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Abstrakt 

Att vara läs- och skrivkunnig är ett grundläggande mål i skolan och läraren ska se till att alla 

elever når målet. Elever med dyslexi har det relativt svårare att nå målen i läsning och 

skrivande som skolan ställer vilket kräver anpassning av undervisningen. Syftet med följande 

litteraturstudie är att undersöka hur litteratur och medier kan användas för att stödja elever 

med dyslexi i deras läs- och skrivinlärning. Våra frågeställningar är ”vilket förhållningssätt 

har läraren till elever med dyslexi?” och ”på vilka sätt kan litteraturarbete genom olika medier 

användas för att underlätta läs- och skrivinlärningen för elever med dyslexi?”. För att få svar 

på våra frågeställningar har vi läst och analyserat artiklar och doktorsavhandlingar rörande 

ämnen som är relaterade till syftet och frågeställningarna. Exempel på ämnen som vi 

eftersökte var dyslexi som diagnos, hur diagnosen påverkar eleverna i undervisningen, 

läsaktiviteter i klassrummet samt olika medier och hur dessa kan användas av elever. 

Resultatet visade att en tidig upptäckt av diagnosen är viktig, eftersom en handlingsplan för 

eleven i fråga kan sättas in. För läsinlärningen är den fonologiska medvetenheten av stor 

betydelse, därför bör läraren ha goda ämneskunskaper i detta. Aktiviteter som är kopplade till 

läsning är viktiga för elevernas egna syn på läsning. Genom att läsa forskning om ämnet kom 

vi fram till att även användning av medier underlättar läsinlärningen. Exempel på dessa är 

ljudböcker och olika former av datorstöd.  

Sökord: Dyslexi, fonologisk medvetenhet, skolans insatser, skönlitteratur, ljudböcker, 
datorstöd.  
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1.( Inledning  

Vi delar uppfattningen om att litteratur i olika former gynnar alla elever i deras läs- och 

skrivinlärning. Stensson (2006, s. 36) menar att litteraturläsning med tillhörande boksamtal 

ofta är sporadiska projekt i majoriteten av de svenska skolorna. Det stämmer överens med 

våra egna erfarenheter från våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar. Där 

bortprioriterades litteraturarbetet till förmån för andra inslag i svenskundervisningen. Vi tror 

att elever med läs- och skrivsvårigheter, särskilt elever med diagnosen dyslexi, gynnas av 

arbete med litteratur och medier.  

Vi har därför valt att arbeta med hur litteratur och medier kan användas för att underlätta för 

elever med dyslexi i årskurserna F–3. Vi har stött på elever med läs- och skrivsvårigheter 

samt med dyslexi under våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar och finner 

arbetssättet kring dessa elever intressant och något vi vill lära oss mer om. Vi anser även att 

det är viktigt att ha såväl erfarenhet som forskningsbaserad kunskap i ämnet.  

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 8) ska undervisningen "anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov". Undervisningen ska även utgå från varje elevs erfarenheter, 

tidigare kunskaper och de förhållanden som eleven kommer ifrån (ibid, s. 8). Lgr11 lägger 

också vikt på lärarens uppdrag i undervisningen. Uppdraget består bland annat av att läraren 

ska "stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan," (ibid, s. 14) 

genom att "ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande" (ibid, s. 14). 

Att kunna läsa och skriva är grundläggande förmågor varje individ behöver ha för att kunna 

möta de krav samhället ställer. Vi tror att en bra och kunnig lärare kan göra stor skillnad för 

elever med dyslexi. Är man som lärare påläst kring sina elevers olika förutsättningar och har 

kunskap i vilka särskilda anpassningar som krävs för varje elev tror vi eleverna har en bättre 

chans att lyckas genom skolgången. Vi tror mycket grundas i en kunskapsrik lärare. Vi vill 

därför undersöka den forskning som har gjorts kring barn med dyslexi för att på så sätt ta 

reda på hur litteraturarbete i både bokform och medier kan användas för att underlätta för 

dessa elever i svenskundervisning.  
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2.( Syfte och frågeställningar!

Syftet är att undersöka hur lärare arbetar med litteratur och medier i undervisningen för att 

stödja elever i årskurs F–3 med dyslexi i deras läs- och skrivinlärning.  

Syftet med vår studie är att besvara följande frågor: 

-$ Vilket förhållningssätt har läraren till elever med dyslexi? 

-$ På vilka sätt kan litteratur och medier användas för att underlätta läs- och 

skrivinlärningen hos elever med dyslexi?  
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3.( Bakgrund 

Kapitel 3 beskriver begreppet dyslexi (kap. 3.1). Därefter beskrivs skillnaden mellan dyslexi 

och läs- och skrivsvårigehter (kap, 3.2) och sedan beskrivs begreppet fonologisk 

medvetenhet (kap. 3.3). Vidare beskrivs tekniska hjälpmedel som stöd i klassrummet (kap. 

3.4). Sedan tas barnlitteratur upp (kap. 3.5) och slutligen kopplas arbetets syfte till 

övergripande mål och kursplanen för svenska (kap. 3.6).  

3.1 Definition av dyslexi  

Ordet dyslexi kommer från de grekiska orden dys och lexia som tillsammans får en 

ungefärlig översättning till svårigheter med ord (Gustafson, 2009, s 8). Under 1900-talets 

har flera olika begrepp använts för att beskriva fenomenet dyslexi. Problemet med de tidigare 

definitionerna av fenomenet är att de varken förklarade orsakerna till dyslexi eller hur det 

tedde sig. Ett av de begrepp som används för att förklara dyslexi är ordblindhet, som syftade 

på dyslexi som problem med synen och den visuella perceptionen. Svårigheter med synen 

och den visuella perceptionen kan observeras hos dyslektiker men dessa problem är snarare 

en följd av deras lässvårigheter än en orsaksmodell. Därför är begreppet ordblindhet 

olämpligt att använda. Ett begrepp som används parallellt med dyslexi idag är specifika läs- 

och skrivsvårigheter, som överensstämmer med dyslexi och hur det ter sig (svårigheter med 

att läsa och skriva/stava) (Gustavsson, 2009, s. 8). En annan gren inom forskningen berörde 

området som något som var kopplat till hörselsinnet (Myrberg, 2007, s. 22). På 1970-talet 

utfördes experiment i USA som visade på att barns svårigheter att uppfatta snabba 

ljudförlopp var kopplade till störningar i talet och språket. Det betonades även att bland annat 

fonologiskt närliggande ljud och snabba tonartsskiften mellan ljud var starkt relaterade till 

dessa snabba ljudförlopp (ibid, s. 27).  

Nilholm (2013, s. 88) menar att dyslexi som begrepp över har tid blivit allt mer relaterat till 

särskilda brister i de tekniska färdigheter som krävs för att uppnå förståelse av en läst text. 

Det ses som ett område inom läs- och skrivsvårigheter som placeras i rangordning efter 

svårigheter att avkoda. Nilholm (2013, s. 88) påpekar att det finns en tanke inom skolan att 

goda redskap för avkodning ska ges tidigt i undervisning, i syfte att förhindra 

dyslexirelaterade problem under senare skolgång. Forskare motsäger den teorin genom att 

peka på antingen specifika eller biologiska faktorer hos elever med diagnosen. Ytterligare 

en faktor som visar på att dyslexi är ett specifikt problem är att svårigheterna hos de 



 

! 4!

diagnostiserade eleverna visar sig bara inom läsning och skrivande och därmed inte är 

kopplade till övriga områden inom undervisningen. Det ska gå att kunna se en tydlig skillnad 

i utvecklingen inom grundskolans alla kunskapsområden, där läs- och skrivkunskaperna hos 

en dyslektiker tidigt stannar till skillnad från de övriga ämneskunskaperna (ibid, s. 90).  

