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Abstract 
By interviewing remedial teachers I have established a connection between learning to read 

and write and self-confidence for children that are dyslectic. I have examined how dyslectic 

pupils are helped and the methods used to help them, also I have discovered which methods 

of approach would be helpful to pedagogues that have a dyslectic pupil in their class. I have 

arrived at the conclusion that self-confidence is always an important factor in the learning 

process in particular if one has learning difficulties such as dyslexia. My opinion is that 

schools do a good job with these pupils. 

The more material I have studied, both practical and theoretical, the more I have come to 

focus on the fact that feelings of self-confidents and self-esteem play an important part in all 

types of education, not only for pupils with specific problems which make learning difficult. 

It is evident that sometimes a feeling of low self-esteem can make learning processes difficult. 

 

The goal with my studie has been to increase my knowledge about dyslexia which will help 

me to recognize and help these pupils in the best possible way enabling them to create a 

feeling of self-confidence throughout their years at school.  
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Sammanfattning 
 
I mitt arbete har jag genom att intervjua speciallärare och specialpedagoger tagit reda på 

vilken roll självförtroendet spelar vid läs och skrivinlärning om man har dyslexi. Jag har 

undersökt hur man arbetar för att hjälpa elever som har sådana svårigheter och vilka insatser 

man gör. Jag har också tagit reda på vad man som pedagog kan tänka på i arbetet om man har 

en dyslektisk elev i klassen. Jag har kommit fram till att självförtroendet alltid spelar roll vid 

inlärning och särskilt om man har andra svårigheter som exempelvis dyslexi. Min uppfattning 

är att man i skolan arbetar på ett bra sätt med dessa elever. Under arbetets gång har jag mer 

och mer fokuserat på själförtroende och självkänsla eftersom jag inser vilken oerhört stor 

betydelse detta har vid all inlärning. Det spelar stor roll för alla elever inte bara de som har 

svårigheter. Ibland kan det också vara så att en dålig självkänsla kan ge inlärningssvårigheter. 

 

Syftet med arbetet har också varit att öka mina kunskaper om dyslexi för att kunna upptäcka 

och hjälpa dessa elever på rätt sätt så att ett gott självförtroende bibehålls genom skolåren. 

 

 

 
Nyckelord: Läs och skrivsvårigheter, Dyslexi, Självförtroende, Självbegrepp. 
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1. Inledning 

1:1 Bakgrund 
Eftersom jag själv har en son med diagnosen dyslexi ligger detta ämne mig extra varmt om 

hjärtat. Han har genom hela sin tid i grundskolan haft problem med sin egen självkänsla. 

Han fick sin diagnos ganska sent tycker jag( i år 5), om man tidigare hade uppmärksammat 

hans svårigheter med läs och skrivinlärningen tror jag man kunde ha undvikit en del av det 

dåliga självförtroendet. När han fick sin diagnos hade han redan tappat mycket av sitt 

självförtroende. I dag är han dock vuxen och klarade sin tid på gymnasiet bra, vilket har gjort 

att självförtroendet ökat. Men han har verkligen fått jobba hårdare än de flesta för att ta sig 

igenom skoltiden och att läsa är fortfarande inte något som han gör gärna. 

 

Det finns mycket forskning kring dyslexi och man påpekar också att det är lätt att man tappar 

sitt självförtroende när man har den här typen av svårigheter. Detta har genom min son blivit 

mycket tydligt för mig. Jag hoppas genom detta arbete kunna påvisa hur viktigt det är att 

dessa elever får den hjälp och det bemötande de behöver för att de ska kunna klara av sin 

skoltid på ett för dem så bra sätt som möjligt. 

 

Att kunna läsa och skriva är en nödvändighet i vårt informationssamhälle. Att kunna upptäcka 

och diagnostisera dyslexi så tidigt som möjligt tycker jag därför är väldigt viktigt för att 

kunna ge eleven den hjälp de behöver. 

 

I Lpo-94 står det att minimikravet är att skolan ansvara ”för att varje elev efter genomgången 

grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 

och tankar i tal och skrift”. Där står också att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” Och 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”(s 5) 

Vidare står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov”.(s 6”)Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (s 7)”Eleven skall i skolan 
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möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.(s 9) (Lpo 94) 

 

 

Jag tror att det finns många lärare som inte riktigt förstår dessa elevers svårigheter eller har 

för dålig kunskap om i detta fall dyslexi. Därför finns också många elever som mår dåligt och 

inte får den hjälp de borde ha. Att ha ett bra självförtroende är viktigt för oss alla. För barn i 

inlärningssituationer är det kanske särskilt viktigt. Det är ett stort ansvar för oss vuxna som 

jobbar i skolan att se till att vi har tillräckligt med kunskap så att vi kan se till att man trots 

sina svårigheter kan bibehålla tron på sig själv. 

 

 

 

1:2 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att få kunskaper så att jag på ett bra sätt kan hjälpa mina elever när 

de har problem med läs och skrivinlärning, och förhindra att de utsätts för misstro och fel 

behandling. Jag vill också få en större kunskap om just dyslexi för att bättre kunna se om det 

är just det som är orsak till svårigheterna. 

 

För att kunna göra detta behöver jag lära mig mera om dyslexi, vad är dyslexi? 

Hur kan man hjälpa dyslektiska elever i skolan? Vilka hjälpmedel finns? 

Hur kan man på bästa sätt hjälpa dessa elever få en bättre självbild och därmed större lust att 

lära? 
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2. Teori 

2:1 Den tidiga läsinlärningen 

I boken ”Vägar in i skriftspråket” (Björk, Liberg 1996) säger författarna att barns önskan om 

att kunna läsa och skriva kommer genom gemensamma läs och skrivupplevelser i tidig ålder. 

Många barn får tidigt uppleva gemensamma läs stunder och får därigenom ”litterär amning” 

tidigt i livet. De kommer också i kontakt med skriftspråk genom vuxna som skriver t ex namn 

på teckningar eller skriver andra saker tillsammans, brev, vykort etc. De får lära sig att det är 

tillåtet att be om hjälp med läsning och skrivning. Genom högläsning och att samtala om 

texten får barnen en bra förståelse, ofta vill de höra samma text flera gånger för att sedan 

prova att upprepa på egen hand, låtsasläser. 

 Den egna förmågan att läsa och skriva växer på så sätt fram ur som det gemensamma 

läsandet och skrivandet. Barnen går in i rollen som läsare och skrivare och bygger upp en 

tro på sig själva som läsare och skrivare. De vågar och vill läsa och skriva. Allt emellanåt 

kan barnet som låtsasläser säga till sin förbluffade publik: ”Pappa, hör du att jag läser på 

riktigt!” –Det är i de här första försöken grunden för deras självförtroende som läsare och 

skrivare läggs. Den självtilliten är det de flesta förunnat att få behålla resten av livet.” ( s 24) 

Det här är sådant som bör vara grunden för alla barn innan de kommer till skolan. När de väl 

börjar skolan är det viktigt att vi i skolan skapar förutsättningar för att barnen kan få behålla 

sitt självförtroende genom att skapa språk stimulerande miljöer.(Björk,Liberg 1996) 

 

Barnen lär sig ganska snabbt hur duktiga de egentligen är i skolan och om ett barn själv får 

uppfattningen att det inte klarar av en uppgift så undviker de eller ger upp istället för att ta itu 

med uppgiften. Om man inte har tillit till sin egen kognitiva förmåga kan det leda till att man 

undviker en kognitiv konflikt som leder till utveckling. Det leder också till att bara en liten 

del av barnets uppmärksamhet läggs på att lösa problemet och stor energi går åt till att vara 

ängslig för nya misslyckanden. (Taube, 1987) 

 

2:1:1 Att lära sig läsa 
Det verkar som om de största svårigheterna vid det alfabetiska skriftspråket uppenbarar sig i 

början. Klarar sig eleven utan större misslyckande igenom det första mötet med språket och 
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med bibehållet självförtroende är utsikterna goda för att den fortsatta läs- och 

skrivutvecklingen blir god. Tyvärr gäller också det motsatta att elever som misslyckats ofta 

får dras med läs- och skrivsvårigheter under hela skoltiden. En del av dessa elever har 

naturligtvis språkliga svagheter men för andra handlar det om en olycklig start. 

När de till slut börjat förstå vad det hela gick ut på hade de redan övertygat sig själva om att 

de var dåliga läsare och ”läs-självbilden” var negativ hos de flesta. Det gäller då att skapa så 

många lyckade inlärningstillfällen som möjligt för att vända onda cirklar till goda. 

 

Bristande individualisering är också ett riskfyllt moment för självförtroendet vid skolstarten. 

Om överensstämmelsen mellan elevens kognitiva och språkliga kapacitet och lärarens krav är 

för stora leder detta till en kognitiv förvirring hos eleven. Han fattar inte vad det hela går ut 

på och vad han ska kämpa för. Eleven kan då få felaktiga strategier och möter ideliga 

motgångar.(Taube 1987) 

 

 

2:2 Läs och skrivsvårigheter 

Det finns en stor grupp elever med läs och skrivsvårigheter som inte kan skylla på 

begåvningsbrister, det handlar för de flest inte heller om ”specifika” svårigheter eller 

defekter. De har helt enkelt hamnat i en ond cirkel i ett tidigt skede i skolan, efter många 

misslyckanden kommer försvarsmekanismer som gör att man undviker läsning och skrivning. 

Detta är det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter. Här kommer vi åter till det första 

mötet med språket och därmed hur viktigt det första skolåret är. Det är svårt att dölja sina läs- 

och skrivsvårigheter någon längre tid både för lärare och kamrater. Det blir därför nödvändigt 

att visa sig helt ointresserad, till och med visa avsky för läsning. Man demonstrerar öppet att 

man inte tänker anstränga sig för att lära sig. Man undviker med alla medel situationer där 

man misslyckas. Det är vanligt att svaga läsare glömmer boken hemma eller till och med 

tappar bort den. När eleven trots att den försökt på alla sätt bortförklara och undvika att visa 

sin inkompetens både för sig själv och andra inträder resignation: ”jag är dum, jag kan inte 

lära mig läsa”. För att komma till rätta med detta behövs en stor mängd lyckade 

inlärningstillfällen. Speciallärare har vittnat om att de svåraste eleverna att nå är de som har 

accepterat sin situation. (Taube 1987) 
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2:3  Dyslexi 

Vissa barn har svårt med avkodning, de har svårt att förknippa bokstav med ljud och kan inte 

sätta ihop raden av ljud som bokstäverna i ordet utgör så att det blir ett ord. De har också 

nästan alltid svårt att lära sig stava. Dessa barn sägs ha dyslexi.(Kadesjö 2001) 

 

Dyslexi är benämningen på svårartade och långvariga läs- och skrivsvårigheter. Man har 

tillsynes oförklarliga svårigheter att koppla ihop det skrivna och det talade språket. 

