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Abstract 
 
 
The aim of the study was to study the phenomenon of dyslexia on the basis of a literature 
study. I did a thorough exposition of what dyslexia is and its history and previous research in 
the area. Further I assumed two questions at issue which were What testimonies are there 
from the literature of how it is to live with dyslexia? and What learning styles are there for 
people with dyslexia? I have taken part of testimonies that are to be found about how it is to 
live with dyslexia according to the people themselves that live with it. In the second question 
at issue I move on to present a couple of learning styles that are used. The ones I present are 
Learning through your senses (Neurolinguistic programming), The Dunn and Dunn learning 
styles model and Support from the computer. The results were analysed on the basis of the 
Labelling theory. The results showed that a lot of people with dyslexia have similar 
experiences from how it is to live with dyslexia, among other things they have felt left outside 
and have met foolishness from their surroundings. The results from the learning styles models 
shows that especially the first two models takes consideration to the students unique learning 
style in different ways. A woman tells us about how she conquered her dyslexia. 
 
 
Studiens syfte var att utifrån en litteraturstudie studera fenomenet dyslexi. Jag gjorde en 
grundlig genomgång av vad dyslexi är och dess historia och tidigare forskning som gjorts 
inom området. Vidare utgick jag från två frågeställningar vilka var Vilka vittnesbörder får 
man av hur det är att leva med dyslexi utifrån litteraturen? och Vilka lärstilar finns det för 
dyslektiker? Här har jag tagit del av vittnesbörder som finns om hur det är att leva med 
dyslexi enligt dyslektikerna själva. I den andra frågeställningen går jag närmre in på ett par 
lärstilar som finns. De jag presenterar är Inlärning via sinnena (NLP), The Dunn and Dunn 
learning styles model och Datorstöd. Resultaten analyserades utifrån stämplingsteorin. 
Resultaten visade att många dyslektiker har liknande upplevelser av hur det har varit att leva 
med dyslexi, bland annat att de känt ett utanförskap och mött oförstånd från omgivning. 
Resultaten från lärstilsmodellerna visar främst att de två första lärstilarna tar hänsyn till 
elevens unika inlärningsstil på olika sätt. En kvinna berättar även att hon besegrat sin dyslexi.  
 
 
 
 
 
 
Sökord: Dyslexi, Läs- och skrivsvårigheter, Inlärning via sinnen, Neurolingvistisk 
Programmering, NLP, The Dunn & Dunn learning styles model, datorstöd.  
 
 
 
Framsidans citat kommer från O’Connor & Seymor, 1990, p.197. 

 2



Innehållsförteckning 
 

Inledning 5 
Syfte 6 
Frågeställningar 6 
Förförståelse 6 
Motivering av val av ämne 6 
Begreppslista 6 
Disposition av uppsatsen 6 
Vad är dyslexi? 7 
Olika begrepp/synonymer till dyslexi 7 
Olika definitioner av dyslexi 8 
Inlärningsproblematik 9 
Intelligens och dyslexi 10 
Sammanfattning 11 
Historia och tidigare forskning 11 
Dyslexins historia 12 
Sammanfattning av dyslexins historia  13 
Internationell forskning 13 
Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 14 
Den primära orsaken 14 
Första området: Neurofysiologi och medicinskt och/eller biologiskt 14 
Andra området: Funktionsanalytisk modell 16 
Tredje området: Pedagogisk-psykologisk förklaringsmodell 17 
Teori 17 
Stämplingsteori 17 
Första kontakten med stämpling 18 
Andra kontakten med stämpling 19 
Sekundär avvikelse 19 
Avvikelsespiral 19 
Karriärmodell 19 
Metod 20 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 21 
Etik 21 
Resultat och Analys 22 
Vittnesbörder utifrån litteraturen av hur det är att leva med dyslexi 22 
Självkänsla och självförtroende 23 
Dyslexi inom familjen 24 
Utbildning 25 
Läs- och skrivprocessen 26 
Dyslexi som handikapp 27 
Sammanfattande ord om de vittnesbörder jag tagit del av 27 
Analys av vittnesbörder utifrån stämplingsteorin 28 
Lärstilar och forskning 30 
Rättigheter 30 
Skolstart 30 
Olika läs- och skrivprojekt 31 
Olika lärstilar 31 

 3



Lärstil 1: Inlärning via sinnen 33 
Lärstil 2: The Dunn and Dunn learning styles model 35 
Lärstil 3: Datorstöd 36 
Sammanfattning 37 
Analys av lärstilarna utifrån stämplingsteorin 37 
Diskussion 39 
Metoddiskussion 40 
Förslag på fortsatt forskning 41 
Referenslista 42 
Appendix 45 

 4



Inledning 
 

Att läsa och skriva kan av många uppfattas som något självklart. Det är något som vi alla får 
lära oss i skolan, om inte tidigare. Det kan vara svårt att förstå hur en person, ung som vuxen, 
varken kan läsa eller skriva. Men så ser verkligheten ut för en dyslektiker. En dyslektiker är 
en person som har läs- och/eller skrivsvårigheter, det benämns oftast med begreppet dyslexi.  
 
Det finns personer som aldrig har hört talas om detta fenomen, medan andra är 
välinformerade om ämnet. Eftersom kunskapen är så olika anser jag detta vara ett intressant 
ämne att lyfta fram i en litteraturstudie för att öka förståelsen och vetskapen om vad dyslexi är.  
 
Detta är ett ämne som går att knyta an till det sociala arbetet, bland annat på så sätt att vi lever 
i ett informationssamhälle. För att kunna fungera i samhället förväntas alla kunna läsa och 
skriva. Vi förväntas kunna uttrycka oss så att vår omvärld förstår sig på oss. Utan läs- och 
skrivkunskaper kommer vi inte långt, det blir kämpigt i skolan och möjligheterna till att skaffa 
sig det arbete man vill ha minskar (Barrögård & Engstrand, 2007; Sandström Kjellin, 2002).  

 
”Dyslexi är enligt ICF [International Classification of Functioning Disability and Health] 
en kognitiv/språklig störning som har negativa konsekvenser för möjligheterna att delta i 
olika samhälleliga aktiviteter (som t.ex. utbildning)” (Vetenskapsrådet, 2007 p.52).  
 
”Det [är] ett av förskolans och skolans viktigaste ansvar att alla barn och unga oavsett 
sociala, kulturella eller andra förutsättningar under sina år i förskola och skola får 
utveckla en bild av sig själva som skriftspråkliga och utveckla en så god språklig tillit att 
språket blir en kraft både i läroprocesserna i skola och utbildning och i deras liv” (SOU, 
1997, p.15).  
 

1997 visade forskning att arbetslösa hade mer läs- och skrivsvårigheter än övrig befolkning. 
Det ledde till att dessa arbetslösa undvek att söka sig till arbetsförmedlingen då de var osäkra 
på sin läs- och skrivförmåga (SOU, 1997). Detta anser jag vara en stark koppling till det 
sociala arbetet då vi inser vikten av ha en god läs- och skrivförmåga så att alla människor 
klarar av att ha ett arbete och på så vis också klarar av att försörja sig.  
 
Dyslexin yttrar sig på andra områden än bara arbetsmarknaden. På ett personligt plan spelar 
självkänslan en stor roll, något ni kommer att få ta mer del av genom uppsatsens gång. Även 
för att klara av vardagslivet, som jag skrev om ovan, behöver vi vissa färdigheter för att till 
exempel kunna ta oss fram med hjälp av karta eller ta del av nyheterna.  
 
Allt detta för oss tillbaka till att framför allt skolan är den centrala punkten där allt lärande ska 
börja. Detta har lett fram till att jag vill studera fenomenet dyslexi i en litteraturstudie, med 
hjälp av två frågeställningar. Den första frågeställningen handlar om personers upplevelser av 
att leva med dyslexi utifrån litteraturen. Jag ansåg denna fråga vara relevant då vi får 
förstahandsinformation om hur det är att leva med dyslexi. Min andra frågeställning handlar 
om vilka lärstilar det finns för dyslektiker. En fråga jag ansåg vara viktig då skolan spelar en 
central roll och det kan vara intressant att ta del av vad det finns för olika lärstilar för elever 
med läs- och skrivsvårigheter, som gör att de kan lära sig att läsa och skriva bättre. Innan 
resultaten på mina frågeställningar kommer ni att få ta del av en relativt omfattande 
bakgrundsteckning utifrån litteraturen.  
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Syfte 
Mitt syfte är att i en litteraturstudie studera fenomenet dyslexi. 
 
Frågeställningar 
Utifrån två frågeställningar kommer jag att studera detta fenomen 

1) Vilka vittnesbörder får man av hur det är att leva med dyslexi utifrån litteraturen?  
2) Vilka lärstilar finns det för dyslektiker? 

 
Förförståelse 
Min förförståelse vad gäller dyslexi är begränsad. Min förförståelse är att personer med 
dyslexi har läs- och/eller skrivsvårigheter och att det även tidigare har kallats för ordblindhet. 
Min förförståelse och mina upplevelser är att det finns resurser i skolan för dem som behöver 
hjälp men att alla som behöver hjälp inte alltid upptäcks. Det finns personer som lyckas ta sig 
igenom skolan utan att lära sig att läsa och skriva. Min upplevelse är också att personer som 
har dyslexi får det mer kämpigt än andra som kan läsa och skriva med att ta sig igenom skolan 
och vidare ut i arbetslivet. Vad gäller vilka lärstilar som finns för dyslektiker har jag, i princip, 
ingen förförståelse om.  
 
Motivering av val av ämne 
Under ett inledande skede valde jag först att skriva om dyslexi med en viss lärstil i botten. Då 
var det tänkt att göra en kvalitativ studie och på så sätt få reda på personers upplevelser av just 
den lärstilen. Då jag inte fick tag på intervjupersoner valde jag att formulera om syfte och 
frågeställningar. Detta ledde mig till att studera dyslexin närmre. Jag valde då att mer 
övergripande ta reda på dyslexins historia, vilka lärstilar som finns tillgängliga för dyslektiker 
för att lära sig att läsa och skriva och hur personer utifrån litteraturen upplever att det är eller 
har varit att leva med dyslexi.  
 
Begreppslista 
Nedanstående begrepp har jag valt att förklara närmre då det är begrepp som förekommer 
mycket i litteraturen i samband med dyslexi. För att lättare förstå textens innehåll som följer 
har jag valt att beskriva begreppen utifrån Bonniers Svenska Ordlista (2002). 
 
Fonologi ”läran om språkljudens funktion, en gren av fonetiken o. av den allmänna 

språkvetenskapen” (p.159). 
 

Fonemen ”särskiljande ljudtyp” (p.159). 
 

Ortografi ”stavning, rättstavning” (p.416). 
 

Perceptuell ”som avser perception, varseblivnings-” (p.431). Detta med hänvisning till 
varseblivning/upptäckt av vilka av dina sinnen som är dominerande. 
 

 
Disposition av uppsatsen 
Studien är indelad i elva delar. I den första delen Vad är dyslexi? presenteras dyslexibegreppet. 
Det följs av Historia och tidigare forskning där dyslexins historia presenteras och viss 
internationell forskning. Nästa del som följer är Orsaker till läs- och skrivsvårigheter där tre 
olika områden tas upp angående vad de anser är den primära orsaken till dyslexi. Vidare går 
jag in på Teori som är stämplingsteorin. I Metod skriver jag om tillvägagångssättet för 
insamling av litteraturen. I Resultat och analys presenteras resultaten av Vittnesbörder utifrån 
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litteraturen av hur det är att leva med dyslexi med efterföljande Analys, nästkommande är 
resultat av Lärstilar och forskning med efterföljande Analys. Sedan avslutas studien med en 
Diskussion.  
 
 

Vad är dyslexi? 
 
Dyslexi är ett fenomen som använts med olika betydelser och som ibland sammankopplats 
med en värderande beskrivning av personers intelligens. I detta avsnitt avser jag att ge en 
kortfattad redogörelse för olika definitioner av fenomenet samt även redogöra för andra 
närbesläktade begrepp som över tid använts för att beskriva fenomenet. Jag kommer också att 
exemplifiera den debatt som förts över tid i Sverige.  
 
En direkt översättning av ordet dyslexi betyder enligt Gillberg & Ödman (1995) ”svårigheter 
med ord” (p.15). Dyslexi omfattar både vuxna och barn som har svårt för att läsa och/eller 
skriva (Strömbom, 1999; Zetterqvist Nelson, 2003).  
 
Ordet dyslexi har sitt ursprung i grekiskan, dys (svår) och lexis (tal, ord) (Madison & 
Johansson, 1998).   
 
Dyslexi är det vanligaste hindret som finns för läsinlärning, så pass att det är en av de 
vanligaste orsakerna till handikapp i dagens samhälle. Cirka ett barn per klass i Sverige har 
svår dyslexi (Gillberg & Ödman, 1995). Siffran att det i genomsnitt är ett barn i varje 
skolklass varierar dock. I till exempel Veronica Bergströms (2006) examensarbete skriver hon 
att det är två till tre elever i varje klass som har avsevärt större svårigheter med läsning och 
stavning än sina klasskamrater.  
 
Att leva med dyslexi innebär också ett visst funktionshinder. Att det är ett funktionshinder 
har framkommit i mycket forskning enligt Zetterqvist Nelson (2003).  Enligt FN:s 
standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, 
innebär begreppet funktionsnedsättning att 
 

”Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella skador 
eller - sjukdomar, syn- eller hörselskador, eller sjukdomar, medicinska tillstånd eller 
mental-sjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller 
övergående natur” (SOU, 1997, p.491).  

 
Olika begrepp/synonymer till dyslexi 
Ordblindhet är ett begrepp som förekommer i stor utsträckning. Begreppet används förutom i 
Sverige mycket i Danmark. I Sverige har det dock haft förmågan att kopplas ihop med 
blindhet. Zetterqvist Nelson (2003) menar att begreppet idag mest används av föräldrar till 
dyslektiker. Det var vanligare att använda detta begrepp under 1900-talets första hälft. Den 
missvisande associationen till blindhet ledde till en mer försiktig användning av begreppet 
vid den tiden. Strömbom (1999) har egna tankegångar kring begreppen som används inom 
detta område, som till exempel ordblindhet. Strömbom som själv haft läs- och 
skrivproblematik sedan slutet på 1940-talet föredrar användningen av ordblindhet, då det var 
det gällande begreppet som användes när det uppdagades för henne. Det finns dem som 
förknippar ordblindhet med blindhet, vilket Strömbom aldrig själv skulle göra. Hon säger att 
tanken aldrig slagit henne, lika litet som ”... att en avundsjuk person skulle vara sjuk” (a.a.   
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p.134). Strömbom anser att det handlar om precis det som sägs i ordet – att du är blind för 
ord (Gillberg & Ödman, 1995; Jacobson & Lundberg, 1995; Madison & Johansson, 1998; 
Strömbom, 1999; Zetterqvist Nelson, 2003).  
 
Specifika läs- och skrivsvårigheter är ett visserligen långt begrepp men det ger en tydlig 
markering om att problemet handlar om svårigheter med läsning och skrivning. Begreppet 
används ibland istället för dyslexi. Det ”specifika” syftar oftast till att svårigheterna inte har 
med sociala, psykologiska eller pedagogiska faktorer att göra.  
 
Trots denna förklaring av det specifika används hellre begreppet dyslexi idag, då de specifika 
orsakerna inte anses lika relevanta som för ett antal år sedan (Gillberg & Ödman, 1995; 
Jacobson & Lundberg, 1995; Strömbom, 1999; Zetterqvist Nelson, 2003).   
 
Gillberg & Ödman (1995) nämner även begreppen dåligt ordsinne och dåligt ordfrontsminne.  
 
Olika definitioner av dyslexi 
Madison & Johansson (1998) instämmer med många andra författare och forskare om att en 
entydig definition av dyslexi kan vara svår att komma fram till då det är ett så pass brett 
område med individer och olika svårighetsgrader. I detta avsnitt avser jag att presentera ett 
par olika definitioner.  
 
Världsfederationen för neurologi antog 1968 en definition av dyslexi som löd enligt följande 
 

”… a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional 
instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependant upon 
fundamental cognitive disabilities which are frequently of constitutional origin” 
(Jacobson & Lundberg, 1995, p.33; Zetterqvist Nelson, 2003, p.8).  

 
Lundberg (1995) har tagit med en definition av dyslexi som han har utarbetat tillsammans 
med en kollega. Definitionen har vidgat sig så att det passar personer med alla 
intelligensnivåer och alla samhällsskikt.  
 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna 
utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand till 
känna som svårigheter att uppnå automatisk ordavkodning vid läsning. Störningen 
kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel 
igen i släkten, och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för 
dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar 
funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med” (a.a. p.37). 

 
1994 antogs en ny definition av begreppet dyslexi i USA. Det är National Institutes of Health 
som tagit fram definitionen som också accepterades av den största dyslexi-organisationen i 
världen, Orton Dyslexia Society. På en forskningskonferens i Los Angeles 1994 diskuterades 
definitionen som lyder: 
 

“Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific, language-based 
disorder of constitutional origin characterized by difficulties in single word decoding, 
usually reflecting insufficient phonological processing abilities. 
 
These difficulties in single word decoding are often unexpected in relation to age and 
other cognitive and academic abilities; they are not the result of generalized 
developmental disability or sensory impairment. 
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Dyslexia is manifested by variable difficulty with different forms of language, often 
including, in addition to problems in reading, a conspicuous problem with acquiring 
proficiency in writing and spelling “(Jacobson & Lundberg, 1995, pp.38-39).  

