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Abstract 
 
The purpose of this report is that I wanted to find out the southafrican teachers opinion and 

thoughts about reading and writing didibilities. I also wanted to find out how the teachers 

learn the pupils how to read and write and what kind of effects a individual with reading or 

writing disabilities can have later on in life. I have carry out qualitive interviews with two 

southafrican teachers. In my examination I have come to the conclusion that the teachers 

thoughts about the learners who have difficaulties with reading or writing is that the educators 

focus on the positve possibilities that every child carries within their own and in that way the 

teachers motivate the children to have the courage to try new things even though that they 

have had problems on the way. The educators see´s the posive and the unique in every child 

and that the value of being human isn`t about if you can read or not. The educators focus on 

the pupils strenghts and in that way the learners develops positive in their learningsituation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att jag vill veta hur uppfattningen om individer med 

dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ser ut hos de sydafrikanska lärarna. Jag ville även få en bild 

av hur de arbetar med läsinlärning och vilka effekter dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan ge 

senare i livet. Jag har genomfört två kvalitativa intervjuer med två sydafrikanska lärare. I min 

undersökning har jag kommit fram till att lärarnas uppfattning om elever med dyslexi/läs- och 

skrivsvårigheter består i att pedagogerna fokuserar på de egenskaper och möjligheter varje 

barn innehar och på så vis motiverar sina elever att våga prova på nya sätt att lära även om 

eleverna stött på problem med sin läs- och skrivinlärning tidigare. Pedagogerna ser det 

positiva i varje elevs unika person och att värdet i att vara människa inte ligger i om man har 

läs- och skrivsvårigheter eller inte. Pedagogerna fokuserar på det som är elevernas styrkor i 

undervisningen och på så sätt utvecklas eleverna positivt i sin inlärningssituation. 
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1 Bakgrund 
Anledningen till att jag ville ta reda på mer om läs- skrivsvårigheter och hur man arbetar med 

elever som har ovannämnda problem är att jag förmodligen kommer stöta på många utav de 

barnen som lever med denna problematik i mitt framtida yrke som lärare. Jag tror att det kan 

vara en stor trygghet för både mig och mina blivande elever om jag har en djupare kunskap i 

detta ämne. Jag valde att göra min undersökning i Sydafrika då jag fick möjligheten att åka dit 

i samband med mitt att examensarbetet skulle skrivas. Detta arbete är dock ingen jämförelse 

mellan Sverige och Sydafrika utan snarare ett sätt för mig att få andra perspektiv på och ett 

vidare begrepp om hur man kan arbeta med de barn som har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. 

I mitt arbete väljer jag att använda mig av de båda begreppen dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter då det finns oklarheter i hur begreppen bör användas på ett korrekt sätt.  

 

Det jag har valt att göra min studie om är hur pedagogerna i Sydafrika arbetar med läs- och 

skrivinlärning, hur man ser på dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och vilka effekter en sådan 

svårighet kan resultera i. 

 

 

1.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att jag vill veta vad de sydafrikanska lärarnas uppfattning är 

om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och vilka effekter det kan få för de individer som har 

denna svårighet. Anledningen till att jag vill veta hur de sydafrikanska lärarna ser på 

dyslexi/läs- och skrivsvårigheter är för att jag vill få möjligheten att vidga mina vyer och på så 

vis bli en bättre pedagog.   

 

 

1.2 Preciserad frågeställning 
Mina frågeställningar är: 

• Vilken uppfattning de sydafrikanska lärarna har om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur arbetar de med läsinlärning? 

• Vilka effekter kan dyslexi/läs och skrivsvårigheter föra med sig för den drabbade? 
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2 Metod 
Genom att jag i samband med att jag skulle skriva mitt examensarbete fick möjligheten att åka 

till Sydafrika, valde jag att genomföra min undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer 

för att ta reda på några lärares uppfattning om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter. Jag 

intervjuade två lärare angående deras syn på dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hur de 

arbetar med läsinlärning samt vilka effekter dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter kan bidra till i 

de drabbade personernas liv. Jag använde mig av en diktafon för att få en så rättvisande 

intervju som möjligt. Jag använde mig även av stödanteckningar ifall diktafonen inte skulle 

fungera. Varje intervju varade i ungefär en timme. Jag ville ta reda på hur pedagogernas 

synsätt är på elever som har läs- och skrivsvårigheter, hur de arbetar med läsinlärning och 

vilka effekter läs- och skrivsårigheter kan ge senare i livet.  

 

 

2.1 Urval  
Jag intervjuade två lärare, varav Midas är pensionerad men fortfarande mycket aktiv inom 

skolväsendet då hon är ordförande i den lokala skolans kommitté. Hon arbetade som lärare i 

över 30 år och var under sitt yrkesverksamma liv en erkänt mycket duktigt och engagerad 

lärare. Hon arbetade på den skola där jag hade min VFU på under Sydafrikavistelsen. Den 

andra läraren som jag intervjuade, Zokie, har 30 års erfarenhet av läraryrket och arbetar även 

hon på den skola där jag gjorde min VFU under Sydafrikavistelsen. Hon anordnar workshops 

för andra lärare och utbildar dem inom den nya läroplanen, Revised National Curriculum 

Statement. Anledningen till att jag intervjuade dessa lärare är att jag insåg att de skulle ha 

mycket att säga kring ämnet då de är mycket engagerade i läraryrket. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Jag valde att i min undersökning genomföra kvalitativa intervjuer då den är den mest primära 

metoden att använda sig av när man skriver examensarbete i lärarutbildningen (Johansson, 

Svedner,2006) 
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2.3 Procedur 
 Under intervjuerna använde jag mig av en diktafon för att få möjligheten att verkligen kunna 

lyssna in och koncentrera mig på dem jag intervjuade och på sätt lättare kunde ställa 

följdfrågor. Jag skrev även ned stödanteckningar ifall inte diktafonen skulle fungera. Varje 

intervju tog ungefär en timme. Jag hade inte gett mina intervjufrågor till lärarna innan jag 

genomförde intervjun, då jag kände att det kunde bli alldeles för uppstyrt och stelt om jag valt 

att göra så. Däremot hade jag i stort berättat vilket ämne som jag var intresserad att intervjua 

dem om så att de hade en föraning för vad som komma skulle. 

 

 

2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
Med tanke på att jag intervjuade enbart två sydafrikanska lärare vid en skola ger det 

naturligtvis inte en rättvis bild av hur alla sydafrikanska lärares uppfattning är om läs- och 

skrivsvårigheter. Om jag skulle få ett så rättvisande resultat som möjligt skulle jag i stort sett 

behöva intervju alla sydafrikanska lärare och det tror jag är en omöjlighet att genomföra i 

praktiken. Jag anser att jag får fram de två lärarna som intervjuades uppfattning om läs- och 

skrivsvårigheter, men deras åsikter kan inte representera tusentals övriga sydafrikanska lärare. 