3.2 Skillnad mellan dyslexi och generella läs- och skrivsvårigheter 

Elever med läs- och skrivsvårigheter är nödvändigtvis inte dyslektiker. Dyslexiförbundet 

förklarar skillnaden på sin hemsida (2018). Det som skiljer dyslexi från generella läs- och 

skrivsvårigheter är att dyslexi framstår som problem med ordavkodning och grundar sig i en 

bristande fonologisk förmåga (Dyslexiförbundet, 2018). Dyslexiföreningen (2018) beskriver 

även diagnosen som en neurologiskt betingad funktionsnedsättning. Dyslektiker har alltså 

svårt med sambandet mellan hur en bokstav låter och hur den ser ut (Dyslexiförbundet, 

2018). Orsakerna bakom generella läs- och skrivsvårigheter kan bland annat grundas i annat 

modersmål, koncentrationssvårigheter och svårigheter för läsförståelse (ibid, 2018).  

3.3 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är ett känt begrepp inom undervisningen och definieras enligt 

Olsson (2009, s. 17) som en förmåga där man kan hantera språk på en ljudmässig nivå. 

Fonologin beskrivs som läran om språkljuden och dess funktion i ett språksystem. Med 

språkljud menas de enskilda språkljuden, även kallade fonem, och deras ljudegenskaper 

(ibid, s. 17). Genom god fonologisk medvetenhet ges bättre förutsättningar att förstå 

samverkan mellan ljud och bokstäver samt likheter och skillnader mellan tal- och skriftspråk 

(ibid, s. 30). Fonologisk medvetenhet har sedan 1970 varit en central del i stort sett all 

läsforskning och ett mycket omtalat ämne (ibid, s. 16). Ett flertal studier har gjorts kring 

fonologisk medvetenhet. Den amerikanska kongressen, National Reading Panel, har gjort 

studier kring träning i fonologisk medvetenhet som visats vara särskilt effektiva för elever i 

farozonen för att utveckla dyslexi (at-risk readers). De barn som tillhör farozonen har fått 

låga resultat på språk- och läsrelaterade tester som gjorts i förskolan (ibid, s. 23). Den träning 

som kan göras för att förbättra elevers fonologiska medvetenhet är bland annat språklekar. 

Ett exempel på en språklek är ”vilka ord börjar på samma ljud?” där man sorterar bilder efter 

första bokstav (ibid, s. 28).  
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3.4 Tekniska hjälpmedel  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 30 januari) skriver om tekniska hjälpmedel 

som alternativa verktyg för att hjälpa elever med funktionsnedsättningar som exempelvis 

dyslexi med läsinlärningen. Istället för de traditionella undervisningsmetoderna kan dessa 

elever nå information genom medier som e-post, internet och e-böcker. Skolan bör därmed 

se till att öka tillgängligheten för dessa medierna då de erbjuder goda möjligheter för 

dyslektiska elever att utveckla sina läsförmågor (ibid, 30 januari). Skolverket skriver i en av 

sina publikationer (2018) att skolan ska anpassa sig efter de verktyg som är aktuella för vår 

tid. I texten nämns Skoldatateket, som är ett stöd för pedagoger i deras arbete med elever 

som behöver extra stöd. Monica Andersson, som är projektledare vid skoldatateket, påpekar 

att fler elever med lässvårigheter, däribland dyslexi, når målen genom kunskap om 

digitaliseringen och hur den kan användas i praktiken. Hon menar att i och med 

digitaliseringen förändras hela grunden för utbildningen. Om det är möjligt att alla elever får 

tillgång till dator skapas goda möjligheter för individanpassning (Skolverket, 2018). 

Skoldatateket arbetar i övrigt med att erbjuda elever med behov alternativ till de 

konventionella verktygen i skolan. Skoldatateket betonar vikten av högläsning men lägger 

även till att det blir svårare ju längre och bredare texter eleven får möta i takt med att hen 

kommer upp i högre klasser. Då är datorer med talsyntes, det vill säga ett verktyg som 

omvandlar text till tal, ett exempel på ett användbart verktyg för dessa elever. Talsyntesen 

kan bland annat hjälpa eleven upptäcka fel i den egna skrivna texten, genom att få denna 

uppläst för sig (SPSM, 13 februari). Andra exempel på goda verktyg som ges av 

skoldatateket är ljudningstöd, det vill säga att eleven får bokstavsljudet uppläst för sig, samt 

ljudböcker, både trycka och i form av e-böcker. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, 

erbjuder skolor tjänsten Legimus, som är ett internetbaserat bibliotek som erbjuder elever e-

böcker med talsyntes. Det innebär att elever som gärna inte läser på grund av bristande 

läsförmåga ges en möjlighet att ta till sig litteratur liksom sina klasskamrater. 

3.5 Barnlitteratur 

Det finns ingen egentlig precisering på vad barnlitteratur faktiskt innebär, på grund av dess 

stora mängd av böcker med varierat innehåll och förändring över tid (Nikolajeva, 2017, s. 

13). Kåreland (2015, s, 121) menar att barnlitteratur definieras av sitt innehåll och det är 

även viktigt att innehållet får stå i fokus. När man i allmänhet pratar om litteratur är det 

vanligt att man syftar på texter med ett värde, menar Kåreland (2015, s. 122), där texter 

behöver nå ett visst kriterium. Oftast åsyftas fiktion- och sakprosatexter (ibid, s. 122). 
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Barnlitteraturen innefattar ofta diverse motiv, varav vissa motiv är mer vanliga än andra. 

Man talar även om ett övergripande tema som behandlar det centrala budskapet i texten (ibid, 

s. 123). Inom forskning om barnlitteratur har det påståtts att barnlitteratur är i sin form och 

sitt innehåll väl anpassat till de som författarna har tänkt ska läsa boken i frågan (Nikolajeva, 

2017, s. 19). Andra forskare, så som Beauvais (i referens till Nikolajeva, 2017, 19), har 

tillfört aspekter så som didaktik och pedagogik som viktiga inslag i mycket litteratur avsedd 

för den yngre publiken som barn utgör (ibid, 2017, s. 19).   

Att undervisa i skönlitteratur är viktigt av en rad olika anledningar, menar Witt-Brattström 

(2012). Witt-Brattström påpekar att skönlitteratur bland annat lär eleverna språkliga 

företeelser som metaforer, retorik och olika stilmedel. Dessutom gynnar det elevernas 

fantasiförmåga att kunna tänka i bilder. Framförallt ingår läsandet av skönlitteratur i skolans 

demokratiuppdrag då goda läsare i stor mån blir goda källhanterare (ibid, 2012). 

Barnlitteratur bär ett stort inflytande för ett samhälle och dess kulturarv (Nikolajeva, 2017, 

s. 359). I vårt samhälle är språket en av våra viktigaste resurser och det vinner barn till sig 

genom att ta till sig historier. Därmed menar även Nikolajeva att läsning av skönlitteratur är 

en "fråga om demokrati och social rättvisa" (ibid, s. 360). 

Larsson (2015) skriver även om en lärsituation där en lärare använder sig av skönlitteratur i 

sin SO-undervisning. Det visar på att skönlitteratur är relevant för andra ämnen än svenska 

samt att läsningen kan prägla undervisningen i skolan. Som lärare handlar det om att välja 

litteratur som är nära kopplat till eleverna och som de även har ett intresse för samt kunna 

koppla innehållet till Lgr11, vilket läraren i artikeln har gjort. Genom skönlitteratur uppstår 

frågor för diskussionsunderlag så som demokrati och värdegrund (Larsson, 2015). Att kunna 

läsa är en grundläggande förmåga som alla elever ska få möjlighet att utveckla, oavsett 

förutsättningar. !

