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1. Inledning 

 

Vårt samhälle är strukturerat på det sättet att förmågan att kunna läsa och skriva är ett måste. 

Många barn har på något sätt kommit i kontakt med det skriftliga språket innan de startat 

skolan, och förskolan har insett vikten av en tidig introduktion av läsning och skrivning 

genom aktivt arbete med olika språklekar med mera (Björk & Liberg 2006: 130). Första mötet 

med skriftspråket behöver dock inte alltid vara positivt. Det finns de som får en negativ syn på 

skriftspråket och kommer in på ett ogynnsamt sätt, vilket kan leda till stora problem i 

framtiden om inte rätt hjälp sätts in (a.a: 131). 

 

Det finns olika hjälpmedel för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som inte 

innefattar de traditionella verktygen. Ett vidgat textbegrepp så som Kom-M/IT-projektet 

innebär just att man använder sig av kreativa verktyg som hjälper elever att uttrycka sig på 

andra sätt än med penna och papper. Bornholmsmodellen används i förskolan och syftar till 

att hjälpa barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter så att de slipper att drabbas 

av sådana problem. Reading recovery, som formades på Nya Zeeland, är även det en modell 

som utvecklades för att förebygga läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder.  

 

Under min kommande yrkesroll som lärare kommer jag att möta elever men läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Det är min uppgift som lärare att ge dessa elever användbara 

verktyg att överkomma alla de hinder som svårigheterna innebär och att efter egen förmåga 

utvecklas maximalt. Detta ligger till grund för mitt intresse att fördjupa mig inom ämnet läs- 

och skrivsvårigheter samt dyslexi, och hur man genom kreativt arbetssätt kan gynna elever 

med dessa problem. Enligt läroplanen är det även vårt uppdrag som pedagoger att tillgodose 

alla elevers behov oavsett svårigheter. 

 

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

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

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. (Lpo 94: 4) 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med mitt arbete är alltså att få en djupare förståelse för vad dyslexi är, vad det innebär 

för den enskilde individen samt undersöka vilka kreativa metoder det finns att tillgå för de 

med läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi. Syftet är även att undersöka hur dessa 

kreativa metoder fungerar och på vilket sätt de hjälper vid nämnda problem. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att enkelt uppnå mitt syfte har jag valt att dela in det i ett antal frågeställningar som jag 

med min undersökning avser att besvara. Mina frågeställningar är följande; 

 

• Vad är dyslexi och hur påverkar det barnets inlärningsförmåga? 

• Vad finns det för enkla kreativa och kompensatoriska arbetssätt/hjälpmedel och hur 

fungerar de? 

• På vilket sätt gynnas barnen av dessa kreativa och kompensatoriska arbetssätt/hjälpmedel? 

• Några kreativa modeller, hur fungerar dessa som exempel på kreativt arbetssätt? 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Definition av dyslexi 

 
I vårt samhälle idag anses dyslexi vara får tids största folkhälsoproblem. 5-10 procent av 

befolkningen beräknas lida av dyslexi (Kere & Finer 2008: 25). I Sverige är det 

uppskattningsvis 5-8 procent av befolkningen som är drabbade av svår dyslexi, detta innebär 

igenomsnitt en till två personer i varje klass. Utav de som diagnostiserats med dyslexi är 

medparten pojkar, närmare bestämt fyra gånger fler pojkar än flickor (Strömbom 1999: 16f).  

 

Det inledande citat är en definition av dyslexi gjord av den Svenska Dyslexistiftelsen. 

 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner särskilt de fonologiska (fonologi avser 

språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för 

kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast tillkänna som svårigheter att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram 

genom dålig stavning. […] Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och 

man har anledning anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska 

avvikelser. (Kere & Finer 2008: 26) 

 

Dyslexi betyder svårigheter med ord. Under årens lopp har även definitioner så som 

ordblindhet, dåligt ordsinne, dåligt ordformsinne samt speciella eller specifika läs- och 

skrivsvårigheter används (a.a: 25). I dag sätts diagnosen dyslexi utifrån flera olika faktorer. 

Dessa är personens egna livsberättelser och testning av sinnesfunktioner så som syn, hörsel 

samt känsel, neurologiska- och psykologiska funktioner (a.a: 30). 

 

2.2 Medfödd och förvärvad dyslexi 

 
Det finns två typer av dyslexi, medfödd och förvärvad genom fysiska skador. Medfödd 

dyslexi upptäcks ofta i skolan då eleven hamnar efter den andra i läs- och skrivutvecklingen. 

Förvärvad dyslexi kan orsakas av bland annat skador så som hjärnskador. Alexi är 

benämningen på specifika hjärnskador hos vuxna och kan ge selektiv nedsättning när det 

gäller läs- och skrivförmågan (Kere & Finer 2008: 27). 
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2.3 Ordblindhet 

 
Som nämnt tidigare benämndes dyslexi förr även som ordblindhet. Denna definition 

härstammar från den tiden då forskare menade att dyslexi berodde på brister i omsättningen 

av synintryck, även kallat strephosymbolia som betyder förvrängda symboler. Ögonläkaren 

James Hinshelwood beskrev fall av medfödd dyslexi där patienter som led av synsvårigheter 

även hade problem med att läsa. Med tiden förvärrades dessa problem för vissa patienter och 

de slutade helt att läsa vissa ord och de blev ordblinda. Ytterligare forskning visade docka att 

detta berodde tillfälliga hjärnskador (Kere & Finer 2008: 26ff). 

 

Även andra undersökningar av fall där pojkar visat en hämmad utveckling av sin läsförmåga 

trots normalbegåvning och inga tecken på hjärnskador redogjordes av två läkare vid namn 

Morgan och Kerr.  Dessa undersökningar bedrevs helt oberoende av varandra. Hinshelwood 

följde i Morgan och Kerrs spår och gav förslaget att dyslexi skulle vara en genetisk störning, 

vilket dock var något som inte bevisades förrän på 1950-talet. Hinshelwood hade under åren 

som ögonläkare kommit i kontakt med flera fall av dyslexi inom samma familj och menade att 

detta kunde bero på ”en nedärvd defekt i den neurala strukturen som påverkar 

språkhanteringsstrukturen, särskilt synminnet” (Kere & Finer 2008: 26). I dagens samhälle är 

den allmänna uppfattningen att dyslexi beror på språkliga brister snarare än brister i synen.  

Individer med lässvårigheter har svårt med att föreställa sig talljud även kallat fonem som 

betyder språkets minsta betydelsebärande delar. Detta ligger till grund för problemen (a.a 

2008: 26ff). 

 

2.4 Dyslexigenen 

 
På 1980-talet ansågs dyslexi vara någon som orsakades av omgivningen och av sociala 

faktorer, men vidare forskning har visat att dyslexi även kan vara ärftligt. Forskaren Juha 

Kere har länge arbetat inom området dyslexi och fick ett genombrott med något som kom att 

bli känt som dyslexigenen. I boken Dyslexi berättar Kere (2008: 1-12) om en familj där 

pappan och tre utav fyra barn led av läs- och skrivsvårigheter som blev remitterad till honom 

för vidare utredning. En kromosomundersökning visade att pappan och de tre barnen var 

bärare av samma defekt, vilket var en kromosomtranslokation1  

                                                           
1 En translokation innebär att delar av två kromosomer bryts ut och byter plats (Wikipedia 09-04-27). 
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Kromosomtranslokationen innebär att kromosomerna inte sitter på rätt plats i genen. Familjen 

bar på något som kallas balanserad translokation, och denna sorts kromosomförändring är 

vanlig och visar ofta inga symtom. En obalanserad translokation å andra sidan visar sig 

genom att gravida kvinnor ofta får missfall på grund av att barnet saknar en del av sin 

arvsmassa. Det är genom att någon av föräldrarna är bärare av defekten som fostret drabbas 

(Kere & Finer 2008: 11f). Pappan och barnen var som nämnt ovan bärare av en balanserad 

translokation samt diagnostiserade med dyslexi. Detta sammanträffande fick forskaren Kere 

att undersöka saken vidare. Genom tidigare forskning har det fastställts en hypotetisk gen för 

dyslexi på kromosom 15, och kromosomundersökningen på familjen visar att translokationen 

sitter på just kromosom 15 (a.a 2008: 11f). Genom denna upptäckt samt familjens mönster för 

nedärvning kunde Kere dra slutsatsen att det fanns en koppling mellan translokationen och 

dyslexi, och att det var troligt att en enda gen orsakat dyslexi hos familjen. För att kunna 

bevisa denna koppling var Kere tvungen att utvidga sitt forskningsområde och antalet 

deltagare (Kere & Finer 2008: 14f). 