 
Lundbergs (1995) slutsatser är att, i första stycket säger de i princip att det handlar om att en 
dyslektiker har svårigheter med att avkoda enstaka ord. Även läsfunktionen är störd vid 
dyslexi. I stycke två säger de att avkodning av ord inte är relaterat till intelligens. Det är en 
specifik funktion hos individen som inte fungerar då man har dyslexi, men däremot är det 
kognitiva systemet inte påverkat. Detta kan vara en orsak till att man kan finna väldigt 
begåvade människor med dyslexi. I sista och tredje stycket sägs det att man menar att dyslexi 
har att göra med problem i läsning och skrivning.  Den språkliga svagheten gäller främst det 
fonologiska systemet.  
 
Utifrån ovan skrivna definitioner har Lundberg (1995) arbetat fram en kortare version med 
samma innehåll och föreslår följande: ”… dyslexi är en störning i avkodningen av skrivna ord, 
orsakad av en defekt i det fonologiska systemet” (a.a. p.39; Zetterqvist Nelson, 2003, p.9). 
 
Gillberg & Ödman (1995) har också en definition som de tar upp som de dock anser vara 
något begränsad. 
 

”Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots normal begåvning och trots adekvat 
pedagogisk, socialt och psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och 
skrivsvårigheter” (a.a. p.16).  
 

Sist bör nämnas att ingen av dessa definitioner är fastställda för alltid. De är ständigt öppna 
för förändringar (Jacobson & Lundberg, 1995). 
 
Med detta vill jag belysa bredden av olika definitioner som finns. I dessa olika definitioner 
kan vi ibland finna sådant som kommer tillbaka i andra definitioner. Lundberg (1995) är, i 
definitionerna som jag tagit upp, ensam om att nämna den genetiska faktorn. Gillberg & 
Ödman (1995) tar upp att dyslexi kan uppkomma trots normal begåvning, vilket även 
Världsfederationen för neurologi anser. Jag kommer inte att ta fasta på någon specifik 
definition av dessa ovan i min uppsats. Att dyslexi är ett inlärningsproblem tar samtliga upp 
på något sätt. Detta leder in oss på nästkommande avsnitt som handlar om dyslektikers 
inlärningsproblematik.  
 
Inlärningsproblematik 
Dyslektikerna har svårt för att komma upp i en nivå som skulle motsvara deras begåvning och 
intellektuella förutsättningar. Dyslektiker har olika grad av inlärningsproblematik, individerna 
skiljer sig från varandra. Spannet sträcker sig från den som läser och stavar lite långsammare 
än genomsnittet till den individ som har grava svårigheter med inlärningen (Strömbom, 1999).  
 
Att en person har svårt för läs- och skrivinlärning kan till exempel bero på bristfällig 
undervisningen, sen mognad, språklig understimulering eller problem med syn eller hörsel. 
Dock har dyslexin ingen grund i detta men de faktorer som nämndes kan i sin tur leda till 
emotionella problem om de inte uppmärksammas. Uppmärksammas det inte kan det vara 
svårt för personen i fråga att se sambandet mellan orsak och verkan (Strömbom, 1999).  
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Strömbom (1999) förklarar det som att dyslektikers problem bottnar i att de inte kan ”… se 
sambandet mellan det talade och det skrivna språket; att förstå att talspråket består av serier av 
språk- eller talljud, som i skrift representeras av olika bokstäver” (p.15).  
 
Dyslektiker har svårt för att snabbt avkoda ”… bokstäverna och orden [utgör inte] automatiskt 
symboler som förmedlar textens innehåll” (a.a. p.15). För dyslektikern innebär detta att 
han/hon behöver stanna upp och tänka efter, för att sedan kunna läsa vidare, ett projekt som 
gör att läsningen kan ta lång tid.  
 
Strömbom (1999) uppmärksammar också att många felläsningar förekommer för en 
dyslektiker. Det kan bero på deras svårigheter med att förstå vad de läser, att avkoda tar 
mycket tid och energi vilket leder till att de inte kan koncentrera sig på textens innehåll.  
 

”Svårigheten med att uppnå automatisering av läsprocessen hänger samman med brister i 
den fonologiska medvetenheten, det vill säga i förmågan att uppfatta, åtskilja, hantera och 
foga ihop språkets minsta beståndsdelar – fonemen eller språkljud” (a.a. p.15).  

 
Mycket av läsningen och stavningen går fel då dyslektikern oftast inte har någon klar bild av 
hur ett ord ser ut, är uppbyggt eller vilka bokstäver som ingår. Det positiva är att den 
fonologiska medvetenheten går att tränas upp (Strömbom, 1999). 
 
Att komma in i läsningen och automatiskt koda av orden innebär mycket träning. Forskning 
visar alltmer på att läs- och skrivsvårigheterna har med avkodningsmomentet i läsningen att 
göra. Det visar också att intelligensnivån inte spelar någon roll (Lundberg, 1995).  
 
Mängden träning en dyslektiker behöver lägga ner beror på vilken nivå individen ligger på 
vad gäller sin dyslexi. En undersökning i årskurs 2 har genomförts som visar att en person 
som läser bra, på sin fritid kan läsa 200 gånger så mycket som en dyslektiker. Med andra ord 
minskar dyslektikerns chanser att komma ikapp med den automatiska ordavkodningen. ”… 
dyslektiska personer läser inte därför att de inte kan läsa, och de lär sig inte läsa, därför att de 
inte läser” (Lundberg, 1995, p.37).  
 
Intelligens och dyslexi 
I litteraturen går det att läsa mycket om hur intelligens och dyslexi är sammankopplat. Många 
forskare och författare är noga med att skilja på läsförmåga och intelligens. Denna skillnad 
görs eftersom det visat sig att vissa intelligenta personer som borde kunna läsa och skriva, av 
någon anledning inte har den förmågan.  
 
Den största delen av befolkningen befinner sig runt ett medelvärde då vissa egenskaper mäts. 
Medelvärdet brukar sägas vara 100 och mäts med ett intelligenstest, IQ (intelligence quotient). 
Ungefär två tredjedelar av befolkningen ligger på ett område mellan 85 och 115 IQ. Det är 
bara ett par procent som ligger under 70 eller över 130. Skulle någon ligga under 70 talas det 
om begåvningshandikapp och om någon ligger över 130 talas det om överbegåvning.   
 
För att få diagnosen dyslexi måste ett intelligenstest göras samtidigt som ett läs- och skrivtest. 
En så kallad ”läs- och skrivkvot” mäts då i samband med intelligenstestet (Gillberg & Ödman, 
1995, p.17). Om en person har IQ 100 och läs- och skrivkvot på 70 blir diagnosen dyslexi. 
Detsamma gäller om en person har IQ 140 och läs- och skrivkvot på 100.  
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Om en person, framför allt barn, har högt IQ och dyslexi är det större risk att detta inte 
upptäcks då omgivningen anser att denne läser och skriver som en person i den åldern bör 
göra. Trots ett högt IQ måste det uppmärksammas att även denna person, som borde läsa och 
skriva väldigt bra, behöver hjälp. ”The situation is often masked when a bright child gets by 
as average and is told that he must improve his spelling, handwriting and reading accuracy” 
(Pollock, 2004, p.7). Dyslexin är alltså relativ i förhållande till personens intelligens (Gillberg 
& Ödman, 1995; Lundberg, 1995; Pollock, 2004). 
 
Sammanfattning 
Dyslexi är en benämning på specifika läs- och skrivsvårigheter. Olika begrepp har 
genom tiderna använts för att benämna dyslexin, ordblindhet är ett av dessa begrepp 
som fortfarande används idag. De olika definitionerna kan ses som försök att närma sig 
fenomenet dyslexi. Att dyslexi är en inlärningsproblematik verkar de flesta forskare och 
författare vara enade om. Hur sedan dessa inlärningsproblem yttrar sig är olika från fall 
till fall beroende på om det är en person som läser och skriver lite långsammare än 
normen eller om det är en person med grava svårigheter. Det finns de som säger att 
dyslexin inte har med intelligensen att göra. En person som har dessa svårigheter 
behöver inte vara dum. Däremot spelar intelligensen en viss roll vid diagnostiseringen 
av dyslexin på så sätt om personen i fråga har ett väldigt lågt eller ett väldigt högt IQ.  
 
 

Historia och tidigare forskning 
 
Som jag nämnt tidigare hamnar läs- och skrivinlärningen i fokus när ett barn börjar skolan. 
Redan innan dess har barnet blivit exponerat för både tal- och skriftspråket, hemifrån där 
föräldrar kan ha läst böcker, från förskolan där de lekt språklekar eller liknande.  
 
I historien och den tidigare forskningen har forskare med flera, kommit fram till att vårt 
skriftspråk varken är medfött eller naturligt, det är något som har konstruerats och utvecklats 
av människan. Talspråket däremot utvecklas hos de flesta människor, men svårigheter för 
skriftspråket kan uppstå (Sandström Kjellin, 2002). 
 
Sandström Kjellin (2002) skriver att redan på 400-talet f.Kr. ansåg Sokrates att det var bra att 
ha ett gott minne men att skrivkonsten inte var något att sträva efter. Idag ses det som ett 
handikapp och en funktionsnedsättning att inte kunna läsa och skriva. På 1970-talet började 
det ställas krav på omgivningen – det var omgivningen som skulle anpassa sig efter varje 
barns förutsättningar. Detsamma gäller även idag, trettio år senare.  
 
300 f.Kr. uppfanns skriftkonsten av sumererna i Mesopotamien. I Grekland, 500 f.Kr. blev 
varje fader skyldig att lära sina söner att läsa och skriva. I Rom, 100 f.Kr. kom man fram till 
att en lämplig ålder för att börja skolan var sjuårsåldern och därmed var det också en lämplig 
tidpunkt för att börja med läs- och skrivinlärningen (Sandström Kjellin, 2002).  
 
I Sverige fanns det fortfarande på 1200-talet ingen undervisning. Däremot växte kyrkan och 
de fann personer som kunde läsa och skriva för att de i sin tur skulle lära ut Fader vår, 
trosbekännelsen och Ave Maria till folket. Detta skedde mot slutet av medeltiden. 1571 kom 
den första skolplanen och 1649 kom skolplanen i vilken det stod om vad undervisningen 
skulle innehålla. Först 1962 blev det i Sverige lag på en nioårig grundskola (Sandström 
Kjellin, 2002).  
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Dyslexins historia 
Sedan slutet av 1800-talet har dyslexi känts till. W.P Morgan som var skolläkare, skrev 1896 
en artikel i en medicinsk tidskrift om en pojke i 14 årsåldern som var fullt begåvad men hade 
problem med läs- och skrivinlärning. Artikeln hette ”A case of congenital wordblindness”. 
Morgan kallade det att pojken var word blind (ordblind). Detta begrepp hade använts redan ett 
par år tidigare av den tyske läkaren R.Berlin, 1872. Han använde begreppet då han hade 
patienter som efter hjärnskador inte klarade av att läsa trots god syn (Gillberg & Ödman, 1995; 
Strömbom, 1999; Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Den svenske pionjären Alfhild Tamm, en svensk skolläkare, gjorde år 1920 undersökningar i 
hjälpklasser i Stockholm, som stämde överens med beskrivningen om vad Morgan skrivit om 
i sin artikel 1896. Dock fann Tamm det motsatta mot Morgan, han menade på att läs- och 
skrivproblematiken berodde på synsinnets funktion vilket Tamm inte ansåg. Hon menade att 
problemet var av språklig art. Efter Morgans artikel blev ordblindhet uppmärksammad och 
pionjären Samuel Orton från Amerika lade fram en teori som rörde ordblindhet (Strömbom, 
1999; Vetenskapsrådet, 2007).  
 
Under 1930 talet väcktes ett större intresse för ordblindhet och läsklasser för ordblinda 
grundades. 1938 kom de första läsklasserna till Stockholm, de följde i princip folkskolans 
kursplan dock med mindre klasser och mer tid för språket (Strömbom, 1999; Vetenskapsrådet, 
2007).  
 
Det var först under 1950-talet som dyslexin i Sverige började uppmärksammas. Detta kan ha 
sin grund i den svenske forskaren Bertil Hallgrens avhandling om dyslexi, som även fick 
internationell uppmärksamhet (Gillberg & Ödman, 1995; Strömbom, 1999).  
 
1960 forskades det om barnspråk. Det visade sig att det var viktigt att stimulera barns språk 
redan innan skolstarten, eller mer specifikt innan 8 års ålder. Det hade betydelse för barnets 
fortsatta utveckling. Enligt Madison & Johansson (1998) hävdade forskaren Bloom (1964) att 
runt 80 procent av intelligensutvecklingen sker innan barnet fyllt åtta år. 
 
Fram till 1966 hade utvecklingen kring dyslexi varit framgångsrik och framtiden såg ljus ut. 
Men 1970 förändrades läget då ordblindheten inte längre sågs ”… som ett konstitutionellt 
betingat problem” (Strömbom, 1999, p.33).  
 
Nu ansåg skolan att barns problem med läs- och skrivsvårigheter var psykiska och att alla 
barn behöver mogna i sin egen takt. Barnen lämnades utan hjälp eftersom dyslexin inte fanns 
som en diagnos. 1978 togs även läsklasser och läskliniker bort. Däremot började den nordiska 
forskningen visa framsteg på 1970-talet. I Sverige har vi en internationellt känd forskare, 
Malmquist som påvisat betydelsen av språkutvecklingen de första levnadsåren. Dessa står till 
grund för den senare läs- och skrivinlärningen (Gillberg & Ödman, 1995; Madison & 
Johansson, 1998; Strömbom, 1999; Vetenskapsrådet, 2007).  
 
1987 forskade Karin Taube om dyslexi i kombination med självkänsla. Hennes studie har 
uppmärksammats då hon har tydliggjort att barnens upplevelser och självkänsla när de ska 
prestera något i skolan. Janice Edwards gjorde en liknande studie i Storbritannien där hon 
kom fram till att en dyslexidiagnos kan underlätta för barnen i skolan genom att de får en 
bättre skolgång till skillnad från om de inte får en diagnos och att de då kan känna sig utsatta 
och missförstådda. Barbra Riddick har i en brittisk undersökning vänt sig mot barn och deras 
föräldrar för att framför allt studera hur barnen ser på sig själva och sina liv som dyslektiker. 
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Riddick menar att diagnosen kan stärka barnens självkänsla då de kan säga att de har en 
diagnos. ”… barnen utnyttjar dyslexidiagnosen för att stärka sin självkänsla genom att kunna 
hävda att de inte är dumma och lata” (Zetterqvist Nelson, 2003, pp.14-15).  
 
Allison James avstår från att använda ordet dyslexi i sin studie. Hon vill istället studera barn  
 

”… som blivit diagnostiserade som avvikande i relation till en socialt konstruerad 
normalitet, förstår och knyter an till och använder sig av denna vuxenvärlds definition av 
dem” (Zetterqvist Nelson, 2003, pp.15-16). 

 
Under 1970- och 1980-talen stod egentligen forskningen om dyslexi still. För Sverige innebar 
det en tillbakagång i utvecklingen (Gillberg & Ödman, 1995).  
 
1989 bildas Svenska Dyslexistiftelsen av Curt von Euler, Ingvar Lundberg och Gunnar 
Lennerstrand. Stiftelsen har tre ändamål vilka är att stödja forskning och kunskapsutveckling, 
sprida kunskap och bevaka frågor kring ämnet samt att främja personers intressen som har 
dyslexi (Vetenskapsrådet, 2007). Svenska Dyslexiföreningen, som är en systerorganisation, 
har också som mål att föra ut kunskap och forskning om dyslexi till skolorna i Sverige 
(Vetenskapsrådet, 2007).  
 
Det är först runt 1990 som dyslexi blir aktuellt igen i Sverige. Intresset har ökat då 
forskningen har gjort stora framsteg. En del av de framsteg som gjorts är forskning på 
hjärnans autonomi och pedagogiska åtgärder. Även på lärarhögskolan tas dyslexin upp som 
ett handikapp för barnet. 1995 hade forskningen kommit så långt fram att man då visste att 
dyslexin oftast beror på en språklig svaghet. Däremot har denna språkliga svaghet ingen 
koppling till intelligensen. Dyslexin förekommer i alla olika miljöer och klasser. Detta har 
forskning från Sverige och andra länder visat. Ekonomisk, social eller kulturell bakgrund är 
inget avgörande (von Euler, 1995; Gillberg & Ödman, 1995; Strömbom, 1999). 
 
Sammanfattning av dyslexins historia 
Stor utveckling har skett inom detta område, från det att Sokrates sade att skrivkonsten inte 
var något att sträva efter till att det idag ses som ett handikapp att inte kunna skriva. Det kan 
bland annat bero på det nioåriga skolkravet som infördes i Sverige 1962.  
 
Sedan slutet av 1800-talet har dyslexin känts till. Orsakerna till denna svårighet har varit 
många. I slutet av 1800- och början av 1900-talet menade vissa forskare att problemet hade 
med synen att göra medan andra menade på att det hade med språket att göra. Det finns även 
historiska definitioner av läs- och skrivkunnighet som ni kan läsa om nedan.  
 
Att forskningen under ett par år stod still kan vara en bidragande faktor till bildandet av 
Svenska Dyslexistiftelsen. Att de bland annat ville sprida kunskap om detta kan ha ökat 
omgivningens förståelse för personer med dessa svårigheter.  
 
