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Sammanfattning
Detta arbete handlar om dyslexi som är en specifik form av läs- och skrivsvårigheter. Syftet är

att ta reda på hur mycket lärare kan om dyslexi. Uppsatsen belyser även vad dyslexi är för

något. Mina frågeställningar är: Vad är dyslexi? Vad vet lärare om dyslexi? Samt  kan man bli

fri från sin dyslexi?

Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer med fyra klasslärare och en

specialpedagog. De har haft olika förslag på åtgärder för elever med dyslexi och blandningen

av alla kunskaper och erfarenheter som de intervjuade har, har givit mig många olika synsätt

och möjligheter till hur man kan arbeta med dessa barn.

I uppsatsen tas det upp hur viktigt det är att man börjar förebygga läs- och skrivsvårigheter i

tid. Bästa sättet är att börja leka med språket redan på förskolan.

Mina slutsatser är att alla de intervjuade är väl insatta i hur undervisningen bör vara för ett

dyslektiskt barn. De vill på bästa sätt hjälpa dessa elever så att de ska få så bra skolgång som

möjligt.

Nyckelord: Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, diagnostisering, hjälpmedel, åtgärder.



Abstract
This study is about dyslexia, which is a specific type of reading and writing disorder. The

purpose is to find out what teachers know about dyslexia. The study also illustrates what

dyslexia is. The questions answered are: What is dyslexia? What do teachers know about it?

Can you be releaved from your dyslexia?

The survey has been conducted through qualitative interviews with four ordinary teachers and

one remedial teacher. They all have specific theories about the best way in which to facilitate

reading and writing acquisition for children with dyslexia. I think that the diffrences between

the theories give rise to many new ideas about how to work with pupils who have dyslexia.

The study brings up the importance of preventing reading and writing difficulties early. The

best way to do that is by playing with the language in kindergarden.

My conclusion from the interviews is that the teachers are well informed resarding how to

work with pupils who have this kind of problem. They want to do their best to help facilitate

the reading and writing acquisition for these pupils.

Keywords: dyslexia, reading and writing disorder, diagnosis, aid, measure
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1.Inledning
När ett barn börjar skolan finns oftast en stor förväntan på att det får lära sig att läsa och

skriva. Många barn tror att det ska komma som en blixt från klar himmel och att de helt

plötsligt är läs- och skrivkunniga. En del får lära sig att så är verkligen inte fallet. Mitt intresse

för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har växt fram under utbildningens gång. För att man ska

kunna ha en bra läs- och skrivundervisning måste man även ha en förståelse för de elever som

har svårigheter med detta.

Hela skolans värld och samhället är uppbyggt på så vis att man ska kunna läsa och skriva.

Vad gör man om man inte kan detta? Min huvudsakliga frågeställning är: ”Vilka

föreställningar har pedagoger kring dyslexi?”. Jag valde den eftersom jag ville känna att jag

hade nytta av att få svar på detta. När jag har varit ute på min verksamhets förlagda utbildning

samt vikarierat har jag sett lärare som inte förstått problematiken kring en elev med dyslexi.

Läraren har helt enkelt inte sett till att eleven fått den hjälp som den behöver. Detta gjorde

mig upprörd, för trots att en elev har fått en diagnos finns det vissa moment i skolan som

tydligen inte går att anpassa till en elev med dyslexi.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna deskriptiva studie är att undersöka hur olika pedagogers kunskap om,

föreställningar kring, samt erfarenheter av elever med dyslexi ser ut på en och samma skola.

Uppsatsen belyser även vad dyslexi är för något. Mina frågeställningar är: Vad är dyslexi?

Vad vet lärare om dyslexi? Samt  kan man bli fri från sin dyslexi?

 Eftersom jag har gjort en deskriptiv studie med ett litet urval av intervjupersoner kan jag

endast beskriva hur man jobbar på denna skola. I syfte att på bästa sätt kunna få svar på mina

frågeställningar har jag valt kvalitativa intervjuer med fyra lärare och en specialpedagog som

datainsamlingsmetod. På grund av tidsbrist har jag varit tvungen att hålla mig till en mindre

grupp respondenter på samma skola.



2

2 .Litteraturgenomgång

2.1 Tidigare forskning

Jag har valt ett ämne som det redan finns en del forskning kring. Bl.a. kommer det här att

nämnas två tidigare examensarbeten gjorda vid Karlstads universitet. Dessa författare har

gjort undersökningar i skolan om vilka åtgärder som finns samt olika hjälpmedel för elever

med dyslexi.

Ann-Catrine Jacobsson (2002:857) har skrivit om hur man kan hjälpa elever i skolan. Hon har

tagit upp en rad olika hjälpmedel som finns att använda sig av i skolan. De intervjupersoner

som hon har valt har alla en elev med dyslexi i sin klass. Hon har intervjuat personer från

flera olika skolor.

Carin Nilsson (2005:615)  skriver om ”Dyslexi – åtgärder och hjälpmedel i skolan”. Hon tar

upp hur det kan se ut på olika högstadieskolor, genom att jämföra en skola i glesbygden med

en centralskola. Hon har intervjuat specialpedagoger och hennes syfte har varit att bredda sina

kunskaper och se hur man kan jobba med dyslektiker på högstadiet. Att hon gör sin

undersökning på en högstadieskola gör att den skiljer sig från min studie. Till skillnad från

dessa två examensarbeten vill jag här belysa hur kunskapen om dyslexi kan vara olika bland

lärare på samma skola. Författaren har därför inte valt lärare som har elever med dyslexi i sin

klass just nu, utan valt dem helt slumpmässigt men med en medvetenhet om hur länge de har

jobbat samt att de just nu är klasslärare för elever i olika åldrar. Syftet har varit att få fram vad

de kan om dyslexi.
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2.2 Vad är dyslexi?

Ordet är sammansatt av ”dys” och ”lexi” vilket direkt översatt betyder ”svårigheter med

läsning” (Lindell & Lindell, 1996, s. 19). Begreppet kan betraktas som synonymt till specifika

läs- och skrivsvårigheter, som är ett av de vanligaste handikappen i Sverige. Dyslexi är

handikappklassat sedan 1991. Men det är inget synligt handikapp och det är tyvärr väldigt

skambelagt. Dyslexi är vanligare hos män än hos kvinnor. Orsaken till detta vet man inte

exakt. Man kan säga att läs- och skrivsvårigheter inte alltid är detsamma som dyslexi men att

dyslexi alltid innebär läs- och skrivsvårigheter (Lindell & Lindell, 1996).

I Sverige finns det mellan 4 och 8 procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för

dyslexi. Detta innebär att det finns cirka: 1-2 dyslektiker i varje klass I genomsnitt

(www.hjem.get2net.dk/dyslexia/indexswe.html). Den som har dyslexi har oväntat stora läs-

och skrivsvårigheter. Många forskare pekar på att dyslexiproblemet, oavsett intelligensnivån

hos individen, kan lokaliseras till avkodningsmomentet vid läsning. Dvs. ofta är de problem

som en dyslektiker har med läsförståelsen en följd av bristfällig avkodning av ord ( Jacobson

& Lundberg, 1995).

Många dyslektiker kan ha starka sidor när det gäller visuella och spatiala färdigheter, vilket

kan ligga till grund för goda kunskaper inom matematik, naturvetenskap, teknik och

datavetenskap. Jacobson och Lundberg poängterar också att ”[e]n del dyslektiker har gott

minne för färger och har förmåga att använda alla sina sinnen för att lära sig att lösa problem”

(Jacobson & Lundberg, 1995, s. 215). Detta sker, menar de, genom att dyslektiker ”[i]stället

för verbala beskrivningar ser mönster för sitt inre öga och kan då göra upptäckter som inte

alltid blir möjliga för alla de människor som är starkt bundna till språket”( s.215).