Tillförlitligheten för denna undersökning blir då tvetydig.  
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3 Litteraturgenomgång 

 

3.1 Läsinlärning  

Davis (1999) menar att det är svårt för den som kan läsa att komma ihåg hur kändes att lära 

sig läsa. De som kan läsa gör det per automatik och omedvetet. Det finns forskare som menar 

att läsning är den mest komplicerade funktion våra hjärnor kan göra.  
Arnqvist (1993) skriver att LTG- metoden, som är en läsinlärningsmodell, utgår från barnets 

egna erfarenheter. Ordvalet görs av barnen själva. Eleverna och läraren skriver en kortare 

berättelse tillsammans. Utifrån berättelsen analyserar man orden för att identifiera de enskilda 

bokstäverna. Stadler (1998) hävdar att läsinlärningsmodeller ofta diskuteras, men att forskare 

ej kommer överens om vilken metod som är den bästa. Hon menar att diskussionen om vilken 

läsinlärningsmodell som är bäst inte har gett någon positiv utveckling. Hon menar vidare att 

dessa svårigheter, att komma fram till vilken metod som är mest framgångsrik, är en nästintill 

omöjlig uppgift att ta reda på. Det handlar snarare om lärarens personlighet och 

kvalifikationer istället för val av läsinlärningsmodell som påverkar elevernas resultat och 

utveckling inom läs- och skrivinlärning. Vidare skriver Stadler (1998) att lärare som skaffar 

sig fördjupad kunskap om språklig utveckling positivt påverkar läs och skrivinlärningen. Hon 

menar att det är viktigt för pedagogen att följa upp och utvärdera sitt arbete. Läraren märker 

då om undervisningen fungerar i klassen och för den enskilde individen. Det är viktigt för en 

pedagog att veta vad man gör och varför man gör det när man börjar att introducera läsning 

och skrivning. I boken Lyckas med läsning (Bonniers, 2001) beskriver man de grundläggande 

kriterierna för en positiv läs- och skrivinlärning: 

• Läs- och skrivundervisning ska utgå från barnen. 

• Det är mycket viktigt att läsandet och skrivandet har ett innehåll som är intressant för 

barnen. Läsande och skrivande kan ej skiljas åt.  

• Läs- och skrivinlärning måste vara givande för eleverna.  

• Barn lär sig att skriva och läsa genom att just skriva och läsa många olika typer av 

texter. Läsande och skrivande är viktigt att kunna för en fortsatt inlärning i alla ämnen. 

• Genom att kombinera olika tillvägagångssätt uppnår man det bästa sättet att undervisa 

i läs- och skrivinlärning.  

• Läraren bör bedöma elevernas läs- och skrivutveckling som en naturlig del i 

undervisningen. För att läs- och skrivinlärningen ska lyckas gäller det att 

nybörjarundervisningen är god kvalité.  
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• Genom att stötta barnet i sitt skrivande och läsande stärker man barnets 

självförtroende och kan då lättare ta till sig undervisningen. 

 
 
3.2 Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
Höien och Lundberg (1999) skriver att dyslexi är en speciell form av läs- och skrivsvårigheter 

som direkt översatt betyder svårigheter med ord. De hävdar även att bara för att man lider av 

dessa svårigheter behöver inte det ha något med intellektet att göra, i många fall verkar det 

snarare vara tvärtom då man ofta stöter på exempel av framstående personer som har läs- och 

skrivsvårigheter, t.ex. H.C. Andersen, Nelson Rockefeller och Albert Einstein för att nämna 

några. Det finns även många fall av personer med begåvningshandikapp som inte har haft 

några svårigheter med att läsa och skriva, men ej förstår innebörden av det de läser. Frisk 

(Frisk i Ericson, 2001) menar att dyslexi är en centralnervös språklig funktionsstörning som 

påverkar förmågan att lyssna till och uppfatta språket rätt. Det är nödvändigt att skilja 

dyslexin från andra former av läs- och skrivsvårigheter, då det finns typer av dessa svårigheter 

som kan vara till följd av sjukdom, intellektuell kapacitet, brister hos pedagogen eller 

emotionella/sociala problem. Enligt Persson och Ödman (1997) är läs- och skrivsvårigheter 

ett samlingsord för alla typer av svårigheter med att stava, läsa och skriva inklusive dyslexi. 

Läs- och skrivsvårigheter innebär att man har svårigheter med något eller allt utav följande: 

Stava, skriva och/eller problem med avkodningen antingen p.g.a. medfödd funktionsstörning 

eller sociala förhållanden. Gillberg och Ödman (1994) skriver att det saknas en internationell 

överenskommelse över vilka diagnoskriterier som gäller för dyslexi. En förklaring till det kan 

vara att det är ett så stort ämne och det därför är svårt att placera dyslexin i ett visst fack då 

det kan föra med sig så mycket mer än svårigheter med ord som t.ex relationsstörningar och 

andra social problem. Höien och Lundberg(sid.12.1999) menar däremot om att det finns just 

en allmänt omfattande och accepterad definition av dyslexi som fastslogs 1968 i World 

Federation of Neurology Frisk som lyder: 

 

”a disorder manifested by difficulty learning to read, despite conventional instruction, adequate 

intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent upon fundamental cognitive disabilities wich 

are frequently of constitutional origin.” 
 

Frisk (Frisk i Ericson, 2001) menar att uppgifterna om hur många som lider av läs- och 

skrivsvårigheter är mycket växlande. Siffrorna varierar mellan 5-15 %. Det är 3-5 gånger mer 

förekommande att pojkar lider av läs- och skrivsvårigheter än flickor. Det spekuleras att detta 
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beror på att pojkar ofta är senare i språkutvecklingen än flickor. Davis (1999) hävdar att 

dyslexi är ett resultat av en perceptionstalang, inte en perceptionsstörning och att denna 

talang i vissa situationer blir en belastning. Han skriver också att dyslexi är en produkt av 

tankar och reaktioner inför känslan av förvirring. Davis, som själv är dyslektiker, menar att 

det finns vissa triggerord som gör att hjärnan hos en dyslektiker blir desorienterad. Dessa ord 

är ungefär lika för alla som har dyslexi. Ett ord som t.ex. en, ett, eller den kan utlösa denna 

förvirring därför att dyslektikern inte kan se någon mental bild för ordet. Om en mening 

börjar med ordet ”den” så har förvirring redan startat och det blir därför svårt att läsa resten av 

meningen. Per- Anders Rydelius (Rydelius i Ericson, 2001) menar att ordet dyslexi används 

utav många för att beskriva alla typer av läs- och skrivsvårigheter, andra använder begreppet 

läs- och skrivsvårigheter och i det inkluderar dyslexi. 