Internationell forskning 
Jag har valt att främst fokusera på svensk forskning. Trots det vill jag ändå belysa det jag tagit 
del av vad gäller den internationella forskningen.  
 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) har genomfört 
två stora internationella undersökningar vad gäller personers läsfärdighet. Den första 
undersökningen genomfördes 1970-1971 och omfattade femton länder. Tjugo år senare, 1990-
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1991 genomfördes en ny undersökning och ett trettiotal länder omfattades. Sverige deltog 
båda gångerna. Resultaten av slutsatserna som gjordes vid första tillfället visade sig stämma 
även vid det andra tillfället. Det visade sig att samhällets ekonomiska och sociala status hade 
stor betydelse, likaså hälsostandarden hos befolkningen. Tillgång till böcker i skolan spelade 
också en avgörande roll. Vad som däremot inte verkade ha någon betydelse var till exempel 
klasstorlek eller antal skoldagar per läsår. Även lärarens antal utbildningsår hade en 
avgörande betydelse för elevernas läsförmåga, ju fler utbildningsår för läraren desto bättre 
läsförmåga hade eleverna. En sista viktig slutsats som IEA drar är skillnaderna på ländernas 
läsundervisning om de har som mål att eleven ska få god läslust eller god läsförmåga. Länder 
som är mer inriktade på läslust är mer framgångsrika (SOU, 1997).  
 
Jag kommer under kapitel Lärstilar och forskning ta upp mer kring forskning om dessa 
specifika lärstilar. Jag har valt att lägga forskning som underrubriker till Lärstilarna för att 
underlätta läsningen då viss förförståelse kan behövas för att kunna förstå forskningsresultaten.  
 

 

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
 
Det har forskats mycket kring vilka orsaker som kan ligga bakom läs- och skrivsvårigheter. I 
detta avsnitt avser jag att beskriva en del av de orsaker som finns.  
 
Intensiv forskning inom dyslexiområdet har bedrivits under de senaste 10 till 20 åren i länder 
som USA, Kanada, England, Sverige, med flera. Forskningen är kring vilka orsaker som 
ligger bakom dyslexin, var de specifika störningarna finns i språkfunktionen och hur det leder 
till svårigheter med skriftspråket. Stora framsteg har skett i forskningen. Som jag tidigare 
nämnde så vet vi bland annat att läs- och skrivsvårigheter ofta beror på en språklig svaghet. 
Internationellt är forskare tämligen överens om att dyslexi inte har något med intelligensen att 
göra trots språkfunktionella svagheter (von Euler, 1995). 
 
Den primära orsaken 
Inom tre olika områden letar forskare efter den primära orsaken till läs- och skrivsvårigheter. 
Dessa tre områden är Neurofysiologi och medicinskt och/eller biologiskt, funktionsanalytisk 
modell och pedagogisk-psykologisk förklaringsmodell (Wellros & Wellros, 1995). Nedan 
kommer jag att redogöra för dessa områden under varsin rubrik. 
 
Första området: Neurofysiologi och medicinskt och/eller biologiskt 
Det första området är neurofysiologi och medicinskt och/eller biologiskt (Wellros & Wellros, 
1995). Våra språkfunktioner finner vi till största del i vänster hjärnhalva, detsamma gäller för 
dyslektiker även om de har vissa svagheter som bidrar till svårigheter med läsning och/eller 
stavning. Proportionerna på svagheterna varierar från person till person och svagheterna bidrar 
till svårigheter att läsa (von Euler, 1995).  
 
Det var en fransk neurolog, Dejerine, som redan 1891 lade fram ett påstående om att vänster 
hjärnhalva kunde vara en kritisk punkt för läsförståelsen och därifrån har forskningen bara växt 
(Lyon, G. Reid, 2003). 
 
Forskare inom dessa områden anser att det finns en medfödd brist i hjärnhalvornas samarbete 
och de kallar bristen för dyslexi. Forskarna anser att dyslexin är genetiskt betingad och ärftlig. 
Dyslexin uppkommer genom störningar i hjärncellerna när de grupperar sig och letar efter sin 
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plats i hjärnbarken. När de ska lämna hjärnbarken går vissa celler vilse, bland annat så bosätter 
de sig fel och skaffar förbindelser som visserligen kan vara bra men som stjälper då hjärnans 
innehavare har blivit sex – sju år och ska få bokstäver att bilda ord. Cellerna som gått vilse i 
den högra hjärnhalvan är dock inte bara av ondo. Eftersom dyslektiker använder höger 
hjärnhalva mycket så är de ofta mycket kreativa. Kreativitet och det konstnärliga hör nämligen 
hemma i höger hjärnhalva (Wellros & Wellros, 1995). 
 
Den neurologiska grunden visar att dyslektiker har vissa kopplingar i hjärnan som är 
annorlunda från personer som har god läs- och skrivförmåga (von Euler, 1995).  
 
Inom hjärnforskningen har forskarna funnit skillnader mellan dyslektiska och icke dyslektiska 
barns elektriska aktivitetsmönster i hjärnan vid språkliga aktiviteter. Den största skillnaden 
har de kunnat finna i vänster hjärnhalva där vi har vårt språkliga område (von Euler, 1995).  
 
Att hjärnan fungerar annorlunda hos personer med dyslexi har forskare i andra studier också 
kommit fram till. Där har de kommit fram till att det är främst tre regioner i vänster hjärnhalva 
som de kunnat se skillnad på. Om en dyslektiker får läsa ett stycke text kan man se att hjärnan, 
i vissa områden, aktiveras mer än hos en person med god läsförmåga. Den större aktiviteten 
sker på grund av att det är svårare för dyslektikern att läsa och denne behöver därför anstränga 
sig mer och som följd av det ändras aktivitetsmönstret (Vetenskapsrådet, 2007).  
 
Andra studier har dock visat att det kanske inte är något fel på de tre regionerna i vänster 
hjärnhalva utan att det mer är samordningen dem emellan (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Vad forskare i USA också har kommit fram till är två skillnader i hjärnan. Den första 
avvikelsen visade att under fosterstadiet hade vissa nervceller gått vilse och fått onormala 
kopplingar till andra delar i hjärnan, detta förekom mest i vänster hjärnhalva, liknande det som 
Wellros & Wellros (1995) tidigare tog upp. Den andra avvikelsen var att dyslektikernas hjärnor 
saknade en storleksskillnad mellan höger och vänster tinninglob. I vanliga fall är området 
större på vänster sida än höger sida men hos dyslektikerna var storleken ungefär densamma på 
båda sidor (von Euler, 1995; Lundberg, 1998). 
 
I litteraturen och inom det här första området förekommer både ärftlighet och genetik som 
orsaker till dyslexi. Jag vill förklara skillnaden mellan dessa begrepp, som av vissa kan 
uppfattas ha samma betydelse, vilket inte stämmer. Genetik står för ”ärftlighetslära, 
vetenskapen om hur levande organismer ärver sina egenskaper” (Bonniers Svenska Ordbok, 
2002, p.193). Detta innebär att du kan ha anlag för att få dyslexi, men det är inte säkert att det 
utvecklar sig. Ärftlighet står för ”arv överflyttning av egenskaper från föräldrar till avkomma” 
(Bonniers Svenska Ordbok, 2002, p.696). Detta innebär att du kan ha förvärvat dyslexi. 
 
Många har märkt att dyslexi går i arv. En 250 par stor tvillingstudie i Colorado har visat att 
detta stämmer (von Euler, 1995). ”Om enäggstvillingar med exakt samma gener visar sig vara 
mer lika varandra i fråga om läsfärdighet än tvåäggstvillingar som bara delar hälften av 
generna, så kan man få belägg för att lässvårigheter inrymmer en genetisk komponent” 
(Vetenskapsrådet, 2007, p.41).  
 
Forskare har också funnit en kritisk gen för dyslektiker. Denna finns i kromosom 6 och ligger 
i närheten av gener som påverkar immunsystemet (von Euler, 1995). År 2007 har fler gener 
upptäckts. Dessa finns i kromosom 2 och 6, där problem med fonologisk medvetenhet är 
typisk, enligt Vetenskapsrådet (2007). Det finns även genetiska markörer på kromosom 15 i 
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form av problem med den ortografiska avkodningen av oregelbundet stavade 
ord. ”Orsakskedjan från genetik och biologi till nedsatt läs- och skrivförmåga är dock långt 
ifrån klarlagd” (Vetenskapsrådet, 2007, p.40). 
 
I SOU (1997) har de tittat på vad den tidigare forskningen har kommit fram till vad för 
orsaker som kan ligga bakom dyslexin. De finner att den neurologiska och genetiska 
forskningen har kommit fram till neurologiska avvikelser och genetiska faktorer. Svenska 
Dyslexiförbundet instämmer i detta och anser att dyslexi är ett handikapp med neurologisk 
bakgrund och har en hög grad av ärftlighet. Curt von Euler (1995) nämner också att 
forskningen funnit att dyslexi är ärftligt betingat. 
 
Andra området: Funktionsanalytisk modell 
Det andra området är funktionsanalytisk modell. Inom detta fält händer det också att man 
samarbetar med neurofysiologerna. Genom studier försöker forskarna finna orsaker till 
dyslexi genom att titta på avvikelserna i informationsbehandlingssystemet som innefattar 
sinnesorgan och hjärna, oftast läggs vikten på syn och hörsel men vissa intresserar sig också 
för känsel och motorik. Efter detta letar de efter samband mellan funktionsstörningen och 
inlärningsförmågan (Wellros & Wellros, 1995). 
 
Inom detta område talas det också om dyslexi. Dock skiljer forskarna på auditiv dyslexi och 
visuell dyslexi (Wellros & Wellros, 1995). 
 
Den auditiva dyslexin kan innebära att vissa hörselfunktioner är nedsatta. Med detta menas att 
personen kan höra normalt men uppfattar och registrerar ljud och ljudsekvenser på ett 
avvikande sätt. De avvikande sätten kan bland annat vara att personen har svårt för att höra 
skillnad mellan närliggande ljud. Personen kan också ha svårt för att höra var ett ord slutar och 
ett annat börjar. 

 
”Han anser att ’hus’ och ’stuga’ rimmar bättre än ’hus’ och ’mus’. Detta sätt att bearbeta 
hörselintryck leder sedan till brister i allmän språklig medvetenhet, vilket i sin tur 
försvårar analysen och reproduktionen av ord och skriven text” (Wellros & Wellros, 1995, 
p.19).  

 
Den visuella dyslexin syftar till liknande brister fast i synförmågan. Bokstäverna kan tyckas 
leva sitt eget liv och personen kan ha svårt för att urskilja till exempel bokstäver och stavelser. 
Eftersom dyslektikern har svårt för att lära sig kopplingen mellan språkljud och dess 
motsvarigheter i alfabetet påverkas därför personens förmåga att stava rätt och se om ett ord 
är rätt stavat (Wellros & Wellros, 1995). 
 
Skulle det vara så att en person har båda dessa ovannämnda problem, heter det auditiv-visuell 
dyslexi (Wellros & Wellros, 1995). 
 
Vissa forskare inom detta område tittar även på emotionellt betingad dyslexi och pedagogsikt 
betingad psykologi. Detta betyder att dyslexin kan ha att göra med, till exempel traumatiska 
upplevelser eller relationsstörningar, dessa kan då ses som orsak till funktionsstörningen 
(Wellros & Wellros, 1995). En sådan traumatisk upplevelse kan vara då barnet insett att 
han/hon inte lärt sig att läsa och skriva i samma takt som sina klasskamrater (von Euler, 1995).  
 
Funktionsnedsättning kan bero på ”… ’en förlust eller avvikelse i fysiologisk funktion 
(inklusive psykiska funktioner) eller kroppsstruktur’” (Vetenskapsrådet, 2007, p.52). 
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Tredje området: Pedagogisk- psykologisk förklaringsmodell 
Det tredje området är pedagogisk-psykologisk förklaringsmodell. Detta område tar stort 
avstånd från det första området när det gäller det genetiska och de organiska faktorerna i 
hjärnan. Däremot är det lite mer närliggande det andra området när det gäller de emotionellt 
betingade och psykologiskt betingade synsätten.   
 
Som rubriken avslöjar är detta område inne på att läs- och skrivsvårigheterna beror på 
psykologi och pedagogik. Det ses som komplicerat och har med uppväxtmiljö och hemmets 
emotionella atmosfär att göra. Störst anses de pedagogiska problemen vara. 
Läsundervisningen har varit felinriktad på så sätt att den inte tagit hänsyn till barnet/eleven 
vad gäller dennes privata inlärningsstil och inlärningssituation. Detta tredje område anser att 
det viktigaste i själva läsprocessen ligger i betydelsen. Wellros och Wellros (1995) menar att 
det kan vara svårt att förstå betydelsen ”… om meningen med att läsa en text är oklar, eller 
om meningen i texten är förvirrande” (p.20). Vidare menar de att barn ofta saknar kunskap om 
textens innehåll som är viktigt för förförståelsen (Wellros & Wellros, 1995). 
 
Forskning från bland annat Sverige har visat att dyslexi finns i alla olika miljöer. Det finns i 
olika familjerelationer, olika sociala, ekonomiska och kulturella förhållande. Forskningen har 
även visat att det inte spelar någon roll om du kommer från en skilsmässofamilj eller inte, inte 
heller spelar sociokulturella skillnader någon avgörande roll (von Euler, 1995).  
 
I den pedagogisk - psykologiska förklaringsmodellen intresserar forskarna sig för faktorer 
utanför den biologiska sfären. Perspektivet tar bland annat fasta på individers läsande. 
Människor läser livet igenom. Vi läser mycket i vardagen och behöver kunna det för att ta oss 
fram. För en dyslektiker blir detta mer mödosamt och de hittar kompensationsstrategier för att 
dubbelkolla läsningen. Skrivningen är också en del som är kopplat till livet för att kunna ta sig 
igenom arbete och privatliv. För dyslektikern kan skrivningen bli mer traumatiskt än läsningen 
då det som skrivs ofta läses av någon annan. För en vuxen kan det vara extra jobbigt att stava 
fel och det kan drabba självkänslan (Vetenskapsrådet, 2007). 
  
Inom samtliga forskningsområden har det kunnat utkristalliseras en gemensam nämnare, 
denna är att alla områden instämmer om att det allra bästa är att upptäcka dyslexin så tidigt 
som möjligt. Detta för att individen därefter ska kunna få individualiserad läsundervisning 
(Wellros & Wellros, 1995).  
 
 

Teori 
 
Då jag har studerat litteraturen har jag kommit fram till att en analys med hjälp av 
stämplingsteorin kan vara värdefull. Jag uppfattar det som att dyslektiker ofta blir stämplade, 
positivt och negativt, av sin omgivning. I Gillberg & Ödman (1995) berättar bland annat en 
kille att han blev sedd som slö av sin lärare då han inte klarade av att sätta ihop bokstäverna 
till ord, en kvinna berättar att hon som trettonåring avråddes fortsätta studera. Jag är 
intresserad av hur dessa generaliseringar och etiketteringar kan uppstå. 
 
Stämplingsteori 
Inom stämplingsteorin brukar det nämnas att om du definierar en människa som en avvikare 
så blir han/hon det (Berg, 2004).  
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Stämplingsteorins grundare var Howard Becker, som var amerikansk professor i sociologi. 
Han utvecklade teorin i mitten av 1960-talet. Grundtanken med teorin ”… är att en handling 
för att bli avvikande eller kriminell måste definieras eller stämplas som sådan av 
omgivningen” (Månsson, 2006, p.160). 
 
Teorin handlar om samspelet mellan avvikaren och omgivningen. Vad som gör en individ till 
avvikare är en stämplingsprocess som beror på omgivningens reaktioner på den avvikande 
handlingen (Månsson, 2006). 
 
Ett socialt problem kommer till på så sätt att en grupp påstår att en specifik situation är ett 
problem. Gruppen sätter då en etikett på problemet, de gör en social konstruktion av något. På 
engelska kallas denna teori för Labeling-theory, vilket kan förklara varför det kallas för 
etikettering av de personer som avviker. ”Stämplingsperspektivet uppmärksammar hur 
människor (omgivningen) definierar personer och processer som avvikande” (Ejrnœs & 
Kristiansen, 2006, p.80).  
 
Fokus ändras från vad personen det handlar om själv tycker om sin situation, till att det blir 
omgivningen som får en större röst om vad de anser om den andra personens situation. Detta 
leder till att omgivningen stämplar ”… de sociala processer som skapar eller förstärker 
avvikelsen” (Ejrnœs & Kristiansen, 2006, p.80). 
 
De sociala processerna kan vara typifieringar, användning av stereotyper och generaliseringar.  
 
Om människor definierar ett visst förhållande som problematiskt kan det skapa ett socialt 
problem (Ejrnœs & Kristiansen, 2006).  
 
Första kontakten med stämpling 
Enligt Goldberg (2000) kommer vi i kontakt med stämpling redan i samspelet med våra 
föräldrar. Vi börjar alla vårt liv med att göra vissa primära avvikelser. Det som skiljer oss 
människor åt senare är vilka reaktioner vi fått på de avvikelser vi gjort. 
 
Med primär avvikelse avses att vi gör något på grund av okunskap om vilka regler som gäller.  
På detta sätt stämplar föräldrarna barnet, men på olika sätt. Vissa barn får lära sig att deras 
beteende just där och då är fel, medan andra barn ofta får tillrättavisningar vilket övergår i att 
barnen tror att det är fel på dem som människor. 
 
