer tid för att fler 

intervjuer skulle kunna genomföras och därför få fler pedagogers erfarenheter och 

kunskaper att presentera i resultatet. Alla intervjuer spelades in vilket var betydelsefullt 

vid transkribering då jag kunde lyssna på intervjun igen om det var vissa delar som 

eventuellt hade missats. Vid transkriberingen fick jag även chans till att lyssna på 

samtalet en gång till och lära mig av mina egna misstag eller det jag gjorde bra vilket 

leder till fortsatt utveckling som intervjuare. Det hade varit intressant att filma 

intervjuerna då vissa pedagoger visade material samt visade viss information med hjälp 

av bilder. Detta var material som elever med dyslexi använder vid intensiva 

träningsperioder vilket hade varit relevant att presentera i resultatet. Dock kunde inte 

pedagogerna dela med sig av materialet på grund av copyright-lagen och det kan därför 

inte heller presenteras i studien.  

 

Studien utgår endast från de elever som fått diagnosen dyslexi och inte de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter men ännu inte diagnostiserats. Detta har även funnits i åtanke 

när litteratur har tolkats och endast behandlat den delen av litteraturen som är relevant för 

studien. Dock har det visat sig vara svårt då vissa forskare samt deltagare i studien kallar 

dyslexi för ”stora läs- och skrivsvårigheter” vilket då kan missuppfattas och inte anses 

passa in i arbetet. Forskningen som presenteras i bakgrunden kan vissa gånger ha gjort att 

följdfrågor ställdes som är kopplade till litteraturen, som exempelvis när Lagerström 

(2011) och Ingvar (2008) presenterar datorn som en betydelsefull anpassning. Jag ställde 

i en intervju frågan: ”ja det har jag även läst i litteraturen, arbetar ni också med datorer 

med elever med dyslexi?”. När forskare ställer följdfrågor angående litteratur kan det 
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leda till att deltagarna inte säger något annat då de ska vara uppdaterade på aktuell 

forskning. Jag ska i framtiden endast ställa frågor där deltagarna kan svara utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper från deras tid som verksamma pedagoger och den litteratur de 

har läst.  

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter? 
Något som framkom av intervjuerna var att specialpedagoger och speciallärare sällan 

säger att en elev har dyslexi utan säger istället att eleven har stora eller specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Ingvar (2008) skriver att det i praktiken används samma definition då 

det visat sig att det stödet elever med dyslexi får även gynnar de elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Informanterna sa att de arbetade likadant med elever med läs- och 

skrivsvårigheter och med elever med dyslexi så de menade att diagnosen inte alltid är så 

viktig. Det enda som urskiljer sig för en elev med dyslexi är att eleven måste hitta 

strategier för att utvecklas och kan ha vissa svårigheter hela livet (Ingvar, 2008).  

 

Det är extra viktigt att vara medveten om vad en elev med dyslexi behöver för extra 

anpassningar så att de inte bortses för att pedagogerna anser det vara läs- och 

skrivsvårigheter. En av informanterna menade att en elev bör få diagnosen för att kunna 

anpassa arbetssätten utifrån elevens behov. Det är också viktigt att informera föräldrarna 

att deras barn har läs- och skrivsvårigheter och indikationer till dyslexi och att det därför 

kommer att göras en kartläggning. Informanten sa att det finns exempel på när deras barn 

plötsligt får diagnosen dyslexi utan några förvarningar om att hon/han har läs- och 

skrivsvårigheter. Många föräldrar vill ha information om diagnosen och vill veta hur de 

kan arbeta med barnet hemma för att hon/han ska kunna utvecklas. Det framkom i 

intervjuerna att många föräldrar var oroliga över att deras barn har dyslexi. Då anser en 

informant att föräldrarna vill att deras barn får diagnosen dyslexi så att de är medvetna 

om svårigheterna. Vissa av föräldrarna vet då vilka svårigheter som finns och vet hur de 

kan göra med läxor hemma för att barnet ska utvecklas och få ett bra självförtroende. 

