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Abstract 

 
Difficulties in reading and writing/dyslexia are a great problem to many in our society and 

especially for teachers in the schools. I have with this work among other things selected to 

present reasons, different methods and what the governing documents say about reading and 

writing difficulties/dyslexia. The aim with my survey was to find out what governs teachers´ 

choises of method or approaches then they work with reading and writing diffulties/dyslexia.  

I wanted to find out if there were some aspects that had importance for their choises. In order 

to find out this I selected to do personal, qualitative surveys with three teachers in 4-6 grades. 

My results showed that most choises are governed of the teachers proceeding from the pupil´s 

knowledge and difficulties. Every one of my respondents tried to offer adapted and partially 

varying education for students with reading and writing difficulties/dyslexia. My view is that 

the teachers experience and handles the education situation with students that has reading and 

writing difficulties in a good way despite their varied knowledge about the subject. My 

conclusions showed that it is important to proceed from the students and to listen to both 

student and parents in order to get an optimum education situation. It is important to intend 

that nobody is alike and can therefore not get same help as somebody else. 
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Sammanfattning 
 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett stort problem för många i vårt samhälle och inte minst 

för pedagoger ute i skolorna. Jag har med detta arbete bland annat valt att presentera orsaker, 

olika metoder och vad styrdokumenten säger om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Syftet med 

min undersökning var att ta reda på hur pedagogerna valde metod eller arbetssätt då de 

arbetade med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag ville ta reda på om det fanns 

några aspekter som hade betydelse för deras val. För att ta reda på detta valde jag att göra 

personliga, kvalitativa intervjuer med 3 pedagoger i år 4-6. Mina resultat visade att de flesta 

val styrs av att pedagogen utgår från elevens kunskaper och svårigheter. Alla mina 

respondenter försökte erbjuda anpassad och delvis varierande undervisning för elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Min uppfattning är att pedagogerna upplever och hanterar 

undervisningssituationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett bra sätt 

trots deras skiftande kunskaper om ämnet. Mina slutsatser visade att det är viktigt att utgå från 

eleven och lyssna på både elev och förälder för att få en optimal undervisningssituation. Det 

är viktigt att tänka på att ingen är den andre lik och kan därför inte få samma hjälp som en 

annan. 

 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, styrdokument, lärare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete handlar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag har valt att inrikta mig på detta 

eftersom jag finner detta mycket intressant och viktigt dels på grund av mitt kommande yrke 

men även för att jag har kommit i kontakt med det i min vardag, i min familj och under mina 

praktikperioder. Jag vill försöka väcka läsarnas tankar och funderingar om läs- och 

skrivsvårigheter och öka deras insikt om dessa svårigheter. Min tanke är att läsaren ska finna 

detta arbete intressant och lärorikt då läs- och skrivsvårigheter och är en aktuell fråga i vår 

vardags- och skolmiljö. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett stort problem för samhället då 

det nästan finns minst en elev i varje klass som har dessa svårigheter skriver Gillberg och 

Ödman (1994).  

 

I dagens samhälle krävs det att man är läs- och skrivkunnig för att man ska kunna hänga med i 

utvecklingen, informationen om vad som händer, (nyheter i TV), kunna skaffa sig en 

utbildning och få ett arbete. Har man inte dessa kunskaper kommer detta att bli oerhört svårt 

för den berörde. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att se till att alla elever får allt stöd och 

all undervisning som behövs för att de ska kunna klara av sin skolgång. För att detta ska vara 

möjligt måste pedagogerna vara utbildade för sin roll och ha kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter, de måste kunna göra ett bra och aktivt val av alla de metoder och arbetssätt, 

som finns så att eleven känner att den får all den hjälp den har rätt till.  

 

Idag finns det ett stort utbud av metoder och arbetssätt som utövas av pedagoger i skolan. Av 

alla dessa metoder och arbetssätt borde det finnas någon eller några som passar de elever som 

har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Det är säkert inte lätt att välja rätt metod så att 

eleven får rätt hjälp för sin svårighet. 

 

Jag kommer i mitt arbete att definiera begreppen, ta upp olika orsaker och jämföra några 

metoder. Jag ska även intervjua några pedagoger ute i skolorna för att få veta hur de arbetar 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte med detta arbete är att utifrån min utvalda litteratur få ökad kunskap inom området 

läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag har valt att rikta in mig på elever i mellanstadiet då 

jag är intresserad av att arbeta med elever i dessa åldrar. Jag kommer därför att göra 

undersökningar vilka ska resultera i beskrivningar om hur pedagogerna väljer metod eller 

arbetssätt. Med metod menar jag de färdiga modeller som finns att tillgå, som t.ex. 

ljudningsmetoden. Arbetssätt kan definieras som ett sätt då pedagogen sätter ihop sin egen 

modell utifrån eget intresse och kunnande. Undersökningen ska även visa resultat gällande 

vad som styr dessa val. Mitt huvudsyfte blir således att ta reda på hur pedagogerna väljer 

metod eller arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 -  

2 Litteraturgenomgång 
Litteraturen har varit en viktig del av mitt arbete om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag har 

i mina litteraturstudier valt böcker från flera olika forskare för att få ett så brett perspektiv 

som möjligt. Litteraturstudierna har varit nödvändiga för att skaffa kunskap och skapa tankar 

och frågeställning hos mig. Litteraturdelen är indelad i kapitel som kommer att handla om 

definitioner, om några olika problem och orsaker som kan finnas. Kapitlen kommer även att 

ta upp om skolans uppdrag och skyldigheter och om hur viktig lärarens kompetens är. Den 

sista delen av litteraturgenomgången kommer att handla om att välja och följa en metod och 

avslutningsvis om några metoder eller alternativ. 

 

2.1 Definitioner av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Lindell (1996) skriver att läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt, då det gemensamma 

är att ha någon form av problem vid just läsning och skrivning. Det finns även en specifik 

form av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Själva ordet dyslexi kommer från grekiskans 

dyslexia och är bildat av grekisk dys (svår) och lexis (tal, ord).  Synonymt uttryck är t.ex. 

speciella (specifika) läs- och skrivsvårigheter eller läs- och skrivretardering. (Madison 1998)  

 

Lindell (1996) skriver vidare att denna specifika form kan utredas endast av en läkare som då 

kan ge svårigheterna diagnosen dyslexi. Dyslexi är ett dolt handikapp, som 

handikappklassades 1991, skriver Gillberg och Ödman (1994). Detta handikapp syns inte och 

är ofta skambelagt. Lundgren och Ohlis (1995) menar att läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig i att individen har svårare än normalt att 

hantera ord och bokstäver trots att han intellektuellt sett inte borde ha det. Enligt Madison 

(1998) är det vanligt att många förknippar dyslexi med nedsatt intelligens men rent 

vetenskapligt har dyslexi inte någon koppling med detta utan ska istället definieras som en 

felkoppling i nervcellerna i hjärnbarken. Det kopplar inte lika fort som vanligt skriver 

Madison (1998) Ofta hör man ordet ”man” när man talar om dyslektiker vilket enligt Lindell 

(1996) beror på att handikappet är vanligare hos män än hos kvinnor. 

 

Både Stadler (1994) och Madison (1998) skriver att en dyslektiker alltid har läs- och 

skrivsvårigheter medan en individ med läs- och skrivsvårigheter inte automatiskt behöver ha 
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dyslexi. De skriver även att vem som helst kan ha läs- och skrivsvårigheter under en tillfällig 

period. 

 

2.2 Problembilden 

Maja Witting (1986) uppfattar läs- och skrivsvårigheter med betoning på att det är vanligt att 

personen har eller får svårigheter med att förstå instruktioner, skrivna texter som en följd av 

att den både stavar och läser sämre än de utan läs- och skrivsvårigheter. Andra problem som 

kan finnas med i bilden är att personen tappar bort vokaler, kastar om vissa bokstäver, missar 

ändelser när den läser, läser fel på småord eller har symbolsvårigheter. 