 

Första steget var att samla in blodprov från alla i familjen, samt rekrytera in fler familjer att 

delta i undersökningen. Forskning som skett tidigare kring dyslexi visar att om många 

personer i en familj har dyslexi kan det nedärvas som en dominant egenskap. Familjer som 

visade detta mönster valdes ut av Kere och hans medarbetare för att delta i forskningen. Efter 

en tid av forskning upptäcktes en familj med 14 dyslektiker från tre generationer. Det 

dominanta nedärvningsmönstret passade in på familjen och vidare forskning vidgade skaran 

av dyslektiker från 14 till 26. Genkartläggningstekniken applicerades på familjen och Kere 

kunde med stor säkerhet hitta genen som orsakade dyslexi i just denna familj. Det finns 6 

gener som forskare lokaliserat och identifierar som kan kopplas till dyslexi och enligt 

beräkningar ska det teoretiskt sett finnas lika många till som ännu inte har upptäckts (2008: 

15-23). 

 

2.5 Barnens läs- och skrivutveckling 

 
Barnen bygger grunden till läs- och skrivutvecklingen genom att observera och bekanta sig 

med språkobjektet. Detta görs genom att barnet funderar kring språkobjektets semantik vilket 

innebär objektets betydelse, språkets pragmatik som talar om på vilket sätt språkobjektet får 

och kan användas samt syntaxen vilket innebär fraser och satsdelar. De funderar även kring 

morfologi och fonologi som betyder orddelar respektive bokstavs- och ljuddelar.  
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Dessa funderingar kring språkets uppbyggnad ökar deras kunskaper för användandet.  

Har eleverna goda kunskaper om varje del kommer det att hjälpa dem i deras läs- och 

skrivutveckling (Björk & Liberg 2006: 43).  

 

Skriftspråket är något som de flesta barn kommer i kontakt med i en tidig ålder, många gånger 

redan innan skolan startat (a.a: 130). Ordens avgränsningar och uppbyggnad av talljuden har 

de flesta barn lärt sig i förskolan och kunskapen är en avgörande del i deras läsutveckling 

(Kere & Finer 2008: 28). Det är viktigt av ha en fonologisk medvetenhet, men dock inte helt 

avgörande för utvecklingen. Fonologisk medvetenhet underlättar för barnet att bygga upp 

helhetsläsandet och helhetsskrivandet, men det går att klara sig ändå. Döva barn är ett bevis 

till att fonologisk medvetenhet inte är en absolut nödvändighet då de kan lära sig läsa och 

skriva utan att ljudningsmetoden appliceras (Björk & Liberg 2006: 137). 

 

Ljudningstekniken är vanligt förekommande i undervisningen och även den mest språkligt 

abstrakta metoden för elever att lära sig när det gäller läs- och skrivteknik. När en elev ska 

anamma denna metod finns det många saker som kan gå fel. Björk och Liberg (2006: 137) 

presenterar i sin bok Vägar in i skriftspråket sex steg i den fonologiska cirkeln som eleven 

måste klara av för att uppnå god läs- och skrivförmåga. Alla dessa steg är logiskt ordnade 

vilket innebär att individen inte kan gå vidare till nästa steg innan man klarat av steget innan 

De olika stegen i den fonologiska cirkeln är följande; 

 

1. De ska klara av att ta med sig ett språkligt uttryck ur språkanvändningen och se på det 

som en sak/objekt. 

2. Kunna dela in språkobjektet i helhet och i mindre dela. 

3. Veta hur stora delarna är, hur de låter, vad de betyder och hur de ser ut. 

4. Veta vilken ordning dessa delar kommer, hålla ordning på delarna så att ingen faller bort, 

kommer till eller byter plats 

5. De ska klara av att kunna gå från delarna tillbaka till helheten det vill säga det språkobjekt 

som fanns från början. 

6. Sista steget är att kunna föra tillbaka språkobjektet till ett användningssammanhang igen 

och förstå vad objektet betyder i just det sammanhanget (2006: 39f). 
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De flesta barn lär sig ljudningsmetoden relativt snabbt och smärtfritt medan andra behöver 

mer tid på sig och lär sig genom att fråga och pröva sig fram (2006: 41). För vissa elever kan 

det uppstå problem i alla dessa steg i den fonologiska cirkeln. Steg 1 som innebar 

identifikation kan vålla problem om eleven har svårt med att prata om språket som ett objekt.  

Ett exempel på detta är att ordet tåg uppfattas som långt eftersom objektet tåg är långt i 

verkligheten, eller att eleven tror att tåg låter tuff-tuff och inte T-Å-G. Problem med 

identifikation innebär även att eleven kan ha svårt med rim samt i det skrivna ordet finna 

likheter respektive skillnader (2006: 137f). 

 

Vid steg 2 kan problem så som svårigheter att hitta rätt ljuddelar i talet uppstå samt att 

identifiera olika bokstavsljud. Det är även lättare för eleven att förstå fraser och ord som har 

ett eget innehåll än funktionsord som exempelvis som, och, den eller men. Vid steg 3 

förekommer der relativt ofta att eleven i början av sin inlärning förväxlar ord både visuellt och 

auditivt. Exempel på detta kan vara att ned blir neb. Eleven kan även vid detta steg få problem 

med att memorera de olika delarna, känna igen dem, namnge samt skriva bokstäverna. 

Problemen som kan uppstå i steg 4 är svårigheten att hålla ordning på bokstavsdelarna, vilket 

resulterar i att eleven bland annat kan kasta om, utesluta eller lägga till ord. Det förekommer 

även antecipation2, perseveration3 samt allmänt ostrukturerat eller förvanskade ord. 

Antecipation kan innebära att eleven gör fel så som bagaren blir bragaren, ett perservationsfel 

innebär exempelvis klantar blir klalntar. Allmänt ostrukturerat eller förvanskade ord innebär 

inom skrivning att exempelvis tycker blir tigr, och inom länsning kan robusta bli rostbruna 

(Björk & Liberg 2006: 138f). 

 

2.6 Dyslexi och inlärningsförmåga 

 
Den traditionella katederundervisningen är inte för alla. Ulf-Göran och Cajsa Widqvist (2006: 

35) skriver i sin bok När orden inte vill att det är färre än 20 procent som kan tillgodogöra sig 

denna sortens undervisning på ett bra sätt. Vid skolstarten samlas en grupp barn med olika 

kunskaper och bakgrunder. De ska tillsammans erövra de grundläggande kunskaperna som 

krävs för att lära sig läsa och skriva. Alla barn lär sig olika och vissa behöver mer tid på sig än 

andra (Björk & Liberg 2006: 131).  

                                                           
2 Gå händelserna i förväg, föregripa (min förklaring) 
3 Ofrivillig upprepning av bostäver (min förklaring). 
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Utgångsläget för barns läs- och skrivutveckling varierar från barn till barn. Vissa barn växer 

upp i miljöer där det inte förekommer någon verksamhet inom skriftspråket. De har alltså inte 

fått chansen att tidigt göra sig hemmastadda i skriftspråkets värld vilket i sin tur leder till att 

de inte har någon vana att läsa eller skriva, och inte heller hunnit bygga upp en förståelse för 

det läsa och skriva ordet. När dessa barn väl kommer till skolan kan de uppleva denna värld 

som främmande. De kan inte koppla skolans aktiviteter till sin egen verklighet vilket kan 

skapa problem eller försening i läs- och skrivutvecklingen (a.a: 131f). 

 

Dyslexi har varit och är fortfarande ett relativt dolt handikapp som det ofta talas tyst om. Det 

finns skillnader mellan mängden dyslektiker i olika områden då dyslexi uppmärksammas 

främst inom de kulturer där läs- och skrivkunnighet är ett obligatoriskt kriterium. Vissa 

försöker dölja problemen eftersom de inte vill uppfattas som obegåvade eller mindre 

intelligenta. Besvären en dyslektiker har varierar från person till person. Det finns de som 

knappt påverkas av sin dyslexi, och de som har ett oöverkomligt problem (Sjöbom 1999: 9-

16). Barn som är dyslektiker har mycket svårt att få bokstäver att bli ljud. De ser inte 

sambandet mellan talet och bokstaven och har därför svårt att ”knäcka koden”.  Mycket 

typiskt för personer med dyslexi är att de kastar om och förväxlar bokstäver, höger och 

vänster med varandra samt läser långsamt. Otydligt tal och fel uttal är också typiska drag.  

En dyslektiker har även svårt att förstå vad man läser (Kere & Finer 2008: 28). Det är inte helt 

självklart att ord och bokstäver automatiskt förvandlas till symboler som förmedlar textens 

innehåll. För att förstå innehållet måste de stanna upp och tyda symbolerna vilket tar tid och 

lästakten saktas ner. Vid felläsning försvåras även här läsningen och det blir svårt att få grepp 

om innehållet (Sjöbom 1999: 15). 