 

 

 3.3 Diagnostisering och symtom  
Enligt Höien och Lundberg(1999)  är de mest framstående symtomen av dyslexi problem med 

rättskrivning och ordavkodningen, anledningen till det tros bero på svaghet i det fonologiska 

systemet. Dålig läsförståelse är ett annat, problem med matematik likaså. Ett dåligt 

självförtroende är även det något som är vanligt förekommande till följd av dyslexi. Detta kan 

resultera i att man har svårigheter i det sociala livet. Oregelbundna ögonrörelser är ofta 

förekommande. Enligt Arnqvist (1993) kan minnesförmågan också vara en faktor till varför 

man kan ha läs- och skrivsvårigheter. Vid avkodning måste fonemen vara aktiva i 

korttidsminnet tills hela ordet har avkodats, därefter kan hela ordet sammanljudas. Om man då 

har ett bristfälligt minne kan detta leda till problem med läsförståelsen. Arnqvist (1993) menar 

även att den läsmetod som barnet möter i skolan kan bidra till att ett barn får läs- och 

skrivsvårigheter. Det hävdas att den så kallade ljudningsmetoden kan bidra till läs- och 

skrivsvårigheter då den metoden fäster stor vikt vid att barnen inledningsvis ska sammanljuda 

ord. Det finns de som hävdar att LTG- metoden som betyder Läsning på Talets Grund inte 

tränar barnets avkodningsförmåga i den mån som behövs för att kunna läsa. Davis (1999) 

skriver att själva dyslexin kan vara svår att identifiera, men inte desorienteringen. Vid 

desorientering förvrängs perceptionen. Det som kan dyslektikern uppfattar som sant, stämmer 

inte med verkligheten och omgivningen. Davis menar att detta är de vanligaste symtomen på 

dyslexi. 
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Syn 

• Bokstäver och siffror uppfattas vara spegelvända och omkastade. 

• Problem med rättstavning. 

• Hoppar över ord eller rader då man läser eller skriver. 

• Siffror och bokstäver uppfattas röra på sig, försvinna, växa eller krympa. 

• Ignorerar, hoppar över, ändrar eller ersätter ord och bokstäver när man läser eller 

skriver. 

Hörsel    

• Svårigheter att uttala vissa ljud. 

• Ljud som skrivs med flera bokstäver t.ex. ch-, sj-, tj-. 

• Uppfattar falska ljud. 

• Svårigheter att lyssna eller höra vad som sägs. 

• Uppfattar ljud som tystare, högre, längre bort eller närmre än de är. 

Balans/rörelse 

• Illamående eller yrsel vid läsning. 

• Dåligt lokalsinne. 

• Svårt att sitta still. 

• Svårigheter med handstilen. 

• Problem med balansen och koordinationen. 

Tid 

• Hyperaktivitet. 

• Hypoaktivitet. 

• Svårighet med matematiska begrepp. 

• Svårigheter med att hålla tiden eller vad klockan är. 

• Dagdrömmer överdrivet mycket. 

• Tappar lätt tankegången. 

• Besvär med ordningsföljden. 

Tvångslösningar 

• Sjunger eller rabblar någon form av alfabetsramsa högt eller tyst inom sig. 

• Intensiv koncentration vid läsning. 

• Lär sig saker utantill 

• Ovanliga rörelser eller kroppsställningar. 

• Beroende av andra. 
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• Ljudar varje bokstav i alla ord. 

• Undvikande. 

 

Gillberg och Ödman (1994) understryker betydelsen av att diagnostisera dyslexi. Han menar 

att när diagnosen ställts och utredning görs är det ett tecken på att man tagit itu med problemet 

och kan då sätta in lämpliga åtgärder. Vidare skriver han att det är ofta en stor lättnad för både 

de anhöriga och den drabbade att få ett namn på varför man har dessa svårigheter. Höien och 

Lundberg (1992) menar att det finns inget enkelt symtom som direkt signalerar dyslexi. 

Diagnostisering av dyslexi görs i flera olika steg. Till att börja med kartlägges noggrant läs- 

och skrivprestationerna och om de är på en lägre nivå än vad den borde vara på sett ifrån den 

utbildning eleven fått. Efter det tittar man på hur eleven skriver och läser. Ofta jämförs 

läsning och ljudning för att se hur god förståelsen är. Fonologiska svårigheter, som betyder att 

man har svårt att förstå de olika beståndsdelarna i ett ord, testar man genom att låta eleven 

läsa ord som egentligen inte finns och dela upp ordet i fonem. Efter det kartlägger man en rad 

möjliga, hindrande orsaker som kan medverka till läs- och skrivsvårigheterna. 

 

 

3.4 Åtgärder och pedagogens roll 
Gillberg och Ödman (1994) menar att det är viktigt för pedagoger att ge en person med 

dyslexi mera tid och vänta ut barnet efter att man ställt en fråga. Vid prov och liknande måste 

läraren se till att det finns tillräckligt med tid för den dyslektiske eleven att läsa och svara på 

frågorna. När läxor ges bör läraren kort redogöra om innehållet så att eleven får en viss 

förförståelse av texten när de sen ska göra läxan. De menar att alla studier visar att det enda 

som förbättrar läs- och skrivförmågan hos en dyslektisk person är språkliga övningar, läsning 

och skrivning. Frisk (Frisk i Ericson, 2001) instämmer i att det är oerhört viktigt att 

handikappet diagnostiseras och barnets svagheter och resurser utredas. Utredning ska ligga till 

grund för ett habiliterngsprogram med strävan att förbättra barnets situation. Det kan vara 

positivt för individen att gå i terapi, samt att stödinsatser sätts in i den berörda familjen. Frisk 

betonar även vikten av att lärarna har stor kunskap angående dyslexi och om olika och 

lämpliga inlärningsmetoder. Specialpedagogisk kunskap är ofta nödvändigt. Olika hjälpmedel 

så som datorer och läroböcker på band kan ofta vara till hjälp. Frisk menar att det borde även 

finnas möjligheter att olika medicineringar sätts in för att lindra symtomen. Mediciner som 

skulle kunna ges är sådana som förbättrar nervsystemets funktioner, t.ex. psyko- energetiska 
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ämnen som griper in i ämnesomsättningen och på så sätt förbättrar hjärnfunktionen. Vissa 

fettsyror och vitaminpreparat har visat sig påverka dyslexin gynnsamt. Höien och Lundberg 

(1999) har listat ett antal allmänna principer för det pedagogiska arbetet med dyslektiker. 