 

Witting (1986) skriver vidare att om symbolfunktionssvårigheterna får kvarstå under en 

längre tid är risken stor att de negativa känslor som är förknippade med läsning och skrivning 

sprider sig till fler och fler områden och till sist kommer att prägla hela människan. Långsam 

läsning behöver inte betyda att eleven har symbolfunktionssvårigheter eftersom vissa elever 

behöver/vill ta god tid på sig för att kontrollera att de verkligen har läst rätt och för att läsa 

om, när de märker att sammanhanget gått förlorat. Lindell (1996) anser att eftersom läsningen 

går trögt och läshastigheten är sämre hos personer med läs- och skrivsvårigheter, finns det 

ingen ork kvar till att förstå innehållet i texten. Hon jämför det med att cykla i motvind. En 

person med läs- och skrivsvårigheter lägger ned otroligt mycket energi på själva läsandet att 

det inte finns något kvar till förståelsen. Det brukar vara svårt att genomskåda den som ett 

symtom på symbolfunktionssvårigheter, så dessa elever blir därför inte så lätt upptäckta. 

 

Att en elev inte förstår vad den läser behöver inte bero på att den har 

symbolfunktionssvårigheter. Orsaken skulle istället kunna vara att språket i läroböckerna är 

alltför komplicerat eller att eleven saknar tillräckliga förutsättningar att förstå. Det finns alltid 

anledning att granska orsakerna skriver Witting (1986). 

 

2.3 Orsaker 

Även om läs- och skrivsvårigheter utgör ett problem är det omöjligt att bestämma en 

grundläggande orsaksfaktor. Det kan finnas flera olika orsaker till varför en elev har eller får 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag ska i följande kapitel ta upp dela upp orsakerna i tre 

olika kategorier. 
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2.3.1 Språkliga/kognitiva orsaker 

Stadler (1994) skriver att forskare som forskat kring dyslexi inte har hittat något samband 

mellan dyslexi och intelligens. Däremot kan det, skriver Stadler (1994) vara lättare för en 

intelligent person att hantera sina svårigheter genom att utnyttja stavningsregler vid inlärning 

av rättstavning. Enligt Rygvold (2001) kan de språkliga orsaksfaktorerna vara både genetiskt 

och miljömässigt förankrade och förekomma på olika språkliga områden. Hon skriver att det 

inte enbart rör sig om talspråkliga färdigheter som ordförråd och satsbyggnad utan även om 

kognitiv bearbetning av språket. Ett barn måste dels vara språkligt medveten vilket innebär att 

den måste kunna lära sig att en sats kan delas upp i mindre enheter, dels att ord kan likna 

varandra genom att de rimmar eller att de börjar och slutar med samma bokstäver. Rygvold 

(2001) skriver vidare att den språkliga medvetenheten är dels en förutsättning för att förstå 

och hantera sambanden mellan talat och skrivet språk, dels en färdighet som utvecklas i takt 

med ökade färdigheter i det skrivna språket. En brist i denna medvetenhet leder till 

svårigheter att rimma, dela upp ord i språkljud, koppla ihop ljud med bokstavssymboler och 

att ljuda samman språkljud till ord. I och med skriftspråket, kommer problemen på detta 

område att ge upphov till läs- och skrivsvårigheter. 

 

2.3.2 Miljöbetingade orsaker 

Rygvold (1993) skriver att man inte vet riktigt om läs- och skrivsvårigheter kan vara ärftligt, 

men man vet säkert att miljön är en starkt påverkande faktor vad gäller läs- och 

skrivsvårigheter. Vilken omfattning läs- och skrivsvårigheter får beror på miljöfaktorer av 

olika slag. Det är enligt henne aldrig ifråga om antingen arv eller miljö. Hon menar på att det 

alltid handlar om både och. 

 

Enligt Rygvold (1993) finns det ingen enskild orsak till dyslexi och eftersom dyslexi inte är 

ett enhetligt problem utan en störning som yttrar sig på olika sätt, kommer man knappast inte 

att hitta någon grundläggande orsak. Svårigheterna är så olika att det knappast finns enbart en 

faktor som kan förklara dem alla. Klassrumsmiljö, lärartäthet, lärarbyten och hemförhållanden 

är s.k. miljöbetingade orsaker som kan påverka läs- och skrivsvårigheterna. Stadler (1994) 

anser att en dålig självbild, som orsakats av hur andra ser på en, lågt egenvärde eller ständiga 

misslyckanden i skolan eller hemmet kan vara bidragande orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Stadler (1994) menar att många elever gör sig osynliga och vill inte visa sitt 
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handikapp eller så gör det tvärtom, blir pajas. Eftersom dyslektiker oftast möts av oförståelse, 

kan detta enligt Stadler (1994) resultera i att problemet får en psykisk karaktär. 

 

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan många gånger vara miljörelaterade skriver 

Rygvold (1993) Ett exempel på det är att skolans inlärningsmiljö inte alltid är avpassad för 

elevens förutsättningar eller sociala situation. Enligt dem kan en elev ha motoriska problem 

och bristande minnesförmåga och självförtroende och emotionella problem som tillsammans 

med elevens försenade språkutveckling och inlärningsproblem gör att eleven får stora 

problem. Rygvold (1993) anser att orsaken till läs- och skrivsvårigheter kan bland annat vara 

att en elev har växt upp i en miljö där de vuxna inte har läst eller skrivit med sitt barn. En 

annan miljöbetingad orsak kan vara att eleven känner press på sig hemifrån om att prestera 

bra i skolan eller har föräldrar som inte bryr sig om dess skolgång. Rygvold (1993) skriver 

även att det finns elever som inte förstår varför de ska lära sig läsa och skriva. Dessa elever 

hamnar oftast i gruppen av elever med läs- och skrivsvårigheter trots att deras svårigheter 

många gånger kommer från sociala problem som t.ex. dåliga hemförhållanden eller av 

emotionella problem som kan ge dåligt självförtroende. 

 

2.3.3 Biologiska orsaker 

Lindell (1996) skriver att det är helt klart att anlagen för dyslexi är ärftligt. Det räcker att bara 

en av föräldrarna är anlagsbärare för att detta ska gå vidare i arv. Lindell fortsätter med att det 

inte är själva läs- och skrivsvårigheterna eller dyslexin som går i arv utan anlagen. Språket är 

beroende av en intim samverkan mellan olika funktioner i hjärnan, som förmågan att uppfatta 

ordens form, innehåll och ljudmässiga sammansättning, förmågan att koppla samman intryck 

med tidigare kunskaper osv. skriver Lindell (1996). Hon skriver vidare att om det finns en 

svaghet i någon av dessa funktioner blir konsekvenserna att personen får svårigheter som kan 

vara svåra att hantera, särskilt när man ska lära sig läsa och skriva. Det krävs en samverkan 

mellan flera delar, flera ”moduler” i hjärnan. Genom att studera hjärnans struktur och hur 

hjärnans olika moduler aktiveras har forskarna enligt Stadler (1994) kunnat konstatera vissa 

skillnader mellan dyslektiker och icke dyslektiker. En av orsakerna kan vara att nervceller 

som har uppstått någon gång i fosterstadiet har gått vilse. Dessa små vilsebegångna 

cellgrupper, s.k. ektopier finns där de inte borde finnas. Deras förbindelser och kopplingar till 

andra celler och cellgrupper är inte heller de vanliga. Enligt Lindell (1996) finns det finns 
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forskning som tyder på att de största cellerna i hjärnans hörsel- och synsystem har utvecklas 

något mindre hos personer med dyslexi. 

 

2.4 Skolans uppdrag 

I grundskolan gäller Lpo94. Lpo är en förkortning av Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I den anges två typer av mål för 

verksamheten i skolan. Dels uttrycks vad skolan ska uppnå, dels vad skolan ska sträva mot. 

 

De mål skolan ska sträva mot anger den allmänna inriktningen på skolans arbete. Några 

exempel på sådana mål är att arbetet i skolan ska leda till att varje elev bland annat utvecklar 

nyfikenhet och lust att lära och utvecklar ett rikt och nyanserat språk. 