Enligt ”konsensusprojektet” visar sig oftast svårigheter med läsning och skrivning vid

skolstarten men har sina rötter i småbarnsårens talspråkliga utveckling. Det kan till och med

vara så att en del elever klarar den inledande läs- och skrivinlärningen utan större problem

men utvecklas sedan inte i takt med sina kamrater och de ökande kraven i skolår tre och uppåt

(Myrberg, 2001):

Dyslexi är en särskild form av läs- och skrivsvårigheter som betingas av bristande
språkbiologiska förutsättningar för läs- och skrivinlärning. Ett gemensamt drag hos elever med
dyslexiproblem är att de har sämre fonologisk förmåga än andra barn. De klarar inte
”språkljudshanteringen” när de skall läsa och skriva. Dessa svårigheter har ofta en genetisk
bakgrund. Elever som har sådana svårigheter kan dock med bra pedagogiskt stöd, särskilt i den
inledande läs- och skrivinlärningen, kompensera sina svårigheter och utveckla en god läs- och
skrivförmåga (Myrberg .2001, s.6).
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2.3 Auditiv eller visuell dyslexi?

Om man har auditiv dyslexi är svårigheterna mest kopplade till ljudosäkerheter. Dyslektikern

bygger läsningen på gissningar från ordbilden. Med träning kan individen lära sig hur orden

ser ut och på så vis få upp läshastigheten.(Lindell & Lindell, 1996)

Visuell dyslexi innebär att man har svårt att se en sammanhängande ordbild och därför måste

läsa genom att ljuda sig fram. Detta är väldigt mödosamt och tar tid. Dyslektikern tappar även

en del ändelser och bokstäver. Personen kan ibland läsa fel på hela ord och missar då helt

innehållet och förståelsen av det den läser. Detta är givetvis väldigt frustrerande för

dyslektikern och kan innebära att eleven undviker att läsa på grund av osäkerheten i om den

har läst rätt (Lindell & Lindell, 1996).

Det finns även de som har audio-visuell dyslexi vilket innebär en blandning av de

ovanstående svagheterna ( Lindell & Lindell, 1996).

2.4 Orsaker till dyslexi

”Vi har ny kunskap om språkets mycket komplicerade organisation i hjärnan, om de kognitiva

krav som läsning och läsinlärning ställer och om de viktigaste stegen i den normala

läsutvecklingen”(Jacobson & Lundberg, 1995, s. 25). Detta har bidragit till att man kunnat

identifiera de särskilda svårigheter som hindrar vägen för en normal läsutveckling och som

gör att det är svårt för en dyslektiker att få grepp om det skrivna språket. Idag vet man att

problem i samband med läsning och skrivning ofta beror på någon form av språklig svaghet

(Jacobson & Lundberg 1995).

”Man hittar dyslektiker på alla intelligensnivåer och med olika emotionella, fysiska och

pedagogiska tilläggshandikapp”(Höien & Lundberg, sid. 38, 1999). Det vill säga att

intelligensen inte har något med dyslexi att göra.

Enligt Jacobson och Lundberg har man bland annat funnit att dyslexi oftast har en neurologisk

grund som bottnar i något annorlunda kopplingar på vissa ställen i hjärnan. Dessa leder i sin

tur till språkfunktionella svagheter. De skriver vidare att man har kunnat konstatera att dyslexi

kan vara ärftligt betingat. Vid Harvard-universitetet i USA har neurologen Galaburda och

hans medarbetare i detalj studerat hjärnor på avlidna personer som haft dyslexi. I alla fallen

har de hittat två avvikelser från det normala. Den ena avvikelsen var ett flertal små grupper av
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nervceller som under fosterutvecklingen hamnat fel i hjärnbarken som då har gjort att de fått

onormala kopplingar mellan varandra och andra delar av hjärnan. Dessa små

utvecklingsstörningar förekom mest i den vänstra hjärnhalvan och i de områden som har

betydelse för språket och förmågan att läsa. (Jacobson & Lundberg, 1995) Den andra

avvikelsen från det normala var att hjärnorna saknade den annars normala storleksskillnaden

mellan områden i höger och vänster tinninglob. Särskilt tydligt i det område som kallas

planium temporale. Vanligtvis är detta område större på vänster sida än på höger, men hos

personer med dyslexi är alltså dessa områden lika stora (Jacobson & Lundberg, 1995).

Att dyslexi kan vara ärftligt har länge varit känt. Men vad man inte vet är hur. Det har enligt

Madison gjorts många studier där man undersökt kromosompar och man har då kommit fram

till att gener som kan orsaka störningen befinner sig på de 22 autosomala kromosomparen.

Detta innebär att de två könskromosomerna som finns i kroppen därmed är uteslutna och vi

kan då inte se någon koppling till varför pojkar drabbas oftare av dyslexi än flickor på

könskromosomerna. Arvsgången är dominant, vilket innebär att störningen går i arv utan att

någon generation blir överhoppad ( Madison 1992).

2.5 Symptom

Det finns en rad olika symtom på dyslexi. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så att en

dyslektiker lider av alla symptom. Det kan se väldigt olika ut från person till person. I många

fall ser man ett samband mellan dyslexi och andra diagnoser som ADHD/DAMP samt MBD.

Men det finns inget som tyder på att en dyslektiker alltid bär på dessa handikapp. Här följer

några exempel på vilka kännetecknen kan vara.

Vid läsning:

• läser långsamt, trevande och hackigt
• läser alltför fort och gissar eller stannar upp och läser om
• utelämnar eller läser fel på småord
• gör tillägg (helt - helst) eller vänder om hela ord (som - mos)
• sammanblandning av b och d.

Vid skrivning:

• är osäker på bokstävers form och ljud
• utelämnar vokaler och kastar om konsonanter
• utelämnar ändelser och glömmer prickar och ringar
• spegelvänder bokstäver och siffror
• har osäker och svårläst handstil
• sammanblandning av b och d
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• Sammanblandning av höger och vänster samt öst och väst
(www.dyslexi.info)

Som bilaga finns det en checklista som man kan använda sig av om man är osäker på

huruvida en elev har dyslexi eller inte. Checklistan är gjord av Sigrid Madison och visar med

en stor grad sannolikhet om barnet besväras av dyslexi eller inte.

2.6 Skolans skyldigheter

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nämns inte i nu gällande lag eller förordningstexter för

skolan. Däremot tas elever med särskilda behov upp. I dessa grupper ingår elever med läs-

och skrivsvårigheter och dyslexi. ”I Utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av

särskilt stöd” (SL 1 kap.2§, Lärarens handbok, 2002).

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevers olika
förutsättningar och behov. Det finns även olika vägar att nå målen för utbildningen.
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (lärarens handbok, 2002 Lpo
94). I Lpo 94 står det såhär:

Alla som arbetar i skolan skall

• uppmärksamma och hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka för att göra

skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Läraren skall

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

(Lpo 94 s 17)

I skollagens 4 kapitel som handlar om grundskolan står det att ” [s]ärskilt stöd skall ges till

elever som har svårigheter i skolarbetet (SL 4kap 1 § andra stycket).
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2.7 Kan dyslexi förebyggas/botas?