Dyslexi förekommer på alla intelligensnivåer men blir särskilt iögonfallande hos personer  

med hög begåvning. 

 

Svårigheten kan ha olika grad och komma till uttryck på olika sätt, man kan ha dyslexi mer 

eller mindre. Det kan finnas allt från mycket små problem till mycket stora svårigheter. 

Det gemensamma är svårigheterna med avläsning och rättstavning. 

  

Alla med läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi. Det kan finnas naturliga förklaringar till 

svårigheterna så som att inte fått adekvat undervisning eller har låg intelligens 

(utvecklingsstörning). Syn- och hörselskador kan också påverka. 

 

Har man dyslexi finns inga synliga förklaringar till svårigheten med läsning och skrivning. 

På goda grunder antar man att svårigheten beror på vissa förhållanden i hjärnans sätt att 

behandla språkliga processer. I de flesta fall finns också en ärftlig faktor.(Stadler 1994) 

 

Ordet dyslexi betyder ”svårigheter med ord”. I Sverige använder vi ofta uttryck som 

”ordblindhet”, ”dåligt ordsinne” eller ”dåligt ordformsinne”. Det finns inga 

överenskommelser internationellt för diagnoskriterier när det gäller dyslexi. 

Ofta har barnet även andra svårigheter och läs- och skrivsvårigheterna noteras bara i 

förbigående. En definition av dyslexi låter så här: 

Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots normal begåvning och trots adekvat 

pedagogiskt ,socialt och psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och 

skrivsvårigheter.(Gillberg,Ödman 1994 s 16) 

Därför måste man för att kunna ställa diagnosen dyslexi genomföra både ett begåvnings test 

där man kan se personens IQ och ett läs- och skrivtest. När man talar om IQ ligger ungefär två 

tredjedelar av befolkning inom 85-115 IQ. Hamnar under IQ 70 talar man om 

begåvningshandikapp och över IQ 130 om överbegåvning. 
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Om t ex en tonåring hamnar på IQ 100 och bara 70 i ”läs- och skrivkvot” kan diagnosen bli 

dyslexi. Det kan bli mycket svårt för de barn och ungdomar som är högt begåvade att ha 

dyslexi. Hög begåvning medför också att man har ambitioner, men om ambitionen överstiger 

förmågan att läsa och skriva uppstår ofta psykiska problem. Allt eftersom kraven i skolan 

ökar blir detta mera tydligt och på högstadiet blir man själv mera medveten om sina problem. 

Det kan vara svårt för omgivning att förstå att det rör sig om ett isolerat problem som rör läs- 

och skrivförmåga.(Gillberg, Ödman 1994) 

 

Dyslexi är ett osynligt handikapp. Det kan också vara möjligt att dölja sina svårigheter. 

Eleven som alltid kommer utan penna och papper och som får ont i magen och måste gå ut 

när de ska läsa. Eller kanske man har ont i handen när det är dags att skriva. Det är ett 

lockande sätt att ta sig ur den svåra situationen och många gör på detta sätt. Man undviker det 

som är svårigheten att läsa och skriva och blir där igenom symptomfri. (Stadler 1994) 

 

2:3:1 Olika former av dyslexi 
Personer med visuell dyslexi är hänvisade till att läsa genom att ljuda eftersom de inte kan se 

en sammanhållen ordbild. De brukar tappa ändelser och småord och läsa fel på småord. 

Det går långsamt och är mödosamt. 

 

En annan form är kopplad till ljudosäkerhet och kallas auditiv dyslexi. Då bygger läsningen 

mycket på gissningar utefter hur ordbilden ser ut. Med träning kan man få en ganska bra 

läshastighet, man lär sig hur orden ser ut. Men behovet att gissa kvarstår och läsningen blir 

ganska ungefärlig. Man kan också ha en kombination av svårigheterna och det betecknas då 

audio-visuell dyslexi.(Lindell 1996) 

 

2:3:2 Kännetecken 
Det som skiljer dyslektiker är att deras problem är särskilt långvariga och svåra att övervinna. 

Även om man lärt sig läsa kvarstår ofta en långsamhet vid läsningen. 

Kännetecken kan vara: 

• Läser långsamt 

• Läser trevande eller hackigt 

• Läser alltför fort och gissar 
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• Stannar upp och läser om 

• Utelämnar eller läser fel på småord och ändelser 

• Gör tillägg t ex helt - helst, igen - ingen, bagaren – bargaren 

• Kastar om bokstäver t ex bar – bra, börd – bröd 

• Vänder hela ord t ex som – mos, mot –tom 

• Drar med tidigare ljud i samma ord t ex skrattade – skrattatade 

Detta menar (Stadler 1994) är primära svårigheter med att sätta det skrivna orden och det 

talade språket i relation till varandra. Det kan vara varierande grad på svårigheterna och det 

kan antingen vara svårt med läsning och stavning eller endast skrivning/stavning. 

Gränsen för om det handlar om dyslexi är flytande och det finns inget bestämt mått på hur 

stora svårigheterna ska vara. 

Man kan också märka sekundära symtom så som 

• De har bristande läsförståelse 

• De läser lågmält 

• De känner obehag vid läsning 

• De läser ogärna högt när andra hör på 

Detta menar (Stadler 1994) är en följd av lässvårigheterna. 

 

En person som har dyslexi kan ha lätt för att muntligt formulera sig men när texten ska fästas 

på papper blir det många stavfel som finns bevarade som ett bevis på oförmåga. Det är inte så 

svårt att förstå att de flesta dyslektiker inte skriver. Om man ändå skriver och blir 

missförstådd och kritiserad så minskar självförtroendet och lusten att skriva. Man skriver allt 

mindre och får då också mindre övning, man kommer in i en ond cirkel. När man ska stava 

rätt behöver man använda både den ortografiska och den fonologiska strategin.  

Det är vanligt att dyslektiker: 

• Är osäkra på bokstävers form och ljud 

• Utelämnar vokaler 

• Kastar om konsonanter 

• Utelämnar ändelser 

• Glömmer prickar och ringar 

• Spegelvänder bokstäver och siffror 

• Skriver dålig handstil p g a svag motorik 

• Skriver otydligt för att dölja stavfel    
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Detta blir som ett bevis på oförmåga och finns kvar fäst på ett papper. Det ger ett dåligt 

intryck och det är inte så svårt att förstå varför de flesta dyslektiker är ovilliga att 

skriva.(Stadler 1994) 

 

Andra kännetecken man bör vara uppmärksam på vid diagnostisering av dyslexi säger Miles 

(1983) 

• Sammanblandning av höger och vänster 

• Sammanblandning av öst och väst 

• Svårigheter att skilja b och d 

• Osäkerhet om tider och datum 

• Svårigheter att räkna upp årets månader 

• Svårigheter med enkel aritmetik, att få siffror i rätt ordning vid addition och 

subtraktion. 

• Svårigheter att lära in multiplikationstabellen 

• Svårigheter att återge sifferserier i rätt ordning 

• Svårigheter att minnas och återge satser 

• Svårigheter att uppfatta rim 

 

Man ska tänka på att dessa faktorer kan finnas var och en hos en person utan att det är fråga 

om dyslexi.  

 

Margaret Snowling(1987) pratar också om 

• Långsam språkutveckling 

• Tal och språksvårigheter 

• Sen motorisk utveckling 

• Brister i visuell perception 

 

I många fall kan man också se  

• Oklar handdominans 

• Svag sensomotorisk utveckling 

• Bristande kroppsuppfattning 

• Sen mognadsutveckling 

• Svårigheter med riktningar och sekvenser 
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• Svårigheter att upprepa långa ord 

• Svårigheter med andra symboler (noter, siffror) 

• Långsamhet 

• Svag koncentrationsförmåga 

• Uppmärksamheten lätt avledbar 

• Bristande uthållighet 

Detta är också saker man bör vara uppmärksam på vid en dyslexiutredning. Det kan också 

vara fråga om dyslexi utan att alla dessa svårigheter föreligger.(Stadler 1994) 

 

 

2:4 Självbegreppet 
Självförtroende har inte alltid att göra med social status, hemförhållanden, bostadsområde 

ekonomisk status, föräldrars yrken osv. Utan beror på kvalitén på relationer till viktiga vuxna 

i barnets liv. Ett gott självförtroende är att tänka ” Jag är glad att jag är jag” och känna sig 

värdefull. Bra självkänsla är att känna att man är någon och att man blir sedd.Den kan ökas 

genom bekräftelse och ögonkontakt leenden ,beröring och kärlek men minskas genom 

likgiltighet, känslokyla och bestraffning av olika slag. 

 

Självtillit – Jag duger, den ökar genom uppmuntran och uppskattning och minskar genom t ex 

mobbning eller utfrysning. 

Självförtroende – jag kan, jag klarar, ökar när man får beröm främst när man åstadkommit 

något bra eller minska vid kritik både av sak och person.  

 

Man gör sig osynlig genom att kritisera och underskatta sig själv. Ett sätt att kamoflera sin 

osäkerhet på är att bli aggressiv och blåsa upp sig, störa och förstöra. Det är vanligt hos barn 

men även hos vuxna som saknar självförtroende. Självförtroende behöver inte vara kopplat 

till att var a duktig. Men om självförtroendet växer är det lättare att tillägna kunskap som är 

viktig för skolan och livet. (Wahlström 1999) 

 

I Karin Taubs bok ”Läsinlärning och självförtroende kan man läsa följande: 

”En individs självuppfattning utvecklas via erfarenheter av omgivningen och står under 

speciellt starkt inflytande av värderingar från betydelsefulla andra personer.” (sid 23) 
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I skolan är det vi lärare och barnets kamrater som är de betydelsefulla andra personerna som 

har värderingar på varandra. Man kan fråga sig om det är självbilden som har inflytande över 

skolprestationen eller skolprestationen som påverkar självbilden. Det första leder till en 

satsning på självförtroendeövningar och stödjande samtal, det andra till ökade ansträngningar 

att hjälpa eleven med inlärningsuppgiften. Men det troligaste är väl att dessa två påverkar 

varandra i ett fortlöpande samspel.(Taube 1987) 

Omgivningens attityder utgör den största risken förens självförtroende ska sänkas!(Taube 

1987 s89) 

 

Upprepade misslyckanden hos dyslektiker skapar känslor av lågt egenvärde. Själförtroendet 

blir dåligt, en del försöker gömma sig och krympa ihop för att inte synas. Man kan bli ängslig 

och rädd i okända situationer och rädd för sina kamrater. Det förekommer också att man 

försöker höja sitt värde i andra situationer t ex genom att vara den som är mest störande eller 

modigast. Ett annat sätt kan vara att spela pajas och vara den som är roligast. Detta är 

naturliga reaktioner när man har starka känslor av att inte ha samma värde som andra, man 

har misslyckat med något som av omgivningen anses vara viktigt. Många dyslektiker har 

erfarenhet av att dessa signaler har misstolkats och de har ansetts som ointresserade, dumma 

okoncentrerade och lata. De får ett dåligt själförtroende för de har misslyckats med skolans 

viktigaste ämne och upplever att de inte kan leva upp till de vuxnas förväntningar. (Stadler 

1994) 

 

2:4:1 Lust att lära 
Vi föds alla med en stark lust att lära men vi vill också gärna värdera oss själva positivt. Om 

man i strävan att lära sig något, stöter på många misslyckanden, får självbilden många 

allvarliga törnar som leder till minskad lust att lära och större önskan att rädda sin självbild. 