 

Förutom att barnet påverkas utvecklingsmässigt av sin dyslexi är det inte helt ovanligt att de 

även drabbas av psykiska och känslomässiga störningar. Grunden till detta är de svåra 

upplevelserna och frustrationen kring att inte kunna lära sig att läsa och skriva i takt med de 

andra klasskamraterna (Kere & Finer 2008: 28ff). Som nämnt tidigare så kan individer med 

dyslexi uppleva sig själva och upplevas av andra som mindre intelligenta. Detta är ett resultat 

av okunskap inom ämnet dyslexi, då det inte finns någon koppling mellan intelligens och 

dyslexi. Personer med dyslexi är alltså inte mindre begåvade än andra människor som inte 

lider av dyslexi.  
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Trots att intelligens inte kan kopplas till dyslexi har den enligt Sjöbom betydelse vid 

upptäckten av dyslexi. I sin bok Dyslexi – visst går det att besegra skriver Sjöbom (1999: 23f) 

att det är svårare att upptäcka dyslexi hos personer med låg intelligens på grund av att den 

låga intelligensen kan dölja dyslexin. Hos de med hög intelligens blir dyslexin mycket mer 

framträdande. Hög intelligens och dyslexi innebär dock inte automatiskt att dyslexin 

upptäcks. Christopher Gillberg och Maj Ödman (1995: 75) skriver i sin bok Dyslexi – vad är 

det? att det även finns en ökad risk för sen diagnostisering hos barn med hög intelligens. 

Grunden till detta är lärares inställning till diagnostisering. För att minska risken att 

överdiagnostisera högt begåvade elever menar Gillberg och Ödman att många lärare drar sig 

för att utreda fall där elever har svårt med sin läs- och skrivförmåga. Detta kan i vissa fall leda 

till sen diagnostisering av dyslexi. 

 

2.7 Kreativa och kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker 

 
Sätts det in rätt hjälpmedel och pedagogik i ett tidigt skede för barn som visar tecken på 

specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan problemen minskas och ibland helt 

försvinna. Hjärnans plasticitet gör det möjligt att omprogrammera och lära om. Bristerna som 

finns i språkförmågan kan alltså övervinnas genom att hjärnan använder andra delar som 

komplement (Sjöbom 1999: 7). Får ett barn gå vidare utan att få adekvat hjälp med sin 

specifika läs- och skrivsvårigheter kommer detta sannolikt leda till fortsatt misslyckade hela 

skolgången igenom. Som nämns tidigare beror dyslexi på brister i språkförmågan och detta 

medför svårigheter med läs- och skrivutvecklingen. Individer med dyslexi har dock förmågan 

att kompensera för sina brister. Observationer som gjorts visar att dyslektiker bland annat har 

mycket gott minne och lätt kan komma ihåg berättelser som de hört eller läst och att de är 

praktiskt lagda och mycket fantasifulla och påhittiga (a.a: 23f).  

 

Dyslexi är ett resultat av både arv och miljö, detta är något som måste tas i åtanke vid 

applicering av metod och pedagogik. Det finns många olika arbetssätt som gynnar just 

dyslektiker, exempel på detta kan vara datorn och talboken. Träningsprogram på datorer 

erbjuder eleven att träna läs- och skrivförmågan och att arbeta självständigt och 

individanpassat samtidigt som de får vägledning och feedback från datorn. Talboken ger 

dyslektiker möjligheten att lyssna på boken samtidigt som de följer med i texten. Genom att 

träna med hjälp av talbok ökar läsförmågan och man kan så småningom överge talboken och 

koncentrera sig helt på att läsa texten (a.a: 30-37).  
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Finns möjligheten kan det även vara gynnsamt att spela in räknetalen i matematik på band och 

spela upp dem ett efter ett medan eleven följer med i texten. Eleven behöver då inte riskera att 

missa räkneuppgiften på grund av att de inte förstår texten, och inte heller misslyckas genom 

att gissa sig fram till rätt svar. Kända litterära klassiker finns även i förenklade versioner där 

texten har kortats ner och förenklats, det finns fler illustrationer och texten har även förstorats 

för att passa dyslektiker bättre (Gillberg & Ödman 1995: 87ff).  

 

Datorn som nämns tidigare i detta sammanhang har även ordbehandlingsprogram som har 

visat sig mycket användbart för dyslektiker. Ordbehandlingsprogrammet erbjuder eleven att 

skriva uppsatser eller läxor med mera på ett snyggt och enkelt sätt utan att behöva brottas med 

papper och penna. Skulle det bli fel i texten är det lättare att använda deleteknappen på 

tangentbordet än sudd på papper. Finns det skrivare kan eleven även skriva ut sina arbeten 

och då få en snygg och tydlig disposition som de kan vara stolta att visa upp (a.a 1995: 87ff). 

 

Undersökningar har visat att dyslektiker även har nytta av multisensorisk stimulering som 

innebär att undervisningen är formad så att den stimulerar elevens alla sinnen. De taktila, 

kinestetiska och auditiva sinnena integreras med varandra och tränas upp. Exempel på 

kinestetiska metoder kan vara att eleven får arbeta med sandpappersbokstäver eller spåra med 

fingrarna i sand. Arbetssättet stimulerar inte enbart de kinestetiska sinnena utan även de 

taktila. Genom att känna bokstävernas form på olika sätt skapas minnesbilder och eleven har 

lättare att rent visuellt minnas bokstäverna. Bokstäver blir så småningom ord och eleven kan 

med hjälp av multisensorisk stimulering även här bygga upp minnesbilder. Kinestetiska, 

taktila och slutligen artikulatoriska identiteter skapas genom träningen. Gamla identiteter och 

nya kan tillsammans bilda nätverk av associationsbanor som eleven behöver för att underlätta 

lärandet. Ett exempel på när associationsbanorna underlättar är vid bokstavsinlärningen då 

dessa banor måste fungera automatiskt. En dyslektiker har svårt med denna automatik men 

med hjälp av multisensorisk stimulering tränas förmågan upp och automatiseringen förbättras 

(Höien & Lundberg 1999: 267-273). 

 

Dyslektikerns auditiva och visuella brister behöver bli kompenserade och detta görs genom att 

förstärka de andra sinnena. Istället för att koncentrera sig på bristerna är det elevens styrkor 

som ska byggas upp och förstärkas.  
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Får eleven möjlighet att ta in information från fler sinnen kan nya kanaler för läs- och 

skrivförmågan byggas upp vilket är mycket viktigt för fortsatt utveckling. Det finns många 

fördelar med att arbeta multisensoriskt men viss kritik har förekommit. Diskussionen har 

kretsat kring att eleverna riskerar att bli överstimulerade och inte förmögna att hantera all 

information deras sinnen registrerar. Problemet är relativt enkelt att åtgärda genom att inte 

stimulera alla sinnen samtidigt utan några åtgången (a.a: 267-273).  

 

2.8 Andra kompensatoriska möjligheter 

 
2.8.1 Bornholmsmodellen 

 

Det finns projekt och metoder som utvecklats i syftet att hjälpa barn som ligger i riskzonen för 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter samt underlätta och hjälpa de som lider av dyslexi. 

Bornholmsmodellen riktar sig till barn i förskolan och syftar till att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter genom att stimulera och utveckla det språkliga medvetandet. Modellen 

innehåller lekar och övningar som barnen ska arbeta med dagligen under en period på 8 

månader (CG & Lindell 1996: 101f). Lekarna är uppdelade för att träna olika saker som 

barnet behöver förbättra. Dessa lekar är följande; 

 

Lyssnarlekar där barnet lyssnar på ljud från omgivningen och försöker gissa vad de är. 

 

Rim och ramsor som tränar upp fantasin och förmågan att förstå samt att hitta på egna rim och 

ramsor.  

 

Meningar och ord där barnet får öva på långa respektive kort ord. 

 

Stavelser tränar upp förmågan att dela upp ord i stavelser, samt förmågan att lyssna på 

stavelser och försöka gissa vilket ord stavelserna tillsammans bildar. 

 

Första ljudet i ordet lär barnen känna igen och urskilja enskilda ord. Man börjar med de första 

och sista ljuden i ordet sen följer de övriga. Vokaler och konsonanter tränas var för sig.  

 

Analys och syntes av fonem tränar upp förmågan att kunna dela upp ord i fonem, analys, samt 

att kunna ta delarn och sätta ihop det till en helhet, syntes.  
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Sista leken/övningen är betoningsövningar. Dessa bygger på att barnet lär sig uppmärksamma 

hur ord låter och hur ordets betydelse varierar beroende på betoningen (a.a: 101f). 

 

Dessa övningar eller lekar pågår som nämnts tidigare under 8 månader och repeteras senare i 

årskurs 1. Syftet är att förebygga läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt skede (a.a: 101f). Detta 

sätt att arbeta överensstämmer väl med riktlinjerna som finns i förskolans egna läroplan. ”Den 

pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar.” (Lpfö 98: 5) 

 

2.8.2 Reading recovery 

 

Reading recovery utvecklades av Marie Clay på Aucklands Universitet på Nya Zeeland i 

slutet av 70-talet, början av 80-talet. Arbetssättet syftar till att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter hos barn i en mycket tidig ålder. Programmet spred sig vidare och år 1983 

användes det över hela Nya Zeeland (Ulf Tornberg 2003: 1).  