 

Den andra gruppen, mål att uppnå uttrycker vad eleven minst måste ha uppnått när de slutar 

årskurs 5 eller lämnar grundskolan. Det är skolans ansvar att varje elev efter genomgången 

grundskola bland annat behärskar det svenska språket och kan läsa och lyssna aktivt och 

uttrycka tankar och idéer i tal och skrift. (Lpo94) 

 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi nämns inte specifikt i gällande lag- eller förordningstexter 

för skolan. Däremot tas ”elever med behov av särskilt stöd” och elever med särskilda behov” 

upp. I gruppen av ”elever med behov av särskilt stöd” ingår de elever som inte kommer att 

uppnå de mål som de minst ska ha uppnått i slutet av femte eller nionde skolåret eller om 

eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.  ”Elever med särskilda behov” är elever med någon 

form av handikapp, som t.ex. synskada. Elever med läs- och skrivsvårigheter ingår i dessa 

grupper. Sedan den 1 juli 2006 har det tillkommit en ändring i grundskoleförordningen. I 5 

kap. om särskilda stödinsatser i 4 kap.1§ andra stycket skollagen står det om att särskilt stöd 

ska ges till elever som har svårigheter i skolan. Det är rektorn som beslutar om dessa åtgärder 

ska vidtas. Alla åtgärder ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram där det ska framgå vilka 

behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.  

 

Både i Skollagen och i Lpo94 står det att skolan ska ta hänsyn till elever med särskilda behov. 

Om det finns risk att en elev inte kommer att kunna nå de mål som finns och ska ha uppnåtts 

efter femte eller nionde skolåret måste skolan sätta in åtgärder. Enligt Lpo94 ska skolan 

anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov vilket betyder att 
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undervisningen aldrig kan göras lika för alla då skolan ska ta hänsyn till dessa förutsättningar 

och behov. 

 

2.5 Lärarens kompetens 

Elevernas hela skolgång beror i mycket hög grad på vilken kunskap pedagogerna har om läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är viktigt för elevernas hela skolgång att pedagogerna lyckas 

upptäcka elevernas svårigheter och att de kan anpassa sin undervisning så att 

funktionsnedsättningen inte förvandlas till ett handikapp skriver Lundgren och Ohlis (1995). 

Rygvold (2001) håller med om detta då hon skriver om att undervisning inte alltid anpassas 

efter den enskilde eleven. Hon skriver vidare om att åtgärderna kan vara smala då 

undervisningsmetoderna inte alltid har varit genomtänkta. Alla pedagoger som undervisar har 

inte en specialpedagogisk kompetens vilket kan vara en avgörande faktor enligt Rygvold 

(2001).  

 

Persson (2001) delar Rygvolds tankar om specialpedagogisk kompetens Han anser att de är 

viktigt att läraren har kompetens att organisera arbetet så att hänsyn tas till elevers olika 

behov av tid, stimulans och stöd. Denna specialpedagogiska kunskap behöver inte innebära att 

alla lärare måste kunna allt om alla slags hinder. Han anser istället att lärare ska ha förståelse 

för att funktionshinder av olika slag ryms inom den vardagliga variationen av olikheter. I de 

fall då pedagogens egen kompetens inte räcker till, tycker han att pedagogen kan försöka få 

hjälp av specialpedagoger eller av andra specialister. Vidare skriver Persson (2001) att 

specialpedagogisk grundkompetens inte i första hand handlar om att ha en uppsättning 

metoder som är anpassade till olika former av funktionshinder eller störningar. Om vissa barn 

har en diagnos ska detta inte ligga i ramen för den vanliga lärarens ansvar. Enligt Persson 

(2001) är det viktiga att läraren behöver veta vilka konsekvenser detta får i gruppen eller 

klassen, för eleven självt och för klasskamraterna liksom för planering och genomförande av 

undervisning. I den specialpedagogiska grundkompetensen ligger att kunna förstå och 

reflektera och veta var stöd och experthjälp kan fås. Kravet att anpassa utbildningen till vars 

och ens förutsättningar innebär att läraren i sin planering ska utgå från det förhållande att 

eleverna befinner sig på olika nivåer i en rad avseenden. Idealet skriver Persson (2001) är att 

pedagogen anpassar sitt stoff och arbetsformer på ett sådant sätt att varje elevs behov 

tillgodoses. 
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Specialpedagogiska åtgärder bör enligt Persson (2001) ses som ett kvalificerat komplement 

till skolans allmänpedagogiska verksamhet och användas där den allmänpedagogiska 

kompetensen inte är tillräcklig. Rygvold (2001) anser att dessa åtgärder ska vara ett resultat 

av ett samspel mellan alla pedagoger som kommer i kontakt med elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta samspel ska innefatta hur undervisningen ska planeras och vilka krav 

det ska ställas på eleven. Hon anser även att pedagogerna måste utarbeta ett gemensamt 

förhållningssätt om hur omfattande elevens arbete ska vara, hur den ska rättas mm. 

 

Rygvold (2001) tycker att elever med läs- och skrivsvårigheter inte behöver ha mer 

undervisning än andra barn i samma ålder. Hon tycker att undervisningen ska utgå från 

elevens motivation och starka sidor så att glädje kan skapas hos eleven. Pedagogen måste 

undvika att vänta ut problemen, skriver Rygvold (2001). Pedagogen ska inte tro att det finns 

någon anledning till att problemen försvinner utav sig själv, utan hjälp i undervisningen måste 

alltid tillsättas så snart som möjligt så man kommer till rätta med dem. 

 

2.6 Välja och/eller följa en metod  

För att uppnå läroplanens mål måste arbetssätt och metoder anpassas efter den enskilde 

elevens förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Enligt Stadler (1994) lutar 

läroplaner och kursplaner åt det analytiska hållet då det står i Lpo94 att skolan ska sträva efter 

att varje elev ska använda sina kunskaper samt utveckla läsglädje. 

 

För elev med läs- och skrivsvårigheter kan det betyda att de för att uppnå målen måste få 

hjälp av bland annat nya metoder. (Lindell 1996) Läraren som har elever med läs- och 

skrivsvårigheter måste enligt Rygvold (2001) samordna sin undervisningsplanering och sitt 

samarbete när det gäller vilka krav de ska ställa på enskilda elever. Läraren bör känna till de 

aktuella elevernas starka och svaga sidor och hålla sig à jour med vad en viss elev för tillfället 

arbetar med. Rygvold (2001) skriver att lärarna bör ha utarbetat ett gemensamt 

förhållningssätt för vad det ska krävas av eleven och vad och hur de själva ska arbeta. 

 

Att diskutera vilken metod som är bäst är inte särskilt meningsfullt enligt Lindell (1996). Med 

något undantag kan man säkert komma fram till att man vinner mycket på att utnyttja det 

bästa ur flera olika metoder. Det finns alltså ingen metod med stort M skriver Lindell (1996), 

utan man får på olika sätt prova sig fram för att se vilken metod som passar eleven, 
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föräldrarna och läraren bäst. Maja Witting (1986) skriver att många lärare har i sin utbildning 

fått lära sig hur man hjälper elever med svårigheter, men att de inte har fått lära sig varför. 

Hon anser att det beror på att lärare i metodik eller metodlära har haft otillräckliga teoretiska 

bakgrunder inom ämnen som pedagogik och psykologi, för att leda teorigrundade 

metodanalyser. När lärare som utbildats kommer ut i sitt praktiska arbete är det enligt Witting 

(1986) naturligt att de befäster idén att metod är en samling tips. 

 

Det är viktigt skriver Witting (1986) att orientera sig om de möjligheter som erbjuds ifråga 

om att välja metod. Det är lika viktigt och självklart att acceptera en metods principer och 

grundsyn om man väljer att arbeta enligt den. Som en följd att man accepterar teorin kan man 

också bli klar över att metoden kan varieras eller anpassas utan att principer eller grundsyn 

går förlorade. I varje situation ska man kunna motivera varje anpassning man gör genom att 

hänvisa till att den dels är förenlig med teorin, dels betingad av tillämpningsområdets 

karaktär. 