Detta kan vi undvika genom att inte ge svårare inlärningsuppgifter än man kan lyckas med. 

Om eleven ska satsa helhjärtat på uppgiften får den inte vara svårare än den kan klaras av 

annars blir det riskabelt för en elev med dålig självbild. Det kan bli ett bevis på bristande 

förmåga .Med detta synsätt kan man förstå att en passiv inlärningsstil är ett sätt att skydda sin 

självbild. Upprepade misslyckanden leder till att den naturliga nyfikenheten och entusiasmen 

hämmas. Lusten att lära har kommit i konflikt med lusten att värdera sig själv positivt.  

 

Lärare och kamrater kan också påverka en elevs självuppfattning både positivt och negativt. 

Tanklösa uttalanden kan ha negativ inverkan på uppfattningen om sig själv. Många barn 
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kommer med stark motivation och är lugna och trygga till skolan. De tycker att det ska bli 

roligt att lära sig läsa. De är övertygade om att klara utmaningen. Men andra barn kommer 

med ängslan i blicken och det verkar som de redan från början gett upp. Tyvärr är det många 

av de frimodiga barnen som redan efter första skolåret mist en del av sitt självförtroende och 

lust att lära.(Taube 1987) 

De flesta dyslektiker har en negativ självbild på grund av sina misslyckanden. De har ingen 

tro på sin egen förmåga och undervärderar sig själva som människa. De förstår inte det som 

andra gör med lätthet och känner vanmakt. Detta kan man kompensera på olika sätt t ex 

genom tuffhet och utagerande medan andra blir tysta och osynliga. 

 

Man kan på olika sätt höja självförtroendet. Beröm och uppmuntran är ett sätt, men det 

viktigaste är ändå upplevelsen av framgång. Man bör därför ge uppgifter som eleven med en 

viss ansträngning kan klara av. Att tidigt sätta in specialundervisning är också viktigt. 

Det är förkastligt att låta dyslektiska elever sitta av tiden i skolan och tro att deras bekymmer 

ska lösa sig av sig själv. (Stadler 1994) 

 
 

2:4:2 Onda och goda cirklar 
Om eleven har en negativ läs-självbild är det lätt att den sprider sig och även blir en negativ 

skolprestationssjälvbild och i värsta fall även en negativ global självbild. 

 

Det finns minst två vägar in i den onda cirkeln. Den första är när eleven kommer till skolan  

med full tillförsikt att klara kraven men får stora svårigheter med läs- och skrivinlärningen av 

andra skäl. Även detta leder till dåligt självförtroende. 

Väl inne i den onda cirkeln upplever eleven att de olika faktorerna påverkar varandra. 

Man har vid undersökningar funnit att högpresterande elever har en ganska hög uppfattning 

om sig själva och de har en optimistisk syn på sina framtida prestationer och är mindre 

beroende av positiva omdömen från andra och tycks anstränga sig mer. Medan lågpresterande 

elever har känsla av otillräcklighet och en negativ syn på den egna förmågan och sig själva. 

Författaren säger också att enbart en god förmåga är inte allt, man måste också ha lust och 

kraft att utnyttja den. ” Vi bör arbeta för att undvika att elever utvecklar en negativ självbild, 

men vi får inte förvänta oss att en positiv självbild automatiskt medför höga 

prestationer.”(Taube 1987) 
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2:5 Atmosfären i klassrummet 
För att skapa ett inlärningsvänligt klimat i klassrummet krävs en varm och accepterande miljö 

och en förståelse för olika elevers olika behov. 

Det är viktigt att läraren ser barnets starka och svaga sidor. Man ska kunna säga att ”Jag 

tycker om dig för att du är du.” För att läraren ska ha förmåga till detta krävs att han/hon själv 

har en positiv självbild och är trygg i sin yrkesroll. De kan då skapa bra relationer till 

eleverna och vara flexiblare i klassrummet och är mer personliga i sitt sätt att undervisa. 

Lärare som har dålig självtillit är ofta mer rigida och har svårt att ha allt för personliga 

relationer till eleverna. 

En annan självförtroendeskapande åtgärd är respektfull behandling av eleverna. Också 

tydliga gränser och kontroll är ett sätt att skapa trygghet men detta får naturligtvis aldrig 

göras i onödan. 

 

En annan viktig aspekt är att alltid leta förtjänster före fel, beröm före kritik och att inte ge 

kritiska omdömen. Ett klassrum med ett positivt inlärningsklimat kännetecknas av att alla 

elever känner att: 

• Här är jag aldrig rädd. 

• Här är jag accepterad och omtyckt. 

• Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns. 

• Här lyssnar de andra på mig. 

• Här möter jag tolerans och förståelse och får hjälp med det som är svårt. 

• Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig. 

• Här får jag pröva nya idéer och välja själv. 

• Här får jag uppleva att det är viktigt det jag tycker, känner och vill. 

• Här känner jag att jag duger och att jag är någon.(Taube 1987) 

 

2:5:1 Lärarens roll 
Det är viktigt att arbeta med trygghet i gruppen. Målet är att barnen ska få vara en del av en 

permanent grupp klasskamrater som stöttar varandra så att självförtroendet stärks och kunna 

uppträda ansvarsfullt och bli motiverade för skolarbetet. (Wahlström 1999) 
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”Respons är en mycket viktig del av lärarens arbete och den är på intet vis bortkastad tid. 

Eleverna får en känsla av att möta en utmaning och tas på allvar. De märker att lärarna 

förväntar sig ett seriöst arbete från deras sida, samtidigt som de får ett löfte om att de inte 

ska lämnas i sticket under denna process. Framför allt elever med låg självtillit är alla dessa 

punkter viktiga och kan innebära skillnaden mellan att försöka eller att  låta bli.”(Dysthe 

1996, s131) 

 

”Det är lärarens uppgift att vägleda alla elever i klassrummet så att de lär sig acceptera 

andras svagheter och eventuella bristande förmågor”(Taube 1987 s 104) 

 

Barnens föräldrar är nyckelpersoner, en del har så negativa förväntningar på sina barn att de 

tycker att det är jobbigt att gå på samtalen och behöva höra klagomål. Andra har höga 

förväntningar det är en svår uppgift läraren har att informera om deras barn. Det är önskvärt 

att samtalet har övervikt på den positiva sidan. Det är viktigt att tänka på att ha en god 

kontakt med barnens föräldrar för att kunna påverka något i barnens liv. (Taube 1987) 

 

Det är viktigt att lära barnen att de ska fråga när de inte förstår och se till att alltid ha tid att 

förklara när de frågar. Hjälp eleven att dela upp uppgiften i flera moment och visa vilka 

strategier som kan vara bra att använda. Det är bra om man ser att eleven har goda chanser att 

klara en uppgift, ”puffa på ”. Det är bättre att uppmuntra och stimulera än att skydda eleven 

från misslyckande. Det har visat sig att lärarens reaktioner avslöjar deras värderingar. När en 

elev misslyckats pga bristande förmåga blir läraren vänlig och förstående och detta tolkas av 

eleven som att läraren tror att han är för dum för att klara uppgiften. När läraren tycker att 

misslyckandet beror på bristande ansträngning är reaktionen irritation. 

Något som också är viktigt är att inte jämföra elever offentligt. Det är förödande att alltid 

finnas bland de som har lägst resultat. För att alla ska få känna sig bra på något ska skolan 

erbjuda ett varierande och mångsidigt utbud och arbetssätt. Vilket också står i 

läroplanen.(Taube 1987 )  

 

2:6 Metoder 

Det finns olika läs inlärningsmetoder t ex Wittingmetoden som är en metod som är mycket 

grundlig och syftar till att göra läsningen automatisk. Man arbetar med ordliknande 

bokstavskombinationer, såkallade nonord. Personer med svår dyslexi har lärt sig läsa med 
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denna metod. Det krävs att läraren är väl införstådd med metoden och det är också mestadels 

enskild undervisning som gäller. 

 

 LTG (Läsning på Talets Grund) är en annan metod, den bygger på att barnen själva vill ta 

ansvar för sin inlärning och den utgår från samtalsspråk. För de som inte lyckas knäcka koden 

är denna metod inte så bra.  

 

Andra metoder är bokstavsmetoden där man stavar och lägger ihop  A-L säger AL, L-A säger 

LA säger ALLA. Denna metod är mycket gammal och har anor från 1700 talet. 

 

 Man kan inte säga att någon metod är bättre än den andra. Att använda sig av det bästa av de 

olika metoderna vinner man kanske mest på. Det handlar om att hitta den metod som passar  

barnet läraren och föräldern bäst. Det är viktigt att barnet uppmuntras att träna  läsning och 

skrivning och det kan vara bra att använda sig av både bok och talbok. 

Det är också viktigt att få skrivträning, barnet kan skriva fritt om något som intresserar det 

och då är grammatik och rättstavning av underordnad betydelse. Utifrån det kan man få en 

uppfattning om var svårigheterna ligger och lägga upp skrivträningen utifrån det barnet redan 

kan. (Lindell 1996) 

 

Lärarens entusiasm och tilltro till metoderna och förmågan att skapa ett accepterande och 

tryggt klimat för inlärning är mycket viktigt. Detta kan man uttrycka genom att säga att 

”läraren är metoden”. Det är viktigt att metoden väljs utifrån elevens svårigheter och 

behov.(Asmervik m fl 2001) 

 

Forskning har visat att man genom att i förskolan träna fonolgisk medvetenhet kan förebygga 

läs och skrivsvårigheter i de första årskurserna. Detta gör man genom lekfullt tränande av rim 

och ramsor med hela gruppen oavsett om det finns elever med dyslektiska problem eller 

inte.(Gillberg, Ödman 1994) 

 

Det är viktigt att läraren är förtrogen med flera olika metoder för att kunna modifiera 

metoderna när så behövs. Det är också bra att känna till hur läsning och skrivning går till i 

normala fall. Läraren bör också vara kompetent och känna till sina elevers språkliga strategier. 