Varför föräldrar stämplar sina barn kan bero på tre orsaker enligt Goldberg (2000) 
 

1) Biokemiska förklaringar – Här letar man efter biokemiska lösningar. Människan ses 
som en biologisk varelse, vilket betyder att avvikelsen söks/finns hos individen istället 
för omgivningen. De letar efter en defekt som till exempel genetiska arvsanlag eller i 
hjärnan. Samhället är oberört eftersom det är individen det är fel på. 
 

2) Psykiska förklaringar – Egenskaper hos personen i fråga såsom personlighet eller 
temperament. Man letar efter svar inom familjen till varför något blev som det blev.  
 

3) Samhälleliga förklaringar – Sociala strukturer. Vad är det i samhället som skapar 
problem för vissa personer beroende på deras plats i systemet? Svaren kan till exempel 
hittas i samhällets sociala institutioner eller historia. 
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Andra kontakten med stämpling 
Den andra kontakten med stämpling kan personen komma i kontakt med via samhället. Här 
får personen veta att det som samhället anser om hur en person bör vara, inte stämmer överens 
med personens egen bild av sig själv – vilket kan leda till en dålig självkänsla/dåligt 
självförtroende.  
 
Det är viktigt att tänka på barnets självbild. Skulle det vara så att barnet blir negativt stämplat 
under lång tid kan dennes självbild förändras till något negativt. Detta är något som kan 
uppstå av många och små incidenter (Goldberg, 2000).  
 
Sekundär avvikelse 
När en individ blivit så pass gammal att denne kan skilja mellan rätt och fel och trots det 
avviker från normen kallas detta för sekundär avvikelse. Det är en handling som bryter mot 
kulturella normer som individen är medveten om. Vill vi att individen ska ändra det 
avvikande beteendet måste vi ställa upp för individen genom att ge respons på ett sätt som 
hjälper till att stärka dennes blivande goda självbild. Vi måste vägra att bekräfta den negativa 
bilden som individen har av sig själv (Goldberg, 2000). 
 
Avvikelsespiral 
Det finns en avvikelsespiral som består av följande delar 
Stämpling  negativ självbild  sekundär avvikelse  misslyckande enligt kulturella 
definitioner  tillbaka till stämpling. 
 
Dessa delar som leder till varandra kan bli en ond cirkel då individen på grund av stämplingen 
får en negativ självbild som gör att denne bryter mot en kulturell norm och sedan känner sig 
misslyckad och blir ytterligare stämplad av samhället. Den onda cirkeln kan leda till att 
individen antingen blir väldig dålig, psykiskt och/eller fysiskt, eller att individen bryter sig ur 
den onda cirkeln (Goldberg, 2000). 
 
Karriärmodell 
Goldberg (2000) har en karriärmodell där han jämför två extrema typer av karriärer. Dessa 
båda typer börjar med samma primäravvikelse, vad som gör att deras karriärer sedan tar olika 
riktning beror på reaktionerna de får på det de gör.  
 
Välsocialiserad karriär 
 

Avvikande karriär 

1) Föräldrars accepterande 
2) Samhälleligt accepterande 
3) Kulturellt normativt beteende 
4) Personlighetsförstärkning 

 

1) Föräldrars stämpling 
2) Samhällelig stämpling 
3) Sekundär avvikelse 
4) Avvikelsespiralen 
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METOD 
 
Jag valde att göra en litteraturstudie om fenomenet dyslexi. Jag insåg tidigt att det finns en 
mängd litteratur om dyslexi. Därför tog jag fram mitt syfte med uppsatsen och 
underfrågeställningar till syftet. Vidare utgick jag från dessa för att kunna sortera ut det mest 
relevanta och intressanta för min studie.  
 
Jag hade Stockholm Universitetsbibliotek – SUB:s hemsida som utgångspunkt. Där använde 
jag mig av databaser för Socialt arbete och gick in och sökte på ERIC, LLBA Linguistics and 
Language Behavior Abstracts, Medline PubMed och Social Services Abstracts. Allmänna 
databaser jag använde var Artikelsök, DIVA, Google Scholar, Libris och Statistiska 
Centralbyrån. Jag använde mig även av Wikipedia för att få förslag på sökord och liknande, 
jag använde det dock inte ur ett faktaperspektiv. Andra hemsidor som använts är Nationellt 
centrum för flexibelt lärande (CFL) och Studiefrämjandet. 
 
I dessa databaser använde jag mig av olika sökord på svenska och engelska som till exempel 
dyslexi, dyslexia, dyslex*, läs- och skrivsvårigheter, reading difficulties, Neurolingvistisk 
programmering, Neurolinguistic programming, NLP, stämplingsteori och lärstilar. Dessa ord 
har jag även använt i olika kombinationer med varandra.  
 
Utöver Internet har jag använt mig av Socialhögskolans bibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek.  
 
Utifrån dessa litteraturstudier ger jag en grundlig översikt över dyslexin, dess begrepp, 
historia och tidigare forskning utifrån varierande litteratur och årtal för att kunna få en 
tidsaxel. Främst har jag valt att begränsa mig till svensk forskning med vissa inslag av 
internationell forskning. Vidare beskriver jag vittnesbörder, olika lärstilar och analyserar 
dessa med stämplingsteorin.  
 
Eftersom min ingång till denna rapport var att skriva om dyslexi med en viss lärstil i botten 
ville jag inte helt släppa detta vilket ledde till att jag valde Inlärning via sinnen (NLP) som en 
av lärstilarna jag skrev om. The Dunn and Dunn learning styles model läste jag mycket om 
under min litteratursökning vilket gjorde att jag valde den. Datorstöd som lärstil valde jag 
bland annat för att den skiljde sig från de två tidigare, det fanns heller inte så mycket litteratur 
om detta, trots det har jag sedan tidigare fått uppfattningen att datorn är ett värdefullt verktyg 
och jag ville lyfta fram denna del. Vad gäller litteraturens årtal har de flesta ett par år på 
nacken, detta valde jag att väga upp med examensarbeten som är från senare år. 
 
Under studiens gång har jag haft ett abduktivt angreppssätt, vilket innebär en kombination av 
induktiv ansats och deduktiv ansats. Jag har haft en induktiv ansats på så vis att trots att det är 
en litteraturstudie har jag tagit del av dyslektikernas upplevelser och berättelser, bland annat 
genom en självbiografisk bok och resultat som baserat sig på intervjuer och citat. Trots att jag 
personligen inte gjort intervjuer har jag fått en tydlig inblick i hur en dyslektiker kan uppleva 
sin dyslexi. Jag har också haft en deduktiv ansats på så vis att jag, efter en överblick av 
insamlad data, ansåg att denna hade en stämplande karaktär. Det ledde till att jag under 
studiens gång haft ett stämplingsteoretiskt angreppssätt i bakhuvudet vilket har färgat mig vid 
till exempel val av teman i resultatdelen (Larsson, 2005). 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Reliabilitet och validitet är två begrepp som kan vara lite svåra att förhålla sig till i en 
litteraturstudie då jag som undersökare är i händerna på andra forskares slutsatser. 
 
Vad jag däremot har haft med mig när det gäller reliabiliteten som mäter tillförlitligheten, är 
att jag har varit uppmärksam på egna värderingar så att dessa inte hindrar undersökningen. 
För att öka tillförlitligheten i min studie har jag angivit korrekta källor och korrekta citat. 
Hade detta varit en kvalitativ intervju hade det varit viktigt att de intervjupersoner som jag 
använt mig av hade känt igen sig i texten, detta är något jag också haft med mig under min 
studie i den bemärkelsen att jag refererat rätt. Jag har även gjort en analys av de resultat jag 
fått.  
 
Vad gäller validiteten så innebär det att man mäter det man avser att mäta. Detta är något som 
jag anser mig ha gjort då jag förhållit mig kritisk till den information jag tagit del av. Jag har 
också fått svar på de frågeställningar som jag haft (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2005). 
 
Generaliserbarhet är också ett viktigt begrepp att ta upp. På grund av att jag endast har ett 
axplock av all litteratur som finns att tillgå när det handlar om dyslexi skulle det kännas väl 
djärvt att generalisera resultaten jag fått rakt av på alla dyslektiker. Vad jag däremot har 
strävat efter för en viss generaliserbarhet är mitt urval av litteratur, där jag försökt vara 
strategisk för att få den så bred som möjligt. Detta har jag gjort på så sätt att jag använt mig av 
olika författare och forskare, examensarbeten från olika institutioner och universitet, artiklar 
och elektroniska källor, allt detta från skilda årtal. 
 
Kvalé (1997) skriver om analytisk generalisering vilket går ut på att man bedömer hur pass 
litteraturen, som forskaren tar del av, kan vara vägledande i andra sammanhang. Jag anser att 
den litteratur jag tagit del av kan vara vägledande på så sätt att forskare och läsare får ta del av 
sådan information som kanske tidigare inte kommit fram om till exempel hur en dyslektiker 
upplever att han eller hon har blivit bemött av lärare. Det kan vara vägledande för en lärare på 
så sätt att denne får en bättre insikt i hur dyslektikern har det. Utan att för den saks skull 
glömma bort att vi alla är unika individer. 
 
Kvalé (1997) ställer även frågan om det är forskaren eller läsaren och användaren som ska 
generalisera resultaten och analysen. Eftersom jag skriver en uppsats med syfte att förbättra 
kunskapsläget kommer jag inte att närmre gå in på vad som bör generaliseras eller inte utan 
lämnar detta till läsaren av rapporten för att själv skaffa sig en uppfattning om det finns något 
som kan generaliseras till en större population.  
 
Etik 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2006) är det väldigt viktig att vid till 
exempel kvalitativa intervjuer ta hänsyn till etiken. Man ska då ta hänsyn till intervjupersonen 
på så sätt att denne inte behöver svara på en fråga om han/hon inte vill, att de närhelst får 
avbryta, de ska inte kränkas eller förödmjukas och så vidare. Likaså ska deras identitet inte 
heller röjas i studien. När jag har gjort min litteraturstudie har jag använt mig av de namn som 
litteraturen angivit. Jag har också, efter eget övervägande, förutsatt att dessa forskare och 
författare i sin tur har följt de forskningsetiska principerna.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
 
Jag avser att i detta avsnitt presentera de resultat jag kommit fram till genom mina 
frågeställningar utifrån litteraturen. Jag kommer att börja med resultatet av min frågeställning 
Vilka vittnesbörder får man av hur det är att leva med dyslexi utifrån litteraturen? då detta 
visar hur läs- och skrivsvårigheterna yttrar sig för olika personer och därefter analysera. 
Vidare kommer jag att besvara frågan Vilka lärstilar finns det för dyslektiker? Detta för att få 
en bild av olika lärstilar som finns att tillämpa vid läs- och skrivsvårigheter, under dessa 
stycken kommer även tidigare forskning som genomförts av just dessa lärstilar och en analys 
av detta.  
 

 

Vittnesbörder utifrån litteraturen av hur det är att 
leva med dyslexi 

 
Det finns väldigt mycket om personers upplevelser av att leva med dyslexi i litteraturen. 
Nedan kommer ni att få läsa om ett axplock av dessa personer, i varierande åldrar, om deras 
upplevelser och hur deras liv har utvecklat sig. Jag börjar med en allmän inledning om hur 
dyslektiker uppfattas utifrån litteraturen, sedan fortsätter jag med följande teman Självkänsla 
och självförtroende, Dyslexi inom familjen, Utbildning, Läs- och skrivprocessen samt Dyslexi 
som handikapp.  
 
Enligt Madison & Johansson (1998) växer många dyslektiker upp med att bli sedda som 
dumma, slarviga och lata av omgivningen för att omgivningen inte har förmågan att förstå 
problemet hos individen med dyslexi. Den oförstående omgivningen kan vara föräldrar, 
kamrater, lärare eller myndighetspersoner, eller människor med andra poster i samhället.  
 
Får barnet en negativ självbild kan detta leda till att de kan bli mer rädda för att misslyckas. 
Att vara rädd för att misslyckas kan för barnet innebära att det leder till svårigheter med 
koncentrationen i skolan. Koncentrationen i sig är väldigt viktig att ha då barnet ska lära sig 
att läsa och skriva. Det visar sig också i utländska studier att problem av dessa slag leder till 
mer avbrott i studierna än för andra (Hamner & Stolt, 2004; SOU, 1997).  
 
Under de första skolåren är läs- och skrivundervisningen en viktig del att lära sig vilket gör att 
vissa uppfattar detta som poängen med de första åren i skolan. Läs- och skrivinlärningen 
påverkar barnets fortsatta utveckling vad gäller kunskap och inlärning överlag. Det är på 
grund av det som denna del blir så pass viktig. Som jag nämnde ovan kan en läs- och 
skrivproblematik hos ett barn leda till en negativ självbild. Oavsett om en elev upplever 
framgång eller misslyckande är detta något som präglar dennes skolgång och synen på skolan, 
lärandet och utbildningen.  Om en elev upplever att han eller hon har svårt för läs- och 
skrivinlärning kan detta leda till olika reaktioner hos eleven som till exempel skolk och av 
lärare och klasskamrater kan eleven uppfattas som störande under lektionen. I andra fall blir 
eleven med svårigheterna tyst och passiv, arbetar på som vanligt och döljer eller hittar andra 
vägar för att hantera sina svårigheter (SOU, 1997). 
 
Svensson (1995) har forskat om läs- och skrivsvårigheter och har haft intervjupersoner som 
varit upp till 90 år gamla. Det har visat sig att flera individer har samma upplevelser av hur det 
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är att växa upp med dyslexi. Många händelser har utspelat sig i skolan, av lärare har de blivit 
utsatta för psykiska och fysiska övergrepp. Alltifrån att de har blivit hånade till slagna inför 
klassen. De har fått höra att de är dumma i huvudet, eller även om ingen har sagt det så har de 
blivit behandlade på så vis. Intervjupersonerna Svensson (1995) har varit i kontakt med har 
upplevt en stor avsky mot högläsning inför klass. Vad dessa personer än har fått utstå i 
klassrummen så verkar det inte spela någon roll hur längesen det var, trots att det för vissa gått 
sextio år kommer de ihåg det som om det vore igår. De berättar detaljerat och med mycket 
känslor. Behandlingar som dessa har, i vissa fall, lett till att personer inte ens tagit upp en bok 
sedan dess. De säger själva att de tycker att de har fått ett dåligt självförtroende. Det dåliga 
självförtroendet har sedan dess varit ett hinder i livet för dem. Trots att vissa tagit sig vidare till 
universitetsutbildningar tycker de att det är svårt med självförtroendet. Det visar sig i privatliv 
och arbetsliv. När de söker arbete undviker de platser där skriftspråket spelar stor roll. De har 
format sina liv utifrån hur de blev behandlade i skolan, vissa uttrycker det som att de aldrig 
vågar göra det de egentligen önskar på grund av rädsla för att misslyckas. Vad Svensson (1995) 
också tar upp är minnesbilder. Han menar att en del minnen är rekonstruerade och kanske inte 
speglar vad som faktiskt hände, trots det så är känslorna äkta.  
 
Självkänsla och självförtroende 
Självkänsla och självförtroende är två begrepp som det talas mycket om i litteraturen. Många 
dyslektiker vittnar om ett dåligt självförtroende. Bergström (2006) gjorde ett par intervjuer i sin 
studie varav tre var med specialpedagoger. I intervjun framkom det att en av dessa tyckte att 
det var viktigt att stärka elevens självförtroende. En specialpedagog berättar att hon brukar ge 
sina elever texter som de nästan tycker är för lätta.  
 
I samma studie intervjuade Bergström (2006) en ”vuxen dyslektiker”. Personen beskriver att 
denne känt sig som klassens svarta får, klasskamraterna förstod inte varför denne behövde gå 
ifrån vissa lektioner. Intervjupersonen gillade inte heller de muntliga proven, något som andra 
dyslektiker i texterna jag läst yttrat sig om att de haft nytta av (Bergström, 2006). Maria fick 
först i slutet av årskurs 9 reda på att hon hade dyslexi, fram till dess hade hon blivit behandlad 
som dum och hon hade accepterat det. Hon berättar om en bildlärare som upptäckte att hon var 
bra på att teckna och som anpassade sitt lektionsupplägg efter det. Han hade konsthistoria och 
använde sig då av diabilder och stödord på tavlan. Av dessa stödord gjordes en mindmap och 
Maria fick ha sitt prov muntligt. Hon fick en femma. Detta var något som stärkte hennes 
självförtroende mycket (SOU, 1997, p. 179).  
 
I H-Hasselblatts och Karlssons studie (2006) berättar Albert 72 år, att han aldrig fick någon 
hjälp i skolan med sin dyslexi, istället fick han stryk. I 50 årsåldern uppdagades hans problem 
igen då han skulle börja studera på nytt. De upptäckte hans dyslexi och det kändes underbart 
för honom, han skulle i framtiden slippa lura människor.  
 
1995 gick Gustav 17 år på naturvetenskapliga linjen. Läraren som intervjuade Gustav om hans 
dyslexi uppfattade honom som en kille med gott självförtroende trots dyslexin. När hon 
frågade Gustav om han någon gång känt sig annorlunda för att han har dyslexi. Han tycker att 
det är självklart att man gör det då han blir påmind om det varje dag. Han skrattade lite och 
sade att det inte är så farligt och menade att han är annorlunda (SOU, 1997).  
 