3.6 Styrdokument 

Enligt kunskapskraven i svenska (Skolverket, 2017, s. 8) i slutet av årskurs 1 ska eleverna 

på ett delvis fungerande sätt ha utvecklat förmågan att kunna läsa meningar i enklare och 

elevnära texter. Eleverna ska även ha utvecklat en inledande läsförståelse samt kunna föra 

enklare resonemang kring och jämföra texters innehåll med egna erfarenheter. Eleverna ska 

även med hjälp av bilder och med stöd av läraren kunna korrigera eventuella problem genom 

upprepad läsning (ibid, s. 8). I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha utvecklats ytterligare i sin 

läs- och skrivförmåga. Några av de krav som ställs på eleverna är bland annat att de ska ha 
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fått mer flyt i sin läsning av elevnära och bekanta texter samt kunna tillämpa olika 

lässtrategier. Eleverna ska kunna återberätta viktiga delar av innehållet i en text och därmed 

visa grundläggande läsförståelse och dessutom kunna koppla textens innehåll till egna 

erfarenheter. Eleverna ska ha utvecklat en läslig handstil samt kunna tillämpa skriftspråkets 

regler såsom stor bokstav och punkt. Eleverna ska även kunna skriva på dator och använda 

sig av ämnesspecifika begrepp i strukturerade texter (ibid, s. 8–9). Skolverket har publicerat 

allmänna råd för anpassningar och särskilt stöd i klassrummet vilket bland annat berör elever 

med dyslexi (2014). Skolan ska se till att alla elever får de redskap som krävs för att de ska 

utvecklas i sitt lärande och efter sin individuella förmåga att nå skolans mål (Skolverket, 

2014, s. 10). Om en elev då besitter en funktionsnedsättning som påverkar dennes 

kunskapsutveckling ska skolan i största möjliga mån kompensera den nedsättningen genom 

väl anpassat stöd (ibid, s. 10).  
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4. Metod 

I det här avsnittet presenteras de söktjänster som använts (kap 4.1), kriterier för inklusion 

(4.2), sökord (4.3), materialurval (4.4) och materialanalys (4.5).  

4.1 Söktjänster 

Informationssökningen skedde på olika akademiska databaser och dessa var ERIC, Primo 

och Google Scholar. ERIC står för 'Education Resources Information Center' och är en 

söktjänst som inriktar sig på pedagogisk vetenskap. Primo är en söktjänst via Jönköpings 

högskolebibliotek som söker fram bland annat böcker, artiklar på olika språk, uppsatser och 

forskningspublikationer. Google Scholar är en söktjänst från Google som erbjuder 

akademisk litteratur, däribland vetenskapliga publikationer och tidskrifter.  

4.2 Kriterier för inklusion  

I vår sökning efter användbara texter bar vi med oss vårt syfte med tillhörande 

frågeställningar (se kap. 2). Vi utgick från tre kriterier i vårt urval av texter. Det första 

kriteriet var att vi enbart valde texter som var peer reviewed för att upprätthålla en 

vetenskaplig standard på vårt urval. Det andra kriteriet var att vi valde texter som inte var 

äldre än 20 år, alltså inte tidigare än 1998. Detta för att vi ville ha senare och därmed med 

aktuell forskning på ämnet eftersom att skolan är i ständig förändring. Det tredje kriteriet 

kopplades till ämnet. Vi valde därför enbart texter som berörde dyslexi i relation till litteratur 

och medier eller texter som berörde litteraturens betydelse och medier som ljudböcker och 

datorstöd. Vi valde även texter som berörde dyslexi som diagnos och skolans/lärarens 

insatser.  

4.3 Sökord 

På ERIC använde vi oss av sökorden 'teach* and dyslexia', vilket gav 29 träffar, samt 

'"children's literature" AND dyslexia', som gav nio träffar Vi valde dessa sökord eftersom de 

uppfyller kriteriet för relationen mellan dyslexi och litteratur, samt lärarens roll. Av dessa 

träffar fann vi inget som var relevant för vårt arbete och valde därför att gå vidare till andra 

databaser, i det här fallet Google Scholar. Där inledde vi sökningen med följande sökord; 

'"dyslectic children" AND reading' som gav ungefär 39 700 träffar. Vi alternerade sedan 

sökningen med '"dyslectic children" AND "children's books"' och 'dyslexia AND "children's 

literature"'. Sökningarna gav 19 100 respektive 27 500 träffar. För att sålla våra sökningar 

valde vi alltså att testa olika termer med en snarlik innebörd så som reading och literature 
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för att hitta så relevanta texter som möjligt. På Google Scholar utförde vi dessutom två 

sökningar på svenska för att utöka vårt textförråd; 'barnlitteratur OCH dyslexi' samt 

'läsinlärning dyslexi'. Sökningarna gav 171 respektive 1620 träffar. Här fann vi texter som 

uppfyllde ovanstående kriterier (se kap. 4.2). Vi gick sedan över till Primo och gjorde 

likvärdiga sökningar. De sökord vi började med var 'dyslexia AND "children's literature"' 

vilket gav 12 529 träffar. Genom sökningen hittade vi en studie relevant till våra 

frågeställningar (se kap. 2) som vi har beslutat oss att använda oss av. Vi använde oss sedan 

av sökorden 'literacy AND dyslexia', vilket gav två relevanta träffar av totalt 11 857. 

Ytterligare två utförda sökningar på Primo var 'skola OCH dyslexi' samt 'dyslexia AND 

fiction'. Den förstnämnda gav 32 träffar, varav en relevant. Vi fick en relevant träff på den 

sistnämnda, även om den totalt bara gav fyra träffar. Vi sökte på 'skönlitteratur OCH skola*' 

i Primo och fick 62 träffar varav en av dem var en artikel vi använde oss av. Vi sökte sedan 

på 'alternativ OCH undervisning' som gav 237 träffar, varav en vi använde oss av. Vi gjorde 

även sökningen 'skönlitteratur OCH F-3' som vi fick 6 träffar från. Av ovanstående sökningar 

använde vi oss endast av de texter som uppfyllde de kriterier vi hade satt för sökningen. Ett 

krav var att alla texter skulle vara peer reviewed och vara äldre än 20 år. Innehållsmässigt 

behövde texterna antingen beröra relationen mellan dyslexi och litteratur/medier eller 

lärarens förhållningssätt till diagnosen i skolsammanhang. De texter som inte uppfyllde 

kriterierna använde vi oss inte av.   

4.4 Materialurval  

Titel Författare Publikations
-typ 

År Land 

New Literacies i 
klassrummet: Vägar till en 
alternativ läs- och 
skrivpedagogik 

Andersson, P. 

 

  

Artikel 

 

 

2011 Sverige 

 

Life and Fiction: Om 
intertextuality in pupils' 
booktalk 

Eriksson, B. Doktorsavha-
ndling 

2002 Sverige 

Literacy development in 
successful men and women 
with dyslexia 

 

P Fink, R. Forsknings-
artikel 

 

1998 USA 
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Dyslexi genom livet: Ett 
utvecklingsperspektiv på 
läs- och skrivsvårigheter: A 
developmental perspective 
on reading and writing 
disabilities 

Fouganthine, A. 

 

Doktorsavha-
ndling 

 

2012 

 

Sverige 

 

Lärarnas erfarenheter av 
deltagande i en datorbaserad 
interventionsstudie som 
syftar till att öka elevernas 
läsförmåga  

Fälth, L., Gustafson, 
S., Svensson, I., 
Tjus, T. 

Artikel 2014 Norge 

Students with reading 
difficulties/dyslexia: a 
longitudinal Swedish 
example 

Heimdahl Mattson, 
E., Fischbein, S., 
Roll-Pettersson, L.  

 

Forsknings-
artikel 

 

2010 

 

Sverige 

 

Litteraturarbetets 
möjligheter: En studie av 
barns läsning i årskurs F-3 

Jönsson, K. Doktorsavha-
ndling 

2007 Sverige 

Reading teachers' 
knowledge of children's 
literature and English 
phonology 

 

McCutchen, D., R 
Harry, Dawn., E 
Cunningham., Cox, 
S., m.fl. 

 

Forsknings-
artikel 

 

2002 

 

USA 

 

Audiobooks: Legitimate 
“Reading” Material for 
Adolescents? 

Moore, J., Cahill, M. Forsknings-
artikel 

2016 USA 

Listen to this! Audiobooks 
in the classroom 

Puckett, N. Artikel 2009 USA 

Classroom activities and 
engagement for children 
with reading and writing 
difficulties. 

