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Abstract 

 

The purpose of this review is to find out in which ways aesthetically learning could affect on 

children with dyslexia. The study had also a cause to search for the different ways for 

pedagogues to work with dyslexia-children and find out how they throughout aesthetically 

learning could foster these children.  

I was very interested in seeing if this method could help these dyslectic children. I have used 

former research, literature and even interviews with 3 pedagogues out on the schools to get 

wider knowledge from this particular topic.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka på vilka sätt estetiskt lärande kan inverka på 

dyslexiproblematik hos barn. Studien hade också till syfte att ta reda på vilka olika sätt 

pedagoger arbetar med barn med dyslexi och vilka olika arbetsätt inom estetiskt lärande det 

finns för att utveckla barn med dyslexi.  

Jag var intresserad av att se om estetiskt lärande påverkade barnen med dyslexi i skolan. Jag 

har nyttjat tidigare forskning, litteratur och intervjuer med tre pedagoger ute på fältet för att 

får en större uppfattning och kunskap om ämnet. Jag följde mina forskningsfrågor genom 

studien för att få fram ett tydligt resultat som möjligt.  

Nyckelord: Estetik, dyslexi, arbetssätt  
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1. Inledning  
 

När jag började på universitetet hade jag inte samma syn på och inte samma kunskap om 

estetiskt lärande som jag har nu. Denna studie handlar om på vilka sätt estetiskt lärande kan 

inverka på dyslexiproblematik hos barn. Jag har valt att undersöka och belysa hur pedagoger 

arbetar med barn med dyslexi och även vilka olika arbetsätt inom det estetiska lärandet det 

finns för barn med dyslexi. Jag har valt detta ämne för att det är betydelsefullt för mig i mitt 

lärande när det gäller min utveckling som pedagog. Estetiskt lärande har alltid varit ett stort 

intresse för mig och mitt grundtagande i denna studie är att estetik skapar lärande av det skälet 

att man använder sina sinnen vilket bidrar till ökat och förlängt lärande. Lev Vygotskijis tankar 

om aktivitet att det är ett nyckelord för lärande och att aktiviteter betyder att eleven konkret 

verkligen gör något för att lära sig (Strandberg 2009, s. 29).  

Dyslexi är ett annat viktigt ämne som jag har valt att belysa. Just dyslexi är något som jag stött 

på under åren i min verksamhetsförlagda undervisning och jag har även egna erfarenheter och 

upplevelser av denna diagnos. Därför valde jag att försöka koppla ihop dessa två stora ämnen. 
I läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (2011) står det att man ska arbeta 

med det estetiska. Att elever ska ta del av och använda sig av olika uttrycksformer så som 

språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturbud 

(Skolverket 2011, s. 14). Det står även att pedagoger ska ge utrymme för elevens förmåga att 

själv skapa och använda olika uttrycksmedel (Skolverket 2011, s. 14), vilket jag kan se är en 

tydlig koppling till estetiskt lärande.  

Detta är ett betydelsefullt ämne för elevers utveckling men det är också viktigt i min roll som 

pedagog.  

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att beskriva på vilka olika sätt estetiskt lärande kan inverka på 

dyslexiproblematik hos barn. Jag vill undersöka hur pedagoger ute på fältet arbetar inom det 

estetiska lärandet för att bidra till utveckling hos barn med dyslexi och om det finns specifika 

arbetssätt inom det estetiska området för denna målgrupp. Detta för att få en djupare förståelse 

för ämnet i mitt eget uppdrag som pedagog, för att jag ska kunna ge allt jag kan till minna 

elever inom detta ämne.  
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1.2 Frågeställning 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har jag valt följande frågeställning.  

På vilka olika sätt arbetar de intervjuade pedagogerna med barn med dyslexi? 

Vilka olika arbetsätt inom estetiskt lärande finns det för att bidra till utveckling för barn med 

dyslexi? 

 

  



3 

 

2. Litteraturgenomgång 

 
I följande avsnitt kommer jag att behandla litteratur som stödjer och speglar min 

frågeställning och min undersökning. Jag kommer även ta upp delar i styrdokumentet för att 

tydligt se en koppling till läroplanen.  

 

2.1Teoretisk utgångspunkt 

 

Detta kapitel handlar om det teoretiska perspektiv som jag kommer att ha som utgångspunkt i 

arbetet. Jag kommer att utgå ifrån Lev Semjonovitj Vygotskijs sociokulturella teori. Detta 

perspektiv valde jag för att det passar in i mitt tema och enligt min uppfattning 

överensstämmer läroplanen med Vygotskis teorier.  

 

2.1.1 Lev Semjonovitj Vygotskijs 

 

Lev Vygotskij (1896-1934), var en sovjetisk psykolog som har haft en stor betydelse för 

utvecklingspsykologi och för pedagogiken. Han började med funktionsnedsatta barn vilket 

gjorde att han blev intresserad av barns utveckling och frågor kring mänskligt tänkande 

(Nationalencyklopedin)  

Leif Strandberg skriver i boken, Vygotskij i praktiken, att Vygotskji ansåg att det som finns i 

hjärnan har skapats genom en yttre aktivitet tillsammans med andra med hjälp av olika 

hjälpmedel i utmärkande kulturella miljöer. 

I de psykologiska processerna har människor praktiska och verkliga liv sin grund, enligt 

Vygotskji. Han menar att det barn och ungdomar gör i förskolan eller i skolan har en 

avgörande roll för deras utveckling och inte vad de har i sina hjärnor  

Strandberg skriver att Vygotskij ansåg att aktiviteter som leder till lärande och utveckling gör 

oss kreativa. Vygotskij ansåg att det fanns potential till utveckling i människans kreativa 

deltagande. 

Vygotskij betraktade kreativitet som en mänsklig aktivitet där man skapar något nytt utifrån 

tidigare erfarenheter. Även om man skapar kreativt i den yttre världen så ger det sig till känna 

i människans inre (Vygotskij 1995, s. 11). De pedagogiska aktiviteterna som följer Vygotskijs 
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teori är praktiska och enkla men ändå väldigt självklara (Strandberg 2009, s. 10-13).  

Vygotskij anser enligt Strandberg att aktivitet är ett nyckelord i lärandet och att aktivitet 

betyder att eleven verkligen gör något för att lära sig (2009, s. 29).  

 

2.2 Styrdokument   

 

I läroplanen för grundskola fritidshem och förskoleklass ska skolan främja lärande där 

individen stimuleras och utveckla sina kunskaper om världen även att utveckla eleven till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer(Skolverket 2011, s. 9). Redan i 

kapitlet ”skolans värdegrund och uppdrag” betonas att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska underlätta för elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper (Skolverket 2011, s. 8).  

Under rubriken ”Mål” står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskolan ” kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom, språk, bild, 

musik, drama och dans samt utveckla kännedom som samhällets kulturbud” (Skolverket 2011, 

s. 14)  

Det står även att läraren ska ”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 

olika uttrycksmedel” (Skolverket 2011, s. 14). 