 

Variation eller anpassning är aldrig detsamma som metodblandning enligt Witting (1986). 

Metodblandning är istället en förvanskning av de metoder som blir inblandade. Eftersom 

olika metoder utgår ifrån olika principer kan man om man blandar delar av en metod med 

delar från en annan, råka ut för att de metodgrupper man valt blanda, strider mot varandra. 

Eleven kan komma att fara mer eller mindre illa i den metodkrocken som uppstår. 

 

Läraren ska inte för den skull vara förhindrad att skapa egna metoder, men det måste finnas 

ett genomarbetat principiellt sammanhang, där gamla och av andra använda metoddelar får en 

ny funktion som beror på den teori som metoden vilar på. Hänger inte metodens delar ihop 

med hjälp av en teori hör det sig i själva verket inte om en ny metod utan om en blandning av 

fullständigt olikartade delar av olika metoder.  

 

En viktig fråga är om metoden verkligen passar en själv. Känner man sig inte tilltalad av 

metoden blir man enligt Witting (1986) en dålig utövare. En annan sak som man måste vara 

klar över är att ett val alltid innebär att man samtidigt väljer en sak, väljer bort en annan. Det 

gäller alltså att välja en metod och följa den helt. 
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2.7 Några metoder 

För dagens pedagoger finns ett stort utbud av metoder och arbetssätt att tillgå vid arbete med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Några av metoderna är gamla och väl 

beprövade så pedagogerna vet att de ger resultat och fungerar på eleverna med svårigheter.  

 

2.7.1 Ljudningsmetoden 

Den vanligaste metoden vid läs- och skrivsvårigheter är ljudningsmetoden då eleverna får lära 

sig ljuda till olika ljud. Enligt denna metod går pedagogen systematiskt från enkla övningar 

med ett begränsat antal bokstäver till allt svårare. Eleven ska med utgångspunkt från 

bokstäverna och bokstavsljuden bilda ord och meningar. Sambandet mellan bokstav och dess 

ljud tränas in så att det blir automatiserat. Eleven får lyssna på ord och de ljud som ingår i 

orden och träna på att uttala dessa ljud i många olika sammanhang. Pedagogen introducerar 

ett ljud i taget och börjar då oftast med vokaler och de enklaste konsonanterna som L, S, M, 

N, F och R. Efter detta får eleven träna på de övriga konsonanterna, ofta i en bestämd 

ordning. Enligt denna metod utgår pedagogen alltid från det lätta och det eleven redan kan, till 

att fortsätta med det mer svåra och sådant eleven ännu inte lärt sig. (Lindell, 1996) 

2.7.2 Wittingmetoden 

Denna metod påminner lite om ljudningsmetoden då den i huvudsak har samma 

utgångspunkt, dvs. att koppla ihop ljud med dess bokstav eller bokstäver. Wittingmetoden är 

mer strukturerad, då alla vokaler lärs in först. Efter detta får eleven lära sig konsonanterna L, 

S och M i tur och ordning. Varje konsonant lärs in med olika vokalbildningar t.ex. la, lo, li, lu. 

Witting kallar dessa nonsensord och menar att fördelen med metoden är att den förhindrar 

gissande. Först när detta fungerar bra, kan eleven och pedagogen rikta in sig på innehållet och 

påbörja textläsning. Wittingmetoden kan med fördel användas för elever i behov av särskilt 

stöd och kallas då för ominlärning. Metoden utgår från arbetet med enskilda språkljud 

tillsammans med ljudning av stavelser men även av sökande efter ord eller orddelar i givna 

stavelser. Symbolfunktionsarbete och fritt associerande pågår under lång tid så att eleven ska 

känna sig trygg före den egentliga läsningen. Symbolfunktion innebär att man läser från 

vänster till höger i en sammanhängande följd. Hos vana läsare är den funktionen 

automatiserad men hos individer med läs- och skrivsvårigheter måste detta tränas fram. 

(Witting 1986) 

 



 

- 12 -  

2.7.3 LTG-metoden 

LTG-metoden (Läsning på Talets Grund) utgår från elevens begrepp och ordförråd. Man 

använder sig av elevernas erfarenheter och låter eleverna vara med och bilda det textmaterial 

som eleven ska arbeta med. Genom att bygga upp textmaterialet utifrån elevens iakttagelser 

och erfarenheter, transporteras de från talet till skrivet språk och för att därefter analyseras till 

mindre beståndsdelar. LTG-metoden anpassar sig till varje elevs utvecklingsnivå, vilket ger 

pedagogen en möjlighet att individualisera undervisningen. Metoden innebär även att elevens 

egna talspråk ger det material som eleverna får arbeta med vid läsinlärningen. Oftast sker 

övningarna med utgångspunkt från gemensamma upplevelser och iakttagelser som eleven 

gjort. Eleverna dikterar en text som läraren skriver ner och som varje elev individuellt får 

arbeta med. (Stadler, 1994) 

 

2.7.4 Andra metoder 

När elever med läs- och skrivsvårigheter ska arbeta med sina problem är det viktigt att ta 

hänsyn till en del faktorer skriver Rygvold (1993). Hon anser att det är viktigt att eleven 

känner motivation, intresse för bokstäver, förstår bokstävers betydelse och texters innehåll för 

att undervisningen och inlärningen ska bli effektiv. Utan detta blir det svårt för eleven att ta 

till sig det skrivna språket. Eleven kan läsa en text men får lägga ner otroligt mycket tid på 

avkodning så att själva innebörden av texten ”glöms bort”. 

 

Sohlman (2000) menar att man inte kan lära sig läsa genom bara läsning. Det första man ska 

göra är att bygga en grund, precis som vid husbygge. Utan en stadig grund kan huset rasa och 

detsamma gäller för en elev som enbart tränar lästräning. Först måste eleven få träna på sina 

verkliga problem innan han/hon ger sig i kast med det avslutande arbetet, som Sohlman 

jämför med taket. Detta tankesätt strider mot vad Rygvold (1993) anser är rätt. Hon skriver 

om en intensivläskurs i Norge där eleverna tränas intensivt på sina problem på bekostnad av 

den ordinarie undervisningen. Eleverna skriver kontrakt med skolan om att de tänker fullfölja 

sina åtaganden, som kräver en stor arbetsinsats av både elev och hemmet det halvår som detta 

pågår. Här tränar eleven intensivt på läsning, något som Sohlman anser inte går. Enligt 

Lindell (1996) ska inte en elev med svårigheter träna hur mycket som helst på sina problem. 

Hon anser att intensivträning av problem inte är ett bra alternativ. Eleven ska erbjudas träning 

med korta regelbundna träffar så att all ny information har chans att lägga sig. Lindell (1996) 
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jämför även läsning med bilkörning, båda kräver mycket träning, när väl alla moment blivit 

automatiserade går aktiviteten mycket lättare. 

 

 

På Sensomotoriska Centret i Mjölby testar man alla barn gällande syn, hörsel, motorik och 

reflexer. Personalen vill inte veta ifall barnen har några diagnoser eller andra problem, de 

testar alla efter samma mönster. Testerna som de utför är annorlunda gentemot vanliga syn- 

och hörseltester. Personalen testar bland annat om barnen har dominanta ögon och öron 

eftersom detta enligt dem på Centret är avgörande för elevernas fortsatta skolgång (läs- och 

skrivträning). De barn som kommer till Centret får träna både där och i deras hemmiljö. 

Enligt Sohlman (2000) finns det många pedagoger ute i skolorna som vill att just deras elever 

ska få komma till Centret och få hjälp, men då det ofta blir en resursfråga måste skolorna 

avstå från detta och försöka med andra alternativ.  