Jacobson och Lundberg (1995) skriver att: Specialpedagogiska insatser och kunnigt ledd

träning ger bra resultat. Med pedagogisk vägledning kan de flesta lära sig att kringgå sina

svårigheter och hitta vägen till en fungerande läsning. Det bästa vi kan göra är att stötta

elevens självtillit. Skolan måste tillsammans med hemmet göra allt för att hitta de positiva

sidorna hos barnet. De menar även att om hjälp sätts in tidigt, helst redan på förskolenivån, så

går habiliteringen mycket snabbare. Detta för att hjärnan då ännu har stor plasticitet (Jacobson

& Lundberg 1995).

Forskarna Bradley och Bryant påstod 1983 att om man kunde skapa fonologisk medvetenhet

genom att arbeta med rimövningar och liknande i barndomen, skulle detta kunna förebygga

lässvårigheter. Denna nyhet fick väldigt stor genomslagskraft då detta skulle innebära att

dyslexi kunde förebyggas/botas (www.hjem.get2net.dk/dyslexia/indexswe.htm).

Mats Myrberg skriver i sin rapport från ”konsensusprojektet” att ju högre krav man ställer på

en dyslektiker desto tydligare blir de dyslektiska problemen. Det blir alltså fler dyslektiker när

kraven stiger. Elever som har dessa läs- och skrivsvårigheter kan med bra pedagogiskt stöd,

särskilt i den inledande läs- och skrivinlärningen, kompensera sina svårigheter och utveckla

en god läs- och skrivförmåga (Myrberg, 2003). Malmer menar att det är viktigt att ”Alla

elever måste få lära sig utan att först ha misslyckats.” (Malmer 1997, s. 19)

2.8 Hur kan man underlätta inlärningen för barn med dyslexi?

Enligt många forskare och författare är det mycket viktigt att man börjar med språkträning i

tidig ålder, redan på förskolan. Tidiga insatser, föräldrasamverkan och kontinuitet är de

avgörande faktorerna för en god läs- och skrivutveckling (Malmer 1997). Detta är också det

viktigaste enligt Mats Myrbergs rapport ”Att skapa konsensus om skolans insatser för att

motverka läs- och skrivsvårigheter”. Det måste finnas en hög lärarkompetens för att utveckla

elevers läs- och skrivförmåga och förhindra att läs- och skrivproblem uppkommer. Läraren

ska ha goda kunskaper i barns språkliga utveckling, samt jobba utifrån elevens förmåga och

individuella strategier. Undervisningen skall upplevas som meningsfull av varje elev.

Myrberg menar att läsning och skrivning handlar om kommunikation. Det måste finnas flera

alternativ till texter och skrivuppgifter i klassrummet. Och det absolut viktigaste är att ge

barnen många olika berättarstrukturer eftersom detta kan hjälpa eleverna till en långsiktig och

hållbar läsning. Olika berättarstrukturer får eleven genom att tidigt bekanta sig med böcker
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och att få berättelser lästa för sig. Genom att jobba med språklekar, rim och ramsor tränar man

elevens fonologiska förmåga. Det är bra om barnen tidigt får lära sig att leka med ordens

beståndsdelar och att skapa nya ord genom att ta bort, flytta eller lägga till språkljud. Leta

efter innehållsord i längre ord. Detta är sådant som Mats och de andra forskarna som deltagit i

Konsensusprojektet är överens om. Man ska jobba med dessa övningar före skolstart för att

skapa bästa möjliga förutsättningar för läs- och skrivinlärning. Att även om man jobbar

intensivt med fonologi i läsinlärningsstarten får detta inte innebära att man inte tränar

bokstäver. (Myrberg, 2003)

 ”Läsförståelse och ordförråd utvecklas genom att samtala om texter man läser gemensamt i

klassen, genom att läsa flera olika texter om samma sak istället för att förlita sig till en

lärobok, och genom att läsa texter som utmanar elevens fantasi och föreställningsförmåga”

(Myrberg, 1993 s. 8). Att man läser högt, samtalar om böcker, ord och bokstäver även i

hemmet är också viktiga förutsättningar för en bra läs- och skrivutveckling.( Myrberg 2003).

Sigrid Madison nämner i sin bok Läkande läsning och skrivning något som hon kallar för

läkande läsning och skrivning. Man utgår från individens erfarenheter, behov, intressen och

mål med sin skolgång. För att läsprocessen ska bli så positiv som möjligt kartlägger man vilka

faktorer som kan tänkas påverka positivt eller negativt.

”Huvudsakligen vill man befria individen från dess negativa självbild. Man ger
individen hopp om dess möjligheter att kunna kompensera sin dyslexi. När den negativa
självbilden har försvunnit frigörs mentala krafter, och individen blir aktiv och skapande.
Då blir läraren endast en handledare och katalysator i en fortlöpande process, ett
kontinuerligt växande.” (Madison 2003, s. 57)

Tanken med denna läkande process är inte bara att förbättra tal, läsning och skrivning utan

den innebär en utveckling av hela personligheten. Något som präglar detta förhållningssätt är

anti–jantelagen. Man tror att positivt tänkande får eleverna att tro på sina möjligheter och sin

förmåga att kompensera sina svårigheter. Genom att läraren ger en positiv förväntan att läs-

och skrivsvårigheter kan kompenseras, kan detta leda till att spänningar och blockeringar

bryts. Man bör arbeta på ett sätt så att klara mätbara bevis på framgång kan visas för eleven så

att dess självkänsla återvinns. Madison menar att koncentrationen ökar om man medvetet

jobbar i en tilltalande, avstressande miljö. Detta kan göra att självkänslan blir en kraftkälla för

goda prestationer (Madison 1993).
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”Varje dyslektiker är unik och behöver därför ett fullständigt individrelaterat åtgärdsprogram”

( Madison 1997, s. 30). Med detta menar Madison att man tillsammans med eleven, föräldrar

och representanter från skolans personal skall utarbeta ett åtgärdsprogram för eleven.

Åtgärdsprogrammet skall enligt henne innehålla följande punkter:

1. Problemprecisering, t ex funktionsanalys i läsning och skrivning.
2. Beskrivning av elevens behov.
3. För eleven angelägna delmål här och nu, Även långsiktiga mål.
4. Planering av åtgärder, t ex fortsatt utredning, anpassade läromedel, läroböcker på

band, jagstödjande terapi, resurssatsning etc.
5. Utvärdering av vem, när, hur (diagnostiska övningar, samtal, elevens bedömning,
 skriftliga dokument, recensioner, temaarbeten etc.) (Madison, 1997 s. 30)

Den klasslärare som har deltagit i utformandet av åtgärdsprogrammet ska även informera

övrig personal så att åtgärdsprogrammet leder till uppställda delmål med beaktande av det

övergripande målet som är: ”Maximal utveckling av varje individ efter hans/hennes

förutsättningar för att stärka självkänsla och tillit till den egna förmågan” (Madison, 1997 s.

31).

Något som man kan tänka på som lärare är att placera eleven med dyslexi långt fram i

klassrummet, detta för att eleven kan behöva se talarens munrörelser och kroppsspråk. Man

kan ge eleven små läsläxor varje dag som den ska utföra tillsammans med en vuxen. Genom

att låta eleven skriva ner något som har hänt varje dag vänjer den sig vid skriftlig formulering.

Med hjälp av en lärare som sitter bredvid och ger beröm samt korrigerar kan eleven få ett gott

självförtroende av att den skriver om sig själv och själv. Detta är sådana saker som man kan

tänka på i de tidiga grundskoleåren (Madison, 1997).

2.9 Diagnostisering

Ordet diagnostisering kan ha en negativ klang hos många. Man associerar det med en läkare

som genom prover och mätningar försöker komma på vilken sjukdom man har. Men det som

man får ut av en diagnostisering är ett resultat som ska kunna hjälpa eleven att komma framåt.