Inom medier och informationsteknik står det i det centrala innehållet i bild och svenska i 

årskurs 1-3 att eleven ska arbeta med ”handstil och att skriva på dator” (2011, s. 223),”Texter 

som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter”(2011, sid. 

224), ”Fotografering och överförning av bilder med hjälp av dataprogram” (2011, s.21) och” 

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter”(2011. 

s. 224) 

Läroplanen för grundskola, fritidshem och förskoleklass är ett dokument pedagoger måste 

arbeta utifrån. Dessa utvalda delar ur styrdokumentet berör mitt tema i denna studie.  
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2.3 Definition av begreppet estetiskt lärande  

 

Estetetiskt lärande är ett stort forskningsområde och jag har i detta sammanhang väljer att 

inrikta mig på följande aspekter som är de psykologiska, pedagogiska och didaktiska.   

Britt Paulsen skriver i boken, Estetik i förskolan (1996) att definitionen av estetik är läran om 

det sköna i konsten. Men Paulsen beskriver också att detta lett till att det blivit många 

tolkningar av vad det sköna är. Hon beskriver Platons tankar om detta vilket visar sig att den 

generella estetikens lära om det sköna ska tjäna till att skilja mellan skönt och oskönt, mellan 

sann eller falsk skönhet. Paulsen beskriver också Aristoteles syn på de sköna vilket var att han 

såg det sköna som ett konstnärligt ämne och som konstnärligt verkningsmedel. Han menade 

då att det vi ser på i verkligheten som är obehagligt kan vi se med glädje i bilder(1996, s. 46-

47).      

Paulsens vanliga estetik handlar om att förstå hur människor upplever det sköna genom att 

utrycka sig i ett konstverk och vad som sker hos konstnären när hen skapar (Paulsen 1996, s. 

50).     

Pramling och Samuelsson anser att estetik är benämning av det sköna och om konsten. 

Sammanhanget används tillsammans med de estetiska ämnena i förskolan och grundskolan, 

men oftare används begreppet ”skapande” som ett alternativ för begreppet estetik ute i 

pedagogiska verksamheten(Pramling Samuelsson et al. 2008, s. 12)  

Fredrick Fröbel (1782-1852) som var en tysk pedagog, har påverkat förskolans utveckling där 

han såg att etiken och estetiken är grunden för människans skapande utveckling (2008, s. 13). 

Han ansåg även att sinnena var en källa till kunskap om världen, att barnet får se, höra, känna, 

lukta och smaka på världen. Att erfara världen med sinnena och reflektera över de 

erfarenheterna var att lära menade Fröbel i Människans fostran 1826/1995( Pramling 

Samuelsson et al. 2008, s. 14).  

 

2.3.1 Estetik kopplat till dyslexi 

 

I boken Estetik i förskolan, beskriver Britt Paulsen Jean Piagets tankar om att uppleva genom 
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sinnena. Piaget ansåg att upplevelser via sinnena, är viktigt för lärandet. Han ansåg att barn 

lärde sig via sinnena (1996, s. 81).   

Britt Paulsen (1996) anser att vi genom att uppleva estetik via bilder, musik, teater och andra 

estetiska uttrycksformer får sinnliga, känslomässiga och fantasipräglande impulser. Estetiken 

ger oss kunskap som vi inte hittar i andra kunskapsformer (1996, s. 66). 

Lena Aulin- Gråhamn och Jan Thavenius anser i Kultur och estetik i skolan, (2003) att det är 

hög tid att tänka på hur estetiken får plats i de vanliga ämnena i skolan.”Den estetiska och 

pedagogiska praktiken i skolan är inte entydigt en sak, den kan se olika ut beroende på vart 

man vill komma, vilka förutsättningar man har om den, hur man talar om den och hur man 

handlar” (Aulin- Gråhamn och Thavenius 2003, s. 208).  

Carla Hannaford (1997) anser att det är vår kropps sinnen som förser hjärnan med den 

information om omgivningen som vi behöver för att kunna skapa en uppfattning om världen 

och att det är våra rörelser som utrycker kunskap (1997, s. 11-12).  

Torkel Klingberg har i boken Den lärande hjärnan, skrivit att mer forskning visar hur fysisk 

träning och aktivitet inte bara påverkar kondition och övervikt, utan även förbättrar våra 

kognitiva förmågor. Man börjar även förstå vilka mekanismer i hjärnan som leder till de här 

förbättringarna (2011, s. 160). En individs psykiska och fysiska hälsa går ofta hand i hand 

med den kognitiva funktionen (2011, s. 167).  

Klingberg skriver även om att flera studier visar på att barn som tar musiklektioner presterar 

bättre på tester av spatial förmåga, minne, läsning och matematik. Han menar att lära sig spela 

ett instrument kräver koncentrerad träning dagligen, träning att lära sig olika stycken så man 

får jobba med arbetsminnet och även långtidsminnet. Klingberg anser också att man får en 

direkt feedback när man spelar på ett instrument. Vilket sker genom att man hör fel ton spelas 

(2011, s. 156). 

 

2.3.2 Montessori pedagogiken 

 

Maria Montessori föddes i Italien 1870 och avled 1952. Montessori var utbildad läkare och 

därmed var hon den första kvinnan inom yrket i Italien. Hon började arbeta mer med barn 

med en utvecklingsstörning som inte fick någon stimulans, vilket upprörde henne mycket. 

Detta ledde till att Montessori ville väcka barnens intellekt (Hanson 1994, s. 9). Ellinore 
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Reimer-Eriksson beskriver i boken Montessori- en pedagogik genom tiden, hur läkaren Maria 

Montessori arbetade med att kunna stimulera barnen, både känslomässigt och intellektuellt. 

Hon utarbetade speciella pedagogiska metoder och material. Barnen skulle då ha möjlighet att 

välja de material som intresserade dem (Reimer-Eriksson 1995, s. 11-12). 

Genom att Montessori arbetat med barn med utvecklingsstörning hade hon en instinktiv 

uppfattning om att dessa metoder skulle passa mycket bra för normala barn. Hon ansåg att 

huvudsaken inte var att lära individerna något utan att väcka deras personlighet (Hansson 

1994, s. 9-10). Montessorispedagogikens motto är hjälp mig att göra det själv. Genom en 

vuxens handledning ska lärandet ske på egen hand.( Reimer-Eriksson 1995, s 7) 

Maria Montessori ville att hennes pedagogik skulle vara en hjälp och ett stöd för barnet att bli 

en oberoende och självständig individ (Hansson 1994, s. 17). Montessoriskolans metoder 

tillämpas individuellt eller i en grupp. Materialet är mycket konkret för de små barnen vilket 

gör att arbetet inom ämnesområdet som i vanliga fall skulle anses som för svår för deras ålder, 

gick att genomföra för barnen. Men materialet tränar barnen också begreppsutbildning och lär 

sig sortera, gradera och para ihop. Sinnesförmågan stärks också och dessutom förbereds 

barnen på arbetet senare i skolan. Ju äldre barnen blir ju mer utvecklas materialet och blir mer 

abstrakt (1994, s. 18). Barnen får arbeta, lära sig sköta miljön, vårda sig själva och lära sig 

umgås med människor (1994, s. 10). Redan tidigt i åldern vill barnen ta på saker för att 

undersöka, vilket leder till att de lär genom händerna. De material som finns inom 

Montessoripedagogiken är redskap som för arbetet på egen hand. För det praktiska arbetet 

finns s.k. sinnestränande material(1994, s. 26-27). Det praktiska arbetet har två syften där av 

ett är att barnen ska lära sig utföra vissa rörelser, sköta sin omgivning och sig själva. Det 

andra syftet har att göra med muskelutveckling dvs. rörelserna koordinerar och stärker 

musklerna (1994, s. 33).       