 

På Nya Zeeland börjar barnen sin lästräning i samband med skolstarten som sker vid fem års 

ålder. Varje dag får eleverna med sig en bok hem som de ska läsa tillsammans med sina 

föräldrar. När eleverna blir sex år gamla får de genomgå en diagnostisering av läsförmågan. 

För de som inte når de önskvärda målen sätts metoden Reading recovery in. Detta innebär att 

eleven får träffa en speciell Reading recoverylärare i cirka 30 minuter varje dag i 12 till 20 

veckor. Metoden består av tre delar vilket är följande; 

1. Diagnostisk undersökning. 

2. En särskilt utbildad lärare som utformat en individuell undervisning. 

3. Stöd till föräldrar och ordinarie lärare. (a.a 2003: 1). 

 

En typisk lektion kan se ut som så att eleven får läsa en eller fler texter som för eleven är 

känd. Nästa steg är att arbeta med enskilda bokstäver för att träna ordkombinationer. Efter det 

skriver eleven en kort berättelse som i sin tur delas upp i mindre delar. Eleven arbetar med 

dessa delar för att få tillbaka texten till en helhet. Slutligen sista lektionen introduceras en ny 

berättelse eller bok. Eleven får då i uppgift att läsa in texten till nästkommande dag (a.a 2003: 

1). 
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2.8.3 Kom-M/IT-projektet 

 

För de elever som fått diagnosen dyslexi finns andra projekt som syftar till att underlätta 

genom att hitta andra metoder och verktyg att lära än de mer traditionella sätten. Kom-M/IT-

projektet var ett samarbete mellan Karlstads universitet, Dramatiska institutet och en 

grundskola i Stockholm där alla skolans elever var dyslektiker. Projektet gick ut på att ge 

dyslektiker verktyg för kommunikation och berättande det vill säga förbättra deras förmåga 

att berätta. Verktygen bestod främst av arbete med medier, IT och estetiska läroprocesser 

(Forsling m.fl 2004: 1f).  

 

Projektet kan delas in i 3 olika delstudier där den första studien var inriktat mot de vuxnas 

kompetensutveckling (a.a 2004: 1f). För att lärarna skulle få en djupare förståelse för vad ett 

vidgat textbegrepp är och dess betydelse fick de själva pröva, och lära sig grunderna i 

användandet av de estetiska undervisningsmetoderna. Tanken var att skapa entusiasm hos 

lärarna att använda metoderna. En entusiastisk lärare får entusiastiska elever. Andra 

delstudien gick ut på att få lärare att integrera de nya metoderna i den vardagliga 

undervisningen i den utsträckning det gick. Ett vidgat textbegrepp hölls levande genom 

kontakter med omvärlden och ett nätverk skapades där tankar, kunskap och idéer kunde 

utbytas. Den tredje och sista delen handlade om eleverna och hur de med hjälp av medier och 

IT kunde utveckla sina estetiska uttrycksförmågor. Kunskapen som lärarna fått under första 

och andra delstudierna skulle i delstudie 3 appliceras på eleverna. Det var i detta stadium som 

man skulle se om de nya metoderna hade någon effekt på eleverna och om deras 

kommunikation och gestaltningsförmågor utvecklades. Man undersökte även om elevernas 

självkänsla, självkännedom samt skolprestation utvecklades eller förändrades, och i så fall på 

vilket sätt. Dessa elever har i vanliga fall svårt att uttrycka sig med det skrivna ordet men 

genom de nya verktygen lärarna erbjöd fick de chansen att använda andra metoder än penna 

och papper (a.a: 15-25). 

 

Kom-M/IT-projektet gav elever och lärare verktyg för att stimulera flera sinnen samtidigt. De 

fick lära sig att arbeta med exempelvis film, skoltidning och redigering vilket visade sig vara 

gynnsamt. Elever och lärare integrerades med varandra på olika sätt genom samarbete och 

detta samarbete i sin tur främjade hela gruppen såväl som den enskilde individen.  
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Andra positiva tankar som uttrycktes runt projektet var att undervisningsmetoden skiljde sig 

från den vanliga på det sättet att deltagarna kände sig mer som ett demokratiskt kollektiv, där 

skapandet blev deras gemensamma grund. Elevernas möjlighet att använda alla sina sinnen till 

att uttrycka sig ökar självkänslan och självförtroendet hos dem, och skapandet ger dem ett 

fungerande språk som innefattar mer än att vara läs- och skrivkunnig. De positiva uttalandena 

från elever och lärare kring Kom-M/IT-projekter är många och skapandet framhålls speciellt 

(a.a: 33ff). Arbetssätten som erbjuds just dessa elever är något som enligt Lpo 94 ska erbjudas 

till alla elever. ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter 

att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former”. (Lpo 94:17) 

Skolan bär även ansvaret att varje elev innan avslutat grundskola ”har utvecklat sin förmåga 

till kreativt skapande […] kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans”. (a.a: 17f) 
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3. Metod 

För att ta reda på hur kreativt arbetssätt gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter samt 

dyslexi har jag valt att göra två kvalitativa intervjuer. Sammanställningen av båda intervjuerna 

valde jag att skriva som porträtt, vilket jag anser speglar personerna och deras livsberättelse 

på ett mer intressant sätt. I en kvalitativ intervju vävs ofta resultatdelen samman med olika 

tolkningar, vilket var ett arbetssätt jag föredrog (Patel & Davidsson 2003: 133).  

 

3.1 Urval 

De personer som jag valde att intervjua var båda kvinnor och det var tillfället som avgjorde att 

det blev just dem. Urvalet handlades alltså om tillgänglighet (a.a: 131). Jag skickade ut 

förfrågningar via mail till flera olika personer där jag sökte deltagare till min undersökning 

och men fick nej från några och andra svarade inte. Med hjälp av min handledare lyckades jag 

få tag i en lämplig kandidat som var villig att ställa upp på en intervju. Min andra 

intervjuperson hade jag haft i åtanke sedan tidigare och frågade henne personligen vid ett 

tillfälle och hon ställde mer än gärna upp. Det hade varit intressant att intervjua en man för att 

få hans perspektiv, samt att se om det fanns några likheter eller skillnader mellan det 

kvinnliga och manliga synen på läs- och skrivsvårigheter. Jag hade även kunnat intervjua 

någon person som arbetar väldigt lite med kreativa material för att undersöka hans eller 

hennes tankar kring sitt eget arbetssätt.  

 

Jag funderade kring att göra en materialanalys istället för intervju men avstod då jag insåg att 

intervjuer skulle ge mig mer fakta samt en djupare insikt i verksamheten. En personlig 

intervju ger mycket mer än ren fakta. Personliga upplevelser och erfarenheter följer med i 

diskussionen.  

 

3.2 Genomförande 

 

Den ena personen jag intervjuade är en utav eldsjälarna och initiativtagare till Kom-M/IT-

projekt som jag nämnt tidigare i arbetet, och den andra personen arbetar som speciallärare på 

en grundskola här i Stjärnland. Båda två har många års erfarenhet i att möta barn med läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. I porträtten har jag valt att kalla personerna jag intervjuar för 

Anna och Bea. Detta för att skydda integriteten hos respektive person (a.a: 131).  
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Inför intervjun valde jag att skicka iväg intervjufrågorna en vecka i förväg till båda 

deltagarna. Anledningen till detta var för att de skulle kunna förbereda sig inför intervju och 

veta på ett ungefär vad de skulle säga. Jag bad även att de skulle skriva en kort 

sammanfattande text om deras erfarenhet kring läs- och skrivinlärning. Eftersom jag valde att 

anteckna med penna och papper under intervjuerna fungerade den sammanfattande texten från 

varje intervjuperson som ett komplement till mina egna anteckningar. Mina första tankar var 

att spela in intervjuerna på band men av olika anledningar fick jag inte tag i en bandspelare 

och fick därför skriva ner allt som sades. För att ytterligare kompensera det jag missade under 

intervjun bad jag om att få kontakta dem efter det att intervjun var avklarad om det uppstod 

några frågetecken eller liknande från min sida. Efter det att jag hade sammanställt intervjun 

till en sammanhängande text skickade jag denna text tillbaka till intervjupersonen för att få 

den godkänd, och för att undvika missförstånd. 

 

3.3 Metodkritik 

 

Att göra intervjuer tar mycket tid och kräver god förberedelse från båda parter vilket ibland 

kan vara svårt att hinna med. Att enbart använda sig av penna och papper under intervjun 

hade sina nackdelar då jag missade vissa väsentliga saker och var därför tvungen att kontakta 

båda intervjupersonerna efter intervjun för förtydligande och så vidare. Det hade underlättat 

mycket om jag använt mig av en bandspelare för att spela in intervjuerna. 
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4. Resultat 

 

4.1 Porträtt av specialläraren Anna. 

 

Min första intervju är med en speciallärare som arbetar på en skola här i Stjärnland. I 

intervjun diskuteras hur hon arbetar med elever som har dyslexi samt läs- och 

skrivsvårigheter. I följande sammanhang kommer jag att benämna henne som Anna.  