Enligt Höien och Lundberg bör en diagnos vara en naturlig del av den vardagliga

undervisningen. Detta skulle antagligen ge det bästa resultatet och eleven skulle känna sig

mycket tryggare. Idag ser inte en diagnostisering riktigt ut på det sättet. Eleven som kanske är

van vid en med läraren hamnar under diagnostiseringen i något helt annat. Då ska eleven

inordna sig fullständigt hos testledaren. Instruktionerna skall följas noggrant. När det

diagnostiska arbetet är genomfört jämförs resultatet med en profil som ska ge läraren och
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föräldrar vägledning i det vidare arbetet. Ofta blir det tyvärr så att diagnosen mynnar ut i en

etikett som kanske kan vara en lättnad men som inte alltid ger vägledning för pedagogiska

insatser (Höien & Lundberg, 1999). Vid en diagnostisering är det minst lika viktigt att man tar

reda på vad barnet kan, vilka som är barnets starka sidor och att man inte fastnar i att hitta vad

det är som inte fungerar (Höien & Lundberg, 1990). Zetterqvist, Nelson har sammanfattat en

stencil utgiven av Svenska dyslexiföreningen/Svenska dyslexistiftelsen i sin bok Dyslexi - en

diagnos på gott och ont, där står det så här:

Dyslexi definieras utifrån ett medicinskt och kognitionspsykologiskt perspektiv, det vill
säga som en biologiskt grundad funktionsnedsättning som drabbar fem-tio procent av
befolkningen. När det gäller åtgärder argumenterar man för att dyslexi på ett tidigt
stadium bör identifieras och diagnostiseras hos drabbade barn för att förhindra att
dyslektiska svårigheter utvecklas till bestående handikapp (Zetterqvist, Nelson 2003, s.
36).

2.10 Datorn som verktyg

Datorstöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har ökat kraftigt under de senaste åren.

Idag kan dessa elever få hjälp med bland annat stavning och skrivning. Datoranvändning kan

bidra till förbättrad läs- och skrivutveckling på flera olika sätt. Genom datorn kan eleven med

läs- och skrivsvårigheter få en direkt feed-back utan att behöva visa sina svårigheter med sina

klasskamrater. Datorn kan motivera många elever när de vet hur det kan fungera. Myrberg

skriver om Montali och Lewandowski som fann att dyslektiker som fick en text presenterad

genom flera sinneskanaler som till exempel syn och hörsel samtidigt förbättrade sina resultat

på läsförståelseprov till samma nivå som icke- dyslektiker hade med en enbart visuell

presentationsform. Datorn kan alltså motivera elever till att arbeta mer med sina svårigheter,

och att försöka sig på längre och svårare texter. Det är även viktigt att tillgång till

talpresentation finns tillgänglig (Myrberg 2001).
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3.Metod
3.1Urval

I denna undersökning medverkade fem personer varav fyra ordinarie lärare och en

specialpedagog. Alla respondenter är kvinnor i åldern 30-55. En av lärarna har ansvaret i sitt

arbetslag för att jobba med elever som har dyslexi. Detta kan innebära att specialpedagogen

och denne lärare har mer erfarenhet än vad de andra lärarna har när det gäller dyslexi.

Intervjupersonerna kontaktades genom att jag besökte deras skola, valde ut dem efter deras

erfarenheter och tillfrågade dem om de ville ställa upp på en intervju som handlade om

dyslexi. Skolan som de arbetar på ligger i Mellansverige och är en skola med elever från

förskoleklass till klass fem. Jag var noga med att berätta att de skulle komma att vara

anonyma och såg till att de var helt på det klara med vad intervjun skulle handla om. Jag

valde att intervjua lärare och specialpedagog från samma skola i syfte att se om de tänkte på

samma sätt.

3.2 Datainsamlingsmetod

Frågorna i min intervjuguide var relaterade till dyslexi, hur lärare jobbar kring diagnosen samt

hur mycket de vet om ämnet. Kvalitativa intervjuer har valts framför enkäter, detta för att det

då skulle framkomma mer djuptgående svar samt att jag gärna ville ha ett personligt möte

med de medverkande. För att vara säker på att jag inte skulle missa något under intervjuerna

spelades de in på band. Detta har varit mycket positivt då jag har kunnat gå tillbaka och lyssna

på materialet flera gånger för att kunna förlita mig på att jag uppfattat allt korrekt. Jag har

därför lyssnat på bandinspelningarna, och bearbetat och skrivit ner intervjuerna var för sig för

att kunna få dem tydligt på papper. Intervjufrågorna finns med som bilaga till denna uppsats.

3.3 Genomförande

När lärarna och specialpedagogen kontaktades kom vi överens om tidpunkter som passade för

intervjun. Frågorna som skulle ställas vid intervjutillfället delgavs inte de medverkande innan

intervjutillfället. Detta för att få så spontana och ärliga svar som möjligt. Lärarna hade redan

innan intervjutillfället fått förfrågan om det gick bra att intervjun spelades in på band, vilket

det gjorde för samtliga. Intervjuplatsen valdes av den som skulle bli intervjuad och det blev i

samtliga fall ett rum där läraren/specialpedagogen kände sig hemma och vi kunde prata ostört.

Genomförandet av intervjun tog allt ifrån 30 till 50 minuter. Det negativa med att intervjun

spelades in var att under den första intervjun började bandspelaren att krångla. Detta
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medförde att sista delen av intervjun med specialpedagogen fick skrivas ner för hand. Nästa

intervjutillfälle hade jag inskaffat en ny bandspelare för att vara på den säkra sidan, inte ens

då fungerade allt som det skulle men det rättades till efter cirka halva intervjun. Efter detta var

jag mer noggrann med att se till att bandspelaren hela tiden snurrade. Detta gjorde att jag blev

orolig för att det skulle påverka intervjun så jag såg till att det inte skulle bli viktigare än att

vara engagerad i intervjun.

3.4 Forskningsetik

Eftersom jag har valt att de intervjuade personerna ska vara anonyma innebär detta att när de

citeras kommer jag inte att referera till vem det är som har uttalat sig. Det enda som kommer

att framkomma är när det är specialpedagogen som uttalar sig och när det är en klasslärare.

4. Resultat
Jag har valt att sammanfatta intervjuerna med specialpedagogen och lärarna under

nedanstående rubriker. Jag har bearbetat svaren och försökt att så långt som möjligt baka ihop

de intervjuades svar. I avsnitt 4.8 har jag valt att visa mer exakt hur de olika personerna har

svarat och då skrivit svaren uppstaplade efter varandra. Detta för att synliggöra hur varje

intervjuperson har svarat.

4.1 Vilken bakgrund har de intervjuade?

Specialpedagogen är utbildad mellanstadielärare vilket hon jobbat som i ett antal år innan hon

började jobba som speciallärare. Efter det har hon läst 20 poäng speciallärarutbildning samt

60 poäng specialpedagogik. Nu har hon haft sin specialpedagogexamen i sju år. De andra

intervjupersonerna är lärare som har varit verksamma i 11, 15, 30 respektive 38 år. De jobbar

i år 1, år 1-3, år 4-5 samt år 2-3 på en skola i Mellansverige som har klasser från förskolenivå

upp till och med femman.