 

2.4 Definition av begreppet dyslexi 

 

Dyslexi har varit handikapps klassat sedan 1991 och är ett av Sveriges vanligaste handikapp. 

Dyslexi är ett dolt handikapp, vilket inte syns. När personer pratar om dyslexi säger de ofta 

”han” när man pratar om människor med dyslexi vilket beror på att handikappet är vanligare 

hos män än hos kvinnor (Lindell 1997, s. 19) . Ordet dyslexi är noggrant översatt till 
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”svårigheter med ord” (Grillberg & Ödman 1995, s. 15), utifrån grekiskans dys= svårigheter, 

Lexia= ord(Høien & Lundberg 2013, s. 11).  

För att beskriva normalbegåvade eller överbegåvade individer med stora läs- och 

skrivsvårigheter har man använt begreppet dyslexi vilket innefattar ordblindhet eller specifika 

läs och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg 2013, s. 11). Dyslexi eller läs och 

skrivsvårigheter beror på en avvikelse i hjärnans struktur (Ströbom 1999, s.13) och dyslexi är 

ett biologiskt orsakat tillstånd. Trots att man är normalt begåvad har man läs och 

skrivsvårigheter (Grillberg & Ödman 1995, s. 16). 

Den ursprungliga symtomen vid dyslexi är problem med ordavkodning och rättstavning. Man 

kan också anta att det finns samband mellan dyslexi och en svaghet i att identifiera sekvenser, 

svårigheter med semantik, syntax och morfologi. Till de sekundära symtomen vid dyslexi kan 

man nämnas en dålig läsförståelse och matematiska-problem. Dåligt självförtroende och 

socioemotionella anpassnings- och beteendeproblem kan utvecklas som en följd av dyslexi 

(Forsling et al. 2004. s. 13). 

Så vad säger tidigare forskning om dyslexi? Anna Fouganthine beskriver i sin avhandling 

Dyslexi genom livet (2012)  att dyslexi är en konstitionell svaghet, biologiskt grundad störning 

vilket påverkar den automatiska ordavkodningen som leder till läs och skrivsvårigheter. 

(Fouganthine 2012, s. 21) 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av 

svårigheter med korrekt och/eller flytande ord igen-känning och av dålig stavning och 

avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, 

som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv 

undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse, och begränsad 

läserfarenhet, vilket i sin tur kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap (Fouganthine 

2012 s. 25). 

Detta citat taget ur Fouganthines (2012) avhandling ger en tydlig syn på vad dyslexi är. 

 

2.4.1 Dyslexi kopplat till estetik 

 

Ströbom (1999) anser att dyslektiker som ska försöka bearbeta sina svårigheter har ett hårt 

arbete framför sig. När de har övervunnit sina största problem har de kommit underfund med 
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att under deras läroprocess har dem erövrat sig mycket värdefulla egenskaper, kunskaper och 

insikter (1999, s. 139). 

När dyslektiker ska ta itu med sin dyslexi så har de i regel enormt dåligt självförtroende. 

Därför måste man arbeta mycket med sig själv och ta reda på vem man är och varför (1999, s. 

140) Ströbom nämner även att dyslektiker vinner färdigheter och även vågar vara sig själva 

när de arbetar sig igenom sina problem.(1999, s. 141) 

Torleiv Høien & Ingvar Lundberg (2013) beskriver att det pedagogiska arbetet måste ske 

väldigt brett. Att skapa meningsfulla lässituationer som eleverna tycker är viktiga är lika 

angeläget som att underlätta läsningen. Det gäller också att välja texter som personligen kan 

engagera och väcka tankar och känslor för en specifik elev (2013, s. 211). Med detta menat 

måste pedagogen anpassa undervisningen efter den enskilde eleven. Ingen är lika och detta 

gäller elever i läroprocessen, därför finns det inte något pedagogiskt upplägg som passar 

alla(2013, s. 214). 

Høien och Lundberg (2013) och Lyytinen (2008) skriver att genom att något är roligt ökar 

detta viljan att lära och även att allt kan ske i form av lek och på ett sätt så att man inte känner 

sig misslyckad på (2008, s. 121). Man ska även bygga sin undervisning på elevens starka 

sidor (2013, s. 217-219) 

Det auditiva, visuella, kinestetiska och taktila sinnet samspelar med varandra för att uppnå 

kunskap. Enligt Samuel Ortons teorier har dyslektiker ofta svårare med de auditiva och 

visuella sinnena men med hjälp av det kinesetiska sinnet som är kopplat till kroppens rörelser, 

och det taktila sinnet refererar till känselminnet skulle detta utveckla eleven (2013, s. 118-

119).  

För att utveckla sin bokstavskunskap skriver Høien och Lundberg (2013) att skrivning och att 

spårning stimulerar både rörelsesinnet och känselsinnet, vilket bör göras parallellt med 

aktivering av visuella och fonologiska och artikulatoriska hållpunkter. Vilket underlättar 

bokstavsigenkänningen eftersom man får ett allsidigt neurotiskt nätverk i 

långtidsminnet(2013, s. 127).    

 

2.4.2 Bornholmsmodellen 

 

Med hjälp av Bornholmsmodellen får barn träning i att analysera ordens ljudelement, alltså 
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fenemen. Barnen tränar på att skilja mellan olika ljud genom lekar, rim och ramsor ( 

Klingberg 2011, s. 106) 

Høien och Lundberg beskriver att inom forskningsfältet fonologisk medvetenhet har en 

träningsstudie genomförts i Sverige. I de programmen har barnen jobbat med rim och ramsor. 

Dessa rimövningar antas hjälpa barnen att uppmärksamma formsidan av språket. Med hjälp 

av att klappa i händerna till varje ord och räkna ord börjar eleverna analysera meningarna. 

(Høien och Lundberg 2013, s. 117). 