Eva 40 år, doktor i medicin, vittnar om hon först på gymnasiet fick göra ett begåvningstest 
(IQ) och ett test på läsförmåga och läsförståelse. Det sistnämnda testet gick inte alls bra och 
hon avråddes sluta med studierna, något hon inte lyssnade på då hon redan tidigt hade bestämt 
sig för att bli läkare. Hon fick också uppmuntran från sina föräldrar att fortsätta studera. Det 
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blev kämpigt för henne men hon klarade av det. Något Eva aldrig fick ta del av var resultatet 
på IQ-testet, hon nämner att hennes självkänsla antagligen hade behövt den informationen 
(Gillberg & Ödman, 1995).  
 
Andreas 18 år, beskriver också sin dåliga självkänsla, han har ibland haft tankar om att han 
var dum. Han undrar ibland om det hade hjälp honom till bättre självkänsla om någon, någon 
gång hade sagt till honom att han intelligensmässigt inte var sämre än de andra i klassen 
(Gillberg & Ödman, 1995).  
 
Margareta Strömbom (1999) berättar om sina upplevelser av att leva med dyslexi. Hon 
berättar att efter en tid i skolan tyckte hon inte att läs- och skrivsvårigheterna kändes som det 
största problemet utan det var vilsenheten och det dåliga självförtroendet som hade skapats av 
misslyckanden och lärares attityder gentemot henne. Hon var rädd för att göra bort sig och 
saknade själslig ro. Margareta lyckades övertala sina föräldrar om att få börja rida. I stallet 
kände hon att hon gjorde nytta och säger att det var på hästryggen som hon byggde upp sitt 
självförtroende på nytt.  
 
Dyslexi inom familjen 
Svensson (1995) har forskat om hur läs- och skrivsvårigheter går i arv och i samband med det 
så besökte han en familj där dyslexi förekommit i ett par generationer. Han intervjuade farfar, 
son och sonson. Farfar var 60 år gammal och hade svårt för att skriva och hans läskapacitet 
motsvarade en elev i årskurs 2. När han gick i skolan brukade hans fröken använda honom som 
ett exempel på en dålig läsare inför hela klassen, han hade dessutom en vän som också hade 
läs- och skrivsvårigheter och var vänsterhänt. Det ledde till att kamratens vänstra hand bands 
fast i bänken så att han tvingades skriva med höger.  
 
Sonen hade också läs- och skrivsvårigheter, han blev mobbad och på grund av svårigheterna 
orkade han inte med skolan. Det berodde inte så mycket på arbetsuppgifterna utan att han 
kände sig värdelös. Detta ledde till att han började skolka och han började slå tillbaka mot dem 
som slog honom. Efter det vågade inte slåss mot honom längre. 
 
För sonsonen var läget ungefär detsamma med läs- och skrivsvårigheter och mobbning. 
Klasskamraterna skrattade åt honom när han läste. Detta ledde till att han tyckte att skolan var 
tråkig (Svensson, 1995).  
 
Ärftligheten är även något som Albert, 72 år, vittnar om i H-Hasselblatts och Karlssons 
uppsats (2006). De har intervjuat Albert som berättar att han har fyra barn, två döttrar och två 
söner. Båda sönerna har dyslexi.  
 
Andreas har också upplevt detta. Både hans farfar och pappa har dyslexi. Andreas fick 
däremot mycket stöd av sin farmor och farfar med läxläsningen och klarade sig därför hyfsat 
bra (Gillberg & Ödman, 1995). 
 
Eva berättar att hennes pappa och bror också har växt upp med dyslexi. Eftersom hennes 
pappa hade erfarenhet av detta sedan tidigare kunde han hjälpa Eva mycket (Gillberg & 
Ödman, 1995). 
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Utbildning 
Att börja skolan kan för många dyslektiker vara svårt. Som Andreas beskriver nedan såg han 
fram emot att börja skolan, det var dock inte lika roligt när han inte lärde sig i samma takt 
som klasskamraterna och lärarna var oförstående. En dyslektiker kan ha turen att möta rätt 
lärare som kan hjälpa eller oturen att möta en lärare som är helt främmande för dyslexi. 
 
Andreas berättar om att hans farfar och pappa läste mycket för honom när han var lite och när 
han skulle börja skolan såg han fram emot att själv få lära sig att läsa. I början gick det bra när 
klassen ritade. Men när det var dags för läsningen så gick det inte och fröken försökte 
uppmuntra honom men verkade ändå tycka att han var slö. Redan i årskurs 3 började Andreas 
att fuska när det gällde böcker de skulle läsa. Han tog med dem hem men läste aldrig.  
 
Andreas fröken tyckte att han talade otydligt och skulle gå till en talpedagog. Han brukade 
inte höra orden han skulle stava. När Andreas gick till specialkliniken missade han annan 
undervisning i skolan, som till exempel grammatik. Det var något han fick erfara när han 
senare skulle lära sig språk. Han hade tankar om att klasskompisarna kunde sitta där och lära 
sig men inte han. Detta är något som har kommit upp under hela hans skolgång.  
 
Andreas berättar vidare om sina lärare, vissa har varit väldigt bra medan andra inte ens har 
vetat vad dyslexi är. I klassrummet spelade han pajas för han ville vara omtyckt och han 
följde även med ett gäng som snattade. Han mådde dock inte bra av att vara tillsammans med 
dem som snattade så när han slutade umgås med dem blev han istället mobbad och de kallade 
honom för ”jävla stavfel”. Hans föräldrar märkte att han inte mådde bra men det var svårt att 
tala med Andreas, han var i tonåren och det var mycket bråk. 
 
Andres har också fått hjälp av sin pappa att byta skola, han fick då komma till en bättre klass. 
I årskurs 4 träffade han en speciallärare som kom att betyda mycket för honom. Läraren fick 
Andreas att tycka att det var roligt med läsning och skrivning och han lärde sig mycket. 
Läraren var dock tvungen att sluta på grund av besparingar. Det var en berg och dalbana för 
Andreas. Ibland gick det bra i skolan och ibland gick det inte alls bra. Han minns sin 
svensklärare, som var oförstående för dyslexi, som gav honom underkänt då han hade stavfel i 
sina uppsatser men läraren ansåg ändå att innehållet var bra, det gjorde att Andreas, som han 
själv uttrycker det, kände sig som en idiot.  
 
Andreas fick under en period hjälp av sin rektor att ta ledigt ett år från skolan. Under det året 
arbetade han i parker och samtidigt arbetade han med sin specialundervisning (Gillberg & 
Ödman, 1995).  
 
Eva fick vid skolstarten mycket hjälp. Hon har aldrig haft svårt för att tala och det var först på 
högstadiet som hon märkte att hon började få svårt med att hänga med i undervisningen 
(Gillberg & Ödman, 1995).  
 
Margaretas lärare upptäckte i första klass att hon behövde extra stöd för läsning och stavning. 
Läraren berättade även det för hennes föräldrar. De visste dock inte då att det var dyslexi 
Margareta hade. Fröken hade ett stort tålamod, engagemang och bra arbetsmetoder. Hon tog 
en gång ett vitt ark och klippte ut en liten långsmal öppning på pappret som Margareta kunde 
lägga i boken och på så sätt läsa rad för rad, det underlättade lite för henne då bokstäverna inte 
flöt ihop med varandra. Fröken ordnade också lästräning för de elever som tyckte att de 
behövde öva mer (Strömbom, 1999).  
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Margareta fann det trots sina läs- och skrivsvårigheter att det var roligt att gå i skolan. Hon var 
duktig på att rita och tyckte om att lära sig genom att teckna. Margareta berättar att hon var en 
vaken elev som hade lätt för att lära sig (Strömbom, 1999). 
 
Tack vare en läkare som var intresserad av barn i skolan med svårigheter fick Margareta hjälp. 
Han hette Bertil Kågén och var biträdande överläkare på foniatriska avdelningen på Karolinska 
sjukhuset. Margareta fick göra läs- och skrivtester samt ett intelligenstest. Det visade sig att 
hon var ordblind men att hennes begåvning räckte gott och väl till högskolestudier. Hon fick då 
med sig ett intyg att lämna till lärarna att hon var ordblind – detta räckte dock inte långt där. 
Hon fick däremot användning av intyget då hon sökte vidare studier och senare tog hon 
studenten med bra betyg.  
 
Vidare läste Margareta till sekreterare, ett något paradoxalt yrkesval som hon själv säger att 
hon valde för att hon trodde på sig själv igen. Efter ett par år läste hon vidare på ett universitet i 
Frankrike. Under utbildningstiden märkte hon att hon kom igenom litteraturen allt fortare. 
Detta tack vare mycket övning och att studenterna vid prov inte var tvungna att ha allting 
rättstavat då många kom från utlandet.  
 
Strömbom (1999) hänvisar till Sigrid Madisons välgrundade ord som hon tänker på 
 

”Dyslexin går att kompensera för alla som är motiverade och känner eget ansvar. Men det 
gäller att aldrig ge upp! Endast den blir besegrad som stannar på halva vägen. Erövringen 
av språket kräver tid, mycket tid, tålamod och envishet. Och sist, men inte minst: Arbete, 
arbete och åter arbete” (p.95).  

 
Margarets Strömboms (1999) budskap är, precis som titeln säger, att dyslexi går att besegras. 
 
Läs- och skrivprocessen 
Eva talar om avkodningen när hon läser. Hon tycker att förstå vad orden betyder är det 
svåraste. Hon menar att läsningen består av två delar, där den första delen är avkodning och 
den andra delen är förståelse (Gillberg & Ödman, 1995). 
  
Blir orden fel från början så blir innehållet det också. Hon ger ett exempel från sin barndom 
då hon såg en löpsedel och läste: ”Inbördeskrig i Norrland” (a.a. p.24). När hennes pappa bad 
henne läsa en gång till såg hon: ”Inbördeskrig i Nordirland” (a.a. p.24). Idag har hon kommit 
fram till att hon gissade för att det tog lång tid att läsa bokstav för bokstav. Att avkoda innebar 
mycket arbete, tid och koncentration. Hon menar att energin som läggs ner på att avkoda leder 
till att det inte finns någon energi kvar för att förstå innebörden av ordet. 
 
Eva menar att det tar en gång att läsa igenom en text, sedan får hon läsa den igen för att då 
koppla ihop innehållet, läsförståelsen. Sedan kommer hon ihåg vad hon har läst precis som 
alla andra. För Eva är det mödosamt att läsa, bearbetningen av texten tar tid. Hon anser att det 
är lättare att skriva för att hon då utgår ifrån att hon vet något. 
 
Eva berättar att hon kan skämmas om hon snabbt måste fylla i en blankett och det tar lång tid, 
samtidigt som andra står och väntar. Hon tycker att det går lättare att läsa facklitteratur än 
tidningar och böcker. Det tar dock väldigt lång tid. Det finns gånger då Eva har ifrågasatt om 
hon har svårare för att förstå eller sämre minne än andra så hon känt sig annorlunda för att 
hon inte kunnat lära sig lika mycket fakta lika fort som andra (Gillberg & Ödman, 1995).  
 

 26



Margareta berättar att det blev vanligare med högläsning i de högre klasserna. Hon började då 
att räkna ut vilka rader hon skulle få läsa och övade mycket på dem, vad hon däremot missade 
var hela innehållet, ungefär detsamma som Eva vittnar om. I Margaretas klass lånade de böcker 
i biblioteket varannan vecka men behövde inte redovisa vad de läst, därav lämnade hon 
böckerna olästa. För henne var det otänkbart att läsa en bok med bara text. Hon föredrog 
böcker med mer teckning än text i. Hon insåg dock att hon på det sättet inte fick särskilt 
mycket lästräning och kom efter sina klasskamrater allt mer.  
 
Margareta vittnar om att när det gällde hennes stavning så hade hon svårt för att hålla ordning 
på bokstäverna, hon tappade bort bokstäver och gjorde stavfel (Strömbom, 1999). Hon skrev 
bokstäverna prydligt och fint men blandade ofta ihop dem med varandra 
 

”m och n – fran (fram), hen (hem)… l och t – bålen (båten) … u och v – vullen, vtan” (a.a. 
p.43).  

 
Andreas klarar av att läsa men skrivningen är värre, han tycker att det är jobbigt att tänka på 
stavningen. Hans strategi för att stavfelen inte ska upptäckas är att skriva slarvigt. Han säger 
att man skäms för att inte kunna stava och gör därför handstilen oläslig, det gör att han kan 
dölja stavfelen. Andreas tror att detta är något medvetet och berättar att hans pappa som också 
har dyslexi har en handstil som ingen människa kan läsa. Andreas ser datorn som ett 
hjälpmedel. Där märker han om han skriver fel (Gillberg & Ödman, 1995). 
 
Dyslexi som handikapp 
Eva nämner sin dyslexi som ett handikapp. När hon började tänka på vad det var som var fel 
med henne fick hon olika idéer som hon testade. Hon satte på sig en tjock yllemössa när hon 
läste för hon tänkte att det skulle gå lättare om hjärnan var varm, hon provade olika slipningar 
på glasögon, hon tränade upp ögonrörelser genom att hon låg på golvet och titta upp mot en 
boll som snurrade runt. Till sist insåg hon att ingenting fungerade, det som återstod var att ”… 
traggla och knaggla igenom ord för ord” (Gillberg & Ödman, 1995, p. 77). Trots dyslexin har 
Eva, hennes pappa och bror, alla en akademisk examen (Gillberg & Ödman, 1995). 
 
För Margareta blev dyslexin också ett handikapp. När hon kom i de högre klasserna och läxor 
och prov var det som hamnade i fokus, rasade hennes betyg (Strömbom, 1999).  
 
Andreas nämner också dyslexin som ett handikapp. Han säger att det inte är något som syns 
och därför har folk svårt att första. Han vill berätta om problemet som finns hos vissa 
människor och påpekar att de inte är ”pundare” för det (Gillberg & Ödman, 1995).  

 
Sammanfattande ord om de vittnesbörder jag tagit del av 
Generellt kan en känsla av utanförskap visa sig. Personerna talar om vad de missar när de får 
gå från lektionerna för att få stödundervisning och att de inte blir förstådda av omgivningen, 
som till exempel lärare. Att de inte kan lika mycket eller lär sig lika snabbt som deras 
klasskamrater bidrar också till en sämre självkänsla. Att läsa och skriva är tidskrävande, det 
tar mycket energi att förstå en text och att lyckas få ett ord rättstavat när bokstäverna rör sig. 
Margareta nämner dock att när hon fann sitt hästintresse började hennes självförtroende 
byggas upp igen, likaså verkar Gustav ha accepterat att han är annorlunda. Ett par av 
personerna nämner att deras självkänsla hade kunnat bli bättre om de hade fått höra att de 
intelligensmässigt inte var sämre än sina klasskamrater. Likaså verkar det ha fått positiva 
reaktioner när lärare tidigt uppmärksammar och förstår dyslektikernas svårigheter.  
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Analys av vittnesbörder utifrån stämplingsteorin 
 
Den allmänna uppfattningen om personer med dyslexi har överlag varit negativ. Utifrån 
personernas upplevelser har de berättat att de som dyslektiker har stämplats som dumma, 
slarviga, lata och de har blivit mobbade. Denna stämpling kommer från en oförstående 
omgivning.  
 
I dyslektikerns samspel med föräldrar kan den negativa stämplingen ha sin grund i att 
föräldrarna inte vet vad dyslexi är, de kanske vet och trots det vill finna biokemiska 
förklaringar i till exempel hjärnan, vilket gör att de själva ”friar” sig från ansvar, problemet 
ligger hos barnet, inte dem.  
 
Ett barn kan uppträda oroligt i inlärningssituationer på grund av sin dyslexi, utan att veta att 
det är just dyslexi denne har. De kan då få mycket tillrättavisningar av lärare eller föräldrar, 
vilket kan leda till att barnet tror att det är något fel på denne och genom det få en stämpel 
som en orolig elev som stör klasskamrater. Denna stämpling kan leda till en dålig självbild. 
 
Den andra kontakten med stämpling kommer via samhället. Barnet kämpar på i till exempel 
skolan med sina svårigheter men märker att fröken tycker att han/hon borde prestera bättre. 
När eleven sedan märker att denne inte lever upp till förväntningarna som finns kan även detta 
leda till en dålig självbild. 
 
Om den negativa självbilden utvecklar sig mer hamnar personen i en ond spiral. 
Dyslektikerna får negativa stämplar på sig, det leder till en negativ självbild som i sin tur leder 
till att eleven gör sekundära avvikelser som att till exempel börja fuska eller skolka, trots att 
eleven vet att det är fel. Fusket och skolket leder i sin tur till ett misslyckande. Åter börjar det 
om från börjar med eleven som stämplas som fuskare eller skolkare. När eleven nått så här 
långt kan det bara finnas två utvägar kvar. Dessa är att eleven antingen helt hoppar av sina 
studier, eller kommer på andra tankar som gör att eleven fortsätter i skolan med ny kraft och 
motivation. 
 
Personerna i litteraturen vittnar om psykiska och fysiska övergrepp från lärare, de blir hånade 
och slagna och får höra att de är dumma i huvudet, eller så blir de behandlade som om de vore 
dumma.  
 
Alla dessa stämplar och generaliseringar kan leda till en dålig självbild som påverkar 
personen långt framöver. Detta på grund av att människor med makt i samhället har kommit 
fram till att dyslexi är ett problem och att de som har denna funktionsnedsättning också beter 
sig på ett visst sätt, vilket gör att de kan bli behandlade och bemötta med mindre respekt.  
 
I en studie beskriver sig en elev som klassens svarta får på grund av klasskamraternas 
oförstånd. Eftersom han gör något som resten av klassen inte gör reagerar klassen som om det 
vore en avvikande företeelse.  
 