 

Anna är i grund och botten lågstadielärare och har bland annat ett förflutet som klasslärare 

och har stor kunskap inom läsinlärning samt specialpedagogik. Hon har varit verksam inom 

skolans ramar i cirka 39 år, och jobbar idag som speciallärare på en skola här i Stjärnland.  

Under sin uppväxt var Anna omringad av lärare inom familjen och att även hon skulle bli 

lärare är därför inte så konstigt. Intresset för just specialpedagogik och att arbeta med barn 

som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, härstammar mycket från att hon är uppvuxen 

tillsammans med syskon som har dyslexi. Den naturliga förmågan och viljan att leda en grupp 

har även det haft stor betydelse vid yrkesvalet. Som liten var Anna medlem i scouterna och 

hennes fallenhet att leda en grupp gjorde henne så småningom till scoutledare. I sitt yrke som 

specialpedagog har Anna nytta av sin förmåga att leda. Hon tycker att det är kul att förmedla 

kunskap och vägleda de som har de svårt vilket är viktiga delar inom yrket. Den största 

anledningen till att Anna arbetar som speciallärare är dock hennes intresse för att ta reda på 

hur man lär sig. Hon menar att man förr ansåg att de elever med läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi var lata och okunniga, vilket var en uppfattning hon inte delade. För att försöka bilda 

sig en egen uppfattning och egna åsikter kring ämnet började Anna att fördjupa sig mer i 

kring hur man faktiskt lär sig olika saker.  

 

Alla år inom skolans verksamhet har gett Anna den erfarenhet som hon besitter idag. Denna 

erfarenhet har erövrats genom bland annat vidareutbildning via olika kurser och genom att 

hon läst mycket av eget intresse för att hålla sig uppdaterad. När tillfället ges försöker Anna 

bestämma träff med andra specialpedagoger och speciallärare för att diskutera och utbyta 

tankar. Dessa träffar anser Anna vara mycket viktiga då deltagarna får tillfället att hjälpa 

varandra att utvecklas till bättre pedagoger. 

 



 18

Sättet Anna arbetar och de metoder hon använder sig av är sådana som genom forskning visat 

sig vara lämpliga att använda. Hon väljer att inte fastna vid en metod utan dessa varierar i takt 

med barnens utgångsläge. Efter att ha jobbat flera år känner Anna också att hennes erfarenhet 

och kunskap breddas med åren vilket gör att hon har möjlighet att arbeta på många olika sätt. 

 

4.2 Sätt att upptäcka och uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter 

 

Anna är inte bara speciallärare utan även certifierad logos vilket innebär att hon får utreda 

elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Logos är ett diagnostiskt test utarbetat av 

den norske professorn Torlevi Höien. I sitt arbete har det för Anna varit en stor fördel att vara 

certifierad logosanvändare. Skolan gynnas också av detta då lärarna har mycket nära till hjälp 

om de känner att en elev behöver genomgå en utredning. På skolan där Anna arbetar görs det 

varje år uppföljning av varje elev. Syftet är att tidigt finna de elever som visar tecken på 

svårigheter. Anna berättar även att uppföljning av detta slag inte är vanligt på alla skolor. 

Tester utförs från 6 års ålder och uppåt. All läsförståelse görs av Anna själv medan lärarna 

håller i matematiktesterna. Dessa tester rättas sedan och lärarna tillsammans med Anna samlas 

för att diskutera eventuella åtgärder. Anna uttrycker att det kan vara svårt för klasslärarna att 

upptäcka de elever som har svårigheter eftersom de är oerhört duktiga att dölja sina problem. 

Exempel på detta kan vara att de alltid kopiera av sin bänkkamrat. Genomgår elever dessa 

tester finns det ingenstans att gömma sig och problemen kommer upp till ytan. Läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi kan på så sätt förebyggas. Denna tidiga registrering förekommer 

inte bara i grundskolan utan börjar reda i förskolan. I förskolan inom skolområdet använder de 

sig av något som kallas TRAS som står för tidig registrering av språkutveckling. Denna 

modell bygger på att observera och kartlägga barnets sociala och språkliga utveckling. 

 

4.3 Arbetet med eleverna 

 

Anna har sitt rum på en utav avdelningarna på skolan. Närheten till den vardagliga 

undervisningen ger Anna en mer personlig kontakt med både elever och lärare. När det är 

dags för en elev att komma till hennes rum för lite extra undervisning går Anna och hämtar 

eleven i respektive klassrum. Hon får du chansen att titta runt lite i klassrummet för att se vad 

eleven arbetar med i den vardagliga undervisningen. Detta kan hon tillsammans med eleven 

spinna vidare på i den individuella undervisningen.  
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Det händer att lärare ger förslag på ämnen som eleven kan träna extra på i undervisningen 

med Anna. Detta sorts samarbete mellan den ordinarie undervisningen och språkinlärningen 

är inte allt för vanligt men det förekommer. Det förekommer även att eleven själv kommer 

med förslag på vad han eller hon vill arbeta lite extra med. Anna berättade att hon haft en elev 

som ville veta mer kring foster och det hela slutade i ett omfattande forskningsarbete kring 

hur foster blir till samtidigt som han tränade sin läs- och skrivförmåga. Anna menar att eleven 

kommer till henne för att träna på saker som är svårt för dem och undervisningen behöver 

därför vara intressant och kännas givande. Anna har även den inställningen att extraträningen 

inte ska ske på bekostnad av andra roliga saker eleverna kan tänkas göra i skolan så som en 

rolig utflykt eller disco på skoltid.  

 
Elever kommer till Anna en eller flera gånger i veckan beroende på vilket behov som finns. 

Lektionen varar i ca 20 minuter om eleven är själv tillsammans med Anna. Är det två elever 

som tränar extra tillsammans utökas lektionen till 30 minuter. Lektionerna är mycket intensiva 

för eleverna och Anna menar därför att passen inte får bli för långa. Kortare pass är att föredra 

så eleven orkar arbeta hela tiden. De flesta av eleverna kommer till Anna 3-4 gånger i veckan. 

 

4.4 Att motivera elever 

 
Alla elever vet varför de får lite extra träning, och Anna menar att det är viktigt att eleverna 

känner sig väl bemötta och att det inte är några konstigheter med extra träning. Anna gör klart 

för dem att de måste träna för att bli bättre och det gäller allt man gör. För att kunna hoppa 

högt i höjdhopp måste man träna annars nås aldrig de höga höjderna är något Anna kan säga 

till sina elever för att motivera dem att forsätta. Detta sätt att arbeta härstammar till viss del 

från Vygotskij synsätt kring inlärning. Han betonar just vikten av att träna på svårigheterna 

men att träna rätt. Anna påpekar även att eleverna behöver uppmuntras så att de känner sig 

lyckade och duktiga även fast de behöver extra träning. Det ska inte vara överdriven 

uppmuntran utan den ska ske när det är lämpligt och behövlig. Viktigt är att det ska kännas 

bra att gå till Anna för undervisning, och Anna menar att den personliga kontakten som hon 

får genom att gå och hämta eleven från klassrummet ger elever den trygghet de behöver.  
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4.5 Ett varierat arbetssätt 

 
Hur undervisningen ser ut är väldigt varierande från elev till elev. Anna har samlat på sig 

massor med material för att kunna tillgodose alla elevers olika behov. Det finns ingen speciell 

metod som Anna använder sig av utan metoderna varierar och anpassas för den specifika 

eleven. Hon har dock influerats av Ingvar Lundbergs teorier kring läs- och skrivinlärning. 

Alla klasslärare och även Anna är insatt i God läsutveckling och det lässchema som ingår. 

Anna berättar även att de lite längre fram i tiden kommer att gå vidare med God 

skrivutveckling. Något som förekommer ofta i Anna arbete med dyslektiska elever är 

användningen av bilder. Ljudning är något som dyslektiker har stora problem med. Ska de 

ljuda ett långt ord har de glömt hur början var när de kommer till slutet, och Anna menar då 

att detta arbetssätt inte är framkomligt vad gäller långa ord för dem. Istället använder sig 

Anna mycket av ordbilder, det vill säga kort med både bilder och ord för att beskriva olika 

saker, för att eleven ska lära sig så stora delar av ett ord som möjligt. Träningen börjas ofta 

med ordets grundform för att i ett senare skede lägga till ändelser.  

 
Anna använder sig överhuvudtaget väldigt mycket av bilder i sin undervisning. Många 

dyslektiker har visat att de är mycket bildstarka och reagerar positivt vid användandet av 

kreativt material. Ordkort med småord används också ofta vilket är ytterligare en del som 

dyslektiker har svårt med. För att utmana eleverna i sin träning får de med jämna mellanrum 

läsa korta ord och ta tid på sig själva. De tävlar endast mot sig själva och känner de inte för att 

ta tid ena dagen påpekar Anna att man inte ska tvinga dem, utan vänta till nästa dag istället. 