För att träna upp den fonologiska medvetenheten och att stimulera och utveckla barns 

språkliga medvetenhet, anser professor Mats Myrberg och CG och Sonya Lindell att 

Bornholmsprojektet/modellen är ett särskilt användbart material för att utveckla barn 

(Myrberg 2007, s. 74) (Lindell 1996, s. 101). Genom olika systematiska språklekar i 

förskoleklassen utvecklas den fonologiska medvetenheten hos barn som inte utvecklar detta 

självmant. Detta program leder till normal läs och skrivutveckling i skolan för fyra av fem 

barn som är i riskzonen att utveckla dyslexi (Myrberg 2007, s. 74). Men att rimma och klappa 

händerna gör ingen nytta om man inte aktivt får barnen att uppmärksamma vad i orden som 

rimmar eller motsvarar den klappade rytmen (2007, s.74).  

 

 2.4.3 Dataspel inverkar på barns läsfärdigheter 

 

Dataspel är något som inte bara barn ägnar sig åt, utan som också har dragit till sig forskarnas 

uppmärksamhet (Klingberg 2011, s. 157). Klingberg uppmärksammade en studie som hade 

gjorts år 2003 som visade att personer som spelade mycket dataspel presterade bättre på tester 

som krävde snabb prestationsförmåga. Han beskriver även att en forskningsstudie gällande att 

arbeta med dator och tv-spel de gjorde på barn i skolan, visade på tendens av förbättring 

gällande matematik och läsningsförmågor (2011, s. 157).    

Lyytinen (2008) menar att dataspel är en utvecklande inlärningsmetod som gör det lättare och 

roligare att lära sig att läsa. Lyttinen ser bara fördelar med dataspelen, dels att det är roligt, 

mycket logiskt och systematiskt inbyggt. Därför anser Lyytinen (2008) att inlärningen blir 

maximal och effektiv (Lyytinen 2008, s. 121). Han att mänskliga lärare inte har samma 

tålamod som en dator har och i detta fall ökar barnens utveckling och även deras 

koncentration. Lyytinen anser att en mänsklig lärare kan visa uppgivenhet eller trötthet när 

eleven t.ex. svarat fel visa aldrig en dator (2008, s. 123). Datorn ger en snabb feedback och 
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många lässvaga upplever att träning med dator är mer spännande och utmanande än vad en 

mer traditionen undervisning är (Høien & Lundberg 2013, s. 235). 

Olika dataspel för dyslektiker har framkommit på senare år. Spelen är anpassade efter ålder 

och spelen är konstruerade på ett enkelt sätt så barnen direkt ska förstå. (Lyytinen 2008, s. 

121).   

Høien och Lundberg (2013) anser att dataträning innebär läsning med sammanhängande, 

självvalda och meningsbärande texter. Där sätts fokus på betydelse, innehåll och mening. De 

menar också att det finns många möjligheter till att individanpassa upplägget (2013, s. 234). 

Idag spelar över 10 000 dyslexispelen och resultaten är positiva. Forskare får mycket detaljrik 

information om hur barn spelar och hur denna information för att exakt ser vad barns 

svårigheter är och därefter anpassa nya utformningar för att träna på svårigheterna (Lyytinen 

2008, s. 122).   

Britt Paulsen beskriver att tekniken bara är ett redskap och att det är innehållet som är det 

viktiga att förmedla. ”Kunskap om teknik och material och olika uttrycksmedier är en 

förutsättning för att kunna utrycka sig.” (Paulsen 1996, s.106) 
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3. Metod 
 

Här kommer jag att redogör för hur jag gick till väga under mina intervjuer. Genom att 

redovisa vilken typ av intervju jag valt även vilka informanter som deltar.  

 

3.1 Val av metod, inför intervjuerna    

 

I min undersökning har jag valt att göra intervjuer med olika pedagoger ute på fältet angående 

mitt tema. Intervjuer är en teknik som bygger på att samla information som bygger på frågor 

(Patell och Davidsson 2003, s. 69). Jag valde att göra en kvalitativ intervju där de intervjuade 

ges utrymme för att svara med egna ord. Genom denna kvalitativa intervju får man upptäcka 

och identifiera egenskaper hos den intervjuade och intervjuaren. Intervjupersonen är 

medskapare i ett samtal(2003, s. 79). 

Jag valde att göra mina intervjuer semistrukturerade där mina frågor är öppna och låter den 

intervjuade utveckla sina idéer och även ges utrymme till att svara med sina egna åsikter men 

även erfarenheter (Denscombe 2009 s. 234-235).  

 

3.2 Urval  

 

Jag valde att göra mina undersökningar på en mellanstor skola i en stor kommun. Skolan 

ligger ganska centralt. På skolan går ca 400 elever och arbetar ca 30-35 pedagoger där.  

Jag valde tre pedagoger på en och samma skola. Eftersom mina intervjuer är konfidentiella 

kommer jag namnge mina deltagare med tre fiktiva namn för att underlätta för läsaren. Jag har 

valt namnen, ”Britt”, ”Åsa”, ”Gun”. Alla tre är kvinnor, detta val gjorde jag inte medvetet 

utan jag gav män lika stor chans att delta som kvinnor. Men eftersom inte kön har något med 

min studie att göra valde jag att fullfölja min studie utifrån dessa tre kvinnor.  

Två av respondenterna, Britt, Åsa är lågstadielärare och Gun jobbar som specialpedagog. Jag 

valde att intervjua en specialpedagog för jag tyckte att det skulle vara intressant att se 

specialpedagogens syn på mitt tema och även för att det ofta är de som arbetar med barn med 

dyslexi lite mer.  
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3.3 Etiskt förhållningssätt  

 

Eftersom att jag valde att göra en intervjustudie blir min studie inte anonym utan min 

undersökning blir konfidentiell. Det måste den bli eftersom jag träffar mina respondenter och 

där med får reda på dras identitet. I mina mail som jag skrev till mina respondenter om min 

intervju, meddelade jag dem att intervjuerna skulle vara konfidentiella. Med det menas att 

privat data som identifierar mina respondenter i undersökningen inte kommer avslöjas (Kvale 

och Brinkmann 2009, s. 88). Med detta har jag inte avslöjat identiteten på mina respondenter 

och därmed är min undersökning konfidentiell.  

 

3.5 Genomförande/ tillvägagångssätt  

 

Utifrån mina frågeställningar började jag skriva intervjufrågor som var kopplade till mitt 

ämne. Därefter tog jag kontakt med pedagoger ute på fältet om deras deltagande. Jag valde att 

inrikta mig mot pedagoger som jobbar med barn från åk F-3. Genom att granska olika skolor 

via internet och även kontakta pedagoger fick jag tag på tre respondenter på en och samma 

skola. I detta mail beskrev jag vem jag var, var jag var ifrån och vad jag skrev om. De fick 

även ta del av att intervjun skulle vara konfidentiell, att jag skulle undanhålla så mycket som 

möjligt så att ingen viste vem respondenten var. Jag berättade även att jag kommer att spela in 

intervjuerna om detta var accepterat av respondenten, och direkt efter bearbetning och när min 

studie var färdig skulle dessa inspelningar raderas. Jag meddelade att dessa ljudfiler ska 

förvaras på ett säkert ställe där bara jag har tillgång till inspelningarna. Jag skrev också att det 

var frivilligt och om de var intresserade och ville delta i min undersökning. Jag skrev en 

ungefärlig tid som mina intervjuer skulle ta, ca 30 min, så att inte respondenterna skulle bli 

förvånade eller så om intervjuerna tog längre tid en de förväntat sig.  