Ingvar (2008) skriver att en kartläggning ska göras så snabbt som möjligt för att få reda 

på om eleven har dyslexi medan informanterna anser att de är medvetna om att eleven 

har läs- och skrivsvårigheter och arbetar efter detta och väntar med att göra en diagnos 

tills eleven blivit äldre.  
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7.2.2 Kartläggning och tidiga insatser 
Tanken var att studien skriva om elever i F-3 som har dyslexi. Eftersom det framkom i 

intervjuerna att en kartläggning görs tidigast i årskurs två och oftast i årskurs tre, utgår 

inte studien från någon specifik åldersgrupp utan berör alla elever med dyslexi oavsett 

vilken årskurs de går i. Anpassningar och strategier ser oftast likadana ut oavsett vilken 

årskurs eleven går i. Det som skiljer sig är att ju äldre eleven blir desto svårare blir 

innehållet i undervisningen och även anpassningarna.  

 

Ingvar (2008) skriver att lärare ska se efter specifika tecken som har med dyslexi att göra 

för att tidigt kunna sätta in insatser för eleven. Vad som framkommer är att en 

kartläggning bör göras tidigt för att eleven ska få tidiga insatser. Det betyder att eleven så 

tidigt som möjligt ska få diagnosen dyslexi så att eleven får den hjälp hon/han behöver 

för att utvecklas. Det visade sig dock att samtliga informanter har erfarenhet av att en 

kartläggning inte görs tidigare än årskurs två men oftast i årskurs tre. Däremot får 

eleverna insatser och anpassningar även fast de inte genomgått en kartläggning och 

därför inte fått en diagnos. En informant funderade över hur illa det hade varit om hon 

gett en elev en diagnos men inte har den. Troligtvis har denna elev då läs- och 

skrivsvårigheter men har inte indikationer på dyslexi men ändå fått diagnosen. Eleven får 

då hjälp och anpassningar som istället då kan hämma läs- och skrivutvecklingen. Det kan 

leda till att eleven får dåligt självförtroende och exempelvis inte vågar läsa högt för 

klassen för hon/han har dyslexi. En deltagare nämnde att man inte ska vara sin diagnos 

men det kan lätt bli så när anpassningar och insatser sätts in, ”jag har dyslexi och jag 

måste träna mer på att stava och läsa”. Myrberg (2007) säger dock att det är viktigt att 

eleverna är medvetna om sina svagheter för att kunna utveckla dem.  

7.2.3 Kompensatoriska verktyg i den ordinarie undervisningen 
I intervjuerna med specialpedagoger och speciallärare framkom det att det finns många 

olika hjälpmedel som kan erbjudas till eleverna samt att det sker intensiva 

träningsperioder för att de ska få chans till att utvecklas. Alla informanter hade arbetat 

med elever med dyslexi och hade mycket erfarenhet av detta. Mycket av undervisningen 

skedde i klassrummet men med vissa hjälpmedel för att elever med dyslexi ska få samma 

chans till utveckling. Vad som framkom var att det används mycket kompensatoriska 

verktyg vilket stämmer överens med vad både Lagerström (2011) och Ingvar (2008) 

skriver. Dock säger vissa informanter att det inte finns tillräckligt med iPads och datorer 

på skolan. Tre av fem skolor hade så det räcker till hela klasser medan vissa skolor bara 
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hade enstaka datorer vilket leder till att endast de elever som är i behov av dem sitter med 

det i klassrummet. Detta anser en av informanterna kunde leda till att eleven kände att det 

är pinsamt eller jobbigt att vara den enda som sitter med dator och att det istället blir en 

negativ effekt. Om det endast är elever med dyslexi som får använda sig av 

kompensatoriska verktyg i undervisningen anser jag att det utgår från ett 

dilemmaperspektiv (Nilholm, 2003). Undervisningen är då anpassad efter elevens 

svårigheter men eleven blir utpekad då hon/han är den enda som får använda 

hjälpmedlet. Hade dock undervisningen sett ut som så att alla elever fick använda sig av 

kompensatoriska verktyg hade den istället utgått från ett relationellt perspektiv där 

undervisningen ändras utifrån vilka behov eleverna med dyslexi har och lärare söker 

svårigheter i undervisningen istället för hos eleven.  