Dyslektiker har nytta av : 

• Tidig identifiering och tidig hjälp. 

• Fonologiskt grundarbete. 

• Direkt undervisning 

• Multisensorisk stimulering. 

• Behärskande, överinlärning och automatisering. 

• God inlärningsmiljö.  

Däremot har forskning visat att en dyslektiker inte har nytta av: 

• Att man väntar på att dyslektikern ska växa ifrån problemet. 

• Att man bara ger extra uppmärksamhet och psykoterapi. 

• Straff och hot. 

• Nedsättande kommentarer som t.ex. ”lat” ”dum” eller ”missanpassad”. 

• Auditiv och visuell perceptionsträning 

• Otraditionella metoder. 

 

Davis (1999) skriver om något som han kallar Det inre ögat. Med det menar han att när man 

betraktar en mental bild som t.ex. en dröm eller inbillad händelse så är det det inre ögat man 

ser med. Davis hävdar vidare att med det inre ögat ser man flerdimensionellt och om en 

dyslektiker lär sig att kontrollera det inre ögat ökar möjligheten att uppfatta symboler rätt. 

Davis har en rad olika övningar för hur pedagoger eller personer i den dyslektiska personens 

närhet kan underlätta en dyslektikers läsutveckling. Det räcker att man är läs- och skrivkunnig 

och har ett stort intresse för att hjälpa personen att komma över läs- skriv och 

inlärningsproblemen samt att man arbetar intensivt med den dyslektiske, helst i fem till sex 

timma per dag. Höien och Lundberg (1990) menar att läsning bara kan läras genom läsning 

och i stora mängder för att uppnå en automatiserad avkodning som är ett kriterium för att 

kunna läsa flytande. Många undersökningar har visat att goda förebilder t.ex. föräldrar eller 

pedagoger som läser för barnet eller själva tycker om att läsa kan stärka barnet i dess 

läsutveckling. Genom att utgå från barnets behov och nyfikenhet och anpassa böcker och 

material till den enskilda individen samt att ge mycket beröm och uppmuntran för att stärka 

självförtroendet stärker man barnets läslust.   
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3.5 Effekter av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

Gillberg och Ödman(1994) menar att utan tidig diagnos är risken stor för psykiskt lidande, 

lågt självförtroende, depression och till och med antisocial utveckling. Höien och Lundberg 

(1991) hävdar att ett tidigt nederlag i skolan vad det gäller läsning och skrivning skapar alltid 

svårigheter som går långt över området för misslyckandet. Många undersökningar har visat att 

flera beteendestörningar kan ha sin grund i dyslexi. Författarna understryker dock att det inte 

gäller alla med dyslexi, men att det bör betonas att det är ett vanligt problem. Arnqvist (1993) 

skriver att problem med den första läsinlärningen leder till sämre självkänsla, vilket försvårar 

inlärningen ytterligare. Det blir en ond cirkel, där den negativa självkänslan leder till att man 

misslyckas med uppgifter och tron på sig själv blir ännu sämre. Han betonar även att man bör 

uppmärksamma dessa behov som barnet har så tidigt som möjligt. Ronald D Davis (1999) 

anser att dyslexi är en gåva och pekar på några av de grundläggande talanger som delas av 

dyslektiker: 

 

• De kan utnyttja hjärnans förmåga att skapa och förändra varseblivning 

• De är mycket uppmärksamma på omgivningen. 

• De är nyfiknare än genomsnittet. 

• De tänker mestadels i bilder istället för ord. 

• De har stark intuition och är mycket insiktsfulla. 

• De tänker och uppfattar sin omgivning med alla sinnen (flerdimensionellt) 

• De kan uppleva idéer som verklighet. 

• De har livlig fantasi 

 

Om inte dessa åtta grundläggande anlag undertrycks eller motarbetas av föräldrar eller 

undervisning så kommer det att resultera i två karaktärsdrag nämligen högre intelligens och 

kreativ förmåga utöver det vanliga. Då kan den största dyslektiska gåvan blomstra och bidra 

till att bli överlägset skicklig i någonting t.ex. som att Einstein var en duktig fysiker och Walt 

Disney`s talang var konst. Gillberg och Ödman (1994) menar däremot att bilden av 

dyslektiker ofta romantiseras och syftar då på att det ofta framställs som att alla personer med 

dyslexi är mycket högt begåvade.   
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3.6 Den sydafrikanska skolan 
I Sydafrika går de allra flesta barn de 9 obligatoriska skolåren. Åtta av tio barn går vidare till 

sjunde klass. Det kostar pengar att gå i skolan, summan kan variera i hög utsträckning från 

några hundralappar till flera tusen beroende på om skolan är statlig eller privat. Det 

förkommer att föräldrarna ej har råd att betala skolavgiften, skoluniform och böcker vilket då 

gör att barnet ej går i skolan. De svarta barnen får den sämsta undervisningen då arvet från 

apartheid lever kvar i hög grad i Sydafrika. Antal elever per klass varierar väldigt mycket. I 

genomsnitt går det ca.35 elever i en klass, men på landsbygden kan klasserna vara så stora 

som upp till 150 elever i en klass. 87 % av männen och 85, 7% av kvinnorna över 15 år är 

läskunniga. (www.afrikagrupperna.se) 

 

 

3.7 Sydafrikanska läroplanen 
Vad säger då den sydafrikanska läroplanen? Jag har valt att studera vilka krav som ställs på 

eleverna i år 1, då det är den klass där man arbetar mest med läs- och skrivinlärning. 

 

Revised National Curriculum Statement Grade 1 

 
Learning Outcome 3:  Reading and Viewing 
The learner will be able to read and view for information and enjoyment, and respond 
critically to the aesthetic, cultural and emotional values in texts. 
 
Learning Outcome 4:  Writing 
The learner will be able to write different kinds of factual and imaginative texts for a wide 
range of purposes. 
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4 Resultat 
Jag har valt att redovisa mitt resultat genom att utgå från intervjuerna och sammanställa min 

forskning under de olika rubrikerna som genomlöper hela arbetet för att på ett så tydligt sätt 

som möjligt redogöra vad som kom fram under mina intervjuer med Zokie och Midas. 