Efter positiva svar av respondenterna lät jag dem bestämma tid och plats för att de ska känna 

sig trygga och även känna att de har tid för mig och inte känna att jag tar tid av dem, vilket det 

kanske skulle göra om jag bestämde tid och plats.  

När jag träffar respondenterna för första gången berättade jag att min intervju skulle vara 

semistrukturerad att frågorna är öppna och inget är rätt eller fel. Jag berättar ännu en gång att 

intervjuerna är konfidentiell, att jag inte kommer uppge namn eller skola denna respondent 

jobbar på. Jag frågade även på plats om det var okej att spela in intervjuerna. Alla tre 
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respondenterna fick själva välja plats eftersom att de ska känna trygghet. De tre valde 

grupprum där vi fick sitta ostört och inget kunde påverka eller störa respondenternas tankar 

och erfarenheter. Alla tre intervjuerna genomfördes på eftermiddagarna. 

Mina intervjuer blev kortare än vad jag hade trott. Jag hade skrivit till respondenterna att ca 

30 min skulle min intervju ta att genomföra. Efter genomförda intervjuer hade jag två 

intervjuer på ca 14 min och en på 12 min. En problematik som uppstod under mina intervjuer 

var att vissa frågor hade jag formulerat på ett konstigt sätt enligt mig men detta tolkar jag som 

att det inte var något som försämrade eller påverkade mina respondenter och deras svar  

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

 

Jag genomförde alla intervjuer på exakt samma sätt och med snarlika förutsättningar och 

förhållanden. Jag utfick även från mina planerade intervjufrågor. Eftersom att jag valde att 

skriva i semistrukturerad form var mina frågor väldigt öppna och jag undvek att ställa ledande 

frågor eftersom att jag ville få pedagogernas egna tankar och erfarenheter om ämnet. I 

intervjuerna har jag holt mig till mina frågor och utgått där ifrån. Detta gör att frågorna har 

relativt stor validitet. Svaren har en betydelse för min studie när det gäller hur estetiskt 

lärande påverkar barn med dyslexi. För att öka validiteten och även reliabiliteten så lät jag 

respondenterna läsa igenom min bearbetning för att se att jag inte har tolkat eller 

uppfattningar har format mina bearbetningar. Jag bad de även lägga till något om de tyckte 

jag glömt bort något.       

 

3.7 Bearbetning  

 

I min undersökning ville jag undersöka på vilka sätt kan estetiskt lärande inverka på dyslexi 

problematik hos barn på detta med hjälp av mina intervjuer. Jag valde att spela in mina 

intervjuer för att få en så tydlig och rätt bild av vad informanterna egentligen svarade. Jag 

bearbetade detta material genom att lyssna på inspelningarna och där efter sammanfattade dem 

till textform för att underlätta för mig så jag där efter kunna jämföra och sammanställa 

materialet. Jag valde att inte transkribera för att jag då tycker det är svårare att sammanställa 

mitt material Eftersom mina intervjuer var mellan 12 min-14 min så gick det ganska smidigt 

att genomföra denna sammanställning. Jag skickade även den bearbetade individuella 
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sammanfattningen till respondenterna för att se att min sammanfattning stämde överens med 

vad de beskrivit i intervjuerna. Efter vissa ändringar och även tillägg av respondenterna kändes 

min sammanfattning som en säker och tydlig bearbetning.   
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4. Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera de intervjuer jag har sammanställt och analyserat. 

Jag har med hjälp av olika rubriker valt ut att presentera det som i min studie tydligast 

framträder och anknyter till mitt tema och mina frågor. 

 

4.1 Liknad skillnader mellan respondenterna 

 

Alla mina tre respondenter har ganska lika synsätt på mina frågor gällande mitt tema. Detta 

gjorde att många svar från respondenterna blev likartade. Deras syn på estetiskt lärande och 

även dyslexi skiljer sig inte så mycket åt. Även respondenternas arbete med datorer och 

liknande.   

 

4.2 Begreppet estetiskt lärande  

 

Svaret på vad de tre respondenterna anser om begreppet estetisktlärande var likartat. Jag 

uppfattar det som att alla tre har en tanke om att det är något eleverna lär sig samtidigt som de 

håller på med andra ämnen där kropp och tankar används i lärandet. Inte bara det traditionella 

undervisningen genom att bara arbeta i böcker och med papper och penna. Jag tolkade deras 

svar som att de såg det estetiska arbetet som en kreativmetod för att kunna uppnå något. Som 

jag förstå det så har alla tre en relativ likvärdig syn då det estetiska arbetet. Britt nämner även 

under intervjun att begreppet estetiskt lärande är nytt för henne. Hon menar att estetiken alltid 

har varit med som ett verktyg och ett hjälpmedel för barn men har inte haft ett klart namn för 

det innan. Hennes tankar var att när nya utryck och begrepp uppkommer i skolans värld även 

nu idag så är det alltid en hysteri och oklarhet i vad vi pedagoger ska ändra. Som jag tolkade 

hennes svar gällde begreppet estetiskt lärande, vilket hon då såg som en oklarhet men med 

mer kunskap om ämnet så inser hon att det alltid har funnits i hennes undervisning. De andra 

respondenterna nämnde inget av detta vilket är intressant. Jag kan även tolka som att att min 

respondent Britt har jobbat längre inom yrket och det kan jag då tolka att hon har varit med 

om mer förändring än vad de två andra respondenterna har varit.   
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4.3 Begreppet dyslexi  

 

Alla tre respondenterna ansåg att dyslexi var en svårighet utöver de vanliga och att det är en 

form av funktionssvårighet inom läsning och skrivning. Jag uppfattar att respondenternas syn 

på dyslexi är likartat. Respondenterna beskrev också att barnen med dyslexi fick arbeta med 

dator och arbeta mer praktiskt för att de skulle underlätta deras diagnos. Åsa och Britt 

arbetade nära specialpedagogen i dessa fall där de fick handledning. Jag tolkar detta som en 

osäkerhet hos de två respondenterna om vilka åtgärder som ska sättas in.    