Sandström Kjellin, 
M., Wennerström, 
K. 

 

Artikel 

 

2006 

 

Sverige 

Metakognitiva perspektiv på 
skolans litteratursamtal: Hur 
kan elever stödjas i att 
utveckla metakognition via 
samtal om skönlitteratur?  

Varga, A. Artikel 2013 

 

 

Sverige 
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4.5 Materialanalys  

Innan analysen av det utvalda materialet valde vi att dela in texten in i kategorier för att 

underlätta behandlingen av materialanalysen. Utifrån syfte och frågeställningar samt det 

samlade materialet fokuserade vi på följande aspekter: 

1.$ Lärarens förhållningssätt till elever med dyslexi. 

2.$ Litteratur och medier som stöd hos elever med dyslexi. 

Huvudfokus låg på ovanstående aspekter på grund av arbetets frågeställningar (se kap. 2). 

Genom noggrann granskning jämfördes och analyserades ovanstående aspekter för att få en 

överblick om det forskningen har sagt om dyslexi, hur läraren förhåller sig till elever med 

dyslexi och hur litteratur och medier framställs som arbetssätt i klassrummet samt 

betydelsen av dessa aktiviteter ur ett läs- och skrivinlärningsperspektiv. En stor del av 

innehållet i det funna materialet var irrelevant i förhållande till syftet med tillhörande 

frågeställningarna samt kriterier för inklusion. Mycket forskning om ämnet var äldre än 20 

år och kändes därför irrelevant för vår litteraturstudie. Däremot hittade vi många 

användbara källor till litteraturstudien som uppfyllde de inklusionskriterier vi hade (se kap. 

4.2). När texterna granskades låg fokus på de likheter respektive olikheter författarna av 

texter lyfte fram kring de aspekter vi valt att skriva om. Dessa aspekter är hur dyslexi 

påverkar individen ur ett inlärningsperspektiv, vikten av ett fungerande litteraturarbete i 

undervisningen samt anpassningar till detta arbete och slutligen lärarens förhållningssätt till 

elever med dyslexi.  
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5.( Resultat!
5.1(Dyslexi i skolan 

Nedan besvaras frågeställning 1: Vilket förhållningssätt har läraren till elever med dyslexi? 

5.1.1 Tidig upptäckt och tillvägagångssätt av diagnostisering 

Många vårdnadshavare upplevde enligt en studie gjord av Heimdahl Mattson m.fl. (2010) 

att lärare förklarade deras barns svårigheter som en brist på mognad och att specialinsatser 

därmed inte var nödvändig. Brist på stöd och särskilda anpassningar kan resultera i att barn 

som lider av ovan nämnda svårigheter med tiden utvecklar ett lågt självförtroende (ibid). Av 

de barn som upplever olika former av läs- och skrivsvårigheter i den svenska skolan är det 

få som blir diagnostiserade med dyslexi (Sandström Kjelling & Wennerström, 2006, s. 288). 

Istället använder många lärare termen läs- och skrivsvårigheter när man talar om dessa barn. !

Fouganthine (2012, s. 96) talar om att personer med funktionsnedsättningar har en förhöjd 

risk att utveckla symptom som stress och känsla av misslyckande. Det kan i sin tur leda till 

sekundära besvär av psyko-social karaktär. Många barn som lider språkliga svårigheter och 

som dessutom inte får det stöd de behöver från omgivningen har ofta svårt att nå skolans 

mål (Sandström Kjellin & Wennerström, 2006, s. 187). 

För att säkerställa om ett barn som kämpar med läs- och skrivinlärningen har dyslexi 

genomför läraren och/eller specialpedagog en analys av elevens förmåga att avkoda texter 

och stava (Sandström Kjelling & Wennerström, 2006, s. 288). Barn som visar svårigheter 

kan bli skickade till skolans logoped som i sin tur kan fastställa en diagnos. Även läkare och 

psykologer är båda behöriga att sätta en diagnos (ibid, s. 190). Efter att barnet har fått en 

diagnos tillsätts en handlingsplan innehållandes åtgärder och stöd för barnets personliga 

utveckling i skolan (ibid, s. 288).!

5.1.2 Skolans insatser och lärarens roll 

Grunden för en lyckad utveckling för eleven är att trivas i skolmiljön samt känna sig trygg 

och accepterad av lärare och skolkamrater (Fouganthine, 2012, s. 209). Fischbein (2011, s. 

209) menar att goda relationer i skolan och höga förväntningar från lärare på elever är viktigt 

för elevernas stimulans i sitt kunskapsbygge. En av lärarens största och viktigaste 

utmaningar är att möta alla elevers behov samtidigt som klassens gemensamma undervisning 

ska pågå (Fouganthine, 2012, s. 88). Fouganthine menar att lärare behöver ta hänsyn till 
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varje individs förutsättningar tillsammans med betydelsefulla faktorer som gynnar elevernas 

utveckling och inlärning (ibid, s. 88). !

En annan grundläggande faktor till elevers kunskapsinhämtande är lärarens ämneskunskaper 

(McCutchen, 2002, s. 209). Det är vanligt att lärare främst sätter sig in i hur man lär ut 

kunskaper, snarare än kunskaperna i ämnet i sig. I läsundervisningen finns det enligt 

McCutchen (2002, s. 209) två aspekter som anses vara särskilt viktiga: kunskap om litteratur 

för barn och fonologi. Man har även i viss utsträckning noterat ett positivt samband mellan 

lärarnas fonologiska medvetenhet och barnens läsutveckling. Studien har även visat att 

utvecklingen av fonologisk medvetenhet är grundläggande i barns läsutveckling (ibid, s. 

210). Konkret material kring skönlitteratur för barn är viktigt i barnens läsinlärning. Därmed 

bör lärare se till att skapa en god läsmiljö i klassrummet. Med läsning tillkommer ett ökat 

ordförråd vilket i sin tur ger fördelar för både stavning och läsförståelse (ibid, s. 210). Vidare 

faktorer som ger positiva effekter på elevens läsinlärning är tillgång till multisensoriska 

redskap som komplement till läsningen. Med exempelvis ljud- och videoband kan man 

stödja många elever på vägen till läsning (Moore & Cahill, 2016, sida).  

5.2(Litteraturen och medier i skolan  

Nedan besvaras frågeställning 2: På vilka sätt kan litteraturarbete genom olika medier 

användas för att underlätta läs- och skrivinlärningen för elever med dyslexi?  

5.2.1 Lärarledda boksamtal i helklass#

Under gemensamma boksamtal bör eleverna ges utrymme att ställa frågor kring textens 

innehåll och handling samtidigt som de uppmanas att kritiskt reflektera kring varför de ställer 

de frågor de gör (Varga, 2013, s. 498). Eleverna tillämpar då ett metaperspektiv på sina egna 

frågor. Samtidigt stödjer läraren eleverna att utveckla metakognition genom att låta dem 

reflektera över särskilda aspekter av läsprocessen (ibid s. 498). Genom boksamtal kan 

läraren vara med och lyfta fram läsande som en lustfylld aktivitet, vilket en studie utförd av 

Eriksson (2002, s. 79) har visat. Studien har dels riktat in sig på betydelsen av boksamtal 

och konstaterade att det är en viktig del av läsutvecklingen (ibid, s. 79). Varga (2013, s. 497) 

menar att elever med hjälp av lärare ska få stöd att utveckla sitt kritiska analysperspektiv 

kring texters innehåll och på så sätt nå en fördjupad läsupplevelse. Det kan ske i form av 

samtal i helklass eller i mindre grupper kring texters eller böckers innehåll. Fokus ligger då 

på att bland annat reda ut oklarheter kring handlingen samt identifiera olika element i texten 

såsom tema, budskap och bildspråk (ibid, s. 497). Elever behöver en kunnig vuxen för att 
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utvecklas i sin läsning som kan styra samtalet (Eriksson, 2002, s. 80). Ett givande boksamtal 

hjälper eleven att skapa en egen uppfattning och relation till det lästa (ibid, s. 80).  