De behöver hjälp att utnyttja sina starka sidor och ska inte behöva delta i undervisning de inte 

förstår. Det behövs en individanpassad metodik och möjlighet att arbeta i sin egen takt. 

 - 14 -  



  

Ljudbaserade metoder har visat sig vara bäst för de allra flesta dyslektiker. Välj det arbetssätt 

som leder till framgång, undvik att problemen förvärras genom upprepade misslyckanden. 

(Stadler 1994) 

 

När man planerar sin undervisning av dessa elever är det viktigt att tänka på att man 

tillrättalägger undervisningen på en gång, inte vänta och se om det går över av sig själv. 

Utgå från elevens egen motivation och bygg på de starka sidorna. Försök att så mycket som 

möjligt skapa glädje i läsandet och skrivandet. Det är viktigt att känna att man lyckas att 

jämföra sig med andra ger oftast negativa upplevelser för dessa elever. Att arbeta med olika 

uppgifter kan därför vara ett sätt att undvika detta. Påpeka inte alltid allt som är fel det tar död 

på motivationen. Ha ett medvetet förhållningssätt när det gäller rättning, undvik att ständigt 

konfrontera dem med deras svaga sidor. (Asmervik m fl 2001) 

 

 

 

2:7 Hjälpmedel 
 
Det finns många bra hjälpmedel som är bra för dyslektiker. På biblioteket finns böcker inlästa 

på band. Vid läxläsning kan det vara bra att ha t ex matteuppgifterna inlästa på band så att 

man inte missar något viktigt ord i texten. 

 

Även i andra ämnen är det bra att ha läroböckerna inlästa på band/cd. I handeln finns också en 

del böcker med enklare text som utgivits med tanke på dyslektiker. 

  

Datorn är av stort värde för barn med dyslexi. Den är tyst och kritiklös i inlärningssituationen. 

Dessa barn är ofta överkänsliga för kritik och även den bästa lärare kan ibland ha svårt att inte 

ge uttryck för irritation. Datorn är helt neutral i det avseendet och information kan upprepas 

gång på gång. Personer med dyslexi ges också möjlighet att genom att använda datorn lösa 

uppgifter snabbare och arbetet blir ”snyggt”. Det fin motoriska momentet i skrivningen 

underlättas också. I ordbehandlingsprogrammet finns stavningsfunktion som gör det möjligt 

att enkelt upptäcka felstavade ord. 

 

Det är viktigt att läraren ger barnet tid vid exempelvis ställd fråga, kunskap kan finnas även 

om det verkar som om barnet fått ”black-out”. Även då man har läxförhör och prov är det 

 - 15 -  



  

viktigt att man ser till att tillräckligt med tid finns för den som har dyslexi så att han/hon 

hinner läsa igenom frågorna och besvara dem. När man ger läxor är det också bra att gå 

igenom dem innan man skickar hem dem så att en viss förförståelse finns.(Gillberg, Ödman 

1994) 

 

2:8 Problemprecisering 
Vilken betydelse har självförtroendet för barn med dyslexi och vad kan pedagogen göra ? 
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3 Metod 
För att få svar på frågorna i mitt arbete har jag dels gjort litteraturstudier och dels en 

undersökning där jag gjort kvalitativa intervjuer. Enligt (Johansson, Svedner 2004) är det 

denna typ av intervju som lämpar sig bäst för ett sådant här arbete. I den kvalitativa intervjun 

är bara frågeområdena bestämda och frågorna kan variera från intervju till intervju. Syftet 

med detta sätt att intervjua är att få så uttömmande svar som möjligt av den intervjuade. 

(Johansson, Svedner 2004) Jag valde denna metod eftersom jag ansåg att det skulle ge bäst 

svar på mina frågor. Jag ville få en uppfattning om vad de intervjuade tänkte kring dessa 

frågor och genom intervju ges möjligheten att ställa följdfrågor.  Jag gjorde frågor i förväg 

utifrån mitt problemområde. Under intervjuerna använde jag mig av en låg grad av 

standardisering, det vill säga att man anpassar sig efter den intervjuade som får styra 

ordningen på frågorna och man formulerar följdfrågor allt eftersom detta ger stora 

variationsmöjligheter. ( Trost 1993)   

 

3:1 Urval 
Jag valde att intervjua speciallärare och specialpedagoger ute på skolorna i kommunen. 

De intervjuade arbetar på låg, mellan och högstadiet. Anledningen till att jag valde att 

intervjua speciallärare/specialpedagoger var att det var svårt för mig att veta i vilka klasser det 

finns barn med dyslexi och jag antog att de som jobbar med specialundervisning har en 

överblick över detta och vet hur det jobbas ute i klasserna med dessa elever. 

Eftersom de också regelbundet träffar de elever som har sådana svårigheter som jag var 

intresserad av, kanske de också har en uppfattning om hur dessa elever upplever sin situation 

och hur det står till med deras självförtroende.  

 

Jag tillfrågade två specialpedagoger, två speciallärare och två lärare som arbetar med 

specialundervisning som resurspedagoger. Samtliga ställde upp och det blev därför inget 

bortfall.  

 

 

3:2 Genomförande 

Jag kontaktade de pedagoger jag tänkt intervjua på telefon för att göra upp tid. Jag 

presenterade mig och berättade vad mitt arbete skulle handla om och lät dem bestämma vilka 

 - 17 -  



  

tider som kunde passa dem. Jag sa också att jag beräknade att intervju skulle ta ca 1 tim. 

Samtliga kunde ställa upp och jag besökte dem på deras arbetsplatser. 

Jag började med att en gång till berätta vem jag var och vad mitt arbete skulle handla om och 

varför jag valt att intervjua just dem. Jag valde, om än något ofrivilligt eftersom jag inte hade 

möjlighet att hitta någon bandspelare som var lämplig, att föra fortlöpande anteckningar under 

intervjuns gång. Detta informerades de intervjuade om innan vi började. Jag hade också 

möjlighet att komplettera med minnesanteckningar i direkt anslutning efter intervjun.  

 

De frågor som låg som grund för mina intervjuer finns med som bilaga till detta arbete. 

(bilaga 1) 

 

 

3:3 Tillförlitlighet 

Min undersökning är gjord i en kommun och representerar ett sätt att tänka och arbeta där. 

Det är inte ett resultat som gäller generellt för alla kommuner. Eftersom det är enbart 

pedagoger som arbetar med specialundervisning är tillförlitligheten vad gäller åtgärder och 

tester hög, det är ju just detta dessa personer arbetar med. Sättet att arbeta i klassrummet är 

deras syn på hur det bör vara men här kan det variera mycket på hur det är i verkligheten. 

Något som kan ha påverkat resultatet är att jag inte är van att intervjua. Jag har också en hel 

del egna erfarenheter och värderingar inom detta ämne och det blev svårt att inte påverka den 

intervjuade. Detta kan naturligtvis påverka vad den intervjuade svarar och då också förstås 

resultatet av min undersökning. En annan fara är att intervjun lätt kan övergå i ett allmänt 

samtal det är därför viktigt att vara väl förberedd. Jag kände mig väl förberedd men kunde 

ändå under intervjun känna att vi var på väg mer mot samtal än intervju och fick då styra upp 

det hela igen.  

 

 

3:4 Etik 

Jag har valt att inte använda några namn i redovisningen av mina intervjuer. Detta för att 

ingen av de intervjuade ska kunna identifieras. 
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4 Resultat 

4:1 Analys av intervjuer 

Jag ska här försöka sammanfatta mina intervjuer, men samtliga intervjuer finns i sin helhet 

med som bilagor till detta arbete. (bilaga 2 – 7) 

 

4:2 Att få en dyslexi diagnos 

Samtliga intervjuade var överens om att man tidigt kan se om en elev kommer att få läs och 

skrivsvårigheter, men om det rör sig om dyslexi kan vara för tidigt att avgöra innan eleven 

kommit upp i mellanstadiet. 

Innan dess kan det vara en träningsfråga. Man har fått för lite tränig för att man ska kunna 

avgöra om det rör sig om dyslexi eller övergående svårigheter. 

 

Alla utom en var överens om att en så tidig diagnos som möjligt är bra. Med en tidig diagnos 

avsågs ungefär årskurs 4. 

På högstadiet ansåg man att fler skulle kunna vara utredda och klara innan de kom dit. En av 

de intervjuade ansåg inte att diagnos var det viktigaste utan att bemötande och arbetssätt alltid 

är avgörande och att det är viktigt att tänka på att en diagnos har man med sig hela livet. 

Tyvärr kan det vara så att åtgärd och diagnos ofta går hand i hand och det kan ha betydelse för 

eleven för att få ”rätt” hjälp. 

 

Diagnos ställs av en specialpedagog som har någon form av intyg för att få ställa diagnos. 

Detta verkar för mig väldigt oklart och ingen verkade veta vad hon egentligen har för 

kompetens för att få ställa diagnos. 

En av de intervjuade påpekar detta och säger att en riktig diagnostisering ska bestå av flera 

delar. Pedagogisk bedömning, pedagogiska tester, psykologbedömning och först därefter en 

utredning på Np enheten för diagnostisering. 

 

 

4:3 Olika tester för att kartlägga svårigheter 

Det används en hel del olika tester men jag upplever ändå att ITPA testet är det jag stött på 

hos alla de intervjuade. 
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Men även en del andra tester används. De jag stött på är dels ett  som heter KTI – 

Kontrollerad tecknings iakttagelse (bilaga 8) ett test som används främst i förskoleklass, och 

ett annat som förkortas KOAS – Kartläggning av OrdAvkodningsStrategier(bilaga 9).   

Det är bara de som har speciell utbildning som utför ITPA testet, om det visar sig finnas 

svagheter kan man skicka eleven på vidare utredning. 

 

På en skola fanns också en plan för kvalitetssäkring. Det är en plan för när och av vem olika 

tester utförs med eleverna. Syftet är just att upptäcka de elever som har svårigheter med 

inlärning (bilaga 10). 

 

4:4 Insatser och hjälpmedel 

Alla elever som behöver får på något sätt specialundervisning. Dock tycker alla intervjuade 

att tiden inte är tillräcklig. 

Man arbetar på de flesta ställen med ett material som heter PILEN, en av de intervjuade säger 

att det är viktigt att tänka på att man bör ha knäckt koden för att arbeta med detta och också 

att man ska tänka på att göra de diagnoser som finns till materialet. 

Även datorer används som hjälpmedel och ett program som heter lexia används av alla för att 

ge dessa elever träning. 