 

Rygvold (1993) tycker att elever ska vara ansvarsmedvetna för sitt eget lärande. Pedagogerna 

kan inte ta på sig hela ansvaret utan ska hjälpa en elev och tala om vad som behövs för att bli 

duktig i att läsa och skriva. Enligt Rygvold (1993) ska det finnas en öppen dialog mellan elev 

och pedagog så att eleven kan få förståelse för vilka mål den bör nå. Pedagogen ska vara 

metoden för att en elev ska få en så optimal undervisningssituation som möjligt tycker 

Rygvold (1993). För att hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter är det inte bara metoder 

som ska vara avgörande anser Sohlman (2000). Hon menar att skolorna måste tänka i vidare 

perspektiv och lyssna mer på föräldrar och deras tankar och idéer. Enligt Sohlman (2000) 

finns det många föräldrar som känner att de inte får något gensvar av skolan då deras barn 

behöver hjälp. 

 

 

Förskolan kan idag identifiera om ett barn kan få läs- och skrivsvårigheter. Lindell (1996) 

tycker att man ska börja med tidig träning, helst redan i hemmiljön, för att nå bästa resultat 

vid arbete med läs- och skrivsvårigheter. Lindell (1996) skriver att eftersom förskolan kan 

identifiera om ett barn kan få läs- och skrivsvårigheter kan detta resultera i att dessa elever får 

en bättre skolgång då de känner lust och motivation för sitt lärande. 
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2.8 Frågeställning 

Efter litteraturläsningen blev jag mer nyfiken på hur pedagogerna ute i fältet arbetade med 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom det finns ett antal olika metoder att välja på 

vill jag få reda på vad pedagogerna tycker är avgörande för att de väljer just den metod de gör. 

Min huvudfråga blir således att ta reda på hur lärarna väljer metod eller arbetssätt då de ska 

undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Innan jag bestämde mig för hur jag skulle gå tillväga för att göra min undersökning läste jag 

Patel & Davidson (2003) och Nihlfors & Wingård (1999). Därefter valde jag att använda mig 

av intervjumetoden framför bland annat observationer och enkäter då syftet med 

undersökningen var att förstå och ta del av vad som var avgörande för pedagogerna vid val av 

metod eller arbetssätt. När jag skulle göra min undersökning var det viktigt för mig att välja 

en metod som jag ansåg bäst kunde ge mig svar på mitt syfte och min problemformulering. 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod med öppna frågor och följdfrågor till dem 

eftersom mitt syfte och min problemformulering syftar på egenskaper mer än mängd av ett 

fenomen. (Kvale 1997 och Lantz 1993). Jag har genomfört undersökningen med hjälp av 

personlig kvalitativ intervju, då jag ville få personliga beskrivningar av hur några pedagoger 

hanterar undervisningssituationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

3.2 Intervjun som metod 

Inför skrivandet av intervjufrågorna stämde jag av med Patel & Davidsons bok (2003). De 

framhåller att man kan genomföra standardiserade eller ostrukturerade intervjuer. Den förra 

metoden innebär att man ställer identiska frågor i samma ordning till alla respondenter. 

Metoden är bra om syftet är att jämföra och generalisera. Om man i tillvägagångssättet 

använder sig av ostrukturerade intervjuer får respondenterna chans att ge obegränsade svar 

och intervjuaren kan formulera följdfrågor efter tidigare svar. 

 

Med detta som utgångspunkt valde jag att använda den ostrukturerade formen med öppna 

frågor för att ge respondenterna optimalt svarsutrymme. Genom samtal med respondenterna 

hoppades jag få svar på mina frågor och också ha friheten att komma med följdfrågor om det 

verkar behövligt eller betydelsefullt. Intervjuerna var också av kvalitativ art eftersom jag i 

min studie strävade efter att förstå och hitta mönster. (Nihlfors & Wingård 1999). Kvales 

(1997) definition av den kvalitativa forskningsintervjun innebär att syftet med intervjun är att 

erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att därefter tolka de beskrivna 

fenomens mening. Vidare menar han att intervjuaren ska sträva efter att se världen som 

intervjupersonen själv upplever den. Detta stämmer väl med mitt syfte då jag med hjälp av 

undersökningarna ville få fram vad som var avgörande när pedagogerna valde metod eller 

arbetssätt.  
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Utifrån Patel & Davidson (2003) fick jag intrycket att det kan vara enklare att använda sig av 

enkäter då förarbetet inte kräver lika mycket tid som vid muntliga samtal. Vid intervjuer 

behöver man oftast använda sig av mer komplicerad utrustning. Jag bedömde att jag ville 

avsätta mer tid för arbetet för att nå fram till ett optimalt resultat och jag hade dessutom 

tillgång till mp3-spelare.  

 

När man använder sig av bandinspelning är det viktigt att ha intervjupersonernas tillstånd. 

(Patel & Davidson 2003). Innan jag genomförde intervjuerna frågade jag därför mina 

respondenter om det gick bra att spela in samtalen. Alla respondenter svarade ja.  

 

När man genomför intervjuer vet man att personen i fråga har avsatt tid till att träffas och att 

de vill framföra sina erfarenheter, vilket är en klar fördel. Får man istället en enkät kan det bli 

att man väntar länge innan man svarar och när man sedan gör det kanske det inte alltid blir 

helt genomtänkt eller helhjärtat. Den som svarar på enkäten kan välja att hoppa över en del av 

frågorna och det kan också vara svårt för den som ska förstå och tolka resultatet att se vad 

personen egentligen svarar. Det finns dock nackdelar med intervjuer också. Det kan vara att 

intervjuaren inte alltid med full säkerhet kan säga om respondenten svarar som denne tror att 

han eller hon kan väntas svara eller om personen verkligen tycker vad den säger. (Patel & 

Davidson 2003). 

 

Jag anser dock att felkällan i respondenternas svar är relativt liten. Detta grundar jag på det 

faktum att de svarat ganska lika på frågorna och att frågorna inte har varit av särskilt känslig 

natur och att de intervjuade har således inte haft någon anledning att vilja dölja något. 

 

3.3 Urval 

Undersökningens urval är ett bekvämlighetsurval. De tre intervjuade pedagogerna är lärare på 

skolor där jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. Alla tre pedagoger arbetar i 

mellanstadiet, en av dem är specialpedagog med en egen grupp av elever, de två resterande är 

klassföreståndare. Anledningen till att jag valde att intervjua dem var deras erfarenhet av 

elever med läs- och skrivsvårigheter men också att jag hoppades att jag skulle få ärliga svar då 

jag och pedagogerna redan kände varandra. En annan orsak till valet var tidsbristen att välja ut 

andra pedagoger. (Lantz 1993). Alla respondenter kontaktades i god tid för att boka ett 

intervjutillfälle.  
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Under intervjuerna använde jag mig av bandspelare för att få med allt som sades. Fördelarna 

med att spela in på bandspelare är enligt Kvale (1997) och Lantz (1993) att allting som sägs 

kommer med. Men samtidigt menar de att spontaniteten kan gå förlorad och det kan vara 

hämmande. Jag försökte undvika det genom att i god tid informera respondenterna om 

bandinspelningen. Jag gjorde inga anteckningar under intervjuerna eftersom jag ville fokusera 

på den jag intervjuade. 

 

Jag valde att inte lämna ut intervjufrågorna, (se bilaga) på förhand eftersom jag inte ville att 

pedagogerna skulle vara pålästa vid intervjun. Pedagogerna hade fått information om själva 

ämnet men inte om innehållet då jag inte ville att de skulle få tillfälle till att i förväg fundera 

ut vad de skulle svara på mina frågor, utan svara spontant istället. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas egen arbetsplats och det var upp till mig som intervjuare att skapa en 

atmosfär där den intervjuade kände sig trygg i. Varje intervju varade i ca 45 minuter utan paus 

då vi samtalade om mina frågor. Under mina intervjuer ville jag vara så lite ledande som 

möjligt mycket beroende på att jag ville få fram respondenternas faktiska åsikter inom 

området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag försökte tänka mig för att inte nicka 

medhållande eller komma med egna inlägg som kunde verka ledande. Det viktiga för mig var 

att respondenten skulle känna att det den sa tog jag på fullt allvar men också att mina åsikter 

inte skulle vara vägledande eller avgörande. När jag skrivit ut intervjuerna började jag 

bearbeta det material som jag fått fram. Jag jämförde svaren för att se vilka skillnader och 

likheter det fanns. 