 

En annan informant berättade att det på deras skola fanns en acceptans som gjorde att det 

inte var något konstigt om en elev satt med dator eller iPad och det var då ingen som 

kände sig utpekad. Jag anser att kompensatoriska verktyg är betydelsefulla som 

hjälpmedel då flera av deltagarna nämnde att det gav goda resultat för elever med 

dyslexi. Det ska ses som en naturlig del av undervisningen så att ingen känner sig 

utpekad. Dock är mina erfarenheter att elever som inte får använda kompensatoriska 

verktyg känner avund och också vill använda det i sin undervisning. Därför är det viktigt 

att det i klassrummet finns en acceptans och trygghet som Lindell och Lindell (1998) 

beskriver som viktigt. Då kan eleverna få en förståelse för varför endast vissa elever får 

använda sig av verktygen och att de fungerar som ett hjälpmedel.  

7.2.4 Inkludering 
Resultatet av studien visar att elever med dyslexi deltar i den vanliga undervisningen men 

med anpassningar i klassrummet. Läroplanen (2016) fastslår att det är utbildningen som 

ska formas av varje elevs behov och förutsättningar vilket den gör om en elev som är i 

behov av anpassningar får dem i klassrummet. Läroplanen (2016) är skriven ur ett 

sociokulturellt perspektiv vilket även är teorin för studien. I en sociokulturell teori 

förklaras kunskap som något som utvecklas i samspel med andra (Berg, 2011). I 

litteraturen framkom det att det kan vara betydelsefullt för elever med dyslexi att få delta 

i kamratlärande där eleverna lär av varandra. Istället för att en speciallärare ger det stödet 

så kan elevernas kunskap utvecklas i samtal med varandra. (Almqvist, Malmqvist & 

Nilholm, 2015). Informanterna förklarade att det är betydelsefullt för elever med dyslexi 
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att delta i den ordinarie undervisningen där samtal och diskussion med klasskamrater kan 

ske. Dock behöver elever med dyslexi anpassningar och strategier för att ha samma chans 

till utveckling som sina klasskamrater. Elever med dyslexi har också intensiva 

träningsperioder där de tränar på svårigheterna och där eleven förhoppningsvis kan 

förbättra dem. Träningsperioderna skedde då utanför klassrummet tillsammans med 

specialpedagog eller speciallärare och genomfördes oftast efter ordinarie skoltid. Detta 

anser jag utgå från det kategoriska perspektivet där undervisningen vid vissa tillfällen blir 

exkluderad (Nilholm, 2003). Eftersom det har framkommit att elever med dyslexi både 

behöver delta i den ordinarie undervisning för att kunskap ska utvecklas med andra, som 

det sociokulturella perspektivet utgår ifrån, men att de även behöver delta i intensiva 

träningsperioder uppstår det ett dilemma. Det har visat sig att elever med dyslexi behöver 

båda och ingenting kan uteslutas. Därför behöver specialpedagoger, speciallärare och 

klasslärare fundera över hur de tillsammans kan skapa en undervisning som gynnar 

elevens utveckling och hur undervisningen ska genomföras för att den ska bli inkluderad. 

 

 Svenska Unescorådet (2006) anser att all undervisning bör ske i samma klassrum där 

undervisningen istället är anpassad efter elevernas olika behov och förutsättningar. 

Kanske är det så att en elev med dyslexi behöver träna utanför klassrummet då de andra 

klasskamraterna redan fått träna på detta. Jag anser att det är viktigt att pedagoger alltid 

ser till vad eleven behöver och hur hon/han utvecklas bäst. Om en elev har intensiva 

träningsperioder sker detta inte hela tiden utan kanske under tio veckors tid under en 

termin. Så länge pedagoger ser till varje unik elevs förutsättningar och behov så hoppas 

jag att varje enskild elev får den chans till utveckling som de har rätt till.  

7.2.5 Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om vilka anpassningar och strategier 

specialpedagoger och speciallärare använder i undervisningssammanhang för att 

diskutera hur klasslärare kan stödja läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi i 

det ordinarie klassrummet. I intervjuerna med specialpedagoger och speciallärare 

framkom det att anpassningarna oftast ser lika ut för elever med läs- och skrivsvårigheter 

och för elever med dyslexi men att det inte bara finns en metod som passar alla elever. 