Anna känner att det är viktigt att uppmuntra varje framsteg så att eleverna känner sig manade 

att fortsätta utmana sig själva. Lyckas man lägga ord två sekunder snabbare än förra gången 

så är det ett stort framsteg. Anna påpekar att eleverna måste träna på det de har problem vilket 

kan innebära mycket repeterande. Det är i dessa lägen som eleven måste känna sig motiverad 

och känna att utvecklingen går framåt. Andra kreativa material som exempelvis Memory, spel 

och dataprogram används också i undervisningen. Anna använder sig bland annat av 

dataprogram så som Mini, Läspärlan, Lexia och Provia för att stimulera den språkliga 

medvetenheten. 
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4.6 Läsning 

 
Läsning är givetvis något som förekommer ofta under lektionerna. Även här gäller regeln att 

träna extra på det som är svårt. Metoderna som används för de elever som behöver intensiv 

träning är inspirerade från det Nya Zeeländska programmet Reading recovery. Eleverna har 

läsläxa varje vecka och de uppmanas att läsa lite varje dag ensamma eller tillsammans med 

sina föräldrar. Böckerna som används varierar i svårighet och kan vara allt ifrån tonårsroman, 

kapitelbok till serietidning. De får inte vara för lätta och inte heller för svåra. Det viktiga är att 

eleverna tycker det är roligt och intressant att läsa. Läsningen får aldrig bli så svår att de 

tappar lusten. Som speciallärare påpekar Anna att det därför är viktigt att vägleda eleven 

framåt så han eller hon inte fastnar på ett och samma ställe allt för länge. Det finns många 

intressanta böcker för eleverna att läsa men Anna har haft svårt att hitta böcker som är 

läsmässigt anpassade till dyslektiker eller elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns inte 

tillräckligt med böcker som är tydligt textsnitt och har lagomt radavstånd som passar dessa 

elever. Enda sättet här är att pröva sig fram tills man hittar rätt menar Anna.  

 

Läsningen kan se ut på många olika sätt och sker i elevens egen takt. Elever kan som nämnts 

tidigare komma två och två på extraundervisning och då får de vid läsningen exempelvis läsa 

en mening var. Är eleven ensam hoppar Anna in som medläsare. Har eleven problem med att 

komma vidare i en bok händer det att Anna läser lite mer än eleven för att hålla intresset vid 

liv. Växelläsning är något som Anna har upplevt att eleverna tycker är roligt att göra.  

Det kan hända att en elev kommer till Anna och har ingen ork eller vilja att läsa själv. Då 

ställer Anna upp som uppläsare och eleven sitter bara och lyssnar. Högläsning är en mycket 

bra metod och Anna uppmuntrar föräldrar att läsa högt för sina barn så ofta de kan. 

Högläsningen ska inte förknippas med krav utan upplevas som en mysig stund. Talböcker är 

något som är mycket gynnsamt för elever med dyslexi. Anna menar dock att den kort stund 

hon har med varje elev inte ger något utrymme för användandet av talbok. Det händer att hon 

rekommendera att föräldrarna går till biblioteket och lånar talböcker till sina barn för att 

stimulera deras läslust ytterligare. Talboken kan vara ett bra alternativ till högläsningen.  

 
För nybörjarna finns det böcker som Anna har uppdelat i ett speciellt system. Det är små och 

korta böcker som varierar i svårighetsgrad och tränar olika saker. Vissa tränar ändelser och 

stavelser medan andra innehåller sammansatta ord eller långa och korta ord.  
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Systemet används inte bara av Anna utan även av en avdelning på skolan som en del i den 

vardagliga undervisningen. Det är inget färdigt system som de köpt in utan det är utarbetat av 

lärare på skolan.  

 

Under dessa lektioner tillsammans med Anna tränar eleverna även på meningsbyggnad genom 

att skriva mycket. De får bland annat läsa och svara på frågor. Svaren är ofta korta men det är 

kvaliteten och inte kvantiteten som räknas. De kan även få läsa serier eller titta på bilder som 

de skriver lite meningar till. Återigen så används bilder som en viktigt del i undervisningen. 

 
4.7 Att bemöta elever på rätt sätt 

 

Det finns de elever som måste få extra hjälp men inte vill ha den. Anna anser att det är ytterst 

viktigt i dessa lägen att vara ödmjuk och förstående mot dessa elever. De behöver känna sig 

förstådda och inte tvingade till extra träning. Även föräldrar kan i början uppvisa viss 

tveksamhet men efter att ha smält den nya informationen är de ofta mycket villiga att ge sitt 

barn den hjälp som behövs. Anna är flexibel i sitt upplägg och kan anpassa schemat så att det 

passar eleven bättre. Ibland kan eleven behöva lite andrum och själv få reflektera över sin 

situation. Det är viktigt att eleverna får en paus för att bli mer mottagliga för hjälp.  

 

Anna påpekar även att man som speciallärare måste vara lyhörd och lyssna på vad eleven har 

att säga. Hon berättar om ett exempel där en pojke var mycket ledsen över att arbeta inne hos 

henne. Efter en liten stund och några frågor från Anna kom det fram att eleven var ledsen över 

att han trodde att den tjocka boken de arbetade med var tvungen att vara klar innan sommaren.  

Denna uppfattning att böcker ska vara klara innan sommarlovet börjar är inte helt ovanligt 

menar Anna och i ovannämnda sammanhang fick det förödande effekter för eleven. Efter att 

ha förklarat att boken inte alls var behövde vara klar blev det genast mycket lättare för eleven 

att arbeta. Pressen blev då inte lika stor.  

 

Ett arbete med dyslektiska elever kräver tålamod och stor förståelse. Ultimat enligt Anna vore 

om det hela tiden fanns en vuxen tillhands, tyvärr ser inte verkligheten inte ut så. Fler 

dataprogram som eleverna tycker är underhållande är också att föredra. Anna berättar även att 

för att kunna hjälpa elever som har dylsexi eller läs- och skrivsvårigheter är en god kontakt 

med eleven ett måste. Undervisningen ska vara individanpassat och detta är svårt att uppnå i 

en större grupp. 
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4.8 Tiderna har förändrats 

 
Anna berättar att hon kan se stora skillnader i både undervisning och vad barnen kan när de 

kommer till skolan. Förr kom barnen till skolan utan att ha haft speciellt mycket kontakt med 

skriftspråket. Idag möter Anna elever som kan läsa redan i sju års ålder. Förskolan gör mycket 

utav förarbetet och förbereder barnen inför skolan. Synen på dyslektiker har även den 

förändrats med åren, och likaså Annas egen syn. Symtom för dyslexi har expanderat och det 

finns många orsaker till att problemet uppstår. Anna menar att sättet att bemöter dyslektiska 

elever inte är det samma idag. Ny forskning och en ökad förståelse, har gjort oss bättre på att 

hantera och hjälpa dessa elever. 
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4.9 Porträtt av universitetadjunkten Bea. 

 

Min andra intervju är med en person som idag arbetar som universitetsadjunkt här i 

Stjärnland. I följande sammanhang kommer jag att benämna henne som Bea. 

 

 Bea har en bakgrund som mellanstadielärare och har under en längre tid arbetat inom 

området dyslexi och grava läs- och skrivsvårigheter. Hennes kunskaper kommer bland annat 

från att ha läst mycket, gått olika kurser, professionsutbildning och egen erfarenhet. Bea har 

influerats av olika människor genom åren och tagit till sig det som passar henne. Hennes åsikt 

är sådan att desto fler influenser man tar till sig som pedagog desto bättre kan man hjälpa 

eleverna. 

 

Hennes allra första möte med dyslexi kom som nyutexaminerad på tidigt åttital, i samband 

med en diskussion med föräldrar som undrade om deras barn var ordblind. Andra mötet med 

kom när Bea var verksam inom Grundvux och Komvux på nittitalet. Där fann hon 

normalbegåvade och fullt kompetenta vuxna som inte kunde läsa och skriva. Intresset växte 

efter upptäckten och Bea ville veta mer kring vad som låg till grund att dessa vuxna inte lärt 

sig läsa och skriva. Under en studiedag deltog Bea i en föreläsning som hölls av Sigrid 

Madison som skrivit böckerna Läkande läsning och skrivning – en handbok om dyslexi och 

Hoppande bokstäver – en bok om dyslexi. Under sin föreläsning pratade Sigrid mycket om 

sina elever och deras problem med skriftspråket. Bea kände igen dessa tecken på sina egna 

elever och kände sig manad att ta reda på mer kring läs- och skrivsvårigheter. 

 

Runt åren 94-95 upptäckte Bea att det fanns något som kallades dyslexi. Då hade hon redan 

hunnit jobbat inom skolväsendet i cirka 15 år. I och med denna upptäckt bestämde sig Bea för 

att hon på något sätt ville hjälpa dessa individer som har dyslexi eller grava läs- och 

skrivsvårigheter. I ett tätt samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen 

utvecklade Bea kurser för vuxna med dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter. Veckorna 

var utformade så att deltagarna gick i skolan hos Bea och lärde sig läsa och skriva ca två till 

tre dagar i veckan. Resterande tillbringade de på sitt arbete.  
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1997 vidareutbildade Bea sig till specialpedagog vilket var en utbildning hon bekostade själv 

då rektorn på skolan där hon arbetade valde att lägga pengarna på annat håll. Bea var kritisk 

mot utbildningen och det synsätt som framgick genom den, att alla barn ska behandlas lika. 