 

För att lättare skilja på respondenternas svar i resultatdelen, kommer jag att kalla dem för 

Stina, Klara och Vera. 

 

3.4 Etiska överväganden 

I min studie har jag följt Forskningsetiska principerna inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet har uppfyllts genom att informera 

de intervjuade om syftet med studierna, samtyckeskraven genom att alla som deltagit i 

intervjuerna på förhand har upplysts om att deltagandet är frivilligt och när de begär har rätt 

att avbryta. Konfidentialkravet uppfylls genom att alla de intervjuade personernas identiteter 



 

- 18 -  

är konfidentiella. Nyttjandekravet uppfylls genom att de uppgifter som förekommer i studien 

enbart används i denna studie. 

3.5 Trovärdighet 

Lantz (1993) skriver att man kan göra eventuella justeringar under själva intervjun. Med detta 

menar hon att om intervjuaren eller den intervjuade inte förstår eller något är oklart, kan 

vederbörande be motparten förklara eller utveckla sin fråga eller sitt svar, vilket enligt henne 

också minimerar risken för missuppfattningar och feltolkningar. Detta gör att intervjun får en 

hög validitet (giltighet) då direktkontakten under intervjun innebär att all data kan kontrolleras 

när det gäller riktighet och relevans samtidigt som intervjun pågår. Kvale (1997) påpekar att 

intervjuformen har hög svarsfrekvens, därför att intervjun oftast är avtalad på förhand, både 

när det gäller tidpunkt och plats. Kvale (1997) anser att det kan vara svårt att uppnå 

objektivitet i en intervju-undersökning. Detta på grund av intervjuarens och sammanhangets 

inverkan och bakgrund och även hur frågorna ställs till den intervjuade kan ha en ogynnsam 

effekt på reliabiliteten (tillförlitligheten). 

 

3.6 Frågorna 

Meningen är att frågorna (se bilaga) i intervjun ska ge svar på min problemformulering i 

uppsatsen. Min strävan har varit att göra frågorna så enkla så att respondenterna lätt kan förstå 

dem. Patel & Davidson (2003) ger också rådet att inte använda främmande och komplicerade 

ord och att undvika värdeladdade ord och uttryckssätt där egna åsikter kommer fram. 

Frågorna som jag ställde var fria att tolkas av respondenterna efter egen erfarenhet och 

kunskap. 
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4 Resultat  

4.1 Redovisning av resultat. 

Här redovisar jag resultaten av mina intervjuer. Resultaten bygger på min tolkning av 

respondenternas svar från intervjuerna. De svar som jag återger är inte direkt återgivna, då jag 

har kortat ned citaten för att bara ta med det då det har betydelse för 

resultatsammanställningen 

 

4.1.1 Att utgå från elevens svårigheter 

Alla tre respondenter har kommit i kontakt med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

under deras verksamma år som pedagoger. Respondenterna tyckte att det viktigaste var att 

utgå från eleven. Stina sa klart och tydligt att ”jag måste alltid utgå från eleven, annars skulle 

det inte fungera”. Klara ansåg att hon att utgick ifrån eleverna när hon undervisade. ”Jag 

försöker alltid utgå från eleven då jag planerar för en lektion” sa hon. Det fanns andra 

faktorer som respondenterna tyckte var viktiga att ta hänsyn till; att få med alla elever, att 

eleverna skulle känna trygghet och att ingen skulle utsättas för pressade situationer i 

undervisningen. Respondenterna tyckte även att det var viktigt att känna till elevernas 

svårigheter och svagheter innan de satte in åtgärder och valde metod eller arbetssätt.  ”Ju 

större kartläggning av elevens problem, desto lättare kan jag lägga upp undervisningen” sa 

Vera. 

 

4.1.2 Elevens behov av variation 

Respondenterna anser att variation av olika undervisningsmetoder är det allra bästa. De 

försöker anpassa undervisningen efter vad de tror skulle passa bäst, men är inte främmande 

för att lyssna på eleverna och deras önskemål. Det är alltid bra om eleverna kan förklara hur 

de vill arbeta med sina uppgifter. ”Jag försöker variera undervisningen genom olika 

arbetsformer” säger Vera. Hon vill variera sin undervisning genom att blanda olika 

arbetsformer som hon känner sig trygg i och som hon känner ger elever något. ”Det där lilla 

extra” är viktigt att tänka på säger hon och fortsätter med orden ”eleven måste bli 

intresserad”.  Hon försöker nästan alltid att tänka på hur eleven vill ha det. ”Jag tänker på 

mig själv som elev och hur jag vill ha det, om jag känner att någon i gruppen inte vill läsa, 

behöver den inte göra det” 
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4.1.3 Nöjda elever 

Alla tre respondenter försökte få med föräldrarna vid planering av elevernas 

undervisningssituation. Respondenterna tyckte att täta och bra föräldrakontakter hade 

betydelse för deras undervisningssituation. Utan föräldrarnas stöd och medverkan skulle de 

aldrig kunna lägga upp undervisningen som de gjorde. Respondenterna berättade att de 

arbetade mot att eleverna skulle nå sina mål. I samtliga respondenters fall sker utvärdering av 

metod eller arbetssätt i samtal och dialog med övriga kollegor och i utvecklingssamtal med 

föräldrar. Vid dessa samtal fokuserar pedagogerna på elevernas situation, hur den är och om 

och hur den eventuellt kan göras bättre. Klara sa ”jag pratar med kollegor efteråt, då pratar 

vi mest om sådant som ej har fungerat”. Det är viktigt för alla tre repondenter att de känner 

att de har gjort ett bra arbete och att eleverna är nöjda med undervisningen. Utan nöjda elever 

måste respondenterna tänka om och prova något nytt, någon ny metod eller arbetssätt.  

 

4.1.4 Lust hos eleverna  

Lust vid lärandet var något som alla respondenter poängterade ett flertal gånger. ”Jag vill 

väcka dem, inte tråka ut dem” sa Vera. Utan elevernas engagemang, intresse, nyfikenhet, lust 

till lärande skulle det inte fungera. Klara tyckte att ”eleverna måste få glänsa ibland, visa vad 

de är duktiga på”. 

 

4.1.5 Kunskaper, erfarenheter, intresse och arbetssituation 

Respondenternas kunskaper och erfarenheter om läs- och skrivsvårigheter skilde sig åt genom 

att Stina hade mer kunskap inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi än vad Klara och Vera 

hade. Kunskaperna, erfarenheterna och deras nuvarande arbetssituation gjorde att Stina, Klara 

och Vera arbetade på olika sätt. Stina arbetade efter gammal vana då hon anpassade varje 

metod efter eleven, och var inte rädd eller främmande för att prova nya metoder. ”Jag har just 

nu ändrat åsikt” sa hon och syftade på att hon hade gått en kurs där hon fick stifta bekantskap 

med en helt annan metod. Både Klara och Vera lade upp undervisningen efter deras eget 

kunnande och intresse då alla elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi fick likadana 

uppgifter. De hade svårt att tänka sig att arbeta på ett annat sätt då de hade många elever i 

klasserna. ”Det skulle bli punktmarkering” sa Klara och menade att det skulle vara för 

utsättande för eleven. 
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4.1.6 Elevernas förutsättningar 

Stina pratade mycket om att anpassa undervisningen efter elevens behov och önskemål.  Hon 

försökte välja metod efter elevernas kunskaper och färdigheter så att eleverna skulle få arbeta 

efter sina egna förutsättningar. ”Det är inte jag som ska trivas på mitt jobb, det är eleven som 

ska styra vilken metod jag ska jobba med” sa hon. Klara valde att fokusera på elevernas 

svårigheter istället för färdigheter och gjorde därför färdiga texter till eleverna som behövde 

mer hjälp och stöd.  Klara sa att ”jag kör mitt gamla hemsnickrade sätt, för då vet jag att det 

blir bra”. Vera tyckte att hennes egen trygghet i undervisningen och hennes färdigheter var 

avgörande för hur hon valde att undervisa. Hon försökte välja den metod eller det arbetssätt 

som hon visste var till hennes egen fördel och som eleverna skulle ha mest utbyte av. ”Jag 

vill diskutera mycket” berättade hon och syftade på att det var hennes talang.  