Jag anser att de anpassningar och strategier som presenterats i resultatet, att arbeta med 

”Bornholmsmodellen” redan i förskoleklass, att elever med dyslexi får delta i intensiva 

träningsperioder med speciallärare, ”legimus” och ”inläsningstjänst”, ”ASL” och 
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kompensatoriska verktyg är betydelsefulla i undervisningen för elever med dyslexi och 

något även läsaren kan ta till sig och använda i sin undervisning. Den anpassning som 

oftast sker för elever med dyslexi är kompensatoriska verktyg i form av surfplatta eller 

dator vilket ofta skolor idag har tillgång till att använda sig av i undervisningen. 

Specialpedagoger och speciallärare kan i samtal med klassläraren berätta om vilka 

anpassningar och strategier som kan användas i klassrummet för att elever med dyslexi 

ska kunna delta. Om elever med dyslexi får anpassningar i den ordinarie undervisningen 

blir klassrummet inkluderat vilket en skola bör ha som mål att vara.  

7.2.6 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att istället för att ha specialpedagoger och speciallärare 

som informanter använda sig av elever som fått diagnosen dyslexi. Det som har 

presenterats i mitt resultat är ju endast de anpassningar och strategier som informanterna 

anser fungera bra och mycket av det har stämt överens med vad litteraturen säger. Det 

vore däremot intressant att se hur en elev som fått diagnosen dyslexi upplever sin skoldag 

och hur anpassningar och strategier i klassrummet ser ut från ett elevperspektiv. Mycket 

av den litteratur jag läst utgår från att anpassningar och strategier är bra då de tränar på 

svårigheter elever med dyslexi har men de utgår inte ifrån vad eleven själv upplever 

fungera bra eller dåligt. Ett annat förslag till vidare forskning är att forska om vad 

skillnaden mellan diagnosen dyslexi är jämfört med att säga att en elev har ”stora läs- och 

skrivsvårigheter”. Av den litteratur jag läst nämner ingen detta men däremot skriver 

Ingvar (2008) att samma arbetssätt kan användas till elever med dyslexi och elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Vart går egentligen gränsen? Vad är mest betydelsefullt för en 

elevs självförtroende?  
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Bilaga 

Intervjuguide 

 
1. Är det något du undrar över innan vi startar intervjun?  

Namn?  

Ålder? 

Vilken typ av utbildning? 

Antal år som verksam i yrket?  

2. Vad kan du berätta om läs- och skrivsvårigheten ”dyslexi”?  

 Har du arbetat mycket med elever som har dyslexi?  

 

3. När och hur har du erfarenhet från att elever får diagnosen ”dyslexi”?  

 Hur ställs diagnosen?  

 I elevens tidiga skolår eller senare?  

1.  

4. Vilka arbetsätt anser du vara betydelsefulla för elever med dyslexi i 

undervisningen?  

 Varför anser du dessa arbetssätt vara bra/mindre bra? 

2.  

5. Finns det något arbetssätt eller strategi som du ännu inte provat för elever med 

dyslexi men som du skulle vilja prova?  

3.  

6. Om en elev har dyslexi, sker undervisningen i samma klassrum som för de andra 

klasskamraterna eller är undervisningen segregerad? 

4.  

 Vad anser du vara det bästa alternativet? Inkluderad/segregerad 

undervisning för elever med dyslexi?  

5.  

7. Ser arbetsätten annorlunda ut för elever med dyslexi och för elever som inte fått 

diagnosen men har läs- och skrivsvårigheter?  

 Kan samma strategier och arbetssätt används för dessa elever?  
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8. Kan lärare genomföra undervisningen för elever med dyslexi utan stöd från 
exempelvis specialpedagog i klassrummet?  

 Vad kan en specialpedagog ge för extra stöd i klassrummet?  

 När bör lärare ta hjälp från specialpedagog i klassrummet?  

 Kan lärare genom samtal få hjälp med strategier och arbetsätt istället för 

att ha fysisk hjälp i klassrummet?  
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