 

 

4.1 Läsinlärning 
Båda lärarna använder sig av samma metod när de lär barnen att läsa och skriva. De börjar 

med att använda sig av en konversationsplansch som t.ex. kan vara en bild på en familj där det 

sker diverse situationer på bilden. Det kan vara en man som hälsar, en hund som springer eller 

liknande. Barnen får berätta vad de ser och lärarna ställer frågor till barnen som driver 

eleverna att svara i meningsform. Meningarna barnen säger, skrivs på tavlan så att eleverna 

ser att det man säger kan skrivas ned i ord. Därefter används en lärobok där barnen skriver 

ned meningarna som står på tavlan. För att lärarna ska veta att barnen förstår det de skrivit, 

ritar de bilder till varje mening. Båda lärarna grundar valet av denna läs- och 

skrivinlärningsmetod på att det är det som är det mest naturliga för barnen. I vardagen pratar 

man i meningar och därför är denna metod bra då den är verklighetsförankrad. Både Zokie 

och Midas påpekar betydelsen av att barnen koncentrerar sig på det de gör så att de på sätt har 

möjligheten att lära. 

 
 
4.2 Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
 
Zokie visste vad innebörden av dyslexi var och förklarade att det var ett ord för läs- och 

skrivsvårigheter. Midas kände inte igen ordet dyslexi, men när jag förklarade innebörden 

visste hon vad det innebar och berättade att hon hade haft elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

 

4.3 Diagnostisering och symtom  
 Zokie berättar att möjligheten att få specialisthjälp finns. Det finns personer som är speciellt 

utbildade för att arbeta med barn som har särskilda behov. Dessa specialister som kallas 

remedial advicers( =specialpedagog), kommer inte till skolan om inte ett problem rapporteras. 

Zokie upplevde att det kunde vara svårigheter att få stöd ifrån dessa personer då de 
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ifrågasätter hur lärarna på skolan kan veta att en elev har svårigheter. Lärarna måste ha bevis 

för att påvisa att eleven inte klarar av det som klassrumssituationen kräver. Remidial advicers 

utför tester på eleverna som bara får utföras av dem för att kontrollera individens svårigheter 

och om det verkligen stämmer att eleven har svårigheter över huvudtaget.  

 

 

Zokie vill att hennes elever ska ha uppnått de grundläggande målen när de lämnar hennes 

klass, så att de inte får svårigheter i nästa klass. Om en elev ska gå om en klass måste 

föräldrars godkännande ges. Eleverna ska åtminstone kunna läsa, skriva och förstå vad som 

krävs av dem när de blir tilldelade en uppgift. Midas anser att man kommer mycket lång med 

sina elever om man lär känna dem på djupet. Hon rekommenderar att observera varje individ 

så att man som lärare kan se vad just den eleven har svårigheter med och hur du på så vis kan 

hjälpa honom/henne. Om man känner sina elever väl vet man hur man ska hantera dem när 

det uppstår olika typer av problem. 
 

 

4.4 Åtgärder och pedagogens roll 
 Både Midas och Zokie anser att det är viktigt att komma ihåg att barn är olika och de är bra 

på olika saker. De hävdar att man måste komma ihåg att även om barnet inte kan läsa så kan 

han eller hon vara bra på någonting annat. Genom att motivera barnet baserat på vad barnet är 

duktigt på stärker man eleven och förbättrar dennes självförtroende och det är oerhört viktigt 

för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Zokie menar att man som lärare måste ha 

tålamod. Hon tror att det är viktigt att få tid att vara ensam med eleven och låta eleven göra 

vad den vill i sin takt utan att hon påskyndar och stressar eleven. Hon tycker att det är viktigt 

att inte skämma ut eleven/eleverna med svårigheter i klassen att man som pedagog är öppen 

och låter barnen komma nära för då anser hon att det är lättare att få barnen att prova på något 

som den kanske egentligen inte riktigt vågar och på så vis bli stärkta sig själva. 

 

Det första som görs för de elever som inte förstår sättet att läsa, är att bildläsning introduceras. 

Bildläsning innebär att det inte är några ord med utan bara bilder som används. Man låter 

barnen ”läsa” i en bok med bilder och de läser det de tror att det står. Hon lockar barnen att 

”läsa” det som bilderna uttrycker och baserat på hur eleven ”läser”, ser man vilka som har 

svårigheter. På så vis har pedagogen möjlighet att se vilka som förstår bilden. Eleven kanske 
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säger något som inte alls hör ihop med bilden, då vet man att detta barn har problem med 

läsningen. Genom att genomföra ytterligare tester undersöker man då om barnet har läs- och 

skrivsvårigheter säger de intervjuade. Om barnet läser något helt annat än det som bilden 

handlar om vet man att barnet har ett mentalt handikapp och man kan då remittera barnet till 

ett ställe där det får mer hjälp.   

 
 

Zokie menar att det är viktigt för varje barn att få individuell uppmärksamhet. Ibland finns 

dock inte möjligheten att se varje individ och vad just den individens behov är beroende på att 

klasserna är för stora. I hennes nuvarande klass går det 35 elever. Det är ett väldigt stort antal 

elvever säger hon, särskilt eftersom de går i första klass. Zokie hävdar att de små barnen 

behöver alltid den där särskilda uppmärksamheten då man som lärare blir en som en 

extraförälder för dem. 20 elever skulle vara mer lätthanterligt. Det är också en stor siffra men 

det skulle underlätta till stor del för då kan du mycket lättare se varje elev och vad hon eller 

han behöver hjälp med. Midas anser att innan hon som lärare ger upp en elev som har läs- och 

skrivsvårigheter måste man ha försökt allt man kan med dessa barn. Lärarna på den skola som 

hon arbetade på hjälptes åt när det uppstod problem med ett barn. Då kunde någon utav de 

andra lärarna försöka att lära det barnet att läsa och skriva. Barnet blev skickat från en lärare 

till en annan, från en lärare till en annan så att de på det viset kunde diagnosticera det 

egentliga problemet. Ibland när ett barn hade problem skickade vi det barnet till en psykolog, 

fast det är inte så vanligt i de skolorna med svarta elever utan det sker mest på de skolorna 

med vita elever. Vissa lärare kan få hjälp med hur de kan arbeta vidare med de barn som har 

svårigheter, fast det är inte särskilt vanligt. I början på Midas lärarkarriär hade hon klasser 

med 50 elever. Hon lade upp undervisningen på så sätt att 25 barn fick komma på 

förmiddagen och 25 på eftermiddagen eftersom hon ville ha möjligheten att se alla barn. Efter 

en månad bytte hon så att förmiddagsgruppen fick gå på eftermiddagen och tvärtom så att det 

skulle vara rättvist. Midas menar att det som är viktigt är att man måste uppmuntra barnen och 

stötta alla, även de som inte är kapabla att lära. Man får inte trycka ned de barnen som har det 

svårt i skolan utan uppmuntra dem på alla sätt som finns.  