 

4.1.7 Pedagogernas trygghet och färdigheter 

Klara försöker anpassa sin undervisning efter elevgruppen och de eventuella svårigheter 

eleverna kan ha men anser samtidigt att det är viktigt att hon känner sig trygg i sin roll som 

pedagog. Eftersom hon har en större klass kan hon inte använda sig av för många olika 

arbetssätt utan försöker använda sig av samma för de med svårigheter. ”Jag måste ha ett 

arbetssätt som jag känner att jag ror i land med” säger hon. Vera försöker tänka ur ett 

elevperspektiv, ”hur vill jag ha det som elev”, för att få med alla i undervisningen. Det 

viktiga för henne är att få med alla elever, så att de får en förståelse om det område de arbetar 

med. Hon försöker även väcka elevernas motivation och intresse genom att låta dem glänsa 

lite ibland. 

 

4.1.8 Hjälpmedel 

Stina uppmuntrar eleverna till att arbeta med datorer och låter dem arbeta lite grand varje dag. 

Hon tycker att datorer är ett bra och varierande sätt att anpassa undervisningen med. ”Jag har 

haft elever som har lärt sig läsa och skriva med hjälp av datorn”. Klara vill erbjuda eleverna 

resurser och anser att datorn är ett bra hjälpmedel, men säger samtidigt att hennes dåliga 

kunskaper om datorer medför att data användningen blir obefintlig. Hon uppmuntrar inte 

eleverna till datoranvändning utan låter dem komma på det själva. Vera vill att datorn ska 

vara ett naturligt inslag i undervisningen som eleverna kan arbeta med när de vill, men hon 

har insett att det tar mycket tid i anspråk. ”Jag kan inte glömma bort de andra eleverna, alla 
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har lika mycket rätt till min hjälp”. På grund av detta får Veras elever inte sitta och arbeta vid 

datorerna så mycket som var önskvärt. 

 

Endast Stina tog upp kursplanen och dess betydelse, så har vi ju kursplanerna som vi strävar 

mot”, som en viktig del i undervisningen.  

 

4.2 Resultatsammanfattning 

Min tolkning av svaren är att respondenterna har olika kunskaper och erfarenheter inom läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi vilket påverkar deras sätt att arbeta. De flesta av respondenter 

anser inte att de har tillräckligt med kompetens att möta elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. De anser vidare att man aldrig kan få för mycket kompetens i detta 

ämne. 

 

Majoriteten av respondenterna lägger tonvikt på att individanpassa lektionerna samt att se till 

att göra det lustfyllt för eleven. Det viktiga för respondenternas arbete blir att alltid utgå från 

eleven och dess svårigheter. Undervisningen kan göras annorlunda efter elevernas önskemål 

eller påverkan. Respondenterna vill ha trygga elever, som trivs i sin miljö och med sin 

skolsituation. Den egna tryggheten vid undervisning är också en avgörande faktor som spelar 

stor roll hur undervisningen läggs upp. En av respondenterna tyckte att hennes egen trygghet 

var lite mer avgörande än arbetssättet. Hon ville känna trygghet, eller ”ro det i land ” som 

hon sa.  Utan denna trygghet skulle undervisningen inte fungera enligt henne. En av 

respondenterna försöker se mer till vad eleverna vill och inte vill göra. Ingen ska t.ex. tvingas 

till högläsning, och om en elev är mer duktig på något t.ex. redovisa muntligt, ska den få 

tillfälle till att arbeta mer med just det. ”Alla behöver få glänsa lite”.  

 

Alla respondenter anser att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i elevernas skolarbete. 

Utan föräldrarnas medverkan och förtroende skulle det inte fungera enligt dem. Föräldrarna är 

med vid både utvecklingssamtal och när det skrivs åtgärdsprogram så att de blir medvetna om 

hur de kan hjälpa eleven hemma. Vid utvecklingssamtalen kan respondenterna föra en dialog 

med föräldrarna om undervisningsmetoder eller arbetssätt.  
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Varje elev har mål som de ska sträva efter att uppnå. Dessa mål är något som alla tre 

respondenter tar hänsyn till när de undervisar, men det var endast en av respondenterna som 

berättade att hon strävade mot att uppnå kursplanens mål. 

 

De flesta respondenter anser datorn vara ett bra hjälpmedel i undervisningen, men saknar mer 

kunskap och fungerande datorer för att kunna arbeta med eleverna på ett bra och 

tillfredsställande sätt. En av respondenterna hade vid ett tidigare möte med en elev med läs- 

och skrivsvårigheter arbetat med datorn. Med hennes minimala erfarenheter och dåliga 

kunskaper om hur datorer fungerar, hade detta arbete inte fungerat så bra. Hennes slutsats av 

det hela blev att hon inte använde sig av datorn i den bemärkelsen som hon kanske skulle 

vilja. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion av resultat 

I min undersökning har jag inriktat mig på vad som är avgörande vid pedagogers val av metod 

eller arbetssätt vid arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I min 

litteraturgenomgång har jag bland annat tagit upp vad pedagoger kan göra för att underlätta 

och stödja elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De författare jag ansåg mig ha mest 

hjälp av var Lindell, Persson, Rygvold och Stadler. Jag har även tagit hjälp av 

styrdokumenten i Lpo94.  

 

I läroplan för Lpo94 står det att undervisningen ska vara individanpassad efter varje elevs 

förutsättningar och behov, samt att hem och skola har ett nära samarbete. Vidare säger 

läroplanen att skolan har ett särskilt ansvar för barn med läs- och skrivsvårigheter. Stadler 

(1994) anser att det är viktigt att alla lärare har god kunskap om vad läs- och skrivsvårigheter 

är och hur undervisningen kan anpassas efter det. För att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt 

anser jag och respondenterna att detta är en grundtanke i arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Enligt Gillberg och Ödman (1994) är dyslexi en av de vanligaste 

orsakerna till handikapp i dagens samhälle. I genomsnitt drabbas minst ett barn i varje svensk 

skolklass av dyslexi. Bara detta anser jag vara skäl nog att vara insatt i vad dyslexi är. 

Respondenterna kände att de saknade kompetens och att de aldrig kunde kunna få för mycket 

kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

De hjälpmedel mina respondenter poängterar är det viktigast är datorn. Med datorns hjälp kan 

undervisningen för en elev med läs- och skrivsvårigheter anpassas då eleven inte behöver 

tänka på rättstavning, dålig handstil mm. Eleverna kan forska om saker som de finner 

intressanta, vilket medför att samtidigt som de forskar och sitter vid datorn utvecklas deras 

gamla kunskaper till ny lärdom. En annan viktig detalj i arbetet är att känna föräldrarnas 

förtroende. Dessa hjälpmedel och åtgärder anser även en av författarna vara viktiga. Rygvold 

(2001) tar upp om hjälpmedel och deras betydelse men menar också att metoden med stort M 

inte finns. I alla fall inte i den bemärkelsen att det inte finns en enda metod som passar alla 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Mina undersökningar visade att respondenterna 

försökte variera och anpassa metoder och arbetssätt efter elevens förutsättningar för lärande 

av ny kunskap. Det är viktigt att skapa ett tryggt inlärningsklimat och med detta menar 

Rygvold (2001) att det är läraren som är metoden. De olika metoderna måste bedömas utifrån 
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elevernas individuella behov. Respondenterna utgick från elevernas svårigheter, kunskaper 

och färdigheter då de lade upp undervisningen. De ville förmedla upplevelser och få eleverna 

att känna motivation och intresse för lärandet. Jag anser det vara viktigt att man som lärare 

inte är rädd för att använda sin fantasi. Med hjälp av fantasin kan man skapa sina egna 

hjälpmedel som faktiskt kan vara minst lika bra som de färdiggjorda. Detta kan även 

uppskattas av eleverna. 