Enligt henne så är ett sådant förhållningssätt orättvist. Med detta menar Bea att det rättvisa är 

att alla barn får lära sig på olika sätt, det vill säga på det sättet som passar just dem. 

 

4.10 Stavelsemetoden 

 
I sitt sätt att arbeta med personer som har diagnosen dylsexi använder sig Bea mycket utav 

stavelsemetoden. Denna metod syftar till att eleven lär sig så stora dela som möjligt istället för 

att ljuda sig fram. Bea menar att det kan vara svårt för en dyslektisk elev att få ihop ett ord 

genom ljudning men delas ordet upp i större bitar är det lättare för dem att komma ihåg. 

Metoden är den som ligger Bea varmast om hjärtat och hon fick lära sig detta sätt att arbeta 

genom en kurs som hölls av Margit Tornéus. Det är även Margit Tornéus tillsammans med 

Björn Andersson som genom forskning kommit fram till denna metod. Hon var också med att 

forma Bornholmsmodellen som även den bygger på användandet av språklekar. Bea provade 

att applicera metoden hon fick lära sig på kursen på sina egna elever genom enskild 

undervisning med varje elev och fick snabbt goda resultat. Bea menar att i sitt arbete med lite 

äldre barn och vuxna behövs metoder som ger snabba resultat. Deltagarna får upp ett bra 

läsflyt och en bra läsförståelse på en relativt kort tid. Detta anser Bea vara mycket viktigt då 

många elever har tränat och tränat under sin skoltid men ändå inte upplevt några resultat. För 

att hålla motivationen och lusten vid liv behöver de känna att de kan och då är 

stavelsemetoden ett bra alternativ menar Bea. Ytterligare en sak som tilltalar Bea med 

Tornéus sätt att arbeta är att hennes förhållningssätt går ut på att hitta andra strategier för 

eleverna att lära sig istället för att kämpa med en metod som inte fungerar. Genom att erbjuda 

olika strategier minskar risken för eleven att fastna i sin utveckling och motivationen kan 

hållas uppe. 
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4.11 ”Den goda pedagogiken” 

 
Bea berättar mycket om något som hon kallar ”den goda pedagogiken” som vuxit fram genom 

åren. Ett klassrum eller en undervisningssituation ska genomsyras av ”den goda 

pedagogiken”. Med det menar Bea att det ska vara möjligt för alla att vara med. Redskap och 

verktyg som gör det möjligt för alla elever att hänga med i undervisningen ska finnas 

tillgängliga. Bea var initiativtagare av Kom-M/IT-projektet vars syfte var att undervisa 

dyslektiska elever med hjälp av olika medier och IT som integrerades in i den vanliga 

undervisningen.  

 

Projektet växte fram genom att en grupp lärare satt och lusläste läroplanen och fann något 

som hette ett vidgat textbegrepp. Detta fynd växte tankar och funderingar kring hur ett vidgat 

textbegrepp går att använda i undervisningen. Resultatet blev Kom-M/IT-projektet. Även 

detta projekt genomsyrades av ”den goda pedagogiken” genom att eleverna fick möjlighet att 

arbeta på flera olika sätt. De fick sitta en och en tillsammans med Bea och arbeta med 

stavelsemetoden för att förbättra sin läs- och skrivförmåga, samt vara delaktiga ibland annat 

stora filmprojekt där man gick från helhet till att arbeta med detaljer. Det är just dessa 

ytterligheter som Bea menar är viktigt att eleven får uppleva. De ska få arbeta med delarna för 

att bygga upp helheten och vice versa. I klassrumssituationen speglades ”den goda 

pedagogiken” genom att moment som eleverna har svårt med undviks i den mån som går om 

eleven själv inte vill träna extra. Det viktiga här menar Bea är att alla elever får tillgång till 

alla verktyg. Med det menas att elever som kanske inte behöver träna extra på datorn ska ändå 

ha tillgång till det.  

 

4.12 Kom-M/IT-projektet 

 

Kom-M/IT-projektet involverade nästan hela skolan och intresset var stort. Det köptes i olika 

tekniska verktyg så som digital videokamera, digital stillbildskamera samt en bärbar dator 

med tillhörande regigeringsprogram. Skolan hade som plan att köpa in nya bänkar till 

eleverna men valde att prioritera de tekniska verktygen för att gynna projektet. Eleverna fann 

de nya undervisningsmetoderna mycket givande och Bea menar att arbetssättet passar alla 

åldrar. Eleverna tycker att det är roligt och de upptäcker ofta sig själva i processen. Det är 

gynnsamt att på avstånd se sig själv och reflektera över sin betydelse i projektet.  



 27

Bea påpekar även att alla barn kanske inte förstår sin del i processen just nu men med tiden 

kommer de att göra det. De skapar minnesbilder av olika saker som de kan utveckla en 

förståelse för senare i livet. Enligt Bea ger projektet även eleverna en god start i livet där de 

till och med kan hamna lite i framkanten av utvecklingen i samhället. 

 

Kom-M/IT-projektet har levt vidare och växt i storlek efter det att Bea lämnat skolan. Bea 

hade under hela projektet dokumenterat allt som gjordes, bra som dåligt, för att andra 

personer skulle kunna ta vid där hon slutade och utveckla projektet ytterligare. Bea poängterar 

här vikten av att vara många deltagare i ett nytt projekt, så att det inte dör ut om eldsjälarna 

försvinner. Fler deltagare gör det möjligt att sporra varandra att fortsätta utveckla arbetet 

menar Bea. Alla lärare försökte efter egen förmåga att bidra med sin del till projektet. Bea 

berättar om matematikläraren som inte var så insatt i tekniken men ändå prövade att använda 

sig av PowerPoint för att göra matematikprov.  

 

4.13 Förhållningssätt 

 

I sitt förhållningssätt och första bemötande försöker Bea se hela människan och inte enbart 

problemet. Det är viktigt att försöka utröna vart problemet härstammar och inte anta att det är 

barnet det är fel på. Bea syftar här till de pedagogiska, sociala, psykologiska och neuro-

biologiska orsakerna till läs- och skrivsvårigheter där dyslexi återfinns under neuro-biologiska 

orsaker. Det finns alltså många orsaker till varför läs- och skrivsvårigheter uppkommer och 

Bea menar att det är viktigt att utreda varje orsakssammanhang. 

 

Vidare berättar Bea att hon försöker vara avslappnad men ändå engagerad i sitt 

förhållningssätt mot eleverna. En trygg relation och ömsesidig respekt måste formas till varje 

barn. De ska alla känna sig lyckade när de går ifrån Bea. Vid ett möte med ett lite äldre barn 

eller vuxen som har fått diagnosen dyslexi är Bea väldigt öppen med att prata om problemet. 

Hon menar att det är viktigt att skapa en medvetenhet hos eleven om vad det finns för 

möjligheter, och vad som kan göras för att komma över handikappet. Eleven ska känna att det 

händer något, att utvecklingen går framåt när han eller hon lämnar Bea. Pedagogiken som Bea 

applicerar på sina elever är den samma oavsett ålder. Det är endast metodiken och 

tillvägagångssättet som varierar.  
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4.14 Hjälpmedel 

 
Arbetar man med elever som har dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter finns det flera 

olika hjälpmedel att tillgå. Bea anser att varje elev bör ha tillgång till en bärbar dator med bra 

rättstavningsprogram. Datorn ska kunna fungera som ett skrivverktyg där eleven får möjlighet 

att uttrycka sig. De bör även finnas talsyntes samt dragondiktale tillgängligt. Dragondiktale 

innebär att eleven kan lyssna på inskannade texter på datorn. Bea menar att dessa verktyg inte 

ska vara kompensatoriska utan istället ses som verktyg eleverna kan använda sig av för att 

lära sig läsa och skriva bra.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Förebyggande åtgärder 

 

I dagens samhälle ses läs- och skrivsvårigheter såsom dyslexi som både socialt och ärftligt 

betingat. Det är konstaterat att dyslexi innebär en störning i vissa delar av den språkliga 

funktionen, men miljön har en inverkan på svårighetsgraden (Kere & Finer 2008: 1-26). Min 

slutsats kring detta är att ärftlighet påverkar uppkomsten av dyslexi, men det är inte helt 

avgörande. Under min intervju med specialläraren Anna kom det fram att hon växt upp med 

syskon som var dyslektiker, och enligt min mening verkade ärftligheten vara framträdande i 

hennes familj. Anna dyslektiska syskon var en utav de drivkrafter som fick henne att bli 

speciallärare och hjälpa elever som är i samma situation som hennes syskon.  