4.2 Pedagogernas kunskap om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

Samtliga deltagare i undersökningen har jobbat med elever som haft dyslexi men eleverna har

inte varit speciellt många. En av lärarna kunde dock inte säga att hon jobbat med en

diagnostiserad dyslektiker då eleven inte fått sin diagnos förrän senare. Även om det inte var

många fall av dyslektiker som de stött på så hade alla jobbat med någon.
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Enligt specialläraren har dyslektiker grava läs- och skrivsvårigheter såsom att när eleven

skriver så vänder den på bokstäver eller växlar bokstavsordning. Hon antyder även att

diagnosen har en viss koppling till intelligensen dvs. med den intelligens som eleven har så

borde den kunna läsa och skriva, detta betyder att det finns ingen koppling mellan intelligens

och dyslexi. Enligt en pedagog tappar dyslektiker orken väldigt snabbt, man kan se att eleven

kämpar men den orkar inte riktigt fullt ut. Dyslektikern kan även ha svårt att följa rader samt

ha svårt för att läsa väldigt långa ord. En annan lärare  tycker sig kunna se att dyslektiker har

svårigheter med att läsa ”rätt”, de kan lägga till ord och dra ifrån bokstäver så att innehållet i

texten går dem helt åt intet. Att en dyslektiker har svårt att knäcka läskoden och att känna igen

bokstäver, och inte vetvad de heter och hur de låter vet en lärare med stor säkerhet. ”De tappar

ofta delar av ord och det handlar oftast om vokaler.” En fjärde lärare tar även upp att

dyslektiker har svårt med minnet, mestadels när det gäller bokstäver men även när det handlar

om andra saker. Hon vet att det är någonting i hjärnan som gör att man har dyslexi samt att

det kan vara ärftligt. Alla de intervjuade är överens om att en dyslektiker har svårt att se om

den har skrivit fel. När man ber en elev med dyslexi att läsa upp det den har skrivit så läser

den det och det låter inte konstigt. Men om någon annan skulle läsa det så skulle man inte

kunna se vad det stod.

Specialpedagogen anser att skillnaden mellan läs- och skrisvårigheter och dyslexi är att läs-

och skrivsvårigheter är mer allmänt, och innebär att eleven kan ha problem med lite olika

saker medan en dyslektiker har mer specifika svårigheter. Har man enbart läs- och

skrivsvårigheter är det lättare att jobba tycker lärarna. Om man till exempel bara har

lässvårigheter så är det mycket lättare att träna upp förmågan att läsa och skriva. Med dessa

elever kan man tydligt se hur träning ger resultat. En elev som har läs- och skrivsvårigheter

kan se om den har skrivit fel och försöker korrigera. Detta kan inte en elev med dyslexi, den

ser inte vad det är som är fel. På det sättet kan man se det ganska tydligt, det finns en större

medvetenhet hos den med enbart läs- och skrivsvårigheter. En av lärarna tycker sig kunna se

en väldigt tydlig skillnad genom de fel som eleven gör. En elev med läs- och skrivsvårigheter

kan ha svårigheter med att stava; Den kan t.ex.ha svårt att veta om det ska vara o eller å. Detta

är en fråga om träning. Alla de intervjuade ansåg att det är skillnad på läs- och

skrivsvårigheter även om det kan vara svårt att se det ibland.

På frågan om dyslexi är utbrett uppkom ofta en diskussion med den intervjuade om vad som

menas med utbrett; ska man svara i procent eller gissa? De tyckte att de hade svårt att uttala
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sig om detta. Eftersom de inte hade några siffror på hur många dyslektiker det finns så vågade

de endast ge vaga formuleringar. Jag tillsammans med den intervjuade kom fram till att

samtliga kunde se på sina egna elever om det var utbrett samt vad de har hört från sina

kollegor. Då blev slutsatsen såhär: tre av fem tyckte inte att det var utbrett medan de andra två

tyckte att det har blivit det. Detta på grund av att det ställs högre krav i dagens samhälle på att

man ska kunna läsa och skriva, så att man tydligare ser idag om det är någon som inte kan

läsa och skriva. Specialpedagogen tror att det förekommer i varje skola och kanske till och

med i varje klass. En av lärarna tror att det är utbrett med läs– och skrivsvårigheter men inte

med dyslexi.

  4.3 När gör man en utredning?

En utredning är inget som man gör i första taget, det var nästan alla överens om. En utredning

görs när man har försökt med allting annat och ingenting fungerar eller om en elev/förälder

ber om det. En utredning görs alltså när man inte själv vet hur man ska gå vidare. En lärare

beskriver det såhär: ”Om det fungerar bra med allting annat kring eleven som det sociala,

matten fungerar bra och den kan/förstår/kan ta instruktioner muntligt men eleven har problem

med läsning och skrivning så väntar vi lite.”

En annan lärare vill göra en utredning om en elev i tvåan inte lärt sig läsa trots att den övar,

om eleven kastar om bokstäver, blir trött och hon kan se att den inte gör några större framsteg.

Hon tycker att man ska göra en utredning så tidigt som möjligt men då gör läraren

tillsammans med specialpedagogen och de andra I arbetslaget tester innan de går vidare. Hon

är medveten om att det tar lång tid att göra en utredning så därför vill hon vara ute i god tid.

Ett par av de andra lärarna tycker att man måste ha “lite is i magen”, detta är de pedagoger

som jobbar med barn i yngre ålder. En av dessa har dessutom diskuterat detta med en

specialpedagog som rådde henne till att vänta tills oktober månad i tvåan. Hon har dessutom

haft erfarenhet av en inflyttad elev som hade fått diagnosen dyslektiska svårigheter. När hon

började jobba med honom insåg hon att han inte var läsmogen. ”De hade startat lästräningen

för tidigt med honom. Om de hade haft lite is i magen och kört igång med läsinlärningen lite

senare så hade det löst sig på ett helt annat sätt för hans del.”
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4.4 Hur ser en diagnostisering ut?

Enligt specialpedagogen sker diagnostiseringen genom ett samarbete mellan specialpedagoger

och logopeder som är utredningsinstans för diagnostiseringar av dyslektiker. Först gör man på

skolan en utredning kring eleven, och om specialpedagogen tillsammans med den ansvarige

läraren då kan se specifika svårigheter delger de logopeden detta; det kallas för att man gör en

pedagogisk kartläggning. Om de då kommer fram till att eleven har svårigheter med att skriva

letar de reda på vilken punkt på Läsutvecklingsschemat som eleven hamnar på. Sen tittar de

på hur det ser ut när eleven skriver, om den gör några förväxlingar och så vidare. Sedan gör

skolpsykologen ett intelligenstest. När detta är gjort lämnas elevens papper över till

logopeden som i sin tur gör några tester och slutligen sätter en diagnos.

Lärarna ger däremot lite olika svar på hur en diagnostisering ser ut. Två av lärarna vet inte hur

diagnostisering går till, medan de övriga två lärarna är väl insatta i

diagnostiseringsförfarandet. De lärare som är väl insatta jobbar på följande sätt: När

misstanke väcks kring ett barn om att det kan ha läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi så

brukar dessa lärare själva utföra några test på eleven. Dessa test kan till exempel innehålla

stora och små bokstäver, korta och längre ord. Efter att ha gjort några övningar med eleven

kan lärarna se om de ska gå vidare till en logoped. Logopeden finns på ett specialpedagogiskt

centrum, och när eleven kommer dit får den göra ytterligare test som kan handla om

minneskoll, ordkedjor, enstaka ord mm. Sedan sätter logopeden en diagnos och talar om för

lärarna hur de kan arbeta vidare. De andra två lärarna vet vart de ska vända sig om de

misstänker att en elev behöver utredas, däremot vet de inte riktigt hur det går till.