På högstadiet säger man också att det finns otroligt mycket bra hjälpmedel för dessa elever 

men att det också är en fråga om ekonomi att kunna köpa in det. 

 

4:5 Att tänka på i klassrummet 

Det är bara specialpedagogerna (2 st) som ägnar sig åt att handleda klasslärare. Man kan då få 

hjälp med t ex material. 

 

Sånt som nämns som viktiga saker att tänka på i klassrummet är att tänka på att 

individualisera så att alla inte jobbar med samma saker. Detta gör att om man har svårigheter 

så blir det t ex inte så märkbart att man inte riktigt ”hänger med”. 

Andra saker kan vara att tänka på när något ska skrivas av från tavlan så är det lättare för 

dessa elever att få en egen lapp å bänken att skriva av. 

Att ha enskilda samtal med dessa elever och låta dem själva sätta ord på det som är svårt och 

ha egna önskemål om vad de skulle vilja ha för hjälp är också mycket viktigt. 
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4:6 Självbild och självförtroende 

Alla anser att ett gott självförtroende är viktigt. Här säger också en av de intervjuade att ett 

gott självförtroende inte behöver vara positivt utan att det är just självbilden som är viktigt 

och något man egentligen har med sig hemifrån. 

Jag upplever annars att övriga intervjuade är mera inne på just självförtroende och blandar 

ihop det lite med självbild.  

För att stärka självbilden är alla överens om att eleven ska bli ”sedd” och att det är viktigt att 

bygga på det som är positivt och bryta onda cirklar. 

Beröm och uppmuntran är också bra för alla, att tänka på att anpassa uppgifter efter förmåga 

är också sådant som pratas mycket om. 

Alla säger att det är långt ifrån bara elever med läs och skrivsvårigheter som har dåligt 

självförtroende men givetvis löper man en större risk att tappa självförtroendet om man har 

sådana svårigheter. Skolan går ju i stort sett ut på att kunna läsa. 

 

 

4:7 Metoder 

I samtliga intervjuer pratar man om Wittingmetoden. Det verkar som om alla tycker att detta 

är en bra och grundlig metod för just elever som ska ”lära om”. 

Andra metoder som pratas om är b la Bornholmsmodellen som verkar vara den som används 

mycket i förskoleklasserna. 

I övrigt säger samtliga att en blandning nog är det bästa och att man själv som pedagog ska 

känna sig säker på metoden är viktigt. 
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5 Diskussion 
När jag började detta arbete var mitt syfte att dels ta reda på mera om dyslexi och dels se om 

det var så att det är vanligt att man har ett dåligt självförtroende när man har dessa 

svårigheter. 

Allt eftersom jag läst litteratur och varit ute och intervjuat har jag mera fokuserat på 

självförtroende och självkänsla och hur detta påverkar skolarbetet. 

Jag tycker att jag lärt mig mycket om dyslexi, vilka kännetecken och svårigheter som finns 

och vad man ska vara uppmärksam på. 

 

5:1 Läs och skrivsvårigheter eller dyslexi ? 

En av de intervjuade berättade för mig att hon brukade vid skolstart ha ett samtal med 

föräldrarna där hon bl a tog upp hur läsvanorna hemma såg ut för att bilda sig en uppfattning 

om vilket förhållande till läsning barnet hade. Stadler (1994) säger att det ofta finns ärftliga 

faktorer som spelar in vid dyslexi och man kan vid ett sådant här samtal också få reda på om 

det finns flera i familjen som har dessa svårigheter. Det här tror jag kan vara ett jättebra sätt 

att bilda sig en uppfattning på. Detta står också mycket om i litteraturen, den litterära 

amningen och hur viktigt det är att ha ett bra förhållande till både skrivning och läsning tidigt 

i livet.(Björk, Liberg 1996) 

 
I litteraturen framgår inte klart hur tidigt det är lämpligt att sätta diagnos men det som tydligt 

framgår tycker jag är att det som är viktigt är just att det rör sig om en svårighet som inte går 

att träna bort. Detta tycker jag är viktigt att tänka på så att eleven verkligen har haft den 

möjligheten till träning. Det verkar som man är medveten om detta och försöker att inte sätta 

allt för tidiga diagnoser.  Det vanligaste är att man i år 4 eller 5 får sin diagnos. 

Vid min intervju på högstadiet framgick dock att man skulle vilja att fler av de barn som 

kommer dit skulle ha varit utredda. Jag tror det viktigaste är att upptäcka så tidigt som möjligt 

att det finns svårigheter så att man kan sätta in åtgärder och ge möjlighet till träning i tid. Det 

är oerhört viktigt att få hjälp innan man har hunnit ”misslyckas” allt för mycket. Det är då 

självförtroendet kan gå förlorat det står klart och tydligt i den litteratur jag läst. 

Karin Taube säger i sin bok Läsinlärning och självförtroende att det finns många elever som 

hamnat i en ond cirkel när det gäller läsinlärningen. De har misslyckats så många gånger att 

försvarsmekanismer sätter in för att slippa och att undvika detta är det säkraste sättet att få läs 
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och skrivsvårigheter. (Taube 1994) De här barnen tror jag att det verkligen är viktigt att 

försöka hitta och hjälpa i tid. 

 

På högstadiet berättade man också för mig att många föräldrar kommer till dem och är mycket 

missnöjda med att inget gjorts tidigare. Gillberg, Ödman (1996) säger också att på högstadiet 

blir man mera medveten om sina problem och att kraven ökar allt eftersom i skolan. 

I början av detta arbete berättade jag om min son som haft dessa svårigheter och jag vet själv 

att jag var väldigt frustrerad över att inget ”hände”. Efter detta arbete kan jag förstå varför 

man inte vill sätta en tidig diagnos och att mycket handlar om förståelse och bemötande från 

oss pedagoger. Vårt arbetssätt spelar en stor roll för dessa elever för att de ska kunna 

bibehålla en god självkänsla och ett gott självförtroende. 

 

En av de intervjuade pratade också om att hon tyckte att diagnosen dyslexi sattes alldeles för 

”lätt”. Detta styrks i litteraturen som säger att både begåvningstest och läs och skrivtest är 

nödvändiga innan diagnos ställs. (Gillberg, Ödman 1996) 

 

Jag tror också att det är viktigt att ordentligt utreda var elevens svårigheter ligger eftersom det 

finns olika ”sorters” dyslexi. Jag tänker då på om eleven har auditiva eller visuella 

svårigheter. Detta är viktigt att veta innan åtgärder sätts in så att det blir rätt sorts hjälp. 

Jag har förstått att just ITPA testet är gjort så att man ska kunna utläsa var styrkor och 

svagheter just inom dessa områden kan utläsas. 

 

5:2 Självbegreppet 

Självkänsla och självförtroende är viktig vid all inlärning och måste grundläggas tidigt. 

Här spelar föräldrar och förskola en stor roll för barnet och dess självförtroende när det gäller 

läsning och skrivning. Det är väldigt viktigt att barnen får en bra start i skolan, det är viktigt 

för alla barn men särskilt viktigt om man har inlärningssvårigheter. Jag tror det är väldigt bra 

om pedagogen  i förskolan lägger stor vikt vid språklekar och i min kommun vet jag att man 

jobbar mycket med Bornholmsmodellen som är väldigt bra där tränar man b la rim och 

ramsor. Jag tror att det är bra för självförtroendet när det gäller läs och skrivinlärning att man 

tidigt på ett lekfullt sätt fått bekanta sig med läs och skrivspråket. 

 
Ett gott förhållande till föräldrar tror jag också är viktigt. Det är alltid viktigt men i de fall där 

det visar vara svårigheter så tror jag att det är extra viktigt så att man tillsammans kan stötta 
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barnet. En del föräldrar kan ha alldeles för höga krav och andra underskattar sina barn båda 

delar är negativt för självförtroendet. 

 

Det jag lade märke till i mina intervjuer var att man skiljer inte alltid på självtillit och 

självförtroende. Man fokuserar mycket på självförtroende och det pratas mycket om att 

uppmuntra och att ge uppgifter som man ska kunna klara ock inte misslyckas. Allt detta är 

givetvis mycket viktigt. Men minst lika viktigt är att bli sedd och känna at man duger, detta är 

faktorer som ökar självtilliten. Just detta talar också  Whalström (1999) om i sin bok 

”Gruppen som grogrund”. Jag tror därför att, att vara lyhörd och verkligen försöka känna av 

vad eleverna känner och behöver är oerhört viktigt för att hjälpa dem få och behålla ett gott 

självförtroende. Taube (1987) säger att självtillit och självförtroende påverkar varandra i ett 

fortlöpande samspel. På låg och mellanstadiet tror jag att det är lättare. Man har i stort sett 

samma lärare i alla ämnen och det blir lättare för både elev och pedagog. Som vuxen är man 

väl medveten om elevens problem och man känner varandra väl. Det finns också mera tid för 

samtal med eleven och man kan prata om det som är svårt. På högstadiet tror jag detta blir 

svårare, som vuxen möter man så många elever och det kan vara svårt att sätta sig in i de 

enskilda elevernas problem. Detta gör också att man som elev inte känner sig sedd och detta 

är mycket viktigt för självkänslan. 

Vid intervjun på högstadiet pratade vi också just om detta och att det är svårt för pedagogerna 

som kanske träffar hundratals elever att engagera sig så mycket som skulle behövas i de 

elever som behöver det. 

Det är en förutsättning för en bra inlärning, jag förstår när jag läser litteraturen vikten av att 

verkligen se till att uppmuntra och se till att uppmuntra och se det positiva i varje barns 

prestationer för att deras självförtroende ska öka. 

 

Det kan många gånger förklara en elevs beteende om man vet de bakomliggande faktorerna. 

Man kan försöka att höja sitt värde genom att bete sig störande eller spela pajas, i sådana 

situationer kan det vara bra att ha kunskap om varför och kunna förebygga innan det går 

överstyr. Detta pratar också Stadler (1994) om. Hon säger också att detta är ett naturligt sätt 

att reagera i situationer man känner att man inte klarar av. Här har vi pedagoger en viktig 

uppgift i att förebygga så att dessa situationer inte uppstår för eleven. 
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5:3 Atmosfär och klassrumsmiljö 

Att ha en bra och tillåtande klassrumsmiljö tror jag är oerhört viktigt och jag tror att de flesta 

är mycket medvetna om detta. Naturligtvis är vi alla olika och det förekommer säkert 

situationer som inte alls är bra. Taube (1987) pratar om att det krävs av läraren att man själv 

har en god självbild och att man är trygg i sin yrkesroll för att kunna ha en god och tillåtande 

klassrumsmiljö. Det kan annars vara svårt att ha personliga relationer till eleverna. Detta kan 

vara något att fundera över tycker jag och sådana här diskussioner kan nog vara bra att ha i 

arbetslaget då och då. Jag tror att om man har ett bra fungerande arbetslag kan man stötta 

varandra mycket i jobbiga situationer.  