 

4.4 Montessori pedagogiken   

 

Mina respondenter har tre olika yrkestitlar: förskoleklasslärare (förskolelärare), 

grundskolelärare och specialpedagog. En av dem har även en Montessoriutbildning. Britt 

nämner detta i sammanhanget när jag frågar om respondenterna har något speciellt arbetsätt 

inom det estetiska lärandet för att utveckla barns läs och skrivutveckling. Alla tre nämner att 

de inte har något planlagt just inom det estetiska lärandet för att utveckla barnens läs och 

skrivutveckling. Jag tolkar deras svar som att de tre resonerar på samma sätt när de nämner att 

när de börjar tänka på det kan de se att de faktiskt använder många estetiska övningar för att 

främja barnens läs och skrivutveckling. Men inget som de har tänkt eller planlagt. Britt 

nämner då att hon är Montessorilärare också vilket påverkar hur hon lägger upp sitt arbete 

med barnen. Hon berättar att hon tycker att Montessori pedagogiken är ett slags estetiskt 

verktyg. Hon anser att med hjälp av att arbeta med händerna så kommer kunskapen lättare in i 

kroppen. Britt anser att eleverna ska göra allt de lär sig. Genom att använda kroppen så går 

kunskapen in i kroppen lättare, vilket jag tolkar som att britt försöker förklara. Det individen 

gör med händerna och kroppen förs kunskapen in lättare.     

 

4.5 Resurser inom teknik 

 

Teknik och media är en stor del av skolans undervisning idag även i arbetet som pedagog. 

Samhället idag är mycket teknik inriktat vilket betyder att barnen ska har kunskap och 

erfarenheter om detta ämne. I LGR11 uppges mål över vad barnen ska kunna inom detta ämne 

vilket då ska följas.  
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Utifrån min intervjufråga om de använder dator eller dataspel i skolan nämnde respondenterna 

någon eller till och med flera gånger att tillgång till bland annat datorer och Ipad inte finns i 

den utsträckning de skulle önska. Jag uppfattar att alla tre har en positiv uppfattning om IT 

över lag men att tillgångarna sätter gränser. Åsa berättar att hon på alla sätt hon kan försöker 

bidra till att eleverna ska få dator och Ipad som ett verktyg för sin utveckling. Britt berättar att 

hon har i sin planering att barnen ska genomgå olika spel och övningar på både dator och Ipad 

som barnen ska genomföra innan terminens slut. Hon nämner även att detta dock är svårt med 

25 barn i förskoleklass. Jag uppfattar detta som ett väldig tyngande ämne vilket i detta fall 

kopplas till resurserna som finns. Jag uppfattar även att en av mina respondenter inte använder 

teknik lika mycket som resterande två eftersom hon ser det som något besvärligt på grund av 

resurserna.       

Gun som är specialpedagog brukar ha en till två barn åt gången och hon berättade att hon har 

en dator och en Ipad som de kan jobba med inom IT. Därutöver har hon ju andra arbetsätt 

utöver dator och Ipad att jobba med. Hon berättade att tillgängligheten och resurserna i form 

av datorer och Ipads inte finns på skolan för att alla ska kunna jobba med det verktyget på ett 

bra sätt. Men hon själv tänker inte på själva bristen av media verktyg i sin undervisning.             

 

4.6 Kommunikation och feed-back  

 

 Mitt grundtagande är att en god relation med barnen och även andra på verksamheten bidrar 

till att barnet får en ökad utvecklings möjlighet. Genom att kunna kommunicera och även ge 

feedback påverkar barnens lärande.  

Under min intervju var det bara en av mina respondenter som tog upp mötet med eleven. 

Detta tog hon upp i anknytning till min fråga om datorer och IT. Hon nämnde att idag det 

finns en hel uppsjö av dataspel och appar till Ipaden vilket hon tyckte var bra för att det idag 

finns så många valmöjligheten. Hon beskriver att hon inte får samma möte och kontakt med 

barnet på samma sätt som man skulle kunna få om man jobbar med ett annat material. Jag 

tolkar utifrån det hon sa, att vi pedagoger ger eleverna mer kärlek och feedback än vad teknik 

kan göra. Hon berättade att det är klart att spel visar rätt och fel och även kan berömma barnet 

genom fyrverkerier och ballonger men inte på samma sätt som en pedagog kan. Jag uppfattar 

att hon bedömer att en pedagog är värdefull, vi ger eleverna kärlek och riktig feedback. 
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Hennes tankar om detta kan tolkas till att hon inte tycker att pedagoger bara ska använda 

teknik utan jobba på andra sätt.   

 

4.6 Resultat sammanfattning   

 

Genom en sammanfattning av mitt resultat ser jag att många likheter mellan pedagogerna 

finns men även några markanta skillnader. Pedagogerna har en liknande syn på vad begreppet 

estetiskt lärande är och har en översiktlig syn på vad det innebär. En olikhet är att en pedagog 

vilket som arbetat i yrket längre har en uppfattning att själva begreppet är nytt och arbetssättet 

alltid funnits. Britt nämner att Montessoripedagogiken är ett estetiskt verktyg eftersom 

individen arbetar med händerna som bidrar med att kunskapen kommer in i kroppen. Eleven 

ska göra för att kunna lära sig. De andra två respondenterna nämnde då inget om Montessori 

pedagogiken vilket gjorde att detta var en avvikelse.  

Resultatet av begreppet dyslexi var som det, estetisk begreppet väldigt lika syn mellan 

pedagogerna. En osäkerhet om åtgärderna inom diagnosen fanns, eftersom de arbetade nära 

specialpedagogen och lät henne lägga upp planeringen och arbetet. Jag tolkade att alla tre 

respondenterna använde estetiskt lärande sätt för de barn som hade dyslexi.  

Inom IT-tekniken var resurser och tillgänglighet en stor påverkan i arbetet med detta. Alla tre 

ansåg att bristen på datorer och Ipads var den största svårigheten när det gäller att barnen 

skulle ta del av dessa verktyg. Två av respondenterna använde tekniken som fanns så mycket 

som möjligt men jag tolkade att den tredje såg det som något besvärligt på grund av 

underskottet av datorer och Ipad. En av de som ansåg att det var brist på tekniken på skolan 

hade emellertid tillgång till en dator och i Ipad och arbetade ofta med en till två elever åt 

gången. Men hon ansåg att det fanns för lite resurser. Alla de tre respondenterna hade trots 

tillgängligheten av datorer och liknade, en positiv syn på det hela.   

En markant skillnad som jag tolkade var att en pedagog nämnde mötet, kommunikationen och 

feedbacken till eleverna. Detta nämnde inte de resterande två respondenterna något om. Hon 

ansåg att datorer inte kunde ersätta oss som pedagoger. Med kärlek och riktig feedback från 

en människa utvecklas barnen mer. Men hon ansåg att datorn var ett bra verktyg men att det 

behövs annan undervisning också.          
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5. Diskussion     
 

I detta kapitel kommer jag att knyta ihop mitt resultat, forskning och litteratur med varandra. Jag 

kommer försöka besvara mina frågor i min studie. Jag kommer avslutningsvis diskutera hur min 

undersökning kommer beröra mitt kommande arbete som pedagog. Mia frågor kommer knytas till 

mina resultat och diskussioner.  