4.5 Hur fortsätter man jobba när en elev har fått diagnosen dyslexi?

Om en elev har fått en diagnos så används den som grund för hur det fortsatta pedagogiska

arbetet ska läggas upp. Man fortsätter alltid med lästräning. Man försöker göra alla extra

moment som sker lättare. Detta genom att eleven kan få en mattebok med färre läsuppgifter

och som man kan skriva ner svaret i. Det kan ofta vara ett problem för dyslektikern att föra

med sig uppgiften från matteboken till räknehäftet. Två av lärarna nämner att de backar rejält

när de får en dyslektisk diagnos på en elev. De går tillbaka och tittar på vilka bokstäver det är

som eleven kan. Ibland kan man få gå tillbaka och ljuda ihop två bokstäver, sedan får man

sakta men säkert bygga på med enstaviga ord, tvåstaviga ord, ändelser med mera. En av

lärarna nämner hur viktigt det är att man får en förståelse för språket. Hon vill koncentrera sig

på att eleven bli uppmärksam på saker i talspråk och skriftspråket.
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4.5.1 Används någon speciell metod för att arbeta med elever som har dyslexi?

Specialpedagogen tar upp lite olika hjälpmedel som hon tillsammans med lärarna använder

sig av på skolan, bl.a:

• Alfasmart - en ”minidator” som eleven kan sitta och skriva på vid sin bänk. Denna

”minidator” kan man sedan koppla till en utskrivare så att man får den text man skrivit

direkt så man får en känsla av att man skrivit den på papper.

• Talbok - man kan få läroböcker upplästa på band. Dessa kan eleven ta med hem och

lyssna på.

• Lexia – Detta är ett dataprogram som man använder sig av på hela skolan. Det är ett

dataprogram där man får välja ut de delar som man tycker att eleven behöver arbeta

med, i detta fall i svenska. Eleven får lyssna mycket men även skriva.

Läraren i år 4-5 anser att det är svårt att jobba med Lexia, hon tycker inte att man kan sätta en

elev där och den kan jobba själv, utan man måste hela tiden vara med.

Lexia är annars ett program som eleven ska kunna jobba med själv. Läraren i år 2-3 tyckte

däremot att det gick alldeles utmärkt. Lärarna använde sig av hörlurar så att eleven inte skulle

störa resten av klassen. Alla lärarna har olika metoder som de tar till när de får en elev med

diagnosen dyslexi. Läraren i år 4-5 brukar plocka övningar från olika ställen. Hon har hittat

ett bra material som hon brukar använda sig av i svenskan som kallas för Läs- och

stavningsstegen. Det handlar mycket om kartläggning av, vad just denna elev behöver. På den

avdelning där denna lärare jobbar har de även freestyle som eleven kan låna och lyssna på

samt videokassetter som eleven kan låna med hem om till exempel ett landskap. Det är ofta

svårt att hitta material som inte är för barnsligt men som ändå innehåller det som eleven

behöver träna på. Det finns mycket gammalt material som hon använder. Det är viktigt att

”lägga ribban på rätt nivå så att det inte blir för mycket.” För en elev med dyslexi kan det

även vara skönt att se att det finns andra som har samma svårigheter. Om det finns fler elever

som har svårt med läsning och skrivning brukar hon låta dem träffas tillsammans med henne

och jobba. Det är hela tiden en avvägning mellan träning och motivation. Det viktigaste enligt

denna lärare är att man sållar ut allt det överflödiga och istället inriktar sig på det väsentliga.

Det betyder att hon värdesätter material som inte kräver så mycket tankeverksamhet. De andra

lärarna har ungefär samma inställning. Dock blir det lite skillnad för de barnen som är yngre.

På den ena avdelningen jobbar de mycket med rim och ramsor. Den andra läraren som har en

åk 1-3 har ingen speciell metod utan tycker att det handlar så mycket om hur individen är, vad

den har för intressen och så vidare, så hon jobbar olika från fall till fall.   
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Alla intervjupersonerna anser att man behöver jobba individuellt med elever som har dyslexi.

Ett par lärare vill jobba inriktat och skräddarsytt med dessa elever. Det krävs att man har en

tydlig struktur för ofta har dessa elever lätt för att tappa tråden. Man måste se till att arbetet de

får är på deras nivå. Detta kräver mycket resurser som skolan tyvärr inte har, som vanligt

handlar det om tid och pengar. Ofta är det bra med korta, intensiva pass en gång per dag.

Specialpedagogen önskar få jobba med ett dataprogram som heter vi tal och vi text. Detta

program innehåller många bra delar. Dels kan eleven skanna in text så läser datorn upp den

m.m. Hon vill även rekommendera stavningsprogram för eleven så att den lätt kan se när det

blir fel. En lärare som jobbar med elever som går i ettan uttrycker sig såhär:

 ”Rim och ramsor, klappa stavelser, får eleverna medvetna om språkets uppbyggnad
man måste ge dem det stöd som krävs, för att underlätta för dem. Detta är något som jag
får tänka på att börja med tidigt. Detta är något som man ska träna med sexåringar för
att förebygga eller för att hjälpa dem som behöver. För ju mer eleverna känner till om
språket desto lättare är det att lära sig att läsa. De kanske behöver hjälp att förbereda
vissa saker innan, att man skickar hem läxan tidigare så att de har extra mycket tid på
sig att läsa texten. Sedan är det viktigt att man förstår att de behöver hjälpmedel, de ska
inte behöva sitta och traggla allting, utan man ska ge dem det som de behöver.”

4.6 Hur länge följer en dyslektiker med sina klasskompisar i utvecklingen?

Här var alla medverkande överens om att eleven med dyslexi kan hänga med sina

klasskompisar i läsutvecklingen till år 3 eller 4. Detta på grund av att när eleven kommer upp

på denna nivå så ökar arbetet. Det kräver mer av en som läsare. Uppgifterna innebär att eleven

ska kunna leta fakta och i matten ska den kunna lösa läsuppgifter. I ettan och tvåan krävs det

inte alls samma ansträngning av eleven, den kan i stort sett lära sig sin läsläxa utantill.

En av lärarna påpekar även att det ofta blir psykiskt jobbigt för dyslektikerna när de kommer

upp i fyran. Detta dels för att det blir högre tryck på dem och de intalar sig att de inte kan,

vilket innebär att lärarna får jobba mycket med elevernas självförtroende.

4.7 Hur många diagnostiserade dyslektiker går ut grundskolan utan att ha fått rätt

hjälp?

Samtliga intervjupersoner tror att man idag jobbar mer medvetet än tidigare. Detta innebär att

det borde vara färre som går ur grundskolan utan att ha fått rätt hjälp, även om antalet

diagnostiserade dyslektiker har ökat. Det handlar även mycket om att man själv som

dyslektiker måste lägga ner tid på att träna. Man kan inte skylla allt på skolan. Men  skolan

måste ändå ändra attityd, vi kan lägga ner oss mer säger specialpedagogen. En lärare uttrycker
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sin längtan efter speciallärarna som tidigare fanns på skolan och kunde hjälpa dessa elever på

ett helt annat sätt än vad man kan idag.

4.8 Kan man bli fri från sina läs- och skrivsvårigheter?

Samtliga deltagare i undersökningen skulle gärna vilja tro att man kan bli fri från sina

problem med läsning och skrivning men ingen tror att man kan bli helt fri, inte om man har

fått diagnosen dyslexi. Dock handlar det mycket om motivation. De flesta dyslektiker skaffar

sig också olika strategier för att klara sig, men om de kan bli helt fria från sina svårigheter är

svårt att veta. Så här säger var och en:

Specialpedagogen pratar om att det finns personer som har läs- och skrivsvårigheter som

oftast har andra förmågor som de utvecklar mer och ägnar sig åt som t.ex. ”konst eller att man

jobbar med kroppen. Man skaffar sig en utbildning så man inte behöver läsa eller skriva. Som

vuxen kan man ju välja bort en del. Jag tror att man kan bli bättre, det handlar om motivation.