5.2.2 Boksamtal som stärker metakognition#

Metakognition är ett begrepp inom läsforskningen (Varga, 2013, s. 495) som syftar på en 

komplex tanke- och lärandeprocess som täcker både språkliga och kognitiva aktiviteter. 

Forskning kring metakognition grundas i Vygotskijs teorier kring språkets funktion för 

lärande. Varga (2013, s. 495) förklarar att en utvecklad metakognition bidrar till att eleverna 

blir mer medvetna kring sin läsprocess genom aktiva val av läsförståelsestrategier. ”Mötet 

med litteratur är centralt i klassrummet” (Jönsson, 2007, s. 18) skriver Jönsson, som även 

ser de läsutvecklande aktiviteterna som ett verktyg i arbeten kring stora frågor. Hon skriver 

vidare att ”språk utvecklas i funktionella sammanhang” (ibid, s. 19) och att det man som 

lärare förmedlar till sina elever ska vara tydligt kopplat till deras erfarenheter och 

kunskapsnivå (ibid, s. 19). Med hjälp av erfarenheterna och kunskapen bygger sedan 

eleverna så kallade föreställningsvärldar av det de läser, i syfte att skapa förståelse för texten 

och dess innehåll (ibid, s. 233). Genom att synliggöra elevernas bruk av 

läsförståelsestrategier utvecklas deras metakognition (Varga, 2013, s. 500). Varga (ibid, s. 

500) skriver vidare att syftet är att göra eleverna medvetna om vilka lässtrategier de tillämpar 

samt de olika strategiernas nytta och funktion. Genom boksamtal används även ett metaspråk 

(ibid, s. 501). Samtidigt som läraren talar ett vardagligt språk med eleverna introduceras de 

för litterära begrepp. Det skapar möjligheter för eleverna att "själva bygga upp ett 

ämnesrelaterat ordförråd för att kommunicera sin läsförståelse" (ibid, s. 501).  

5.2.3 Litteraturens betydelse #

Genom att läsa skönlitteratur tar man till sig en levnadssituation som skiljer sig från sin egen 

(Eriksson, 2002, s. 75). På så sätt gynnar läsning av skönlitteratur elevers förmåga till att 

skapa förståelse för andra förhållanden från vad eleverna är vana vid (ibid, s. 189). Många 

böcker som används i klassrummet innehåller ett barncentrerat perspektiv, vilket erbjuder 

läsaren igenkänning och en djupare förståelse för sig själv, vilket i sin tur gynnar läsintresset 

(ibid. s. 75). Efter intervjuer gjorda av Fink (1998, s. 311) med framgångsrika män och 

kvinnor med dyslexi framkom det att intressestyrd läsning var en viktig faktor i deras 

läsutveckling. Under den tidiga skolgången var det bland annat intressestyrda läsningen som 

hjälpte majoriteten av de intervjuade att knäcka läskoden (ibid, s. 323). Dessutom hjälpte 

intressestyrd läsning individerna till inlärning av bland annat ett specialiserat ordförråd, 
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förståelse av textstrukturer och litterära teman. Det hjälpte dem att praktisera läsningen 

aktivt och frekvent. När läsningen handlade om något som de tyckte om och var intresserade 

av valde de aktiviteten frivilligt. Trots att många i studien nådde höga nivåer av läsutveckling 

visade många fortfarande brister i grundläggande språkkunskaper så som stavning och 

ordigenkänning. Därför bör man i sin undervisning integrera baskunskaper i språket med 

meningsskapande kunskaper som litteraturläsning erbjuder (ibid, s. 312). Inom undervisning 

har man främst fokuserat på att utveckla väsentliga färdigheter som exempelvis stavning och 

språkbruk. Många i studien sökte sig till läsningen självmant för att lära sig om ett specifikt, 

intressestyrt ämne, trots stora svårigheter med läsningen. För att skapa förståelse för det de 

läste använde sig många av kontexten i det de läste, istället för att tillämpa allmänna 

avkodningsstrategier (ibid, s. 324).  

5.2.4 Ljudböcker#

Ett annat arbetssätt för barn och unga i arbete med litteratur är enligt Moore och Cahill (2016, 

s. 3) ljudböcker. Genom att lyssna på ljudböcker kan barn introduceras till läsning för att 

senare uppmuntras till att utveckla läsningen på egen hand. Ljudböcker i läsundervisningen 

kan bidra till att skapa en modell för läsningen, lära ut kritiskt tänkande, utveckling av 

ordförråd samt utökad läsförståelse (ibid, s. 3). Ljudböcker har visat positiva effekter på den 

självständiga inlärningen. Elever som upplever svårigheter med läsningen reagerade enligt 

Moore och Cahill (2016, s. 5) positivt till lyssning av ljudbok. 

Tryckta böcker ger en helt annan reaktion i hjärnan än att lyssna på en ljudbok, eftersom 

läsning anses som mer intimt än att lyssna. Genom att läsa själv ges texten en egen röst av 

läsaren. Däremot menar Moore och Cahill (2016, s. 8) att det finns fördelar med respektive 

aktivitet. Ljudböcker underlättar motivationen att läsa tryckta böcker. När eleven motiveras 

till att läsa ökar deras läsförståelse. De kan även lätt anpassas till både gruppaktiviteter och 

enskilda aktiviteter. Det är också en viktig del i kunskapsbygget, vilket med sannolikhet 

påverkar läsförståelsen. Att förstå budskapet, tänka kritiskt kring innehållet, använda sig av 

sin fantasi och att koppla det lästa till egna upplevelser hjälper barn till att bli genuina läsare 

(ibid, s. 8).  

Ljudböcker har fått mycket kritik och många påstår att det inte räknas till riktig läsning 

(Moore & Cahill, 2016, s. 4). Ändå har det visat sig att språkförståelsen utvecklas av båda 

aktiviteterna. För elever som kämpar med avkodningen bidrar ett frekvent lyssnande på 

ljudböcker till språkliga förmågor för eleven att bygga vidare på (ibid, s. 4).   
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Puckett (2009, s 31) skriver att ljudböcker kan främja elevers intresse för läsning och 

samtidigt bredda deras ordförråd. Hon menar att ljudböcker är speciellt effektiva för de som 

kämpar med läsningen och har svårt att bearbeta skriven text. När elever använder mer än 

en form av arbetsminne, i det här fallet ljud och visuellt minne, blir de mer benägna att ta in 

information eftersom bearbetningsbelastningen minskar (ibid, s. 31).    

5.2.5 Datorstöd  

Eleverna i dagens skola är ständigt omgivna av en hastigt utvecklande teknik (Andersson, 

2011, s. 41). Förmågan för dessa elever att ta till sig information genom digitala plattformar 

ger goda förutsättningar för deras läs- och skrivinlärning. Det ger skolan både nya verktyg 

och utmaningar (ibid, s. 42). Genom att ändra på undervisningen och anpassa den mer till 

digitala verktyg har man goda möjligheter att stärka elevernas inlärning (ibid, s. 53). Många 

former av utvecklande aktiviteter som tidigare var omöjliga att ha i klassrummet är nu 

möjliga som följd av samhällets digitalisering. Även redan befintliga aktiviteter kan stärkas 

av tekniken för att utveckla lärandet (ibid, s. 53). !

I planering av undervisning bör man ta reda på hur språkutvecklande aktiviteter påverkas av 

digitaliseringen (Andersson, 2011, s. 56). Därigenom tar man reda på vad som händer med 

språkinlärningen när texter läses och skrivs på internet och hur villkoren för läsande och 

skrivande påverkas och förändras (ibid, s. 56–57). Ett bredare lärande gynnas genom elevers 

engagemang genom internetbaserade aktiviteter. Via dessa får eleverna arbeta med en bred 

textrepertoar i autentiska sammanhang där texterna även innefattar diverse modaliteter (ibid, 

57). 