 

Hon tror att när man har en normalstor klass på 32 elever så är det möjligt att se alla elever, 

speciellt eftersom de grupperas. Man blandar de dumma, de långsamma och de smarta med 

varandra så att inte de långsamma eleverna är samlade i en grupp, säger Midas. När man ger 
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dem en uppgift låter man eleverna få diskutera, så att de som har svårt för sig får hjälp ifrån 

de andra. Man bearbetar en grupp i taget på ca. åtta elever så att läraren har möjlighet att se 

alla barn. Sen tar man nästa grupp och nästa… 

 
 

4.5 Effekter av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 
Zokie anser att det är oerhört viktigt för alla individer att kunna läsa och skriva för att kunna 

ha möjligheten till ett självständigt liv och inte vara beroende utav andra människor i 

vardagen. Det förekommer att elever har hoppar av skolan och blivit gatubarn på grund av sin 

oförmåga att läsa och skriva samt att det inte har blivit uppmuntrade av sina föräldrar att 

fullfölja sin skolgång. Vanligast är att de har hoppat av skolan i åldrarna 10-12 år. Midas 

anser att bara för att en person inte kan läsa eller skriva innebär det inte att det är slutet på den 

personens liv. Varje människa måste uppmuntras med de tillgångar och egenskaper som 

personen i fråga är bra på. Midas berättade om en känd cricketspelare i Sydafrika som varken 

kunde läsa eller skriva, men det hade gått bra för honom i alla fall därför han hade tagit vara 

på det som han var bra på. En del barn får man behålla i sin klass ett extra år för att de är 

långsamma att lära sig saker berättar hon. 
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5 Analys och diskussion 

 

5.1 Läsinlärning 
Davis (1999) tar i sin bok upp att läsning är en utav de mest komplicerade funktioner vår 

hjärna kan åstadkomma och att det kan vara svårt att komma ihåg hur det kändes att lära sig 

läsa för dem som redan kan det. Under min studietid har jag flera gånger fått höra att lärarens 

dilemma är att kunna se det svåra i det självklara. Detta är något som jag ständigt har i 

tankarna då jag träffar barn som har svårigheter eller gör något för första gången och uppfattar 

det som svårt. Detta gäller egentligen för alla människor oavsett om man är barn eller vuxen. 

Med ett sådant förhållningssätt tycker jag att man kommer oerhört långt i sin utveckling som 

både människa och lärare, i det verkliga livet och i sin yrkesroll.  

 

Arnqvist (1993) tar i sin bok upp LTG- metoden som en läsinlärningsmodell. LTG- metoden 

utgår från barnets egna erfarenheter. Ordvalet görs av barnen själva. Eleverna och läraren 

skriver en kortare berättelse tillsammans. Utifrån berättelsen analyserar man orden för att 

identifiera de enskilda bokstäverna. I mina intervjuer frågade jag kvinnorna hur de lär 

eleverna att läsa. De svarade då att de använder sig utav en konversationsplansch som är en 

bild på t.ex. en familjesituation. På bilden kan det vara någon som hälsar, springer eller går. 

Eleverna får beskriva bilden och läraren skriver upp de meningar som barnen säger på tavlan 

så att de får förståelsen att det som sägs kan skrivas ned i ord. Barnen får sedan själva skriva 

ned meningarna och rita bilder som passar till varje mening för att läraren ska kunna se att 

barnen har förstått vad de skriver. Jag tycker att denna läsinlärningsmodell påminner om 

LTG- metoden då de båda utgår från eleverna och deras verklighet. Genom att 

verklighetsförankra läs- och skrivinlärningen tror jag att den blir mycket mer intressant för 

barnen och oftast lär man sig bättre när man tycker att saker är intressant. De svårigheter jag 

kan se med denna läsinlärningsmodell är om det kan vara svårt för läraren att verkligen se att 

barnen förstår det de gör. Det känns om att för det kan vara lätt för eleverna att titta på vad 

kompisen gör och skriver och då är det nästintill omöjligt för läraren att kunna se om eleven 

förstår det den gör.  

 

Stadler (1998) menar att diskussionen kring val av läsinlärningsmetod inte har gett någon 

positiv utveckling och att det är nästintill omöjligt att utröna vilken läsinlärningsmodell som 

är den bästa. Det verkar vara så att det handlar det om vilka egenskaper och kunskaper läraren 
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har och inte vilken metod som man väljer att lära ut läsning och skrivning med. Hon menar att 

en pedagog alltid ska utvärdera sitt arbete och om eleverna lär sig det de ska, samt fråga sig 

själv vad man gör och varför man gör det i undervisningssituationerna. En anledning till att 

jag har valt att inte gå in så mycket på läsinlärningsmodeller i min uppsats är just med 

hänvisning till vad Stadler skriver. Även jag har den uppfattningen att det handlar mer om 

läraren och dennes egenskaper än om den läsinlärningsmetod man väljer om eleverna lär sig 

det de skall. En anledning till att man har diskuterat läsinlärningsmetoder i så stor 

utsträckning kanske beror på att det är lättare att peka ut att det är brister på en metod och inte 

lärarens pedagogik. Man kanske ska satsa på att utveckla och stärka lärares självförtroende 

istället för att stirra sig blind på vilken läsinlärningsmetod man bör välja.  

 

 

5.2 Dyslexibegreppet 
Under mina intervjuer frågade jag båda lärarna om de visste vad dyslexi var. Zokie visste vad 

det var och berättade att hon haft flera elever med de svårigheterna som dyslexi kan innebära. 

Midas kände dock inte till ordet, men när jag förklarade vad det betydde berättade även hon 

att hon haft elever med de svårigheterna.  

 

Under min inläsning av den litteratur jag har använt mig av i detta arbete märkte jag att det 

fanns vissa svårigheter i om hur man skulle använda begreppen dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter. Frisk (Frisk i Ericson, 2001) menar att dyslexi är en centralnervös språklig 

funktionsstörning som påverkar förmågan att lyssna till och uppfatta språket rätt. Det är 

nödvändigt att skilja dyslexin från andra former av läs- och skrivsvårigheter, då det finns 

typer av dessa svårigheter som kan vara till följd av sjukdom, intellektuell kapacitet, brister 

hos pedagogen eller emotionella/sociala problem. Enligt Persson och Ödman (1997) är läs- 

och skrivsvårigheter ett samlingsord för alla typer av svårigheter med att stava, läsa och skriva 

inklusive dyslexi. Detta har gjort att jag har blivit lite förvirrad i hur jag ska använda 

begreppen i mitt arbete då en del forskare å ena sidan säger att läs- och skrivsvårigheter är ett 

samlingsord för alla typer av läsning och skrivning medan en del forskare å andra sidan 

hävdar att man inte ska använda sig av ordet läs- och skrivsvårigheter när man menar dyslexi. 