Om man inte får rätt hjälp utan bara går på misslyckanden så tappar man självförtroendet. Om

man förstår att man har svårt med något och kan acceptera det och det är accepterat så tror jag

att man har en annan styrka att ta itu med när det blir svårt.”

Enligt lärare 1 beror det på hur stora svårigheter eleven har innan och om den har motivation.

Läraren tror inte att man kan bli helt fri från problemen och detta tror hon kan bero mycket på

att man inte har tilltro till sin egen förmåga. Det handlar mycket om självförtroende.

Enligt lärare 2 kan man inte bli fri, men hon tror att man kan hitta sin strategi och att man kan

förbättra sin förmåga att klara av att tillgodogöra sig innehållet i texter. Denna lärare tror att

det är någonting som man hela tiden får jobba med.

Enligt lärare 3 kan man inte bli helt fri men man kan kämpa själv och komma mycket längre.

Hon känner en som är ingenjör som hade dyslexi, så det går att läsa sig fram om man har vilja

och motivation, det är a och o. Denna lärare tror att man kan leva med dyslexi och komma

långt. Men inte bli fri från det.

Lärare 4 svarade: “Nej, inte helt men jag tror att man kan bli mycket bättre. Samtidigt som det

säkert är jobbigt hela tiden. Jag vet en dyslektiker som är vuxen idag som läser böcker upp

och ned. Detta för att hon annars läser snabbare än hennes hjärna hinner med. Därför vänder
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hon på boken så att hon får kolla in varje ord lite längre. Jag tror att det är så att om man vill

så kan man. Motivationen är en stark drivkraft.”

4.9 Anser specialpedagogen och lärarna att de har tillräcklig kunskap om dyslexi?

Specialpedagogen anser att hon har tillräckligt god kunskap om ämnet. Denna kunskap har

hon fått genom att läsa mycket av Ingvar Lundberg, från olika seminarier samt hennes

utbildning. Ingen av lärarna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap. Erfarenhet har de fått

genom åren men det känns som om de bara har skrapat på ytan. De vill alla ha mer kunskap

och gör så gott de kan för att uppdatera sig. De har skaffat sig sina kunskaper på olika sätt, en

del tar tag i någon som de vet har goda kunskaper och bollar idéer med denna. Någon har gått

på ett seminarium om dyslexi samt läst en del fakta.

5. Diskussion

5.1 Undersökningen

Min huvudsakliga frågeställning som jag avsett att undersöka har varit ”vilka föreställningar

har pedagoger om dyslexi?” Jag anser att den undersökning som jag har gjort och den

litteratur som jag har läst gett mig svar på min frågeställning. Jag är mycket nöjd med det

resultat som jag fick ut av ett personligt möte med de intervjuade genom intervjun. Jag kände

att jag fick så ärliga svar som möjligt samt att vi kunde diskutera och komma in på tankar

kring frågan, vilket är viktigt när man gör en kvalitativ intervju.

5.2 Resultatet

Min undersökning visar att specialpedagogen samt den av lärarna som jobbat mer med elever

med läs- och skrivsvårigheter, inklusive dyslexi, kunde berätta mer om vad dyslexi var, ge

mer konkreta tips samt besatt mer kunskap om dyslexi än de övriga intervjupersonerna. Ett

par av intervjupersonerna pratade om att dyslexi har något med hjärnan att göra,

specialpedagogen tog även upp att det inte har något samband med intelligensen. Detta

bekräftar även Höien och Lundberg (s. 38, 1999) upp: ”Man hittar dyslektiker på alla

intelligensnivåer.” Man kan alltså inte se ett samband mellan intelligensen och diagnosen.

Dock var det en lärare som tyckte att hon kunde se ett försvagat minne i andra ämnen utöver

den brist som fanns vid läsning och skrivning men detta var då hos en enskild person.
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Resultatet av frågan om hur mycket pedagogerna kan om dyslexi tycker jag har gett mycket

bra resultat. Alla intervjupersoner hade något bra att delge.

5.2.1 När gör man en utredning?

Enligt (Zetterqvist, Nelson, 2003, sid. 12) bör man göra en utredning så tidigt som möjligt för

att”förhindra att dyslektiska svårigheter utvecklas till bestående handikapp.” Ett par av de

intervjuade lärarna pratade vid intervjun om att man ska ha lite is i magen samtidigt som ett

par av de andra intervjuade tyckte att man skulle göra en utredning så snabbt som möjligt. När

jag pratar om snabbt så handlar det om att man borde göra en utredning på hösterminen i

tvåan. Den läraren som förespråkade detta var även en av dem som pratade om att ha is i

magen. När barnen börjar i skolan har de ofta en hög förväntan på att få lära sig läsa och

skriva. Ibland kan detta leda till att det blir som en spärr för dem, men att de med tiden lär sig.

En pedagog utryckte sig såhär när hon hade fått en elev till sin klass som fått diagnosen

dyslektiska svårigheter: ”De hade startat lästräningen för tidigt för honom. Om de hade haft

lite is i magen och kört igång med lästräningen lite senare så hade det löst sig på ett helt annat

sätt för hans del” (se s.18). Jag tror att det är ganska vanligt att man som lärare oroar sig tidigt

om det är en elev som inte utvecklas som de andra. Vad jag har sett genom de kvalitativa

intervjuerna är att de lärare som inte känner någon stress utan kan vänta med att göra en

utredning är de lärare som har jobbat längst. Alla intervjupersonerna var överens om att man

bör göra en utredning när man misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter.

5.2.2 Hur ser en diagnostisering ut?

Eftersom vi ska anpassa undervisningen till elevens förutsättning är det bra att ha en diagnos

som man kan luta sig mot, som kan hjälpa läraren med det pedagogiska arbetet och eleven

med att få de rättigheter den behöver. Det som är viktigt med diagnostisering är att man gör

den på ett sätt som får eleven att må bra. Det bästa vore om man kunde göra den i skolmiljön

där eleven är van att arbeta och att det sker i dialog mellan logopeden som sätter diagnosen

och utför testen, eleven, läraren samt föräldrarna. Hur man gör när man diagnostiserar var det

inte alla lärare som visste, vilket kan bero på flera olika saker. Bland annat kan det bero på att

de själva aldrig varit delaktig vid en diagnostisering eller så räcker det med den information

som man får efter att barnet har fått diagnosen. Själv anser jag att jag som pedagog måste vara

delaktig hela vägen; när en elev ska genomgå en utredning behöver den vara förberedd och

jag som lärare ska stå redo att ta emot när eleven kommer tillbaka. Vad som är extra viktigt

och som Höien och Lundberg(1999) också tar upp är att man som lärare, specialpedagog eller
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logoped måste ta reda på vad eleven kan, vad är hans eller hennes starka sidor? Man får inte

fastna i vad det är som inte fungerar.

5.2.3 Hur kan man arbeta med barn som har dyslexi?

Det är viktigt att det barnet tidigt får bekanta sig med språket. Detta genom att man berättar

och läser mycket för det. Redan på förskolan ska man börja med språkträning och olika

berättarstrukturer. En av de intervjuade pedagogerna jobbar precis på detta sätt. Myrberg

(2003) ger exempel på hur man kan jobba med språket, nämligen genom att leka med ordens

beståndsdelar och att skapa nya ord genom att ta bort, flytta eller lägga till språkljud. Här

kunde jag se en direkt koppling mellan lärarens sätt att arbeta och vad litteraturen säger.