Fälth m.fl. (2014, s. 11) gjorde en interventionsstudie för att undersöka olika metoders 

användning för att utveckla den skriftspråkliga förmågan hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Däribland undersöktes datoranvändningen. En lärare i studien förklarade 

att hen upplevt att datorn tidigare främst använts som lite extra träning eller som någon typ 

av belöning för eleverna (ibid, s. 11).  En lärare i studien upplevde att urvalet av de olika 

övningarna gjorde det enklare att individanpassa dem till varje elev i behov. Samma lärare 

förklarade att eleverna kräver olika arbetstempon och bland de övningar som fanns hittade 

hen någon som passade för hens olika elever (ibid, s. 9). Fälth m.fl. (2014, s. 11) menar att 

elevens självförtroende skyddas genom att datorn ger feedback när de gör eventuella fel. De 

menar att det i många sammanhang är lättare för en person att hantera en dators 

tillrättavisningar istället för en lärares. Det kan i sin tur bidra till att de ovannämnda eleverna 
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bibehåller en god självbild. De lärare som intervjuades i studien upplevde att elever med 

svårigheter hade förbättrat sin läsförmåga efter datorbaserad lästräning (ibid, s. 11). 
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6.( Diskussion 
6.1(Metoddiskussion 

Nedan beskrivs informationssökningen (se kap. 6.1.1). 

6.1.1 Informationssökning  

En av anledningarna till att vi valde att undersöka hur litteraturarbete kan tillämpas i 

undervisningen var för att vi sedan tidigare erfarenheter upplevt att aktiviteter kring 

skönlitteratur, så som boksamtal, inte haft en stor plats i svenskundervisningen. Vi delar 

uppfattningen att skönlitteratur och olika arbetsområden kring det gynnar eleverna. Vi är 

för att ha aktiviteter som högläsning och boksamtal i undervisningen och fick båda tillfälle 

att undervisa i det i våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar. Vi upplevde båda att 

eleverna uppskattade aktiviteten och elever med läs- och skrivsvårigheter kunde bidra 

aktivt till diskussionen kring det gemensamt lästa. Den forskning som undersökts har 

därför granskats med en positiv syn och tolkning på skönlitteratur i klassrummet.  

I vår informationssökning utgick vi från de kriterier för inklusion vi hade (se kap. 4.2) och 

fann få primärkällor kring dyslexi ur ett skönlitterärt perspektiv. Många av de källor vi 

hittade var, trots bra innehåll, sekundärkällor vilket gjorde dem irrelevanta att använda i 

resultatsavsnittet. Dock var vissa av de källorna användbara till bakgrundsavsnittet. Vi 

fann däremot många bra primärkällor kring medialt stöd, så som ljudböcker, som kunde 

användas i resultatsavsnittet. 

Till en början hade vi andra frågeställningar som vi under arbetets gång fick ändra på grund 

av det urval vi fick av källorna vi fann. En av våra ursprungliga frågeställningar berörde 

enbart hur litteratur kan användas i undervisningen för att underlätta läs- och 

skrivinlärningen för elever med dyslexi. Det fanns inte tillräckligt med primärkällor som 

berörde enbart litteraturens påverkan på undervisningen dyslektiska elever. Därför lades 

även medier in som ett arbetssätt och frågeställningen kom att bli ”på vilka sätt kan litteratur 

och medier användas för att underlätta läs- och skrivinlärningen hos elever med dyslexi?”. 

Vi fann att medier hade en väldigt stor påverkan, vilket var en ytterligare faktor till justering 

till ovanstående frågeställning. 

6.1.2 Materialanalys 

Utifrån de aspekter som beskrivs i materialanalysen (se kap. 4.5) har vi hittat information 

relevanta utifrån litteraturstudiens frågeställningar. Vi fann att aspekterna var till stor hjälp 
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i vår informationssökning. Av det funna materialet upptäckte vi vidare flera användbara 

arbetsmetoder för att underlätta läs- och skrivinlärningen hos elever med dyslexi. De 

arbetsmetoder vi undersökte var lärarledda boksamtal, intressebaserad läsning, ljudböcker 

och datorstöd. Alla nämnda metoder är beprövade, vilket innebär att det finns goda belägg 

för att de fungerar i praktiken. Trots det fann vi av materialet att läraren inte alltid tillämpar 

dessa arbetssätt som en naturlig del i undervisningen.  

Av det material vi undersökte fanns det många delar som inte var av relevans. Bland dessa 

var forskning om elever med generella läs- och skrivsvårigheter. Bakomliggande orsaker vi 

fann till generella läs- och skrivsvårigheter var enligt Dyslexiförbundet (2018) bland annat 

koncentrationssvårigheter eller annat modersmål. Båda faktorerna går att påverka och 

förbättra, något vi fann inte var möjligt för individer med dyslexi. Vi fann däremot att 

dyslektiker kan lära sig hantera sin diagnos och även lära sig tillämpa strategier för att 

underlätta för sig själva i sin inlärning. Därför syftar vår litteraturstudie specifikt på elever 

med dyslexi och vi ville hitta arbetsmetoder som var särskilt anpassade till dessa.  

6.2 Resultatdiskussion 

Den analyserade litteraturen består av ett urval av vetenskapliga publikationer. Inledningsvis 

förklaras övergriplig information i bakgrundsavsnittet om det valda arbetsområdet. I 

avsnittet förklaras bland annat definitionen av dyslexi samt dess orsaksmodeller och 

definition av skönlitteratur. I bakgrunden presenteras även skillnaden mellan begreppen 

dyslexi och generella läs- och skrivsvårigheter eftersom vi valde att skriva om diagnosen 

dyslexi och inte om generella läs- och skrivsvårigheter. Därför fann vi en förklaring mellan 

de båda begreppen viktigt för tydlighetens skull. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap 

om sina elevers eventuella diagnoser och det vi lärt oss om dyslexi finner vi användbart i 

vårt framtida yrke. Vi har granskat aktuella styrdokument som bland annat tar upp de mål 

eleverna förväntas nå i slutet av årskurs 3 samt de krav som ställs på läraren. Ett av dessa 

krav är alla elever ska ges rätt redskap för att nå målen.  

I resultatsavsnittet börjar vi med att besvara frågeställning 1 (se kap. 2) i kapitel 5.1. Vi fann 

att tidig upptäckt av dyslexi generellt ger fler av dessa elever bättre förutsättningar att lyckas 

med sin skolgång eftersom de då får större chans till rätt typ av åtgärder. Av forskningen vi 

hittade framkom det att många föräldrar upplever att läraren talar om elever med svårigheter 

som brist på mognad och något som inte behöver åtgärdas, istället för att utreda om det kan 

vara dyslexi eleven i fråga har. Vi tror att det istället leder till att dessa elever kan hamna 
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efter eftersom de inte får det stöd och rätt åtgärder som krävs för att de bland annat ska 

utvecklas i sin läs- och skrivinlärning. Om det inte är brist på mognad som är orsaken till 

svårigheter i läs- och skrivinlärningen missgynnas dessa elever eftersom de inte fick 

utredning i tid och därmed inte fick de resurser som behövs för att nå målen i skolan. Vidare 

fann vi att en känsla av trygghet hos eleverna är grunden för en lyckad utveckling. Goda 

relationer eleverna emellan samt höga men realistiska förväntningar från läraren visade sig 

betydelsefull för elevernas stimulans i sitt kunskapsbygge. Vi upplever att det är av vikt att 

aktivt jobba med gemenskap och ett tolerant klassrumsklimat, särskilt för elever med 

svårigheter, eftersom den forskning vi analyserade gav tyngd åt teorin. Därefter har vi fått 

bekräftat det ansvar läraren har, inte bara för undervisningen, men även för miljön i 

klassrummet. Av egen erfarenhet har vi upptäckt att elever är beroende av vuxnas stöd och 

tilltro. Vi har upptäckt att de elever vi har undervisat i vår verksamhetsförlagda utbildning 

har presterat bättre när vi haft en positiv och uppmuntrande inställning. Det kan i kontrast 

mot första lektionstillfället när eleverna inte kände oss och därför inte visste vad vi 

förväntade oss av dem. För elevens läsutveckling tar vi även upp vikten av en kunnig lärare 

som är väl påläst på områdena som fonologisk medvetenhet och barnlitteratur. Är man som 

lärare trygg i sina ämneskunskaper tror vi att man är mer benägen att kunna undervisa på 

varierade sätt. 