 

Att hitta barnets starka sidor och bygga på dom tror jag också är viktigt att tänka på. Det är 

lätt att man bara ser det som inte går bra och i sin iver att träna på detta glömmer man bort det 

som faktiskt går bra. Barnet ska känna sig omtyckt för den det är. Detta pratar också Karin 

Taube (1987) om. Vidare pratar hon om att det är viktigt med en varm och accepterande 

miljö. 

 

Därför tror jag att jobba mycket med gruppen är viktigt för att alla ska känna sig trygga. Att 

ha en tillåtande atmosfär i klassrummet tror jag är väldigt viktigt. Vidare tror jag att det är 

väldigt viktigt att ha goda föräldrakontakter det är ändå föräldrarna som känner sina barn bäst. 
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6 Slutord 
På frågan om vilken roll självförtroendet spelar för barn med dyslexi tycker jag att jag har 

kommit fram till att det spelar en stor roll med ett gott självförtroende. Men detta gäller inte 

för just dyslexi utan själförtroendet spelar en stor roll vid all inlärning. Jag känner att jag fått 

en större kunskap om vilken stor betydelse tron på sig själv har både om man har dyslexi eller 

andra svårigheter. Men även om man egentligen inte har inlärningssvårigheter kan en låg 

självkänsla och ett dåligt självförtroende ha stor betydelse för inlärningen. 

 
Man måste också komma ihåg att barn lär sig på olika sätt. Det gäller att vara lyhörd och 

anpassa sin undervisning efter varje barns behov. Det är inte lätt men genom att ändå vara 

medveten om det tror jag man har kommit en bit på väg. Jag har också på ett annat sätt blivit 

medveten om att få en diagnos löser egentligen inga problem utan det som har störst betydelse 

är vårt bemötande och arbetssätt. 

 

Jag har fått uppfattningen, att där jag gjort min undersökning är man medveten om detta och 

arbetar på olika sätt och med olika insatser för att dessa elever ska ta sig igenom skolan med 

ett gott självförtroende i behåll. Men faktorer som tid och ekonomi spelar förstås också in och 

det skulle behövas mer av bådadera för att kunna ge dessa elever ännu mera stöd.  

 

6:1 Förslag till fortsatt forskning 

Om jag skulle fortsätta att forska inom detta ämne skulle jag forska i hur individualisering kan 
hjälpa barn med inlärningssvårigheter och hur man som pedagog kan arbeta med gruppen för 
att få en tillåtande klassrumsmiljö. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur upptäcker man en dyslektisk elev ? 

Finns något speciellt test ? 

Vem ställer diagnosen ? 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med en tidig diagnos ? 

Hur går ni tillväga för att hjälpa dessa elever ? 

Använder du några speciella hjälpmedel ? 

Kan man som klasslärare få handledning av er ? 

Kan du ge tips på hur man som klass lärare kan leda undervisningen om man har dyslektiker i 

klassen ? 

Anser du att ett gott självförtroende spelar roll ? 

Hur arbetar man för att stärka elevens självbild och självförtroende ? 

Vilka metoder använder du ? 

Har du någon favorit metod ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 
                                                                                                                                      Bilaga 2 

 Intervju med speciallärare låg och mellan stadium 

Detta är en speciallärare som har jobbat med specialundervisning i 36 år och gick sin 

speciallärarutbildning på 80 talet. Hon har även jobbat 3 år som klasslärare. 

 

Vi börjar med att prata om hur man upptäcker att det är fråga om dyslexi hos en elev och hon 

säger att man ofta ser att eleven har fonologiska problem och att man reda i förskoleklassen 

kan märka vilka elever som kommer att få svårigheter med läsinlärnningen.Men man kan inte 

så tidigt vara säker på att det är fråga om dyslexi utan man väntar i de flesta fall med 

utredning till eleven går i 4:de klass.Före det kan man anta att det handlar om att man behöver 

träna mer och att det kan handla om vanliga läs och skrivsvårigheter. 

 

På vår skola finns en plan för kvalitetssäkring  som vi följer och i dessa tester upptäcker vi 

elever med svårigheter.Om man anser det nödvändigt skickas sedan en remiss för utredning 

till en specialpedagog som har en speciell utbildning för detta. 

 

I en del fall kan det vara bra med en tidig diagnos både barn och föräldrar får en annan 

förståelse för problemet och detta kan ha stor betydelse för självförtroendet hos eleven. 

Ibland kan eleven  känna sig pressad hemifrån och i skolan, varför lär hon/han sig inte läsa ? 

I andra fall tycker jag kanske inte att det är så viktigt i början är arbetssätt och bemötande det 

viktiga och tillvägagångssättet är det samma även om det är fråga om dyslexi eller andra läs 

och skrivsvårigheter. Detta är lättare på låg och mellanstadiet där eleven inte möter så många 

lärare man får en annan förståelse. På högstadiet möter eleven många olika lärare och då kan 

det nog vara bra med diagnos så att alla berörda lärare blir medvetna om problemet och att 

eleven kan få rätt hjälp. Här finns också ekonomiska aspekter som gör att man inte skickar 

eleverna för tidigt på utredning. De elever som skickats iväg hittills har alla fått diagnosen 

dyslexi. 

 

Det är mycket viktigt att försöka plocka fram andra styrkor hos eleven och bygga på dessa. 

Här jobbar vi mycket med PILEN som är ett strukturerat material och från början var det 

framtaget till vuxna med dyslexi. 

  



  

För de yngre barnen som inte riktigt knäckt koden använder vi oss en del av  Wittingmetoden, 

inte rakt av utan just spaltläsningen. Det är också mycket viktigt för självförtroendet att man 

tänker på att ge dessa elever uppgifter som de kan lyckas med. 

 

Datorn kan vara ett bra hjälpmedel för dessa barn t ex jobbar vi på skolan med lexia, det 

jobbar barnen med både på specialundervisningen och ute i klasserna finns det på datorerna. 

Det finns även flera bra data program att använda sig av. Vi har även daisy spelare där man 

kan lyssna och läsa samtidigt för att ge dessa barn en bra läsupplevelse. Man kan även 

anpassa hastigheten på en daisy spelare vilket inte går på en vanlig talbok. 

 

Ett bra själförtroende spelar alltid roll för alla elever men är kanske extra viktigt när man har 

sådana här svårigheter. De här barnen kan ibland hamna i destruktiva beteenden just för att 

dölja sina svårigheter. I klass situationer är det viktigt att tänka på att t ex inte låta dessa 

elever skriva av från tavlan det kan vara mycket svårt. Jag märker också ofta att dessa elever 

har svårt med sin kroppsuppfattning. Man kan alltså jobba med kroppsuppfattning och 

perceptionsövningar i hel klass detta är bra för alla. 

 

Jag tror att det viktigaste att jobba med när det gäller självförtroendet är just att försöka 

plocka fram allt som är positivt och jobba vidare med sådana bitar. Elever med dyslexi har 

ofta andra starka sidor, bygg på det. 

 

Jag använder mig mycket av medveten rörelse träning det finns en metod som kallas 

Mjölbymodellen som jag tycker är bra. Den finns beskriven i en bok som heter ”Full fart i 

Livet” . Wittingmetoden tycker jag också är en väldigt bra metod just för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. En favorit modell kan nog vara Bornholmsmodellen där det finns mycket 

bra att hämta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Bilaga 3 

 

 Intervju med pedagog som jobbar med specialundervisning 

Pedagogen har jobbat som klasslärare i 25 år . Hon har inte speciallärarutbildningen men har 

jobbat med specilundervisning i 2 år 

 

Man kan tidigt märka om en elev har läs och skrivsvårigheter men om det är fråga om dyslexi 

är svårt att avgöra allt för tidigt. Man måst avvakta och se om det kan avhjälpas med träning. 

Men kännetecken kan vara ”hoppande bokstäver”, hackig läsning och ett annat vanligt 

kännetecken är förväxling av bokstäver b d, g k, e ä. 

 

Vi gör flera test under grundskoletiden det finns en plan för detta. 

 

Ju tidigare man får en diagnos ju tidigare kan man sätta in ”rätt” hjälp. Men man ska inte sätta 

diagnos alltför tidigt tycker jag det kan ju vara fråga om vanliga läs och skrivsvårigheter  

också. I årskurs 3 – 4 kan väl vara lämpligt att börja fundera över om det kan vara annat än 

övergående läs och skrivsårigheter och skicka eleven på en utredning. 

 

När dessa elever kommer till oss arbetar vi med olika saker det kan vara t ex att få hjälp och 

mer träning av det vanliga skolarbetet, eleverna har då material med sig från klassen. 

Vi jobbar också med extra lästräning, vi har program på datorn t ex lexia som eleven sedan 

kan jobba vidare med i klassen. Då går jag ut till klassläraren och lägger in de övningar som 

just den eleven behöver träna på. 

 

Om jag tänker tillbaka på den tid jag arbetat som klasslärare så tycker jag att i arbetet i 

klassen är det viktigt att hålla sig på rätt nivå för just den eleven så att man inte ger för svåra 

uppgifter. Det är mycket viktigt just med tanke på själförtroendet att man får känna att man 

kan klarar av det man ska göra. Naturligtvis måste det finna en viss utmaning i uppgifterna för 

att men ska gå framåt men det är viktigt att vara lyhörd så att det inte blir för svårt. 

Mycket beröm och uppmuntran tror jag också är bra. 

 

 

 

  



  

När man pratar om modeller finns det ju många olika. I klassrummet och den första läs 

inlärning tror jag att en blandning är det bästa. Det finns många bra saker att plocka från de 

olika modellerna. En bra modell för de elever med läs och skriv svårigheter tror jag dock är 

Wittingmetoden som är mycket grundlig. Jag använde mig en hel del av Bornholmsmodellen 

när jag jobbade i klass den tycker jag är mycket bra för alla elever. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Bilaga 4 

 

 Intervju med pedagog som arbetar med specialundervisning 

Pedagogen har jobbat 34 år och merparten av dessa år har hon jobbat på lågstadiet. Sedan ett 

år tillbaka jobbar hon med specialundervisning och har en tjänst som resurspedagog på 

skolan.Hon har inte speciallärare utbildning 

 

Berit säger att man tidigt kan märka om en elev kommer att få svårigheter med läs och 

skrivinlärningen. Hon berättar att hon brukade ha ett samtal med föräldrar där hon pratar om 

bl a läsvanor tv och datorvanor och här kan man få en första vink om det finns problem. 