Vissa äldre dyslektiker kan uppfattas som om de fastnat i den onda spiralen. De har livet 
igenom fått höra av omgivningen att de till exempel är lata som inte kan lära sig att läsa och 
skriva. Sådant kan leda till självuppfyllande profetior vilket i sin tur leder till en inställning 
där de säger att de är för gamla för att lära sig att läsa och skriva. Dessa personer kan sägas ha 
följt Goldbergs (2000) avvikande karriärmodell, där de blivit stämplade av föräldrar och 
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lärare, de har gjort sekundära avvikelser som de egentligen är medvetna om är fel och har 
fastnat i avvikelsespiralen.  
 
Några vittnar däremot om positiva stämplingar, eller delvis positiva. Eva berättar att hon fick 
mycket hjälp hemifrån och det kan bero på att hennes pappa och bror också har dyslexi. Trots 
att Eva avråddes från att fortsätta med sina studier får hon stöd hemifrån om att fortsätta. Eva 
verkar ha en god självbild med sig hemifrån, trots att hon fått kämpa mycket och har tagit sig 
ur en ond spiral. Det hade lika gärna kunnat vara så för Eva att hennes föräldrar skyllt på 
genetiska faktorer och avsagt sig sitt ansvar. Den positiva självbilden och det faktum att hon 
inte lät samhällets stämpling på henne få henne att misstro sig själv ledde till att hon tog en 
akademisk examen, precis som hennes pappa och bror också gjort. De har inte accepterat att 
bli stämplade och sedda som avvikare.  
 
Det går att se det som att Andreas föräldrar stämplade honom till viss del då de insåg att han 
inte mådde bra, vilket gjorde att de inte pratade så mycket med varandra. De såg den 
personliga förklaringen och stämplingen ”tonåring” och att tonåringar brukar avvika på detta 
sätt under en viss period i sitt liv.  
 
Margaretas mamma läste mycket för henne och hon hade en uppmärksam lärare som såg att 
Margareta behövde extra stöd vid läs- och skrivinlärning. Läraren kan ha stämplat Margareta 
som ”hjälpbehövande” och lagt ner extra tid på henne – detta kan dock sägas vara en positiv 
stämpling eftersom lärarens tanke var god. Senare fick Margareta inte lika mycket hjälp i 
skolan då lärarna verkar ha generaliserat att alla kunde läsa och skriva i den åldern. 
Margaretas självbild blev sakta sämre och intresset för skolan försvann. Hon satt fast i en ond 
spiral utan motivation och visste inte vad hon kunde göra för att bryta sig ur. Hon hade dock 
ett stort intresse för hästar och när hon arbetade i stallet och när hon red fick hon mycket 
positiv feedback vilket ledde till att den positiva självbilden byggdes på nytt. När hon senare 
studerade vid universitet i Frankrike var det viktiga på proven inte att orden och grammatik 
skulle vara korrekt, eftersom många var studenter från andra länder. Denna stämpling att 
studenterna från andra länder inte kunde språket var till stor fördel för Margareta. Hon 
behövde inte känna pressen att leva upp till något och inte avvika.  
 
Med stämplingsteorin som analysverktyg har jag kommit till insikt med vikten av ”god” 
stämpling hemifrån som stärker barnets självbild. Detta kan vara till hjälp även om samhället 
ser denne som en avvikare. Det kan också leda till att sekundära avvikelser i form av till 
exempel våld kan undvikas. Människor vet att det är fel att utföra våld men ändå händer det 
ibland, som en dyslektiker delar med sig av att han blev trött på andras mobbing. En 
välsocialiserad karriär är att sträva efter då dyslektiker behöver stöd och uppmuntran och 
positiva stämplingar både hemifrån och från skolan, likaså från resten av samhället. Om 
dyslexi inte hade setts som ett avvikande problem hade det kanske funnits ett helt annat 
synsätt och hopp om att finna lärstilar för alla unika individer – helt utan negativa stämplingar 
som oftast ändå inte har någon grund i sanningen. 
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Lärstilar och forskning 
 

För personer med dyslexi finns det olika lärstilar som kan underlätta deras läs- och 
skrivutveckling. Om dessa lärstilar har det sedan också forskats. Jag avser i detta avsnitt att 
inleda med rättigheter som alla individer har, framför allt med fokus på rättigheter i skolan. 
Sedan skriver jag kort om några projekt som har genomförts och leder över detta till de olika 
lärstilarna.  

 
”Om barn är  

oförmögna att lära sig  
bör vi anta  

att vi ännu inte  
hittat det rätta sättet att undervisa dem”. 

 
Citatet ovan kommer från Björk & Liberg (2003, p.159). När barn lär sig läsa och skriva bör 
människorna i deras omgivning vara uppmärksamma på hur barnet lär sig. Som lärare är det 
viktigt att ha kunskap om att olika barn lär sig på olika sätt. För att kunna följa barnets läs- 
och skrivutveckling gäller det att vara flexibel i inlärningssammanhangen.  
 
Rättigheter 
I Skollagen (1985:1100) 4 kap 1§ står det att  
 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna 
ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. 
 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (SFS Riksdagen). 
 

På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) fann jag Lpo 94, en läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I denna beskrivs bland annat verksamhetens 
värdegrund och riktlinjer för arbetet. I läroplanen kan vi läsa att 
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (p.4).  

 
En lärare ska också ge särskilt stöd till elever som har svårigheter med skolarbetet.  
 
Skolstart 
När det är dags för skolstart och ett visst antal elever börjar i en klass kommer alla dit med 
olika förutsättningar. Vissa elever kan redan läsa och/eller skriva i viss utsträckning, andra 
kan varken eller. Det finns också skillnader vad gäller vilken takt eleverna behöver ha för att 
lära sig. Intresse är också en avgörande faktor, vilket tycker eleven är roligast – att läsa eller 
skriva, eller både och? För en elev med läs- och skrivsvårigheter kan problemen yttra sig i 
sådant som att denne inte i samma utsträckning som klasskamraterna kan utforska 
skriftspråket på egen hand och tillsammans med klassen. Av anledningar som dessa är det 
viktigt att hitta en optimal arbetsform som kan motverka svårigheter (Björk & Liberg, 2003). 
 
Redan under barnets tidiga år och på förskolan är det viktigt att på olika sätt stimulera och 
bidra till barnets läs- och skrivutveckling (Björk & Liberg, 2003).   
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Olika läs- och skrivprojekt  
BokNallen 
Projektet startade 1984 med syftet att göra hembesök i familjer med småbarn. De skulle ge 
barnen tidig språkstimulans och informera föräldrarna om projektet och hur de kunde hjälpa 
sina barn med språkstimuleringen. BokNallen-projektet gick ut på att kommuner ville besöka 
alla barn upp till 6 år och genom att göra det kunde de då också upptäcka de barn som låg i 
riskzonen för senare läs- och skrivsvårigheter. Media hade projektet under bevakning så det 
gick att finna artiklar om det utan problem och de flesta småbarnsföräldrar hade hört talas om 
projektet (Madison & Johansson, 1998). 
 
Detta projekt ledde bland annat till att bibliotekets barnboksutlåning ökade och många barn 
blev medlemmar i bokhandelns bokklubb. Föräldrarnas röster var mycket positiva vid 
utvärderingen av projektet. Det visade sig att väldigt många av dem hade börjat med 
högläsning hemma. Den emotionella kontakten mellan förälder och barn påverkades då också 
i positiv riktning (Madison & Johansson, 1998).  
 
Bornholmsprojektet 
Detta projekt blir en uppföljning till det förra, BokNallen, och passar barn från 6 år och uppåt. 
Här finner vi dagliga språklekar, som utvecklar den fonologiska medvetenheten. Detta 
provades ut i en vetenskaplig undersökning på Bornholm och Jylland under fyra år. Det har 
visat sig att den språkliga medvetenheten hade ett väldigt starkt samband med stavning och 
läsning hos eleverna, så pass att det talades om kritisk betydelse (Madison & Johansson, 1998; 
Vetenskapsrådet, 2007).  
 
Bornholmsmodellen syfte är att hjälpa  

 
”… barn att bygga upp fonologisk medvetenhet från de grundläggande formerna 
(stavelser, skilja språkljud från andra ljud) till de mer avancerade (flytta, ta bort och 
stoppa in språkljud i orden – ’vad blir det om jag säger ’skratta’ utan ’r’?)” 
(Vetenskapsrådet, 2007, p.74). 

  
Barn som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter har stor nytta av modellen. 
Det finns en struktur i detta projekt som ser ut att barnet, i 15 till 20 minuter om dagen, leker 
med språket. Ett systematiskt program med lekar, som avses för sexåringar, följs under åtta 
månader. Sedan börjar barnet årskurs 1 och där inleds det med en repetering under en 
åttaveckors period. Allt eftersom tiden går i programmet så ökar svårighetsgraden på lekarna 
(Madison & Johansson, 1998).  
 
Med hjälp av dessa språklekar visade det sig att fyra av fem barn som var i riskzonen för att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter istället fick en normal utveckling.  
 
Olika lärstilar 
Det finns en uppsjö av olika lärstilar som lärare kan använda sig av i arbetet med elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. 
 
För en elev med läs- och skrivsvårigheter behövs först och främst en individuell åtgärdsplan 
upprättas, vilket eleven har rätt till enligt lag. Vid upprättandet av denna är det vikigt att 
elevens nätverk finns med såsom lärare, föräldrar och eleven själv.  
 
Några av de viktiga punkterna i åtgärdsprogrammet kan vara att kort och precist beskriva 
elevens problem, ge förslag till åtgärder och att göra upp en plan för att se hur arbetet kan 
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genomföras och hur det ska följas upp av lärare. Tyvärr är det inte alltid som upplägg av 
åtgärdsprogram sker som de borde då resurser saknas (Jacobson & Lundberg, 1995; Madison 
& Johansson, 1998; Svensson, 2005).  
 
Enligt Madison & Johansson (1998, p.36) ska ett åtgärdsprogram innehålla följande fem 
punkter 
 

1) Problemprecisering, t ex funktionsanalys i läsning och skrivning. Olika funktioner 
prövas var för sig och en kvalitativ bedömning görs. 

2) Beskrivning av elevens behov. 
3) För eleven angelägna delmål, här och nu. Även långsiktiga mål. 
4) Planering av åtgärder, t ex fortsatt utredning, anpassade läromedel, individinriktade 

metoder med anpassat arbetssätt, läroböckerna på band …  
5) Utvärdering av vem, när, hur (diagnostiska övningar, samtal, elevens bedömning, 

skriftliga dokument, veckorapporter [osv]). 
 
Utöver dessa fem punkter är det viktigt att arbeta med elevens självkänsla och tillit till sin 
förmåga. Sen ska läraren som medverkar vid upprättandet av åtgärdsprogrammet lämna 
vidare informationen till övriga berörda lärare.  
 
Gillberg & Ödman (1995) menar att det inte finns någon botande behandling mot dyslexi. 
Åtgärderna som finns ska syfta till att reducera handikappet av funktionsstörningen. De anser 
också att dyslexin är ett bestående problem som nästan alltid finns kvar livet igenom, trots 
hjälpinsatser. I hjälpinsatserna finns dock ett stöd och stimulans som kan bidra till en positiv 
utveckling. Trots detta menar de att läsning och skrivning aldrig blir något enkelt för 
personerna med dyslexi.  
 
Jag anser som Gillberg och Ödman att det inte finns något medicinskt botemedel mot dyslexi. 
Det finns ingen tablett du kan ta och efter det kan du läsa och skriva. Likaså ska åtgärderna 
också syfta till en reducering av funktionshindret. Däremot anser jag inte att dyslexin, hos alla 
som har det, behöver bli ett bestående problem som finnas kvar livet igenom. I 
kapitlet ”Vittnesbörder utifrån litteraturen av hur det är att leva med dyslexi” har ni läst om en 
kvinna, Margareta Strömbom, som besegrade sin dyslexi med hjälp av mycket övning. Vad 
jag har förstått utifrån det jag läst inser jag att leva med dyslexi inte är någon dans på rosor, 
däremot verkar det idag finnas bra förutsättningar för att lära sig att läsa och skriva. Jag har 
redan ett par gånger påpekat att författare och forskare tar upp vikten av elevens/dyslektikerns 
självförtroende och självkänsla. För att kunna förstärka detta hos personen i fråga behöver 
man se framåt med positiv inställning. Jag har svårt att tro att en persons självkänsla förstärks 
av att höra att de har en svår framtid framför sig och att det ska behöva vara ett bestående 
problem. Visst kan fallet vara så för många personer, men inte alla. Vissa förutsättningar 
krävs såklart för att personen ska utveckla sin läs- och skrivförmåga, möjligtvis att det 
upptäcks tidigt, att rätt insatser sätts in, engagemang från omgivningen, med mera.  
 
Utifrån dessa åtgärdsprogram jag skrev om ovan finns det diverse lärstilar som lärarna och 
dyslektikerna kan arbeta utifrån. Jag tänkte belysa tre olika lärstilar nedan. De tre lärstilarna är 
Inlärning via sinnen (NLP), The Dunn and Dunn learning styles model och Datorstöd. De tre 
lärstilarna har till viss del olika utgångspunkter. Inlärning via sinnen koncentrerar sig på just 
sinnena, The Dunn and Dunn learning styles model har också fokus på sinnena men jobbar 
mycket med miljön runt omkring och Datorstödet skiljer sig från de andra två på så sätt att det 
är en relativ ny lärstil som använder sig av just datorn.  
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Lärstil 1: Inlärning via sinnen 
Alla människor lär in via olika sinnen. Vissa personer är visuella, de lär sig bäst med hjälp av 
synen, de använder till exempel bilder, kartor och symboler. Andra personer är auditiva, de 
lär sig bäst genom att lyssna och tala. En person som är kinestetisk lär sig bäst genom att 
utföra något i praktiken. Alla har vi dessa områden representerade inom oss, men vissa kan 
vara mer eller mindre dominerande (Ringdahl, 2006; Muntlig kommunikation, 070926).  
 
Richard Bandler och John Grinder heter de två männen som utarbetat denna lärstil. 
Inlärningsmodellen kallar de för Neurolingvistisk programmering.  
 
NLP som är en förkortning av Neurolingvistisk programmering, är en lärstil där vi tar hänsyn 
till människans olika sinnen. Neuro står för hur hjärnan sorterar våra sinnesintryck; lukt, syn, 
hörsel, smak, berörings- och känselprocesser. All den information vi tar in och hur vi agerar 
utifrån den påverkas av neurologin. Lingvistik står för vårt språk, hur vi använder det för att 
kommunicera med andra och hur vi kategoriserar och analyserar vår verklighet. 
Programmering står för vårt beteende, hur vi tänker och handlar för att uppnå ett resultat 
(Knight, 1999; O’Connor & Seymor, 1990; Young, 2005).  
 
Inom NLP delas de olika hjärnhalvorna till olika färdigheter.  
I vänster hjärnhalva finner vi språk, läsning, hörsel, detaljer och fakta. I höger hjärnhalva 
finner vi färger, konst, känslor, former och mönster (www.cfl.se Artikel 1307).  
 
Bandler och Grinder har tagit fram en VAK teori (visuell, auditiv, kinestetisk) (www.cfl.se 
VAK). Detta har sedan utvecklats till ett VAK-test. Ringdahl (2006) har i sin uppsats 
beskrivit hur testet går till. Testet går ut på att en person får fyra till fem föremål framför sig 
och antalet föremål ökar vartefter testet fortsätter. Nio olika moment ska genomföras och 
mätas, varje moment tar fem till tio minuter.  
 
För en mer detaljerad beskrivning av de nio delmätningarna och hur det går till se Bilaga 1.  
 
När VAK-testet är genomfört och genom att lära sig detta av en elev kan undervisningen 
anpassas så att han/hon lär sig så mycket som möjligt på bästa sätt. Via VAK-testet får läraren 
alltså fram resultat på hur en elev bäst lär sig att läsa och skriva (www.cfl.se VAK).  
 
Med hjälp av en stavningsstrategi som en man vid Robert Dilts tagit fram går det att 
underlätta inlärning ännu mer. Denna stavningsstrategi går ut på att titta på personer som har 
god förmåga att stava och ta reda på hur dessa går tillväga. Detta är precis vad Dilts lär ut. 
Han har kommit fram till att personer som har lätt för att stava nästan alltid använder sig av 
samma strategi. Vad de gör är att de använder sina ögon genom att de visualiserar ordet 
genom att de med ögonen tittar upp eller rakt fram medan de stavar. Först tittar de upp och 
sedan tittar de ner för att se om det stämmer överens med deras känslor. Man kan säga att ögat 
har olika positioner (O’Connor & Seymor, 1990).  
 
För en mer detaljerad beskrivning av stavningsstrategin, se Bilaga 2.  
 
Stavningsstrategin har framgångsrikt använts på barn som har fått diagnosen dyslexi. De barn 
som har svårt för att stava har det oftast för att de brukar stava ljudenligt. Ord, däribland 
svenska ord, följer inte några enkla regler där ett ljud motsvaras av samma stavning. Det är 
det som skiljer en person som stavar bra från en person som stavar dåligt. De som är bra 
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visualiserar först ordet. ”Man kan unra vaffö fånetisk stavning fortfarande lärs ut i skolorna” 
(O’Connor & Seymor, 1990, p.199).  
 