Därefter i kapitel 5.2 besvaras vår andra frågeställning (se kap. 2). Vi lyfter de beprövade 

arbetsmetoderna som har visat sig vara effektiva för elever i svårigheter. Trots att vi har valt 

att inrikta oss på elever med dyslexi så gynnas elever i svårigheter av de metoder vi 

undersökt i resultatsavsnittet. Användning av litteratur i undervisningen anser vi vara av stor 

vikt. Genom en aktivitet som boksamtal kan eleverna presenteras för läsandet som en 

lustfylld aktivitet. Vi tror inte att eleverna får ut mycket av boksamtal om det inte är ett 

kontinuerligt undervisningsmoment eftersom de då inte ges tillräckligt med tillfällen att öva 

sitt kritiska tänkande. Det material vi har analyserat stödjer vår uppfattning om detta och 

talar för att boksamtal är en gynnsam aktivitet. Innan vårt påbörjade arbete kring 

litteraturarbete hade vi uppfattningen att skönlitteratur behöver få en större plats i 

undervisningen än vad vi tidigare erfarit att den fått. Det är en åsikt vi delar dels för vi vill 

att eleverna ska få en mer positiv och lustfylld syn på skönlitteratur, dels för att vi anser att 

det läraren prioriterar i klassrummet blir något eleverna generellt tar till sig. Vi tror att 

lärarens inställning till undervisningsmomenten utgör grunden för elevernas engagemang. 

Övning ger färdighet och trots att man aldrig blir fri från sin dyslexi lär man sig att tillämpa 
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olika strategier för att underlätta sin läsning ju mer man övar på det. Vi fann en källa som 

stöttade det sistnämnda påståendet. Fink (1998) intervjuade framgångsrika män och kvinnor 

med dyslexi som alla upplevde att läsningen hade hjälpt dem utveckla sina läskunskaper och 

därmed nå framgång. I samma studie kunde Fink sammanfatta att genom läsningen kunde 

dessa individer knäcka läskoden och därmed utveckla sitt ordförråd. De kunde även lättare 

skapa en förståelse för texters uppbyggnad. De intervjuade i studien hade även funnit 

läsningen mer lustfylld när texterna handlade om något de var intresserade av. Vi tror därför 

att det är viktigt att beakta elevernas intresse och inkludera dessa i läsundervisningen. 

Vi har undersökt forskning kring skönlitteratur i medier och kommit fram till att ljudböcker 

är en gynnsam undervisningsform, särskilt för elever med dyslexi. Vi tror att med hjälp av 

ljudböcker får de eleverna som kämpar med läsning ändå chans till samma läsupplevelse 

som de som läser tryckta böcker. Vi fann en källa som menade att ljudböcker kan användas 

som en slags motivation för att läsa tryckta böcker (Moore & Cahill, 2016, s. 8). Samma 

källa förklarade att genom frekvent lyssnande till ljudböcker ges eleverna språkliga 

förmågor att bygga vidare på. Vi tycker därför att ljudböcker ska få ha en naturlig del i ett 

klassrum, särskilt i ett med elever som har diagnosen dyslexi. Vi fann ytterligare källor som 

gav tyngd åt medialt stöd. Dessa källor var Andersson (2011) och Fälth (2014). Båda 

källorna talade om att elevernas läsinlärning utvecklades genom mediala arbetssätt. Vi tror 

att datoranvändning är positivt för elever med dyslexi och att de ges fler möjligheter att 

utforska bokstäver, dess form och ljud än vad som erbjuds via icke-digitaliserad text. Via 

redskap som talsyntes är förhoppningen att eleverna på egen hand ska få syn på eventuella 

fel de gör. Fälth fann i sin studie att lärare upplevde att elevernas självförtroende skyddades 

genom att ges feedback genom datorn snarare än feedback från läraren själv. Fälth menar att 

det kan vara enklare att ta åt sig anmärkningar från en dator. Vi tror det kan stämma eftersom 

eleven då skyddas från att få upprepande tillrättavisningar från en lärare och det endast är 

eleven själv som vet att hen gjort ett eventuellt fel. Vi tror att barn i alla åldrar behöver få 

mycket uppmuntran och bekräftelse på att de gör bra ifrån sig. Därför kan datorstöd, förutom 

dess andra förmåner, vara ett bra komplement i undervisningen för eleven i frågas självbild.  

6.2.1 Litteraturstudiens relevans inför kommande yrkesroll  

En viktig faktor för elevers kunskapsinhämtning enligt forskning är lärarens 

ämneskunskaper (se kap. 5.1.2). Därför tror vi att allt vi kommit fram till i resultatsavsnittet 

är stor betydelse inför vår kommande yrkesroll. Elever i svårigheter är extra utsatta eftersom 

de ofta kräver extra anpassningar i undervisningen och generellt behöver mer tid till sin 
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kunskapsinhämtning. Därför anser vi att all kunskap om dessa elever är av värde. Genom 

litteraturstudien och analyserat forskningsmaterial har vi kommit fram till att det finns goda 

belägg för att arbeta med litteratur i olika former är gynnsamt för alla elever, men särskilt 

för de med dyslexi.  

6.3 Idéer om fortsatt forskning 

En idé om fortsatt forskning kan vara hur litteratur kan underlätta för elever med dyslexi, 

eftersom vi inte fann många källor som berörde detta. En teori vi fann var att fonologisk 

medvetenhet är starkt kopplat till diagnosen och därför hade vi hoppats på mer forskning om 

ämnet. En annan idé till vidare forskning kan vara att undersöka fler arbetssätt till förmån 

för dyslektikers tidiga läs- och skrivinlärning, eftersom det här var ytterligare ett ämne som 

vi saknade i vår informationssökning.  
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8.( Bilaga 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Ev. tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Teoretisk bakgrund 

Resultat 

Andersson, P. 

New Literacies i 

klassrummet: Vägar till 

en alternativ läs- och 

skrivpedagogik 

Karlstads universitets 

Pedagogiska 

Tidsskrift 

2011 

Sverige 

Primo 

 

Syftet med 

artikeln är att 

undersöka vilka 

arbetsmetoder 

man som lärare 

kan använda sig 

av i klassrummet 

för att eleverna 

ska utveckla 

literacy. Bland 

annat undersöker 

man teknikens roll 

i elevernas 

språkutveckling. 

Författaren 

argumenterar för 

användningen av 

tekniska arbetssätt 

med grund i forskning. 

Artikeln ger även en 

översikt över olika 

teoretiska perspektiv.  

Resultatet visade att 

det finns många 

fördelar med 

uppdaterade 

arbetssätt i 

klassrummet, och att 

undervisningen 

därmed bör anpassa 

sig efter den 

teknologiska 

utvecklingen.  

Eriksson, K. 

Life and Fiction: On 

intertextuality in pupils' 

booktalk 

2002 

Sverige 

Primo 

Syftet med 

studien är att 

belysa 

litteraturens 

betydelse i 

undervisningen. 

Kvantitativ studie 

Empirisk data 

Videoinspelade 

boksamtal i 

årskurserna 4-7. Totalt 

40 elever involverades 

i studien. 

Resultatet av studien 

visade att barn i stor 

utsträckning 

kopplade det lästa till 

egna erfarenheter, 

vilket framkom 

tydligare genom 

lärarledda boksamtal. 
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P Fink, R. 

Literacy development 
in successful men 
and women with 
dyslexia 

Annals of Dyslexia 

1998 

USA 

Google Schoolar 

Undersökningen 

gick ut på att ta 

reda på under 

vilka 

omständigheter 

vuxna, 

framgångsrika 

människor med 

dyslexi har 

uppnått 

läskunnighet. 