På vilka olika sätt arbetar de intervjuade pedagogerna med barn med dyslexi? 

Vilka olika arbetsätt inom estetiskt lärande finns det för att bidra till utveckling för barn med 

dyslexi? 

5.1  Pedagogernas syn på Estetiskt lärande 

 

Enligt mig har estetiskt lärande en stor betydelse för skolan och vårt samhälle idag.  . 

Resultatet i denna studie visade att mina respondenter hade en tydlig och gemensam bild över 

vad estetiskt lärande var för dem. De ansåg att estetiskt lärande var något som eleverna lärt sig 

samtidigt som de elever arbetade med andra ämnen och där kroppen och sinnena användes 

och inte den traditionella undervisningen med papper och penna. De ansåg att estetik var 

något kreativt. Lev Vygotskij med sin sociokulturella teori som var min utgångspunkt i denna 

studie, ansåg är aktivitet ett nyckelord till lärande (Strandberg 2009, s. 29), vilket jag håller 

med om och även överensstämmer med respondenternas syn på estetik. En av pedagogerna 

ansåg även att begreppet estetiskt lärande var nytt men själva innebörden av begreppet och 

tillämpningen var detsamma som man alltid jobbat. Alla pedagoger ska arbeta efter läroplanen 

som anger att estetiken ska medföras i undervisningen. Eftersom själva begreppet estetiskt 

lärande inte står ordagrant i läroplanen, tolkar jag detta som att pedagoger ute på fältet är 

osäkra på själva begreppet men att innebörden är förstålig. Bland annat står det i LGR11 att 

varje elev ska ta del av och använda sig av många uttrycksformer som språk, bild, musik, 

drama och dans m.m. (Skolverket 2011, s. 14). Jag uppfattade resultatet så som att de 

respondenterna jag använde mig av i min studie hade inte en sådan tydlig omfattning om vad 

estetiskt lärande var. De beskrev att de använde sig av estetik i sin undervisning men ändå 

blev de lite osäkra vad som ansågs som estetik. Alla tyckte estetiken var bra men jag tolkade 

det som att de inte viste inte på vilket sätt estetiken var bra och specifikt hur man arbetade 

med det för barns läs och skrivutveckling. Detta tror jag är en vanlig uppfattning hos många 
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pedagoger, att de känner en osäkerhet om vad som ingår i estetiskt lärande och varför det är 

bra att arbeta med? Ingen av respondenterna hade medvetet en planering inom det estetiska 

för att utveckla barns läs och skrivutveckling. De nämnde även att om de började tänka på det 

skulle estetiken finnas lite här och var. Jag uppfattar det som att estetiken inte är ett perspektiv 

de utgår ifrån vilket jag tycker är synd. Det känns som om det slängs in i undervisningen för 

att det är ett måste att ha med. Enligt mig kan estetiken ge så mycket mer än vad en 

undervisning genom att läsa en bok kan göra. Detta beskrev Britt Paulsen att estetiken ger oss 

kunskap som vi inte hittar i andra kunskapsformer (1996, s. 66). Men självklart ersätter inte 

estetiken kunskapen av att läsa sig till kunskap.  

 En av mina respondenter hade en åsikt om att Montessoripedagogiken var ett estetiskt 

verktyg. Hon ansåg att denna metod hjälpte barnen att lättare utveckla barns läs och 

skrivutveckling. Vilket jag kan hålla med om. Genom att ha studerar tidigare forskning om 

ämnet upptäckte jag att det finns mycket kreativt och praktiskt i Montessoripedagogiken. Min 

respondent tyckte att med hjälp av händerna kommer kunskapen lättare in i kroppen, hon 

menade att man ska göra allt man lär sig. Hansson beskrev Montessori pedagogiken som att 

barnen får jobba praktiskt, lära sig sköta miljön, vårda sig själva, och lära sig umgås med 

människor(1994, s. 10) vilket stödjer min respondens tankar om att Montessoripedagogiken är 

ett estetiskt verktyg. Vilket jag själv efter forskning och utförd studie samtycker med. 

Eftersom Maria Montessori arbetade med barn med speciella behov tror jag hennes pedagogik 

är mer anpassad, utvecklad och utförlig så att barn i allmän utsträckning tycker denna metod 

är lättare. I detta uppfattar och jag tror att Montessoripedagogiken är ett bra arbetsätt för barn 

med dyslexi.     

Den forskning som jag tidigare tagit del av visar att praktisk och kreativ undervisning är 

givande för barn utvecklings möjligheter. Då undrar jag varför det estetiska lärandet inte är en 

självklarhet i undervisningen?        

 

5.2 Pedagogernas syn på dyslexi 

 

Dyslexi är en funktionsnedsättning som är dolt och väldigt vanligt (Lindell 1997, s. 19). 

Genom verksamhetsförlagd undervisning på Karlstads universitet har jag stött på barn med 

diagnosen dyslexi. Jag tycker att det blir vanligare och vanligare och framför allt lite mindre 

hysteri om, vilket jag anser vara bra.  
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Likaom estetisk lärande hade mina tre respondenter en gemensam syn på vad dyslexi är och 

innebär. De ansåg att det var en form av funktionsnedsättning inom läsning och skrivning och 

en svårighet utöver det vanliga. Vilket stöds av forskning kring ämnet. Respondenterna 

arbetade nära specialpedagogen när ett barn hade diagnosen dyslexi. Detta beror på, tror jag, 

att specialpedagogen har en annan kunskap och uppfattning om dyslexi. Jag fick även en 

uppfattning om en osäkerhet även här om hur man skulle lägga upp arbetet för barn med 

dyslexi. Detta tror jag kan bero på kunskapsbrist. Man vet vad diagnosen innebär men inte 

vilka åtgärder och arbetsätt som kan användas. Detta kan jag hålla med om. Om man inte har 

någon specialutbildning om barn svårigheter är det inte lätt att ha en bred kunskap om ämnen 

och diagnoser. Jag tycker att alla pedagoger ska ha rätt till en bredare och djupare kunskap om 

specialpedagogik. Eftersom pedagoger stöter på det mesta är det alltid viktigt att ha en 

teoretisk bakgrund.   

Ett arbetsätt för att utveckla barns läs och skrivutveckling och för att träna upp den 

fonologiska medvetenheten och att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet så 

används Bornholmsmodellen. Denna modell är utformad med hjälp av lekar, rim och ramsor 

och även andra praktiska delar. Modellen enligt mig har en estetisk grund. Denna modell 

trodde jag skulle nämnas i mina resultat av intervjuerna eftersom denna modell enligt mig är 

ganska känd och jag uppfattar även att det är många skolar och förskolor som använder denna 

som sitt verktyg för att utveckla barnen. Till min förvåning nämn inte denna metod. I tidigare 

forskning om metoden är denna en framgångsrikt verktyg för barn med dyslexi. Myrberg 

skriver detta tydligt att genom olika systematiska språklekar utvecklas den fonologiska 

medvetenheten hos barn som inte utvecklar detta självmant, vilket då leder till normal läs och 

skrivutveckling i skolan för fyra av fem barn som har legat i risksonen att utveckla 

dyslexi(2007, s. 74). Detta tycker jag styrker Bornholmsmodellen och betydelsen för att 

arbeta med barn tidigt för att minska risken för att barn ska utveckla dyslexi.    