Det har forskats om denna stavningsstrategi. Jag har tagit del av en studie som heter 
Principles for teaching cognitive strategies: The case of spelling genomförd av Thomas E. 
Malloy vid University of Utah 1987. Anledningen till att jag använder denna studie som trots 
allt är 20 år gammal beror på att det är en av få studier som jag har funnit som handlar om 
forskning kring stavningsstrategin. 
 
Syftet med studien är att presentera olika kognitiva strategier som människor använder sig av 
för att läsa och skriva. Studien presenterar forskning kring en Stavningsstrategi. Ett 
experiment med hjälp av tre olika grupper genomfördes. Den första gruppen Imagery Group 
använde sig av strategin att använda visuella bilder av ordet, alltså en bildstrategi. Den andra 
gruppen Auditory group använde sig av standard stavningsregler, de repeterade även orden 
med hjälp av sin inre röst. Den sista gruppen var Control Group och fick ingen träning. De 
genomförde endast testen. Samtliga grupper fick fyra stavningstester med 20 ord på varje test. 
I den här studien medverkade 25 personer. Samtliga tre grupper fick liknande resultat i det 
för-test som de tog del av. Efter detta test och vidare träning så skiljde sig de två 
träningsgrupperna från kontrollgruppen. Efter de två följande testerna hade Imagery Group 
färre stavfel än Auditory group. De två testerna som följde efter dessa visade också viss 
skillnad men inte så pass mycket att den var signifikant. Vid ett test gjorde Imagery group 
signifikant bättre ifrån sig än Control group medan Auditory group vid samma test inte skiljde 
sig från Control group. Summan av detta är att båda träningstyperna är mer effektiv än ingen 
alls. För en lärare kan ett bra test för att försäkra sig om att en elev kan stava till ett ord 
visuellt är att be denne stava ordet bakifrån. Är eleven auditiv kommer han/hon ha svårare för 
att stava ordet baklänges. Den här processen förvandlar inte en dålig stavare till en bra stavare 
på kort tid, däremot gör den något annat viktigt, nämligen att lära den som stavar dåligt en 
process eller en modell att följa, vilket i sin tur leder till bra stavning. De fonetiska (auditiva) 
och visuella strategierna kompletterar varandra väl i stavning (Malloy, 1987).  
 
Det har forskats om Stavningsstrategin även vid University of Moncton i New Brunswick i 
Kanada. Personer som kunde stava delades in i fyra grupper. Efter det gjordes ett 
stavningstest med ord som försökspersonerna inte tidigare hade sett. Grupp A ombads att 
visualisera ordet de fick se och samtidigt titta upp till vänster. Grupp B ombads att visualisera 
ordet, däremot fick de ingen information om ögats position. Grupp C fick memorera ordet 
som de själva ville. Slutligen fick grupp D visualisera ordet och samtidigt titta neråt till höger. 
Resultatet av detta test var att i Grupp A visade sig en ökning på 20 procent av rätt stavning i 
förhållande till tidigare resultat. Grupp B ökade 10 procent. Grupp C hade ett likvärdigt 
resultat med det första då de gjorde som de alltid brukade, de fick inga hänvisningar. I Grupp 
D visade det sig att stavningen blivit 15 procent sämre eftersom de ombads att inta en position 
med ögat som gjorde det svårt att visualisera ordet (O’Connor & Seymor, 1990).  
 
Jag har inte lyckats finna någon forskning om Stavningsstrategin som är från Sverige. 
Däremot finns det i Sverige en modell som heter Kattmodellen som arbetar utefter 
stavningsstrategin. Med hjälp av deras upplägg på bland annat läs- och skrivträning kan en 
dyslektiker märka skillnad tre till sex månader efter starten förutsatt att anvisningarna 
efterföljes. Mer information om modellen går att finna på deras hemsida www.kattmodell.se.  
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Lärstil 2: The Dunn and Dunn learning styles model 
Det var professor Rita Dunn och hennes make Kenneth Dunn som 1967 sjösatte The Dunn 
and Dunn learning styles model, eller Lärstilsmodellen som den heter på svenska. Dr Rita 
Dunn arbetar på St. John’s University, New York, där hon är professor och chef för Center for 
the Study of Learning and Teaching Styles. Hennes make Dr Kenneth Dunn arbetar 
tillsammans med henne och även han är professor men vid Queens College, City University, 
New York. Denna modell skiljer sig från den ovan beskrivna på så sätt att den ser till en 
individs unika lärstil, istället för en generell strategi som enligt dem bäst visar på hur en 
person lär sig stava. Likheter går dock att finna vad gäller att lärstilarna tar hänsyn till det 
auditiva, visuella och kinestetiska. 
 
Alla människor har en egen lärstil, vilket denna modell pekar på. Lärstilsmodellen har sin 
grund i två inlärningsteorier vilka är kognitiv inlärningsteori och Pasks teori om höger och 
vänster hjärnhalvas olika funktioner. Lärstilsmodellen utgår bland annat från att de flesta 
människor kan lära sig, alla har styrkor men olika personer har olika styrkor och att vissa 
lärstilar passar bättre eller sämre för olika människor (www.sfr.se Dunn & Dunn). 
 
Pasks teori bygger kort på helheten och betydelsen av att använda båda hjärnhalvorna vid 
inlärning (www.sfr.se Pask).  
 
Inom Lärstilsmodellen har Dunn & Dunn tagit fram 21 faktorer som har betydelse för 
inlärningen. De faktorer som påverkas oss vid vår inlärning kan delas in i fem områden som 
antingen stimulerar eller hindrar oss. Det är mellan fem och fjorton av de 21 faktorerna som 
påverkar elevernas lärstil. En elev behöver vara medveten om sin egen unika stil. De fem 
områdena som faktorerna kan delas in i är 
 

1) Omgivande miljö – ljud och ljus 
2) Egna känslor – motivation, ansvar 
3) Sociala faktorer – lära ensam, i grupp 
4) Fysiologiska faktorer – behov av näringsintag 
5) Psykologiskt processande – analytiskt eller reflekterande 

 
(Dunn, 2001; Neely, 1992; www.cfl.se Lärstilar; www.sfr.se Dunn & Dunn) 
 
För en intressant djupdykning inom de fem olika områdena och en mer detaljerad beskrivning 
av dessa, hänvisar jag till Bilaga 3. 
 
I USA används denna modell i stor utsträckning, även i andra länder är lärstilsmodellen 
populär. I USA sade en lärare efter en work-shop ”Studying learning styles has made the staff 
more understanding and tolerant of the differences in the ways students implement their 
work” (Neely, 1992,  p.3). 
 
Detta är något jag uppfattat utifrån litteraturen, vara väldigt viktigt, framför allt i arbetet med 
dyslektiker. För att underlätta deras lärande krävs det också en del av lärarna, eleven kanske 
inte lär in på bästa sätt enligt de metoder som läraren själv anser sig vara bäst på att lära ut. 
Flexibilitet kan här ses som ett nyckelord. 
 
En annan lärare som införde Lärstilsmodellen i sitt klassrum i USA valde att fokusera på den 
perceptuella delen, som innebär att bli varse vilka sinnen som påverkar inlärningen bäst. När 
läraren undervisade strävade hon efter att varje elev skulle få lära sig via dennes dominerande 
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perceptuella del. Som resultat av det sade en kinestetisk elev ”When I do this with my hands, 
it makes it stay in my head” (Neely, 1992, p.4). En visuell elev berättade “I love to look for 
new reading words on TV” (Neely, 1992, p.4). 
 
Många lärare har delat med sig att de har kunnat se stora förbättringar hos elever som tidigare 
haft svårt för att läsa och skriva men som det nu går bättre för.  
 
En lärare fick en ny elev som blivit överförd från en annan skola till hennes klass, som var en 
klass för elever med lässvårigheter. Det visade sig att den nya pojken var mycket klok och 
bara hade en annorlunda lärstil. Läraren märke pojkens problem med fonemen och avkodning 
av ord – han dagdrömde ofta och hade svårt för att följa med i undervisningen. Läraren 
upptäckte att han var kinestetisk och hon lade upp just hans undervisning efter dessa behov. 
Av vad hon hade observerat tidigare så tillät hon pojken att till exempel stå upp då han skrev, 
han fick ibland läsa med en ficklampa och jobba med vattenfärger när de hade olika ämnen. 
Detta ledde till att pojken avsevärt förbättrade sina resultat under en termin. 
 
En medlem i Learning Styles Committee, är en lärare vid namn Mary Jo Butten. Hon arbetade 
mycket med det första området som är den omgivande miljön och det tredje området, sociala 
faktorer. Hon uppmärksammade att elevernas arbete och deras positiva attityd förbättrades om 
de fick använda och arbeta efter sin egen unika inlärningsstil (Neely, 1992). 
 
Omfattande forskning har genomförts kring The Dunn and Dunn learning styles model. 1990 
hade forskning genomförts på över 60 institutioner vid högre utbildningsväsen i USA och 
även viss internationell forskning. Forskningen i USA har genomförts inom skolans alla 
nivåer från förskola till universitet. Alla elever ingick i forskningen, oavsett om de var väldigt 
begåvade, normalbegåvade, underpresterande eller på väg att hoppa av sin utbildning.  
 
I forskningen har eleverna fått lära sig olika metoder eller tillvägagångssätt som 
kompletterade deras egen lärstil. Statistiskt sett var elevernas attityd och akademiska 
prestation mycket bättre efter det att de lärt sig ett sätt som kompletterade deras egen lärstil. 
Resultat liknande detta har även andra skolor i USA kunnat erfara (Neely, 1992; elektronisk 
källa, Educationplace).   
 
Lärstil 3: Datorstöd 
Den tredje lärstilen jag tagit del av är Datorstöd. Inom utbildning finns det lärare och elever 
som använder sig av datorn som hjälp för att lära sig att läsa och skriva. Att använda datorn 
som ett stöd i undervisningen kan vara ett bra komplement till inlärningen, dock ersätter den 
inte läraren. Det finns speciella datorprogram som elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
använda. Under det senaste årtiondet har det varit en stor utveckling inom detta område 
(Barrögård & Engstrand, 2007; Björk & Liberg, 2003; Vetenskapsrådet, 2007).  
 
För personer med grav läs- och skrivproblematik finns det ett speciellt program 
 

”För personer med så grava problem att de inom en rimlig tid inte kan utveckla sin läs- 
och skrivförmåga på ett sätt som står i proportion till vad de behöver kunna klara av för 
att leva ett normalt liv finns datorhjälpmedel för läsande och skrivande” (Björk & Liberg, 
2003, p.158).  

 
Hjälpmedlet fungerar på så sätt att det har två olika program.  

1) Text-till-tal-program 
2) Tal-till-text-program 
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I det första programmet kan eleven scanna in en text på datorn och sedan läser en röst upp det 
som står skrivit. Omvänt fungerar skrivhjälpmedlet på så sätt att du med tydlig röst läser in en 
text som datorn gör om till text. Dock krävs det att denna text läses om och korrigeras innan 
det är färdigt (Björk & Liberg, 2003).  
 
Däremot saknas det forskning inom detta område vilket gör att skolorna som använder sig av 
dessa program inte kan visa värdet av användningen. Trots det är det svårt att se förbi den 
aspekten att en elev med läs- och skrivsvårigheter kan använda sig av datorn för att visa sina 
kunskaper utan att läs- och skrivsvårigheten är i vägen (Vetenskapsrådet, 2007).  
 
Sammanfattning 
Vad som skiljer de olika lärstilarna åt är att först så är det bara vid Datorstöd som en dator är i 
fokus, det är den som är hjälpmedlet. Inom Inlärning via sinnen (NLP) används en utarbetad 
strategi som visat sig vara framgångsrik. Bra stavare har använts som modeller för de som 
inte stavar lika bra. Inlärning via sinnen tar även hänsyn till vilket sinne du bäst lär in via; 
auditiv, visuell eller kinestetisk. Genom hur Inlärning via sinnen ser på hjärnans funktion 
känner vi också igen det första området till orsaker till läs- och skrivsvårigheter, nämligen 
Neurofysiologisk och medicinsk och/eller biologisk orsak. I Dunn and Dunns lärstilsmodell 
tar man reda på den unika inlärningsstil en individ har. Här tar man bland annat hänsyn till 
inlärningsmiljön som för varje individ optimerar deras sätt att lära in.  
 
 

Analys av lärstilarna utifrån stämplingsteorin 
 
Att göra en stämplingsteoretisk analys av de olika lärstilarna som jag har presenterat kan till 
viss del vara lite vanskligt då de alla utgår från att det finns olika personer som lär på olika 
sätt och det är inga konstigheter med detta. 
 
Eftersom dessa lärstilar – främst Inlärning via sinnen och The Dunn and Dunn learning styles 
model går att tillämpa på alla elever/individer ses inte dyslektikern som en avvikare. 
Stavningsstrategin kan användas av en elev som redan kan stava bra för att bli bättre och The 
Dunn and Dunn learning styles model kan hitta varje elevs unika inlärningsstil, något som alla 
elever kan ha nytta av. Dock kan det kanske vara mer positivt för en dyslektiker att lära sig 
detta.  
 
I projekt som BokNallen och uppföljaren Bornholmsprojektet kan de på ett positivt sätt 
kopplas ihop med den andra kontakten som barnet får – nämligen samhället. Med en positiv 
start som denna där fyra av fem barn som var i riskzonen fick normal utveckling, kan ha lett 
till att dessa barn inte sågs som avvikande av omgivningen och genom detta istället fått en 
god självbild. Det kan också ha förebyggt att barnet gör någon sekundär avvikelse eller 
hamnar i avvikelsespiralen. Att på detta sätt förebygga dyslexi kan leda till en välsocialiserad 
karriär för barnet. 
 
Vikigt är också att vid åtgärdsprogrammen arbeta med barnets självkänsla. Även här kan det 
betyda att en avvikande karriär undviks.  
 
Gillberg & Ödman (1995) har till viss del en något negativ stämpel på dessa hjälpinsatser. De 
anser att hjälpinsatserna kan bidra till positiv utveckling men trots det tror de att läsning och 
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skrivning aldrig blir något enkelt för personer med dyslexi. Därmed har de satt en etikett på 
dyslektiker att de aldrig kommer att få det lätt med läsningen och skrivningen. En sådan 
etikettering kan leda till att en dyslektiker som från början inte har samma bild av sig själv 
som de har, kan leda till att denne får ett dåligt självförtroende. Det kan också vara så att en 
förälder har samma tankegångar som Gillberg & Ödman, vilket då kan betyda att de letar efter 
biokemiska, psykiska eller samhälleliga förklaringar.  
 
Inlärning via sinnena (NLP) Om omgivningen, till exempel en lärare, väljer att inte stämpla 
en elev/dyslektiker som dum eller okunnig får eleven en mer positiv inställning till sin 
omgivning. Även relationer till andra klasskamrater kan bli bra om de inte heller ser personen 
som avvikare. Att istället göra tvärtemot vad stämplingsteorin tar upp kan hjälpa mycket. 
Oftast är det omgivningen som stämplar en person för att denne är avvikande. I denna lärstil 
är det läraren som vänder sig till eleven. Till exempel tas det reda på hur eleven bäst lär in och 
inte tvärtom. Undervisningen kan då anpassas till elevens mest dominerande sinne, istället för 
att en, till exempel, visuell elev ska komma till en lektion som är väldigt auditiv och därför 
behöva känna sig misslyckad. Om samma elev hamnar på samma lektion kan känslan av inte 
kunna något leda till att eleven kanske börjar spela pajas och stör undervisningen. Eleven är 
medveten om den sekundära avvikelsen. För läraren gäller det då att få eleven att ändra sitt 
felaktiga beteende. Bäst görs det genom att läraren ger respons på ett sätt som stärker elevens 
självkänsla. 
 
Att använda stavningsstrategin för att en elev ska kunna lära sig att läsa och stava bättre kan 
bidra till den välsocialiserande karriären.  
 
The Dunn and Dunn learing styles model Även inom denna lärstil är det omgivningen som ser 
till personens behov, istället för att stämpla någon och se denne som avvikare.  
 
Vissa lärare har lätt för att stämpla dyslektiker som lata och okunniga, oftast på grund av 
deras egen okunnighet om dyslexi. Detta kan då leda till en negativ självbild hos eleven. Efter 
att lärare från en skola i USA fått ta del av denna lärstil sa en lärare att de blivit mer toleranta 
och förstående inför elevers unika inlärningsstilar. Detta underlättar säkert för barnen som har 
det extra svårt att lära sig att läsa och skriva – att de slipper de negativa stämplarna från 
åtminstone lärarna.   
 
En lärare berättar om en pojke som kommit till hennes specialklass – en pojke som blivit 
stämplad som hopplös och då hade ett avvikande beteende – enligt normen. Läraren bemötte 
det ”felaktiga beteendet” och gav respons genom att underlätta hans undervisning med hjälp 
av hans unika inlärningsstil. Hade de dåliga stämplingarna funnits kvar på honom hade det 
kunna leda till att han hamnat i en avvikande karriär.  
 
Datorstöd Vad gäller denna lärstil så har datorstödet i sig fått en negativ stämpel på sig som 
opålitligt då det inte finns någon forskning kring detta, vilket leder till att skolorna inte kan 
visa värdet av datoranvändningen. 
 