Hon säger också att när man jobbar på ett litet ställe så vet man ganska mycket om föräldrar 

och syskon och hur deras skolgång har varit. Detta kan ha betydelse eftersom just dyslexi har 

en stor ärftlighets faktor.Hos eleven kan man märka en allmän ovilja mot allt som har med 

läsning och skrivning att göra det är ett allmänt motstånd. Det är också vanligt att dessa elever 

gärna glömmer läxor. 

 

I förskoleklass gör man ett ”test” som heter fonolek och som kommer från 

Bornholmsmodellen. Där kan man se hur barnet ligger till språkligt om man får ett resultat 

under 3 på stenain skalan är detta ett observandum. 

 

I ettan gör vi inte så stor affär av det hela utan om problem verkar vara av bestående karaktär 

går man vidare längre upp i skolåldern. 

 

Om det är bra att få en tidig diagnos beror på tycker jag. Om en elev har läs och 

skrivsårigheter jobbar man ju utifrån det oavsett om det är dyslexi eller inte.För en del är det 

bra att få en diagnos, det kan vara en förklaring och man behöver inte känna att man är dum i 

huvudet. För andra kan det vara mycket laddat att få en diagnos det är mycket olika. Men jag 

tror ändå att en tidig upptäckt är bra. 

 

Vi har svårt att hinna med att hjälpa alla elever så mycket som skulle behövas. Här jobbar 

eleverna mycket med lexia som skräddarsys för varje elev.Detta får de tillfälle  ca 15-20 

min/vecka. Vi jobbar också mycket med PILEN, det arbetas även med PILEN ute i klasserna. 

 

  



  

Om man arbetar i klass tycker jag att man ska tänka mycket på att individualisera 

undervisningen. Detta kan man göra genom att varje elev har en egen planering det blir då 

inte så tydligt hur långt man har kommit. Om alla jobbar med samma sak blir det väldigt 

tydligt hur långt man hunnit detta är hastighetsindividualisering och detta är inte bra. 

 

Jag tror att det är viktigt att ha ett gott självförtroende, men tyvärr har vi nog många elever 

som känner att de är dumma i huvudet. Detta uttrycker de ofta tycker jag. 

Det är viktigt att i skolan jobba för att alla ska ha ett gott självförtroende. 

 

Vid läs inlärning har jag använt mig mycket av LTG , just dikteringsfasen tycker jag är 

suverän. Men för att jobba med den fullt ut måste man ha mycket kunskap om den. 

Bornholmsmodellen är också bra. Witting metoden har jag använt mig av som 

reparationsmodell, det finns en tydlig grundlig handledning för detta. Den är mycket bra att 

jobba med om man inte knäckt koden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Bilaga 5 

 Intervju med speciallärare på högstadiet 

Den här pedagogen har arbetat som speciallärare i 26 år och är utbilda speciallärare. Hon 

arbetar på något som kallas ordlunden dit bl a elever med dyslexi kommer. Men dit kommer 

också elever med andra svårigheter, det kan handla om koncentrationssvårigheter eller andra 

inlärningssvårigheter. Men det handlar främst om hjälp inom området svenska. Det finns även 

en grupp som har specifika svårigheter när det gäller engelska. Man kan också om man har t 

ex har dyslexi ha sitt språkval där. I stället för att ha tyska engelska eller franska så kan man 

komma hit och ha svenska som språkval. Då jobbar man även här med PILEN, man läser 

litteratur främst som upplevelse läsning här är mer lugn och ro om man har svårigheter så kan 

det vara svårt att koncentrera sig i klass. Här erbjuds även läxhjälp. Det finns också datorer 

med bra stavningsprogram som man jobbar med vid dessa tillfällen. De flesta elever som 

kommer till högstadiet är på något sätt redan upptäckta innan. I många fall av läs och 

skrivsvårigheter som hållit i sig så här länge handlar det om dyslexi. På låg och mellan stadiet 

har eleven ofta redan haft åtgärdsprogram och specialundervisning. 

 

Vi gör ett DLS test i första hand och jag kan även göra ITPA test. Om det visar sig att det blir 

dåligt resultat skickas eleven på utredning.Vi skickar eleverna till en specialpedagog som har 

utbildning för att utreda. Efter utredningen kommer hon hit och tillsammans med elev och 

föräldrar bestämmer vi hur man på bästa sätt jobbar vidare. 

 

Jag ser bara fördelar med en tidigare diagnostisering för dessa elever. Här upplever vi också 

att föräldrar har tjatat och velat ha en utredning tidigare. Varför det inte är så vet jag inte. 

Allt för tidigt ska man kanske inte sätta diagnos men i 3:an 4:an någonstans vore nog lagom. 

Vi skulle helst se att fler var utredda och klara innan de kommer till oss, ibland kan man redan 

ha tappat självförtroendet på vägen och det är svårt att i en känslig ålder ta tag i dessa 

problem. De flesta tycker dock att det känns bra att få en förklaring på sina svårigheter. 

Men det finns också några som har väldigt svårt att erkänna att det verkligen är problem, ett 

slags förnekande. En annan variant är de som tror att de kan komma undan genom att skylla 

på sin diagnos. 

 
När de här eleverna kommer till oss jobbar vi med PILEN, vi har daisy spelare så att man kan 

både lyssna och läsa, vi har stavningsprogram i datorerna. Man kan få hjälp med läxor och vi 

  



  

erbjuder även muntliga prov. De flesta elever tycker att detta är jätte bra och kommer ofta upp 

till oss självmant och ber om hjälp. Det är mycket sällsynt att någon inte vill komma hit. 

 

Vi handleder inte lärarna direkt men kan hjälpa till med enklare material och vi hjälper även 

till men språkvalet som jag berättat om tidigare. Det finns också smågrupper i NO Ma och 

Eng för dessa elever. Hos oss där eleverna träffar många lärare är det viktigt att alla har 

kännedom och förståelse för deras problem. Tyvärr är väl kanske inte alla lika bra på det. Det 

är ibland stora klasser och man blir lite anonym, jag tror att det speciellt för de här eleverna är 

viktigt med den personliga kontakten som de kan få hos oss. Tyvärr har vi för lite tid, vi har 

ca 1 tim/v och klass det räcker inte till många skulle behöva mer hjälp än så. 

 

Självförtroendet är jätteviktigt vi försöker att jobba på att alla ska få den hjälp de behöver, vi 

vill att de ska vara välkomna hit till oss och försöker alltid ställa upp när elever kommer 

spontant, vilket faktiskt händer ganska ofta och vi märker också att de mognar under sin 

högstadietid. Många som haft det jobbigt kommer och tackar oss för hjälpen när de går i nian. 

Vi håller också på att se över vad vi kan köpa in för hjälpmedel till dessa elever. 

Det finns många bra hjälpmedel som kan vara till god hjälp för dyslektiker och därmed också 

stärka deras självförtroende. Några elever har fått alfasmart ett litet tangentbord som man 

använder att skriva på om det är jobbigt att skriva för hand. Det går sedan att skriva ut från en 

vanlig dator. Det finns även talsyntes då datorn läser upp skriven text genom att man 

använder läspenna. Det är naturligtvis inga billiga saker och tyvärr en ekonomisk fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga 6 

Intervju med specialpedagog låg och mellan stadium 

Den här specialpedagogen har i botten psykolog grundutbildning därefter en förskollärare 

utbildning och har jobbat på habilitering särskola och som specialpedagog. 

 

Specialpedagog anställd för att handledar lärare med barn i behov av särskilt stöd ute i 

klasserna. Det är nödvändigt att ibland även träffa enskilda barn för att bilda sig en egen 

uppfattning om vad som är svårigheten. 

 

Elever med läs och skrivsvårigheter upptäcks tidigt. Redan i förskolan kan man se om de har 

svårigheter med fonologi. Man gör ofta något som kallas fonolek då och där visar sig dessa 

svårigheter.  

 

Jag gör inget speciellt test för dyslexi, men genom andra test kan men se om eleven har 

svårigheter. ITPA är ett sådant. Jag gör också ett test som heter KTI- Kontrollerad Tecknings 

Instruktion  det tycker jag är ett mycket bra test där man får reda på mycket både om den 

enskilde leven men man kan också se hur barnen fungerar som grupp. Om man t ex kan 

hjälpa varandra eller om någon hela tiden påpekar vad andra gör för fel. 

Vi har gjort detta test på alla barn i förskoleklassen i år men även på enstaka elever med 

särskilda svårigheter ute i klasserna. 

  

Jag tycker inte att någon diagnos ska sättas förrän tidigast på mellan stadiet, jag ser faktiskt 

inga fördelar med att det görs tidigare. 

Innan dess kan det vara en mognadsfråga. 

För det mesta ställs diagnosen av en logoped.  

 

För dessa elever med dyslexi tror jag att tekniska hjälpmedel är bra, det finns idag mycket bra 

saker att tillgå inte minst på datorn. 

I klassen tror jag att det är viktigt att lämna mera ”prat tid” till eleverna, det är lätt att man  

pratar på alldeles för mycket och om man har svårigheter tror jag att man som vuxen måste 

tänka på att minimera mängden information. 

 

  



  

Min huvud uppgift är just handledning där jag kan hjälpa till med t ex material. Vara med vid 

föräldrasamtal samt hjälpa till att utarbeta åtgärder för dessa elever. 

  

Självförtroende och självbild hänger på ett sätt ihop. Har man ingen bra självbild så är inte 

heller självförtroendet bra. Jag tror att det är viktigt att jobba med självbild alltså att försöka 

ge eleven en bättre bild av sig själv vända onda cirklar till goda är viktigt. Vi ser ofta mer till 

hur goda kunskaper man har alltså vi är fokuserade på förmåga. Men jag tror att om man kan 

få dessa elever att få en bättre självbild så stärks också deras självförtroende. 

Att ha en bra tro på sig själv tror jag är det viktigaste av allt både i skolan och i livet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Bilaga 7 

 Intervju med specialpedagog på låg och mellanstadiet  

Den här specialpedagogen har som grundutbildning förskollärarexamen och gick sin 

specialpedagogutbildning 95  och har därefter gått en talpåbyggnads utbildning. 

Hon har många år arbetat på habilitering och har god inblick och erfarenhet av hur andra 

yrkesgrupper arbetar vid en utredning. Jag tänker då på logoped psykolog och läkare. 

 

Läs och skrivsvårigheter kan upptäckas tidigt men om det är frågan om dyslexi kan man inte 

säga förrän tidigast i år 2-3. Och inte ens då ska man vara säker på att det handlar om dyslexi 

eftersom dyslexi är något som man inte kan träna bort och så tidigt kan man inte säga om 

eleven fått tillräcklig eller rätt träning. 