När ett barn har fått diagnosen dyslexi finns det många teorier och förslag på hur man kan

jobba. Genom mina intervjuer har jag fått reda på hur man kan arbeta med dessa barn på flera

olika sätt. Detta på grund av att de intervjuade har många olika erfarenheter och att de jobbar

med olika gamla barn. Hela skolan använder sig av ett dataprogram som heter Lexia. Vissa

lärare var positivare till det än andra. Det som framför allt framkom var att en lärare tyckte det

var besvärligt på så sätt att hon som pedagog inte kunde låta eleven sitta själv och jobba med

det, utan eleven behövde hela tiden bli guidad, samtidigt som det störde de andra i

klassrummet då programmet även innehåller hörövningar. En av de andra lärarna hade inte

alls samma problem, hennes elev kunde sitta själv och arbeta med hörlurar för att inte störa de

andra i klassrummet. Jag tror att denna skillnad kan ha uppstått för att pedagogerna har olika

syn på problemet och att det handlar en hel del om vilken tid läraren kan ge till varje elev.

Problemet som ofta uppkommer är att skolan har för lite resurser; en av lärarna uttryckte

speciellt hur hon saknar alla speciallärare som förr fanns ute på skolorna. Det är eleverna med

läs- och skrivsvårigheter som blir drabbade av att man skär ner på personal.

5.2.4 Hur länge följer en dyslektiker med sina klasskamrater i utvecklingen?

När jag ställde denna fråga undrade flera respondenter om jag menade allmänt eller i läs- och

skrivutvecklingen. Jag sa att man fick tolka frågan själv för att få ut så mycket som möjligt av

den. Det intressanta med denna fråga är att samtliga intervjupersoner trodde att en dyslektiker

kunde klara av ettan, tvåan och kanske till och med trean utan att få speciellt stora bekymmer.

När eleven däremot kom upp i fyran skulle det inte längre vara hållbart. I de lägre klasserna

kan eleven hänga med genom att memorera, lära sig läsläxan utantill mm. I fyran krävs det att

eleven ska kunna läsa längre texter och arbeta med språket på ett helt annat sätt än tidigare.
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Detta är även något som Myrberg styrker i sin rapport om att skapa konsensus om skolans

insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter (s. 7). Om en elev kommer upp i fyran utan

att någon har lagt märke till dess svårigheter kommer det bli tufft. Eleven har dolt sina

svårigheter och har säkert ett väldigt svagt självförtroende vid det här laget. Att en elev tappar

orken snabbt kan bero på brister i självförtroendet samt alla extra moment som finns

runtomkring som kanske inte är så lätta att upptäcka men som vi som pedagoger måste vara

vaksamma på. Detta kan t.ex. vara att eleven måste flytta blicken från uppgiften som den ska

lösa till en skrivbok. En lärare gav som tips att ta bort alla extra övningar som detta som finns.

Ge bara den huvudsakliga övningen till eleven, så slipper den att se alla övriga moment.

I fyran jobbar läraren mycket med dyslektikerns självförtroende. Detta kan man göra genom

att prata mycket om svårigheterna, visa på att det finns fler elever med samma svårigheter,

tala om att det finns hjälpmedel och att tillsammans med läraren ska eleven klara detta. Har

man dyslexi så har man oftast många andra sidor som är starka. Jacobson och Lundberg

(1995) menar att spatiala och visuella färdigheter ofta brukar vara starka hos dyslektiker,

vilket betyder att de kan ha lätt för matematik, naturvetenskap mm. Det är viktigt att man låter

dessa sidor få komma fram dvs. att lyfta fram det som eleven är bra på.

 5.2.5 Kan man bli fri från sina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Enligt alla de intervjuade så kan man bli bättre på att läsa och skriva men man kan inte bli helt

fri från dyslexi. När jag gick in i detta uppsatsskrivande var min förhoppning att komma fram

till om man kunde bli helt fri från läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Genom att ha läst

forskningsrön och intervjuat lärare och en specialpedagog har jag fått svaret att man inte kan

bli helt fri men så gott som. Detta är något som Myrberg skriver om i konsensusprojektet. Han

menar at tom det finns en välutbildad pedagog som tidigt börjar med språkträning med barnen

kan detta leda till att barn som annars kanske skulle fått svårigheter inte får det. Ofta klagas

det mycket på att skolan inte hjälper dyslektiker tillräckligt mycket. Flera av de intervjuade

pedagogerna menar att dyslektikern själv måste träna mer. Det innebär att det inte bara är i

skolan som man ska träna utan även hemma, tillsammans med föräldrarna. Att till exempel ta

med sig något litet att läsa hem varje dag eller låna med sig en talbok hem. Det som jag har

kommit fram till genom denna uppsats är att så länge man är motiverad kan man komma hur

långt som helst. Detta kan man se genom det exemplet som en lärare tar upp om en man med

dyslexi som tagit ingenjör examen. Detta visar att så länge man är motiverad och använder sig
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av sina starka sidor så kommer man att komma långt. Men att bli helt fri från läs- och

skrivsvårigheterna är svårt, detta mycket på grund av den intalade känslan av att man inte kan.

5.3 Slutord

För mig känns det viktigt att veta hur man kan arbeta med elever som har dyslexi samt hur

man tidigt kan arbeta medvetet för att minska risken för att få läs- och skrivsvårigheter. Detta

är något som jag tycker att jag har fått lära mig genom att göra denna undersökning.
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                           Bilaga 1
Intervjuguide

• Har du jobbat med många dyslektiker?

• Är det utbrett?

• Vad vet du om dyslexi?

• Anser du att det är någon skillnad på läs- och skrivsvårigheter /dyslexi?

• När gör man en utredning?

• Hur ser en diagnostisering ut?

• Hur fortsätter du jobba efter att eleven har fått en diagnos?

• Hur länge följer en dyslektiker med sina klasskompisar i utvecklingen?

• Har du någon speciell metod för att arbeta med elever som har dyslexi?

• Hur bör man jobba tycker du?

• Hur många diagnostiserade dyslektiker tror du går ut grundskolan utan att ha fått rätt
hjälp?

• Tror du att man kan bli fri från sina läs- och skrivsvårigheter?

• Anser du att du har tillräcklig/god kunskap om dyslexi?

• Hur har du skaffat de kunskaper som du besitter idag?

• Vad har du för utbildning?

• Hur länge har du jobbat som…
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         Bilaga 2

Känner du igen problemen?

1. Du kastar om och tappar bokstäver.

2. Du förväxlar b-d, b-p, t-d, k-g, u-o, e-ä, i-e etc.

3. Du läser långsamt.

4. Du ser ibland inte vad det står.

5. Du blir orolig när du läser högt.

6. Du har svårt att förstå vad du läser.

7. Du känner dig sämre än andra.

8. Du är rädd för att tala, när många hör på.

9. Du har en svårläst handstil.

10. Du är framför allt osäker på dubbelteckningen.

11. du hör inte skillnad på korta - långa vokaler.

12. Du talar otydligt.

13. Du uttalar ord fel.

14. Du har svårt att avlyssna och repetera långa ord.

15. Du hinner inte läsa texten i TV- rutan.

16. Du läser fel på småord och ändelser.

17. Du klarar inte att arbeta vid dataskärmen.

18. Du kastar om siffror

19. Du tar fel på höger och vänster.

Denna lista kan man använda sig av om man som förälder eller lärare är tveksam om huruvida

barnet har dyslexi eller inte kan denna checklista av Sigrid Madison vara till hjälp. Om

checklistan till övervägande del stämmer överens med barnets problem påvisar detta med

största sannolikhet att barnet besväras av dyslexi (Madison, 1997,s.11).