Kvalitativ studie 

Undersökning av olika 

yrkesgrupper, varav 

alla var välbetalda. 

Totalt deltog 60 män 

och kvinnor i 

undersökningen. 

Man kom fram till att 

intressestyrd läsning 

var en viktig faktor 

till att individerna i 

studien hade lärt sig 

läsa. Genom att 

skapa mening av det 

man läste hade man 

lättare att ta till sig 

det lästa, visade det 

sig. 

Fouganthine, A. 

Dyslexi genom livet: 

Ett 

utvecklingsperspektiv 

på läs- och 

skrivsvårigheter: A 

developmental 

perspective on 

reading and writing 

disabilities 

2012 

Sverige 

Google Schoolar 

Syftet med 

avhandlingen är 

att studera hur 

personer med 

dyslexi hanterar 

sina svårigheter 

under och efter 

skoltiden.  

 

Longitudinell studie 

med en prospektiv 

design. Bygger på 

kvantitativ enkätdata 

där två grupper 

jämförs. Bygger även 

på kvalitativ data i 

form av intervjuer. 

Deltagarna i studien är 

mellan 8 och 29 år.  

 

Resultatet belyser att 

personer med dyslexi 

behöver få kunskap 

om sina svårigheter 

för att kunna 

utveckla 

inlärningsstrategier. 

Resultatet visade 

även att stöd 

hemifrån var av vikt 

för att personer med 

dyslexi ska kunna 

acceptera och förstå 

sin 

funktionsnedsättning.  

!

 
Fälth, L., Gustafson, 

S., Svensson, I., Tjus, 

T. 

Syftet var att 

utveckla språklig 

förmåga hos 

elever med läs- 

Intervjustudie med ett 

longitudinellt och 

kvantitativt perspektiv.  

18 lärare intervjuades.  

En kombination av 

fonologisk och 

ortografisk träning 

visade att lärarna 
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Lärarnas erfarenheter 

av deltagande i en 

datorbaserad 

interventionsstudie 

som syftar till att öka 

elevernas läsförmåga 

Acta Didactica Norge 

2014 

Norge 

Primo 

och 

skrivsvårigheter.  

100 elever ingick i 

försöksgruppen.  

upplevde att 

elevernas läsning 

förbättrades. 

Resultatet visade att 

kombinationsträning 

gynnar både lärarnas 

och elevernas 

motivation till 

interventionen.  

Heimdahl Mattson, 
E., Fischbein, S., 
Roll-Pettersson, L.  

Students with reading 

difficulties/dyslexia: 

a longitudinal 

Swedish example 

International Journal 

of Inclusive 

Education 

2010 

Sverige 

Primo 

Syftet med 

studien var att få 

en överblick för 

den longitudella 

utvecklingen av 

elever med läs- 

och 

skrivsvårigheter.  

Longitudell studie. 

Man har utfört 

retrospektiva 

intervjuer med elever 

och deras föräldrar. 

Med studien kom 

man bland annat 

fram till att det 

generellt är brister i 

det svenska 

skolsystemet 

gällande stöd för 

elever i svårigheter. 

Men med rätt stöd 

och en väl 

strukturerad 

undervisning visade 

det sig att 

avkodningsförmågan 

blev bättre över tid. 

Jönsson, K. 

Litteraturarbetets 

möjligheter: En 

studie av barns 

läsning i årskurs F-3 

2007 

Syftet med 

studien var att 

undersöka vilken 

betydelse arbete 

med litteratur har i 

en klass mellan 

årskurserna F-3.  

Kvalitativ studie 

Avhandlingen 

behandlar en klass 

från förskoleklass till 

årskurs 3 och hur 

litteraturarbetet 

Genom studien kom 

man fram till att man 

i klassrummet kan 

skapa gemensamma 

erfarenheter genom 

boksamtal. Alla 

elever får lättare 
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Sverige fungerar i 

klassrummet. 

tillgång till strategier 

som kan underlätta 

läsningen. 

McCutchen, D., R 

Harry, Dawn., E 

Cunningham., Cox, 

S., m.fl. 

Reading teachers' 

knowledge of 

children's literature 

and English 

phonology 

Annals of Dyslexia 

2002 

USA 

 

Med studien ville 

man undersöka 

relationen mellan 

lärarens 

didaktiska 

kunskaper och 

ämneskunskaper.  

Kvantitativ studie 

Forskning om hur 

lärare arbetar i 

klassrummet. Studien 

består av 59 frivilliga 

lärare i förskola och 

lågstadiet. 

Resultatet visade att 

ämneskunskaperna 

hos läraren hade en 

inverkan på 

elevernas 

kunskapsinhämtande. 

Att läraren innehar 

goda kunskaper om 

såväl fonologi som 

litteratur är viktigt 

för undervisningen, 

särskilt för elever 

som upplever 

svårigheter med 

läsningen.  

Moore, J., Cahill, M. 

Audiobooks: 

Legitimate 

“Reading” Material 

for Adolescents? 

School Library 

Research 

2016 

USA 

I studien 

undersöktes 

vilken påverkan 

ljudböcker hade 

för ungdomars 

läsförmåga och 

intresse.  

Kvantitativ studie 

I studien deltog 

ungdomar i tre olika 

kategorier; ungdomar 

med synska eller 

inlärningssvårigheter, 

ungdomar som har ett 

annat modersmål än 

engelska och 

amerikanska 

ungdomar utan 

svårigheter.  

I studien kom man 

fram till att man bör 

lyfta fram ljudböcker 

som ett alternativ till 

läsning av tryckta 

böcker, eftersom den 

formen av läsning är 

mer öppen för alla.  

Puckett, N.  Syftet är att 

främja elevers 

Argumentation för 

ljudböckers 

Resultatet visade att 

ljudböcker var en 
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Listen to this! 

Audiobooks in the 

classroom. 

Middle Ground 

2009 

USA 

Primo 

läsintresse genom 

ljudböcker. 

användning för ökat 

läsintresse baserat på 

tidigare forskning.  

bidragande faktor till 

elevernas ökade 

läsintresse.  

Sandström Kjellin, 

M., Wennerström, K. 

Classroom activities 

and engagement for 

children with reading 

and writing 

difficulties. 

European Journal of 

Special Needs 

Education 

2006 

Sverige 

Primo 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

mycket elever, 

beroende på om 

de hade läs-och 

skrivsvårigheter 

eller dyslexi, 

engagerade sig i 

aktiviteter i 

klassrummet.  

Kvalitativ studie 

En observation gjordes 

på två grupper med 23 

elever i varje grupp. I 

vardera grupp var det 

blandat med elever 

med dyslexi, generella 

läs- och 

skrivsvårigheter och 

elever utan 

svårigheter. 

Genom studien 

kunde man dra 

slutsatsen att 

engagemang spelar 

stor roll för 

inlärningen, samt att 

engagemanget skiljer 

sig mellan elever 

med dyslexi och 

elever med generella 

läs- och 

skrivsvårigheter. 

Därmed är rätt form 

av stöd viktigt. 

Varga, A. 

Metakognitiva 

perspektiv på skolans 

litteratursamtal: Hur 

kan elever stödjas i 

att utveckla 

metakognition via 

samtal om 

skönlitteratur?  

Didaktisk tidsskrift 

Syftet är att visa 

hur lärare via 

samtal kring 

skönlitteratur kan 

stödja elever i att 

utveckla 

metakognition 

Longitudinell 

aktionsforskningsbase-

rat. 

Sträcker sig över fyra 

år mellan årskurs 6—9. 

Videoobservationer 

och intervjuer.    

Resultatet visar att 

lärares stöd krävs för 

att eleverna ska 

kunna bygga upp och 

internalisera ett 

metaspråk. 

Metaspråk krävs för 

att kunna samtala om 

text och läsning och 

för att eleverna ska 

utveckla en 



 

! 31!

2013 

Sverige 

Primo 

fördjupad 

läsförmåga. 
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