Men dyslexi handlar alltid om att man har fonologiska svårigheter, man har svårigheter med 

att automatisera vokalerna.  

Det är svårt att höra skillnad på ä och e, e och i, u och y.  

Det här med att vända b och d anser jag inte vara ett tydligt tecken på just dyslexi utan mera 

en visuell perceptions svårighet, det vill säga svårigheter att uppfatta föremåls läge i 

förhållande till sig själv.  

Det innebär att man har lätt för att göra omkastningar vid läsning eller vända på siffror. 

Detta kan förståss ingå som en del av en dyslektikers problem men är ensamt inget tecken på 

dyslexi. 

Däremot förekommer alltid fonologiska svårigheter. 

 

Jag använder mig av ett test som heter KOAS. Det är ett test man kan göra från år 4. 

Där man kan få reda på elevens avkodnings och läs strategier, stavningsmönster och om man 

kan stavningsregler . Man använder sig av dator vid testet och resultat får man i form av % i 

förhållande till en referensgrupp inte stenain som vid ett ITPA test. 

ITPA är också ett test som jag använder mig av. 

För att se om det kan röra sig om dyslexi tittar man här främst på delarna som rör ordflöde, 

arbetsminne och sekvensminne öga – öra. 

I testresultatet kan man också titta på språkfaktorer, intelligensfaktorer och 

personlighetsfaktorer. 

Att göra själva testet är inte svårt jag skulle vilja säga att det kan nästan vem som helst men 

att läsa ut resultatet kräver kunskap. Man kan ju annars tolka ett test precis som man vill. 

  



  

Man bör ha goda kunskaper om barns läsutveckling och vara kunnig i hur det är tänkt att 

testet ska avläsas. 

Efter testningen sätts åtgärder på olika sätt in och testet görs om om ca ett halvår, då kan man 

se om det blivit bättre och man kan då anta att det rör sig om en svårighet som kan tränas och 

inte dyslexi. 

 

Jag tycker inte en tidig diagnos har några fördelar. Detta är något man sedan ska bära med sig 

hela livet. 

Jag anser inte att en diagnos är viktig utan det är vårt förhållningssätt som pedagoger som är 

viktigt. Vi ska erbjuda alla elever den hjälp de behöver diagnos eller inte ! 

Jag tycker egentligen inte att det borde behöva var skillnad på att ha en diagnos eller inte vi 

kan ge dessa elever den hjälp de behöver ändå.  

 

Jag anser att diagnos inte är något som ska sättas av en person. Jag vet att man ofta gör så här  

Det finns en spec pedagog som har ett slags intyg så att hon får göra en utredning men jag 

anser att man bör ha bedömningar från flera personer innan man kan säga att man kan sätta en 

diagnos. 

Man bör ha en pedagogiskbedömning som är gjord av klassläraren som känner eleven bäst, 

sedan ska finns naturligtvis de pedagogiska tester som specialpedagogen gjort med och så 

även en psykologbedömning. Först efter detta kan man remitera till ex neuropsykiatriska 

enheten för att få en diagnos. 

 

Här  arbetar vi främst med lexia för dessa elever.  

PILEN materialet är jag personligen inte så förtjust i eftersom jag anser att man måste ha 

knäckt koden innan man ska arbeta med det. Det är också viktigt att man gör diagnosen innan 

man börjar med det så att man vet på vilken nivå man ska lägga sig. 

Jag arbetar också med att handleda klasslärarna. 

 

För att stärka självbilden hos eleven tror jag att det är viktigt att man tar sig tid och verkligen 

pratar med eleven. Fråga vad som är svårt och tillsammans bestämmer hur man ska lägga upp 

det i klassrummet. Eleverna vet oftast otroligt väl vad som är svårt och vad de vill ha hjälp 

med. 

  



  

Med utgångspunkt från bla ITPA där man kan se var elevens styrka gällande inlärning ligger 

kan man se om det rör sig om en elev som lär sig bäst genom att se eller höra eller om man 

behöver arbeta mera praktiskt. 

Självbilden är A och O tycker jag och det är viktigt för eleven att bli sedd och hörd, att bli 

tagen på allvar. 

 Det är viktigt att inte blanda ihop självbild med självförtroende man kan nämligen ha 

självförtroende men ändå en dålig självbild. 

Men det är ju naturligtvis bra att man har ett gott självförtroende i skolarbetet, att få uppgifter 

man klarar av är t ex sånt som är viktigt för självförtroendet. 

 

 

Jag kan inte säga att det finns någon metod eller material som ensamt är saliggörande. 

Men för mig är Witting metoden en otroligt bra metod. Jag följer den med elever som 

kommer hit och har läs och skrivsvårigheter. 

Jag anser att det är en en till en metod och att man måste använda den över tid. 

Tänk på att om man inte på 3 – 4 år lärt sig läsa, hur lång tid kan då inte ominlärning ta. 

Därför är det viktigt att skynda långsamt. Sedan tror jag att det är viktigt att man på något sätt 

som pedagog är besjälad med den metod man använder. Man måste tro på den och tycka om 

den. 

Det kan också vara något att tänka på innan man sätter en för tidig diagnos tycker jag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga 8 

Instruktion till KTI 
(KontrolleradTeckningsInstruktion) 

 

Barnen har var sitt vitt A4-papper och en blyertspenna. 
De skriver sina namn på papperet, som därefter vänds. 
Instruktionen till den enskilda uppgiften ges bara en gång, vilket noga förklaras för barnen. 
 
Del A, uppgift 1 – 5 

1. Mitt på papperet ritar ni en liten boll. 
2. Från bollen ritar ni ett streck ut till ett av hörnen. 
3. Rita streck från bollen till alla de andra hörnen. 

 
Fråga nu ev barnen hur många rum de har på papperet. 

4. Rita ett streck från bollen och ut till mitten av kanten på papperet 
5. Rita streck från bollen till alla de andra kanterna. 

Fråga hur många rum barnen har på papperet. 
Man bör acceptera alla slags streck och rum. 
 
Del B, uppgift 6 – 9 
Säg till barnen: Nu ska ni rita något i rummen. Ni får själva välja vilket rum ni vill börja med, 
men vänta med att rita tills ni hört allt som ska vara med på teckningen. 

6. I ett av rummen ritar ni tre streck – de får inte vara lika långa. 
7. I ett annat rum ritar ni tre trekanter. Den mittersta ska vara den minsta. 
8. I ett nytt rum ritar ni fyra bollar. Två bollar ska vara lika stora. 
9. Nu ritar ni fyra fyrkanter på en rad. Den sista i raden ska vara den största. 

Markera vilken fyrkant som ritats först. 
 
 
Liten Paus 
 
 
Del C, uppgift 10 -13 
Säg till barnen: Nu ska ni få lite längre uppgifter, så hör noga på innan ni börjar rita. 

10. Rita ett träd i ett av de tomma rummen. Det är ett äppelträd. Uppe i trädet hänger det 
tre äpplen, nere på marken ligger det fem äpplen. 

11. Rita ett hus. Huset har tre fönster och en dörr. Taket är spetsigt. På taket är det en 
skorsten som det ryker ur. Bredvid huset står en flaggstång med flagga. Solen skiner. 

12. Rita en människa, som du tycker att en människa ser ut. 
13. Rita en katt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

KTI 
 
Förutsätter att en del funktioner hos barnet: 
 
Att barnet har självförtroende och har lust att teckna. 
Att barnet har nått en utveckling som en femåring och har teckningserfarenheter. 
Att barnet kan lyssna och förstå meningar som svarar till en 6 årings nivå. 
Att barnet har en viss grad av finmotoriks utveckling. 
Att barnet har begrepp som former, storlek, träd, hus, människor och djur. 
Att barnet kan integrera dessa funktioner i en teckningssituation tillsammans med andra barn. 
 
 
Att tänka på: 
Barnet kan få relevant hjälp för att komma vidare i tecknandet. 
Barnet skall inte sitta ensamt under uppgiften. 
Barnet får och skall utnyttja gemenskapen med andra barn under uppgiften. 
Pedagogen bör iaktta hur barnet mottar instruktionen och omsätter denna i handling. 
 
 
Andra iakttagelser: 
Uppfattar barnet instruktionen utan besvär ? 
Uppfattar barnet meningsinnehållet, men använder visuellt stöd från de andras teckningar ? 
Uppfattar barnet det språkliga osäkert och använder ett visuellt stöd ? 
Är barnet osäkert och förvirrat, förstår inte vad som sägs ? 
 
 
Observera också: 
Dålig/osäker motorik 
Svårigheter med former på grund av, konstruktion, viso-motorik eller uppfattningsförmåga 
Emotionella problem 
Långsamt arbetstempo 
För få teckningserfarenheter 
Omogenhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga 9 

 

KOAS är ett datorbaserat test för Kartläggning av OrdAvkodningsStrategier : 

 

KOAS-testet ger information om: 

 

Vilken ordavkodningsstrategi som ser ut att vara elevens första val. 

 

Testpersonens grad av uppnådd lästekninsk färdighetsnivå. 

 

Genom felanalyser och bedömning av de lingvistiska dimensionerna kan man få 

information som visar på strategival vad gäller testpersonens läsning. 

 

Testpersonens svar registreras via ett datorstyrt program. Vissa deltest 

registreras via mikrofon och vissa genom att ange val på tangentbordet. 

Resultatet har därför en hög tillförlitlighet, eftersom de mellanmänskliga 

subjektiva påverkansfaktorerna är minimerade vid genomförandet av testet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
Bilaga 10 

 

Kvalitetssäkring läsåret 2006/2007  

 
Skolår F                                         Tid                                                  Ansvarig 
Fonologbedömning                       maj                                              förskolläraren 
 
Skolår 1 
Kartläggning av sv och ma-           aug/sept                                     spec. läraren 
Kunskaperna 
 
Skolår 2 
Vårtestet, år 1                                  september                                  spec. läraren 
DLS år 2                                          februari                                     spec. läraren 
Ämnesprov i sv och ma                   vårterminen                              klassläraren 
Internt material i matematik             mars                                         spec. läraren 
 
Skolår 3 
Läsförståelse (SL – 60)                     november                                 spec. läraren 
DLS år 3 (stavning)                           februari                                    spec. läraren 
Internt material i matematik               mars                                        spec. läraren 
 
Skolår 4 
DLS (stavning, läshastighet)              oktober                                     spec. läraren 
Läsförståelse (SL – 40)                       november                                 spec. läraren 
Internt material i matematik               januari                                       klassläraren 
 
Skolår 5 
Läsförståelse (SL – 40) för de  
Elever som haft läsprojekt 
Sedan nov år 4                                     november                                 spec. läraren 
Nationella prov i svenska, 
Engelska och matematik                       vårterminen                            klassläraren 
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