 

Dyslexi är alltså inte bara ärftligt utan även socialt betingar vilket jag anser har stor betydelse 

för hur problemen bemöts. Här menar jag att skolan har en stor roll i att tidigt förebygga läs- 

och skrivsvårigheter, och se till så att miljön runt eleverna erbjuder möjligheter för god 

utveckling. Det är kombinationen av arv och miljö som avgöra hur grava läs- och 

skrivsvårigheterna blir, och det finns flera olika sätt att arbeta för att förhindra eller förebygga 

problem (Sjöbom 1999: 30-37). Metoder som Reading recovery eller Bornholmsmodellen 

syftar båda just till att förebygga uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. 

Bornholmsmodellens språklekar och Reading recoverymetodens ”bokbadande” i tidig ålder, 

hjälper eleven att träna upp sin inlärningsförmåga. Som jag nämnt tidigare så arbetar 

specialläraren Anna även med exempelvis Reading recoverymetoden. Hennes arbetssätt är 

mycket varierat, inarbetat och inspirerat av olika metoder, bland annat de som jag nämnt 

ovan, men Anna har tagit till sig de bästa delarna från varje metod för att det ska passa in i det 

sätt hon vill arbeta på. När det gäller Bornholmsmodellen kunde jag även se drag av det 

arbetssättet i Annas eget. Exempel på detta är arbetet med ordkort. Efter att ha analyserat 

intervjun kom jag fram till att det verkade som om det mest givande arbetssättet var att plocka 

de bästa delarna från varje metod och göra det till sitt eget. Jag anser, liksom Anna och även 

Bea, att en blandning av metoderna är det bästa tillvägagångssättet då eleven erbjuds flera 

olika arbetssätt att välja mellan.  
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Även under intervjun med Bea kunde jag se hur hon i sin beskrivning av sitt arbetssätt hade 

plockat det bästa av olika metoder. Ett exempel är stavelsemetoden som jag kunde härleda 

tillbaka till Bornholmsmodellen. Bea var väl medveten om vilka metoder hon använde delar 

av för att bygga sitt eget arbetssätt vilket hon även berättade under intervjun. Som jag nämnde 

tidigare är både Bea och Anna erfarna pedagoger med flera års erfarenhet kring barn med läs- 

och skrivsvårigheter, och deras arbetssätt har utvecklats genom åren. Jag inser att som 

nyexaminerad lärare kommer det att ta tid innan kunskapen och erfarenheten är så god att jag 

kan arbeta obehindrat med flera olika metoder samtidigt. Som lärare blir man aldrig 

färdigutbildat utan det krävs ständig vidareutbildning och utveckling för att hålla samma takt 

som samhällsutvecklingen. 

 

5.2 Uppmuntran och motivation 

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finns i alla klassrum. Forskning har visat att 

det i genomsnitt är en till två personer i varje klass som har diagnostiserats med dyslexi 

(Sjöbom 1999: 16). Som blivande pedagog är det min uppgift att se detta faktum som ett 

problem eller en möjlighet att utveckla flera sätt att undervisa. För att upprätthålla det som 

står i Lpo-94 om att man ska ta hänsyn till alla barns olika behov, är det viktigt med en 

varierad undervisning som gynnar alla (Lpo 94: 4). Genom att elever med läs- och 

skrivsvårigheter får träna upp sin inlärningsförmåga på andra sätt än de traditionella, ser jag 

en möjlighet för dem att bevisa för sig själva och andra att de kan och att de är villiga att 

försöka. Det har konstaterats att läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi inte är kopplat till en 

individs intellekt eller vilja att lära sig. Det finns dock de som upplever sig själva som mindre 

intelligenta på grund av sina svårigheter (Sjöbom 1999: 23f). Som pedagog menar jag att det 

inte enbart är viktigt att arbeta med elevens problem utan även deras självkänsla. För att 

kunna lära sig och ta till sig olika arbetssätt som gynnar dem måste eleven enligt mig förstå att 

det är inte är de som är problemet, utan att vi alla har olika svårigheter som vi måste komma 

över. I situationer där en elev brottas med sin inlärningsförmåga är det av yttersta vikt att 

deras självkänsla och förtroende inte sviktar. Det är inte helt ovanligt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi drabbas av psykiska och känslomässiga störningar (Sjöbom 

1999: 23f). Det gäller alltså enligt mig att arbeta med hela människan och inte bara elevens 

svårigheter. Uppmuntran och motivering är för mig två viktiga nyckelord i detta 

sammanhang.  
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Dessa två ord förekommer ofta i båda intervjuerna med pedagogerna Anna och Bea. Även de 

påpekar ofta hur viktigt det är att motivera och uppmuntra eleverna i sin strävan bli bättra 

läsare och skrivare, och att se hela människan och inte bara problemet. Bea menar även på att 

det är viktigt att gå till botten med vad som är problemet för att kunna hjälpa eleven på bästa 

sätt. 

 

5.3 Kreativa hjälpmedel 

 

Bornholmsmodellen samt Reading recovery som jag nämnt tidigare är enligt mig exempel på 

kreativa arbetssätt gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter. Kom-M/IT-projektet syftade till 

att genom kreativa inslag i den dagliga undervisningen hitta nya sätt för de dyslektiska 

eleverna att lära sig (Forsling m.fl 2004: 1f). Ett sådant projekt anser jag tar vara på elevernas 

rätt att erbjudas olika inlärningsmetoder. Multisensorisk inlärning har genom undersökningar 

visat sig verka mycket gynnsamt för elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. 

Automatiseringen är ett problem för dessa elever men med multisensorisk inlärning kan 

förmågan förbättras. Elever som har någon form av läs- och skrivsvårighet behöver 

kompensera sina brister, och att förstärka de andra sinnena är ett bra kompensatoriskt 

alternativ (Höien & Lundberg 1999: 267-273). Min mening är att Kom-M/IT-projektet ett gott 

exempel på hur elever kan arbeta multisensoriskt och på så sätt förstärka alla sinnen.  

 

Det är bra att träna på det som är svårt för eleven men jag anser att detta inte kan ske på 

bekostnad av elevens motivation och lust att lära. Jag menar att eleverna måste få känna att de 

lyckas med sitt läsande och skrivande, och är det svårt att använda penna och papper bör 

andra metoder prövas för att eleven ska lyckas. ”Om barnet är oförmöget att lära sig bör vi 

anta att vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa dem”. (Björk & Liberg 2006: 159) 

Dyslektiska elever tenderar att var mycket fantasifulla, praktiskt lagda och påhittiga. Sådana 

egenskaper menar jag att man ska dra nytta av i undervisningen. Genom att utnyttja och 

använda elevens starka sidor kan de kompensera de svaga (Sjöbom 1999: 23f). Att 

koncentrera sig på de starka sidorna anser jag vara mycket viktigt. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter är mycket medvetna om vilka problem de har och vad dessa problem innebär, 

och jag menar att de starka sidorna lätt glöms bort av både dem själva och pedagogen.  
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Min åsikt är sådan att vi som pedagoger istället ska uppmärksamma de starka sidorna för att 

ge elever bättre självförtroende och för att påminna oss själva att eleven är så mycket mer än 

sitt handikapp. Med detta menar jag att pedagogen i sin iver att hjälpa kanske endast ser de 

svårigheter som eleven har, och genom att fokusera på dem så påminns eleven ständigt om 

vad han eller hon inte kan.  

 

5.4 Min slutsats 

 

Syftet med mitt arbeta vara att undersöka hur man genom kreativt arbetssätt kan gynna barn 

med läs- och skrivsvårigheter. Litteraturforskningen och intervjuerna har lett mig till den 

slutsatsen att kreativt arbetssätt kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter på många sätt 

om det appliceras rätt. Det viktigaste som en pedagog behöver tänka på enligt mig, är det 

faktum att varje elev är olika och lär sig därför på olika sätt. En metod som fungerar på den 

här eleven kanske inte fungerar på nästa. Kreativt arbetssätt såsom Reading recovery eller 

talbok och ordbehandlingsprogram kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter men det bör 

hållas i åtanke att den ena metoden inte ska utesluta den andra. Vanlig traditionell 

katederundervisning är inget att förkasta då det passar vissa barn. Som jag nämnde tidigare är 

det cirka 80 procent som föredrar andra arbetssätt än det traditionella, men vi får inte glömma 

bort de 20 procent som faktiskt drar större nytta av traditionell katederundervisning. En 

kombination av olika metoder, både gamla och nya är enligt mig nyckeln. Genom att vara 

lyhörd för vad eleverna anser och visar vara det bästa sättet för dem kan både läraren och 

eleven utvecklas till sin fulla potential. Det är genom erfarenhet och viljan att utvecklas vidare 

som man blir en god pedagog. Jag menar att en lärare aldrig får tappa viljan eller lusten att 

lära sig nya saker. En engagerad lärare anser jag får engagerade elever vilket krävs för att orka 

med flera år vid skolbänken. 
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