Enligt forskning har dyslektiker svårare med auditiva och visuella sinnena men med hjälp av 

det kinesetiska sinnet och som är kopplat till kroppens rörelser och det taktila sinnet som är 

kopplat till känselminnet. (Hoien & Lundberg 2013, s. 219) Så genom att arbeta med det 

kinesetiska och taktila sinnena skulle barn med dyslexi utvecklas mer är arbetet med auditiva 

och visuella sinnena.   

I mina resultat nämndes det att mina tre respondenter använder IT dvs.  dator eller Ipad i sin 

undervisning för barnen och även barnen som har dyslexi. Dator i största allmänhet uppfattar 
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jag som ett verktyg som det finns delade meningar om. I detta fall ansåg mina respondenter IT 

som något positivt. Forskning visar framsteg åt det positiva hållet för barns utveckling. Den 

visar att barn som, arbetat med dator och dataspel i skola sisade på att det skede en förbättring 

gällande matematik och läsförmågor(Klingberg 2011, s. 157). Att mina respondenter använda 

dator och Ipad i sin undervisning var självklarhet. Men att tillgången på datorer och Ipads var 

det dåligt om. Det fanns inte i den utsträckning som de behövde. Jag uppfattade att ekonomin 

hade en stor påverkan. Alla tre respondenter tyckte det var odugligt att det var så lite resurser. 

Detta anser jag vara ett vanligt fall i svenska skolan. Enligt mig har samhället idag blivit mer 

IT beroende och nästan varje yrke idag drivs eller måste ha tillgång till dator, internätt, Ipads 

m.m. Då tycker jag det är en självklarhet att barnen ska ha lika mycket tillgång till detta 

redskap för att lära sig och ha kunskap om deras framtida och troligtvis största arbetes 

verktyg. Varför inte utnyttja detta när dator och Ipads är ett lättare och roligare sätt att lära sig 

läsa(Lyttinen 2008, sid 212). 

Ett annat resultat som jag tänker lyfta angående datorer och Ipads är mötet med barnet. En av 

mina tre respondenter var den enda som tog upp detta ämne. Hon menade att man inte får 

samma möte och kontakt med barnen när de arbetar med datorer eller Ipads. Hon ansåg att vi 

pedagoger ger kärlek och feed-back till eleverna vilket hon tyckte att teknik kan ge på samma 

sätt. Visst att olika spel kan visa rätt eller fel men hon tycker att ballonger och fyrverkerier på 

datorskärmen inte ger lika mycket som en pedagogs kärlek och uppskattning. Detta har 

psykologen Heikki Lyttinen och Torleiv Hoien och Ingvar Lundberg en annan åsikt om. Han 

menar att en människa inte har samma tålamod som en dator har och även att en mänsklig 

lärare kan visa uppgivenhet, trötthet när eleven stavat fel eller likande. Detta uppvisas inte på 

en dator. Han anser att datorn ger en snabb feed-back och många lässvaga upplever att 

träningen via datorn är mer spännande och utmanande än vad traditionell undervisning är 

(2007, s. 123)(2013, s. 235). 

Jag kan hålla med min respondent om att pedagogen är värdefull i arbetet och mötet med 

barnen. Jag kan förstå Lyttinen, Hoien och Lundberg om deras syn på att den mänskliga 

pedagogen kan visa trötthet och liknande. Jag tror att en feed-back är mer givande och 

framför allt personlig i mötet med en pedagog till skillnad från arbetet med teknik. Eftersom 

det även visar att i regel har dyslektiker enormt dåligt självförtroende (Ströbom 1999, sid 140) 

och detta gäller nog inte bara dyslektiker så i mitt fall tycker jag att man ska variera sin 

undervisning och inte enbart använda teknik. Tekniken tror jag inte är en ersättning av en 
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mänsklig pedagog utan ett hjälpande verktyg. Vi pedagoger måste ändå finnas och lära ut för 

att barn ska lära sig.  

Som slutsats i min studie skulle jag vilja påpeka att jag har sett tydligt att det finns en oklarhet 

hos pedagogerna. Att resurser och möjligheter finns är något som framkom väl. Jag har även 

sett tendenser till att vi pedagoger inte kan bytas ut mot något verktyg. Utan det är vi 

pedagoger som är värdefulla för barns utveckling. Jag är stolt över att min studie har 

åtkommit med något och jag har fortfarande en positiv syn på estetiskt lärande 

 

5.4  Vidare forskning 

 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka, på vilka sätt kan estetiskt lärande inverka på 

dyslexiproblematik hos barn. Genom att granska forskning om detta ämne och att få 

pedagogers synvinkel inom ämnet har detta får mig mer intresserad. Desto mer jag läste desto 

mer ville jag ta reda på. Mina idéer om fortsatt forskning är att gå ut på fältet och observera 

hur pedagoger verkligen arbetar med estetiskt lärande. Jag har även en tanke om att intervjua 

barn om deras syn på det estetiska lärandet. En annan fråga som uppstod var varför estetiskt 

lärande inte är en självklarhet i undervisningen? En annan intresseväckande forskning och 

intresse var hjärnan. Genom att ha studerat tidigare forskning fick jag en inblick att hjärnan 

hade en stor del dyslexi att göra. Detta skulle vara intressant att gå djupare in på och vad som 

händer i hjärnan när man jobbar med estetiskt lärande.  
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Bilaga 1 
Intervju guide med förslag på frågor till respektive tema. 

1. På vilka olika sätt arbetar de intervjuade pedagogerna med barn med dyslexi? 

2. Vilka olika arbetsätt inom estetiskt lärande finns det för att bidra till utveckling för 

barn med dyslexi? 

 

Intervjufrågor: 

1. Vilket år är du född? 

2. Vad jobbar du som nu, vad är din yrkestitel? 

3. Hur länge har du jobbat inom yrket? 

4. Hur länge har du jobbat på skolan? 

 

5. Vad är estetiskt lärande för dig? 

6. Använder du det estetiks lärande i din undervisning? 

 På vilket sätt? 

7. Har du något speciellt arbetsätt inom det estetiska lärandet för att jobba med barns läs 

och skrivutveckling? 

8. Använder du dig av dator/dataspel i din undervisning för att utveckla barns läs och 

skriv utveckling? På vilket sätt? 

 

9. Vad är dyslexi enligt dig? 

10. Har du jobbat eller jobbar du med barn med dyslexi nu? 

11. Hur lägger du upp arbetet för ett barn med dyslexi? 

 Utgår du från något speciellt arbetssätt? 

 

 