 

Det jag känner är övergripande för vad mina undersökningar har gett mig är kunskap om hur 

viktigt det är att alltid utgå från eleven. Detta är något som poängteras av alla mina tre 

respondenter men även vad jag läst i litteratur av bland annat Rygvold (1993) och Sohlman 

(2000). Respondenterna anser att genom att utgå från eleven skapar man ett gott arbetsklimat 

för eleven då den känner trygghet, motivation och nyfikenhet. De poängterar även att det är 

viktigt att eleverna ska få vara med och påverka undervisningen. 

 

Det framgår av styrdokumenten för skolan att eleverna ska utveckla en språklig säkerhet för 

att vilja och våga uttrycka sig. Vid intervjuerna framhöll lärarna att det var viktigt att eleverna 

kände sig trygga i undervisningsmiljön för att kunna ta till sig ny kunskap. Enligt Rygvold 

(2001) bygger läs- och skrivinlärning på motivation och intresse vilket skulle betyda att vid 

undervisning med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi måste undervisningen väcka 

lust och engagemang hos eleven. Jag håller med om att detta utgör en av de viktigaste 

målsättningarna vid arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Lpo94 förmedlar en syn på kunskap och språkutveckling där kommunikation och samspel 

människor emellan är utgångspunkter och där hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Vid mina intervjuer fann jag att lärarna förhåller sig till denna tanke då de 

konstaterade att goda kunskaper om elevernas färdigheter och svårigheter är en av 

förutsättningarna för ett gott arbete. Lindell (1996) anser dock att det inte går att träna hur 

mycket som helst. Arbetet ska delas upp i regelbundna korta pass då eleven kan arbeta med 

något den har förkunskaper om. 

 

I Grundskoleförordningens kapitel 5, 4 § står det att specialpedagogiska insatser ska sättas in 

till elever med behov av särskilt stöd, men så ser inte verkligheten ut för alla elever. Jag 

ställer mig frågan om man inom grundskolan sätter in resurserna för sent och på så sätt 

riskerar att utsätta elever för misslyckanden, som bidrar till att lusten att lära försvinner. 

Lindell (1996) framhåller att åtgärder ska sättas in så tidigt som möjligt för att på bästa sätt 
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kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Då dessa elever ger lätt upp och 

inte har uthållighet att arbeta sig fram till målet, behöver de all stimulans de kan få. Att på ett 

tidigt stadium sätta in stöd till eleverna som befaras ha svårigheter att uppnå de mål årskurs 5 

som Lpo94 redovisar, är varje skolas skyldighet. Persson (2001) framhåller att 

specialpedagogisk kompetens är ett nödvändigt inslag i arbetslagens arbete och att det är 

viktigt att en sådan kompetens får större spridning än vad som är fallet idag. Lika viktigt är 

det att specialpedagogisk kunskap används så att undervisnings- och lärandemiljöer får en hög 

kvalitet. Det är också viktigt att insatserna följs upp långsiktigt och utvärderas av alla 

inblandade. 

 

I arbetet med elever får inte föräldrarna glömmas bort. Att etablera goda relationer till 

föräldrarna betonas av samtliga respondenter i min undersökning. Hemmet och föräldrarnas 

roll är betydelsefull för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Enligt Lindell (1996) är 

elevernas inlärning av ny kunskap beroende av aktivt lärande där föräldrar fungerar som 

instruktörer och förebilder, vilket det visade sig att lärarna i min undersökning aktivt försökte 

utnyttja. Jag tror emellertid att det är viktigt att skolan inte lägger ett alltför tungt ansvar på en 

många gånger hårt belastad föräldragrupp. Att som förälder tvingas gå in i en lärarroll kan 

vara påfrestande och på ett negativt sätt påverka relationerna i familjen. Skolans uppdrag är 

att genom kommunikation och samspel möta varje enskild elev och erbjuda ett stimulerande 

och utvecklande arbetssätt utefter vars och ens individuella behov. 

 

Det finns inga genvägar men däremot senvägar till lärandet. Jag lärde mig en gång att det var 

viktigt som pedagog att lyssna på både föräldrar och elever och att inte säga ”det kommer 

sen” om en elev som har läs- och skrivsvårigheter. Det kommer inte alltid sen! Idag finns det 

inget stort M på vilken metod som är den bästa. Det allra bästa är att utgå från eleven och 

försöka göra en så bra bedömning som möjligt av vad den kan och därefter försöka få eleven 

till att bli motiverad och känna glädje över sitt lärande. Eleven ska inte heller sitta för långa 

stunder med en och samma uppgift utan ska erbjudas små korta intervaller med extra träning. 

Vi vet att elever tröttnar fort om något blir svårt och övermäktigt. A och O är att hålla elevens 

motivation uppe! 

 

Jag blev väldigt intresserad av hur Sensomotoriska Centret i Mjölby arbetade. Det borde 

finnas fler liknande ställen som detta. Det är inte alltid lätt för en pedagog att göra en snabb 

bedömning av en elevs problem. Elevens problem kan inte alltid bedömas av vanliga 
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kontroller utan kan behöva någon sorts specialutredning, likt den som Sensomotoriska Centret 

gör. Många elever får inte komma till Centret, dels på grund av lång väntetid men även på 

grund av att skolorna inte har råd att bekosta detta. Detta tycker jag är väldigt underligt. 

Skolorna borde ta sig råd, för denna åtgärd kan vara besparande i längden. 

 

5.2 Diskussion av metod 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problemprecisering bedömer jag att det kvalitativa 

metodvalet var väl avvägt. Patel & Davidson (2003) understryker att kvalitativa intervjuer ger 

respondenten en möjlighet att svara med egna ord. Patel & Davidson (2003) ger också rådet 

att inte använda främmande och komplicerade ord och av den anledningen använde jag inte 

begreppet kompensation i mina intervjufrågor. Hade jag valt att komplettera intervjuerna med 

observationer i miljön hade jag kanske fått en annan synvinkel på vad som var avgörande vid 

pedagogerna val av metod eller arbetssätt. Detta hade kanske medfört att svaren från 

respondenterna inte överrensstämt med praktisk tillämpning. Jag har även den åsikten att 

urvalet var något begränsat. Det hade varit intressant om jag hade kunnat få ta del av fler 

pedagogers erfarenheter. Då hade jag fått mer tillförlitligt och generaliserbart resultat. 

 

Slutligen kan jag tillägga att mina intervjufrågor (enligt bilaga 1) var en del av frågorna som 

ställdes. Till varje intervjufråga ställde jag följdfrågor för att få så uttömmande svar som 

möjligt. En av frågorna (fråga 2) hade egentligen ett självklart svar då jag visste att 

pedagogerna hade kommit i kontakt med elever med läs- och skrivsvårigheter. Denna fråga 

hade kunnat formuleras om på ett bättre sätt då jag hade kunnat fråga hur deras kontakt med 

elever med läs- och skrivsvårigheter såg ut idag. 
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5.3 Område för fortsatta studier  

Det har varit en jobbig, intensiv och intressant period att skriva och undersöka hur pedagoger 

väljer metod eller arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det var inte 

svårt att hitta litteratur om ämnet men däremot var det svårt att avgränsa sig både vad det 

gällde litteraturen och omfånget av texten av mitt arbete. Problemformuleringarna var många 

ett tag men jag lyckades att fokusera mig till slut. Tankarna som följt mig under arbetets gång 

skulle vara intressanta att ta upp och följa vidare någon gång i framtiden. Jag tänker mest då 

på könstillhörighet och läs- och skrivsvårigheter, om det finns något samband. Den andra 

tanken som följt mig på vägen är om det finns några motoriska kopplingar till läs- och 

skrivsvårigheter. 
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Bilaga 1 

   

Intervjufrågor                                                                 
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Har du kommit i kontakt med elever med läs- och skrivsvårigheter? 

3. Vad är viktigt att tänka på vid val av metod/arbetssätt? 

4. Hur anpassar du undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

5. Vilka är med och bestämmer vid metod/arbetssättsval? 

6. Hur utvärderar du din metod/arbetssättsval? 

7. Tror du att man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

8. Vad anser du om diagnos? 

9. Något mer du vill tillägga? 

 

 