Med denna oenighet i forskarkåren har jag därför valt att i mitt arbete, använda mig av båda 

begreppen. Kanske blir det en aning förvirrande, men det känns som den bästa lösningen för 

mig. Anledning till att detta var svårt för mig kanske beror på att det inte finns något enkelt 
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svar på vad dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter är. Gillberg och Ödman (1994) skriver att det 

saknas en internationell överenskommelse över vilka diagnoskriterier som gäller för dyslexi. 

En förklaring till det kan vara att det är ett så stort ämne och det därför är svårt att placera 

dyslexin i ett visst fack då det kan föra med sig så mycket mer än svårigheter med ord som 

t.ex relationsstörningar och andra social problem. Höien och Lundberg(sid.12.1999) menar 

däremot om att det finns just en allmänt omfattande och accepterad definition av dyslexi som 

fastslogs 1968 i World Federation of Neurology Frisk som lyder: 

 

”a disorder manifested by difficulty learning to read, despite conventional instruction, 

adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent upon fundamental 

cognitive disabilities wich are frequently of constitutional origin.”  

 

   Det finns oerhört mycket litteratur skrivit om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och i de 

flesta böcker jag har läst kan man hitta just denna definition av vad dyslexi är. Gillberg och 

Ödman menar att det saknas en internationell överenskommelse över vilka kriterium som 

gäller för att man ska diagnosticeras med dyslexi. Vad detta kan bero på har jag mina tankar 

kring. Kanske kan det vara så att på grund av att alla människor är olika oavsett om man har 

dyslexi eller inte, kan det vara svårt att placera en dyslektisk person i samma fack som en 

annan dyslektisk person då deras förmåga att läsa och skriva kan variera i stor utsträckning i 

förhållande till varandra trots att de har samma diagnos. 

 

 

5.3 Diagnostisering och symtom  
Zokie berättade att de har specialpedagoger som kommer till deras skola och kan hjälpa 

lärarna med de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Zokie kände dock att hon inte fick så 

mycket hjälp av dessa specialpedagoger, då de ifrågasätter läraren och hur denne kan veta att 

en elev har svårigheter. Specialpedagogerna kommer enbart till skolan om ett problem har 

rapporterats.  
 
Det finns en rad olika symtom på dyslexi men enligt Höien och Lundberg (1999) är de mest 

framstående symtomen av dyslexi problem med rättskrivning och ordavkodningen, 

anledningen till det tros bero på svaghet i det fonologiska systemet. Gillberg och Ödman 

(1994) understryker betydelsen av att diagnostisera dyslexi. Han menar att när diagnosen 
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ställts och utredning görs är det ett tecken på att man tagit itu med problemet och kan då sätta 

in lämpliga åtgärder. Om jag tolkar Gillberg och Ödman så låter de som att det är först när 

man har fått en diagnos som man kan göra något åt svårigheterna. Jag kan tycka att det är en 

aning skrämmande om verkligheten är sådan då det är många som får sin diagnos sent i livet 

och om de då inte har fått hjälp att hantera sina svårigheter tror jag att det mycket väl kan leda 

till dåligt självförtroende så som Höien och Lundberg (1999) menar och mycket svårare 

konsekvenser än så. Det är av större vikt att se till symtomen än till diagnosen anser jag.  

Ibland kan jag känna att vi människor har ett så stort behov av att placera individer i olika 

fack. Då syftar jag på just dyslexi och läs- och skrivsvårigheter och att vi i Sverige, eller 

västvärlden kanske jag bör kalla det, ständigt ska peka ut de personer som har svårigheter med 

vissa saker. Jag kan känna stor frustration över detta, trots att jag själv har ett behov av 

placera människor i fack. Det är kanske ett sätt att förstå omvärlden på. Jag kan tycka att kan 

inte människor bara få vara, med sina fel och brister utan att någon ska peka ut vad du har 

svårt med. Självklart har alla människor fel och brister och man måste kunna se bristerna för 

vad de är och hjälpa utifrån dem, men inte på grund av dem. 

 

 

5.4 Åtgärder och pedagogens roll  
Gillberg och Ödman (1994) menar att det enda som verkligen hjälper en person med läs- och 

skrivsvårigheter att kunna utveckla sin läsning och skrivning är just genom at läsa och skriva. 

Jag tror att det kan ligga något i det även om jag kan tänka mig att det är väldigt svårt för en 

dyslektisk person att ständigt tampas med det som denne har svårigheter med. Höien och 

Lundberg(1999) har listat ett antal allmänna principer för det pedagogiska arbetet med 

dyslektiker. Dyslektiker har nytta av: 

• Tidig identifiering och tidig hjälp. 

• Fonologiskt grundarbete. 

• Direkt undervisning 

• Multisensorisk stimulering. 

• Behärskande, överinlärning och automatisering. 

• God inlärningsmiljö.  

Däremot har forskning visat att en dyslektiker inte har nytta av: 

• Att man väntar på att dyslektikern ska växa ifrån problemet. 

• Att man bara ger extra uppmärksamhet och psykoterapi. 
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• Straff och hot. 

• Nedsättande kommentarer som t.ex. ”lat” ”dum” eller ”missanpassad”. 

• Auditiv och visuell perceptionsträning 

• Otraditionella metoder. 

 

Både Midas och Zokie anser att det är viktigt att komma ihåg att barn är olika och de är bra på 

olika saker. De hävdar att man måste komma ihåg att även om barnet inte kan läsa så kan han 

eller hon vara bra på någonting annat. Genom att motivera barnet baserat på vad barnet är 

duktigt på stärker man eleven och förbättrar dennes självförtroende och det är oerhört viktigt 

för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Jag tycker att det synsätt som dessa kvinnor 

förmedlar angående läs- och skrivsvårigheter är så himla äkta. De utgår inte från några böcker 

när de säger detta utan från sina verksamma år som lärare och hur de ser på sina elever i stort. 

Jag tror att genom att sätta fokus på varje barns positiva egenskaper kommer de att få styrkan 

att våga prova olika saker som de kanske inte skulle våga om de ständigt är rädda för att 

misslyckas.  

 

Zokie berättar att det första som görs för de elever som inte förstår sättet att läsa, är att 

bildläsning introduceras. Bildläsning innebär att det inte är några ord med utan bara bilder 

som används. Man låter barnen ”läsa” i en bok med bilder och de läser det de tror att det står. 

Zokie lockar barnen att ”läsa” det som bilderna uttrycker och baserat på hur eleven ”läser”, 

ser man vilka elever som har svårigheter. På så vis har pedagogen möjlighet att se vilka som 

förstår bilden. Eleven kanske säger något som inte alls hör ihop med bilden, då vet man att 

detta barn har problem med läsningen. Genom att genomföra ytterligare tester undersöker 

man då om barnet har läs- och skrivsvårigheter. Jag tror att detta är en jättebra övning att göra 

med alla elever, inte bara de som har läs- och skrivsvårigheter då de får möjlighet att både tala 

och använda sin fantasi inom rimliga gränser. Zokie och Midas uppfattade de stora klasserna 

som ett hinder till att ha möjligheten att ge varje barn individuell uppmärksamhet. Det kan jag 

förstå när klasserna är så stora som upp till 35 elever och bara en lärare. Jag får ändå känslan 

att de gör det bästa av situationen och delar in eleverna i grupper och den övriga klassen får 

arbeta självständigt när läraren undervisar i de mindre grupperna. 
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5.5 Effekter av dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 
 Gillberg och Ödman(1994) menar att utan tidig diagnos är risken stor för psykiskt lidande, 

lågt självförtroende, depression och till och med antisocial utveckling. Höien och Lundberg 

(1991) menar att många undersökningar har visat att flera beteendestörningar kan ha sin grund 

i dyslexi. Författarna understryker dock att det inte gäller alla med dyslexi, men att det bör 

betonas att det är ett vanligt problem. Arnqvist (1993) skriver att problem med den första 

läsinlärningen leder till sämre självkänsla, vilket försvårar inlärningen ytterligare. Det blir en 

ond cirkel, där den negativa självkänslan leder till att man misslyckas med uppgifter och tron 

på sig själv blir ännu sämre. Jag kan verkligen förstå att de personer som har dyslexi ständigt 

har fått slåss mot sig själva och verkligen syna sina brister och tillkortakommanden på ett helt 

annat sätt än en person som inte har läs- och skrivsvårigheter. Att själförtroendet och 

självkänslan försämras blir ju därför, tyvärr en mycket negativ effekt av dyslexi. Midas anser 

att bara för att en person inte kan läsa eller skriva innebär det inte att det är slutet på den 

personens liv. Varje människa måste uppmuntras med de tillgångar och egenskaper som 

personen i fråga är bra på. Jag tror att med det synsättet i tankarna kan man komma väldigt 

långt och stärka självförtroendet och självkänslan hos de individerna med läs- och 

skrivsvårigheter och på så vis få dem att våga kämpa vidare. 

 

Ronald D Davis (1999) anser att dyslexi är en gåva och pekar på några av de grundläggande 

talanger som delas av dyslektiker: 

 

• De kan utnyttja hjärnans förmåga att skapa och förändra varseblivning 

• De är mycket uppmärksamma på omgivningen. 

• De är nyfiknare än genomsnittet. 

• De tänker mestadels i bilder istället för ord. 

• De har stark intuition och är mycket insiktsfulla. 

• De tänker och uppfattar sin omgivning med alla sinnen (flerdimensionellt) 

• De kan uppleva idéer som verklighet. 

• De har livlig fantasi 

 

Om inte dessa åtta grundläggande anlag undertrycks eller motarbetas av föräldrar eller 

undervisning så kommer det att resultera i två karaktärsdrag nämligen högre intelligens och 

kreativ förmåga utöver det vanliga. Då kan den största dyslektiska gåvan blomstra och bidra 
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till att bli överlägset skicklig i någonting t.ex. som att Einstein var en duktig fysiker och Walt 

Disney`s talang var konst. Jag tycker att denna tanke på något vis skulle kunna vara ganska så 

befriande på något underligt sätt. Visst vore det en underbar effekt om alla personer med 

dyslexi har ett mycket högre intellekt än andra människor, men jag tror att det kan vara 

ganska farligt att säga att en hel grupp, även om det är en minoritet står högre upp på den 

intelligenta skalan än andra. Tilläggas bör kanske att Ronald D. Davis själv är dyslektiker. 

Gillberg och Ödman (1994) menar däremot att bilden av dyslektiker ofta romantiseras och 

syftar då på att det ofta framställs som att alla personer med dyslexi är mycket högt begåvade.   

 

Zokie berättade att det finns de barn som hoppar av skolan till följd av sina läs- och 

skrivsvårigheter. De barnen har inte heller fått det stöd och den motivation de behöver ifrån 

sina föräldrar enligt henne. Jag tror att orsaken till att dessa barn hoppar av grundar sig 

mycket djupare än att enbart läs- och skrivsvårigheter är en faktor till att de avslutar skolan.   

 

 

5.6 Diskussion kring genomförandet av min studie 
 Jag tycker att intervjuerna gick bra och jag fick verkligen fram de två lärarnas uppfattning 

kring läs- och skrivsvårigheter. Jag tycker att jag kanske borde ha fått fram mer om hur de ser 

på läroplaner och kursplaner och om det påverkar hur de arbetar med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Det skulle ha varit intressant att ha besökt fler skolor i Sydafrika utanför den 

ort där jag gjorde min skolpraktiken i Sydafrika, så att jag kunde ha fått en ännu djupare 

förståelse kring synsättet på läs- och skrivsvårigheter i Sydafrika. Kanske påverkas mitt 

resultat av att jag gärna romantiserar vistelsen i Sydafrika och att det var ett så underbart land 

med underbara människor och det då är svårt att förhålla sig objektivt. Jag valde att skriva 

mitt arbete när jag kom hem ifrån Sydafrika, jag hade läst lite litteratur om det ämne som jag 

ville veta mer om och hade mina intervjufrågor klara innan jag åkte, men tidsmässigt skulle 

jag ha påbörjat mitt arbete tidigare så att inte stressfaktorn hade varit så hög att få arbetet 

klart. Om jag skulle forska vidare i detta ämne skulle det vara mycket intressant att göra en 

jämförelse på pedagogernas arbetssätt med elever som har läs- och skrivsvårigheter i Sverige 

och Sydafrika. 
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5.7 Slutsats 
Jag har i denna undersökning kommit fram till att pedagogernas synsätt på elever med läs- 

och skrivsvårigheter i Sydafrika är att de sydafrikanska lärarna fokuserar på de egenskaper 

och möjligheter varje barn innehar och på så vis motiverar sina elever att våga prova på nya 

saker även om de stött på problem tidigare. Lärarna ser det positiva i varje elevs unika person 

och att värdet i att vara människa inte ligger i om man har läs- och skrivsvårigheter eller inte. 

Tilläggas bör även att de som jag intervjuade var förtrogna med problematiken kring läs- och 

skrivsvårigheter och gav därför mig möjligheten att kunna förstå pedagogernas uppfattning 

om läs- och skrivsvårigheter i Sydafrika 
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