Vad som dock kan ses som positivt, med eller utan forskning, är att elever faktiskt har 
användning av detta. Att för en person med grav dyslexi kunna tala till en dator och få texten 
nedskriven kan leda till en positiv självbild istället för en känsla av misslyckande. Eller att en 
elev med inte fullt så grav dyslexi kan använda sig av rättstavningshjälp vid skrivande av 
uppsatser eller liknande.   
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Summering Dessa lärstilar underlättar en del då de inte är särskilt framtagna för dyslektiker, 
de underlättar på så sätt att en negativ dyslexistämpling inte finns. Detta är lärstilar som kan 
tillämpas av och tillsammans med alla elever. Att ”alla” får delta gör att en dyslektiker blir 
mindre utpekad och stämplad som avvikande. Dyslektikerna kan visserligen behöva mer hjälp 
men eftersom alla har fått genomgå samma process, att till exempel hitta sin egna unika 
inlärningsstil, kan leda till att den extra hjälpen som dyslektikern får blir mer avdramatiserad 
genom att läraren eller eleven kan säga att det är på det sättet som denne lär sig bäst, vilket i 
sin tur kan leda till ökad förståelse bland eleverna.  
 

 

Diskussion 
 
Mitt syfte var att studera fenomenet dyslexi. Dyslexi har en historia som börjar på 1800-talet 
med benämningen ”word blind” och som allt efter det har det utvecklats. Forskningen stretar 
fortfarande åt olika håll och det finns en del motsägelser, vissa nämner till exempel att social 
status och ekonomi inte påverkar dyslektiker medan andra visar precis tvärtom, trots detta 
belyses dyslexin på ett tydligt sätt ur olika perspektiv. Vad gäller social status och ekonomi 
kan det påverka vilken skola eleven går på. Alla elever har samma grundläggande rättigheter 
men på en skola där det finns resurser, i form av ekonomi och personal, kan ha en avgörande 
roll om vissa lärstilar tillämpas.  
 
Efter den grundläggande inledningen om vad dyslexi är kom resultatet av mina två 
frågeställningar. Dessa handlade om vilka vittnesbörder det fanns av att leva med dyslexi 
utifrån litteraturen och vilka lärstilar det fanns. Jag är nöjd med mina resultat då jag anser 
frågorna vara besvarade. Det fanns mycket vittnesbörder om hur det är att leva med dyslexi, 
både från gamla och unga människor. Det är en kamp för många, deras svårigheter kräver tid, 
energi, koncentration och extra arbete i skolan.  
 
Utifrån den litteratur jag tagit del av tolkar jag det som att många av dyslektikerna känner 
någon form av utanförskap. I skolan behöver de gå ifrån sin ordinarie klass för att få 
stödundervisning, när deras kamrater läser försöker dyslektikerna istället lista ut hur de ska 
göra för att undvika att läsa – eller så räknar de ut vilka stycken de själva kommer att få läsa 
högt och övar därför särskilt på dessa. Mycket av deras energi läggs ner på att hitta strategier 
för att de ska klara sig igenom skoldagen. Om lärare och rektorer hade lagt ner lika mycket 
energi som dessa elever, på att istället lära sig hur de kan anpassa sig efter elevens behov tror 
jag att de hade kunnat nå längre. Att hitta ett bättre passande klimat, som gör att dessa elever 
inte får denna känsla av utanförskap. Att omgivningen är bättre utbildad och mer kunnig om 
dyslexi hade kunnat stärka eleverna mer, då de får rätt hjälp och stöd. Det finns lärare idag 
som kan väldigt mycket om ämnet och som hjälper sina elever efter bästa förmåga, men 
fortfarande finns det lärare som inte har någon förståelse för funktionsnedsättningen som 
dyslektikerna har, vilket det vittnas om i litteraturen.  
 
Att lägga ner mycket tid på eleverna redan i skolan, att hitta strategier för hur de bäst lär sig 
och genom detta stärker deras självförtroende hade säkert kunna hjälpa många. De hade fått 
bättre förutsättningar inför sitt fortsatta liv med hjälp av tydliga ramar, mål och en förstående 
omgivning. Genom omgivningens kunskap hade dessa elever kunnat ses som mindre 
avvikande än idag. Att sedan lära sig att stämpla mindre hade också kunnat vara en fördel. 
Som lärstilarna jag skrev om, Inlärning via sinnen och The Dunn and Dunn learning styles 
model, ser till vem individen är och utgår från det, utan att stämpla någon sedan tidigare. Jag 
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tror att ett mer öppet klimat som dessa lärstilar bidrar till hade varit en fördel för många, 
elever som lärare, dyslektiker som icke dyslektiker. Alla vill vi nå framgång, lärarna vill ha 
nöjda och motiverade elever och eleverna vill skaffa sig kunskap. 
 
Att möta personer som inte förstår och att möta personer som förstår vad gäller dyslexi, kan 
ha stor inverkan på dyslektikern. Ett bra eller dåligt bemötande från en lärare påverkar 
eleverna. Dyslektiker som berättar om sina erfarenheter minns dessa möten, fyllda av olika 
känslor. En lärare som har kunskap och är förstående är en lärare som når framgång med sina 
elever. Eleverna som möter en lärare som denne, kommer också ihåg läraren och även om de 
senare stöter på en mindre förstående lärare lever den känslan kvar hos dem av att det fanns 
någon som förstod deras behov. Likaså sätter en oförstående lärare sina spår. Jag kunde ibland 
ana en viss känsla av maktlöshet utifrån vittnesbörderna, att inte bli förstådd och själv inte 
våga eller vilja berätta om sin dyslexi för en lärare. Något som en dyslektiker vittnade om när 
hans uppsats enligt läraren hade ett väldigt bra innehåll, men innehöll många stavfel och 
därför blev han inte godkänd. Som rubriken på min uppsats lyder ”Man får uppskattning om 
man skriver kreativt men inte om man stavar kreativt” (O’Connor & Seymor, 1990, p.197). 
Ett citat som känns väldigt sant i en situation som den jag beskrev. Önskvärt hade varit om en 
lärare stöter på en uppsats som den jag tog som exempel istället hade haft ett samtal med 
eleven om hur det kommer sig att den innehåller så pass mycket stavfel, beror det på att 
eleven har svårt för att stava rätt eller är det så enkelt som slarv. En fråga som bör ställas med 
respekt och ödmjukhet för att hitta rätt lösning på problemet. 
 
Vad kan då dessa resultat betyda i förhållande till det sociala arbetet? I inledningen skrev jag 
att arbetslösa hade mer läs- och skrivsvårigheter än övrig befolkning. Utifrån senare 
vittnesbörder och annan information som framkommit i litteraturen kan det tänkas att dessa 
personer sitter utan arbete just därför att de undviker att söka arbete som innehåller mycket 
administrativa uppgifter. På arbetsförmedlingen och även inom socialtjänsten borde man 
kanske bli mer uppmärksam på detta fenomen. Om till exempel arbetsförmedlingen hade fått 
reda på att en person har svårigheter med sin läs- och skrivkunskap hade de kanske kunnat ha 
någon form av undervisning om detta. En undervisningsform där individerna lär sig att läsa 
och skriva och samtidigt bygger upp sitt självförtroende. Ett hinder verkar dock vara att 
många av dessa individer inte berättar om sina svårigheter. Ett alternativ hade kunnat vara att 
ha en öppen föreläsning om problemet så att dyslektikerna får se och höra att de inte är 
ensamma om sitt problem, att de får lyssna till personer som genomgått samma faser som de 
har och trots det har ett jobb som de trivs med och hur de har lyckats nå dit. Eftersom många 
av dyslektikerna vittnade om att de mötte en oförstående omgivning hade detta kunnat vara ett 
alternativ som öppnade upp för diskussion. Detta hade också kunnat tas upp om en individ 
behöver söka socialbidrag för att denne inte lyckas få arbete eller om en individ på annat sätt 
kommer i kontakt med socialtjänsten. Den negativa stämplingen som vissa elever får i skolan 
kan ju leda till den avvikande karriären vilket kan få konsekvenser i form av att de hamnar 
hos socialtjänsten av en eller annan anledning – de kanske har varit i bråk med någon 
klasskamrat i skolan och blir kallad till samtal hos socialtjänsten. Om socialtjänsten där hade 
kunnat hitta kärnan till problemet hade eleven också kunnat stärkas i det. Att bemöta ett 
felaktigt beteende och bryta det dåliga tillståndet genom att ge respons på ett sätt som stärker 
individen. 
 
 
Metoddiskussion 
Syftet med min studie var att ta reda på mer om fenomenet dyslexi, jag ville öka förståelsen 
om vad dyslexi är, hur dess historia ser ut, vilka lärstilar det finns för dyslektiker och sedan 
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även belysa deras egna upplevelser av att leva med dyslexi utifrån litteraturen. Detta har blivit 
en fördjupning i ämnet till skillnad från andra studier där syftet kan vara att söka ny kunskap. 
 
Resultaten om vittnesbörder och lärstilar hade jag möjligtvis kunnat få andra svar på med 
kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt. Även att min ändring av syfte med uppsatsen kom 
sent har påverkat utfallet på så sätt att om litteraturstudien hade varit min första plan hade den 
kunnat utvecklas än mer. 
 
Eftersom min förförståelse för ämnet var begränsad tog jag mig an litteraturen med nyfikenhet. 
Jag har också försökt efter bästa förmåga att förhålla mig kritisk till det jag läst på så sätt att 
jag varit öppen för de olika motsättningar som jag har stött på.  
 
Den slutsats som jag kunnat dra är framför allt om dyslektikernas öppenhet när de berättar om 
sina svårigheter. Att det funnits bra forskning kring detta har stärkt min uppsats. Under 
studiens gång har inte mycket överraskat mig eftersom jag gick in ganska förutsättningslöst, 
däremot har jag lärt mig väldigt mycket. Det som överraskade mig mest var att okunskapen 
kring dyslexin är större än vad jag från början trodde. 

 
Förslag på fortsatt forskning 
 

• Det hade varit intressant att forska vidare på vilken effekt Lärstilsmodellen hade 
haft om den infördes redan i förskolan i Sverige, precis som den gjorts i USA. 
Forskningen hade kunnat läggas upp kring inlärningen och utvecklingen kring 
dessa barn i skolan om de fortsätter med Lärstilsmodellen där. 
 

• Det hade varit intressant att forska vidare och intervjua de elever som får ta del av 
de olika lärstilarna i skolan. Att få ta del av deras upplevelser och utveckling.  
 

• En annan inriktning som hade varit intresserat att forska vidare på eller läsa om 
forskning, är området Neurolingvistisk programmering med inriktning på socialt 
arbete. Jag tror att NLP hade kunnat ha stora effekter i arbetet mellan till exempel 
socialsekreterare och klient.  
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Appendix 
 

Följande bilagor bifogas: 
 

1) Detaljerad beskrivning av delmätningar i VAK-test 
 

2) Detaljerad beskrivning av stavningsstrategin 
 

3) Dunn and Dunns 21 faktorer som har betydelse för inlärning 
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Bilaga 1 Detaljerad beskrivning av 
delmätningar i VAK-test 
 
 
De nio delmätningarna är som följer 

1. Visuell inlärning och visuell redovisning – Försökspersonen (FP) betraktar föremålen 
och sedan, när testledaren (TL) gömt föremålen, skriver upp dem i rätt ordning på ett 
papper. 

2. Visuell inlärning och auditiv redovisning – FP betraktar föremålen och sedan, när TL 
gömt föremålen, talar om den rätta ordningen. 

3. Visuell inlärning och kinestetisk redovisning – FP betraktar föremålen, och sedan på 
bordet lägger upp en likadan rad som TL. 
 

4. Auditiv inlärning och visuell redovisning – FP hör raden av föremål nämnas och skall 
efter en stund skriva raden på papper. 

5. Auditiv inlärning och auditiv redovisning – FP hör raden av föremål räknas upp och 
skall sedan själv tala om den rätta ordningen på föremålen. 

6. Auditiv inlärning och kinestetisk redovisning – när FP hört ramsan med föremål ska 
den läggas upp på bordet i rätt ordning. 
 

7. Kinestetisk inlärning och visuell redovisning – FP blundar (eller har ögonen förbundna) 
och känner med fingrarna efter i vilken ordning föremålen ligger. Därefter skall FP 
skriva upp dem i rätt ordning. 

8. Kinestetisk inlärning och auditiv redovisning – FP registrerar med fingrarna 
föremålens ordning och talar därefter om ordningen på föremålen. 

9. Kinestetisk inlärning och kinestetisk redovisning – FP känner med fingrarna hur 
föremålen ligger och lägger sedan upp motsvarande rad igen.  

 
Den detaljerade beskrivningen är hämtad från Ringdahls (2006, pp.7-8) arbete då jag ej har 
lyckats få tag på ursprungskällan.  
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Bilaga 2 Detaljerad beskrivning av 
stavningsstrategin 
 
”Människor som är bra på att stava kommer att rapportera att de ser en mental bild av ordet och 
samtidigt har en känsla av att det stämmer. De känner att det ser rätt ut. Förlagsredaktören som 
måste vara expert på stavning behöver bara låta blicken glida över en sida för att eventuella 
felstavningar ska sticka dem i ögonen. Här är strategins olika steg för den som vill bli expert på 
stavning eller för den som redan är det och vill veta vad det är man gör” (O’Connor & Seymor, 
1990, p.198).  
 

1. Placera det rättstavade ordet som du vill lära dig antingen 
 
a) Rakt framför dig i ögonhöjd eller 
b) Ovanför ögonhöjd och upp till vänster (eller till höger om du är vänsterhänt).  
 

2. Blunda med ögonen och tänk på något som känns positivt, välbekant och avslappnande 
(en plats, en resa, ett djur, etc). När känslan är stark så öppnar du dina ögon och tittar på 
det rättstavade ordet. 
 
a) Om du placerade det rättstavade ordet rakt framför dig i ögonhöjd, så flyttar du dina 
ögon upp och till vänster (eller höger om du är vänsterhänt) och föreställer dig det 
rättstavade ordet inom dig. 
 
b) Om du placerade det rättstavade ordet upp och till vänster, flytta bort det rättstavade 
ordet, men behåll dina ögon kvar upp och till vänster och fortsätt se det rättstavade 
ordet inom dig. (Skulle några svårigheter uppstå, se nedan för tips).  
 

3. Titta upp på din mentala bild och verbalisera (eller skriv) bokstäverna du kan se. Stäm 
av vad du har verbaliserat eller skrivit med den korrekta stavningen. Om någon bokstav 
saknas eller är fel, gå tillbaka till steg 1 och använd tipsen nedan för att hjälpa dig själv 
att tydliggöra din mentala bild.  
 

4. Titta upp på din mentala bild och stava ordet bakifrån (m.a.o. verbalisera eller skriv ner 
bokstäverna från höger till vänster). Jämför det du har verbalisera eller skrivit med den 
korrekta stavningen. Om du har svårigheter eller om någon bokstav saknas eller är fel, 
gå tillbaka till steg 2 och använd tipsen nedan för att tydliggöra din inre mentala bild av 
ordet.  

 
Några av tipsen du kan använda dig av är att 
 

1. Föreställ dig ordet i din favoritfärg 
 

2. Gör så att otydliga bokstäver sticker ut genom att göra dem olika än vad de andra ser ut. 
Gör bokstaven/bokstäverna t ex större, ljusare, i en annan färg, etc. 
 

3. Dela in ordet i grupper om tre eller fyra bokstäver och bygg din bild med var grupp för 
sig. 
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4. Sätt bokstäverna på en välbekant bakgrund. Föreställ dig något som till exempel ett 
välbekant föremål eller en filmscen och sätt sedan ordet du vill komma ihåg ovanpå 
detta.   

 
(Dilts & Epstein, 1995; O’Connor & Seymor, 1990).  
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Bilaga 3 Dunn & Dunns 21 faktorer som 
har betydelse för inlärning 

 
En djupdykning inom de olika områdena 
 

 
 
Omgivande miljö 
Alla människor är olika vad gäller sin egen unika inlärningsstil. Vår omgivning påverkar oss 
och hur vi presterar. Vill eleven ha skarpt eller dämpat ljus vid inlärning? Vill eleven ha ljud 
runt sig eller tyst? Vill eleven ha det varmt eller kallt? Hur vill eleven sitta? Vilka möbler 
behöver eleven? Fundera själv på i vilken miljö du lär dig bäst (www.larstilar.cfl.se Artikel 
1334).  
 
Egna känslor 
Vårt tillstånd påverkar oss hur pass bra vi lär in. För en person med läs- och skrivsvårigheter 
är det extra viktigt att ha en positiv inställning. För att öka motivationen hos eleven kan lärare 
och elev tillsammans sätta upp ett mål som eleven ska uppnå. Då vet han/hon vad denne 
strävar efter och allteftersom uppgifter blir avklarade kan dessa samlas i ett portfolio så att 
elev och lärare vid ett senare tillfälle (t ex då målet är uppnått) kan gå tillbaka och titta på allt 
som eleven har presterat. Uthållighet och struktur är två andra faktorer som tas upp. Eleven 
behöver kanske uppmuntran på det denne gör för att hålla ut och när det gäller instruktioner 
och struktur gillar vissa elever att få detta medan andra vill vara lite mer fria i sitt arbete. 
Ansvar är också en viktig faktor. Vissa har lättare än andra för att ta ansvar för sitt arbete, 
vissa behöver kanske därför göra upp en plan med sin lärare om hur ofta de ska ha 
uppföljningar på arbetet som har genomförts (www.larstilar.cfl.se Artikel 1334). 
 
Sociala faktorer 
De sociala faktorerna berör hur en elev bäst lär in. Är det genom att arbeta ensam, i par, ingå i 
en grupp eller ett team, ha vuxna runt omkring sig eller arbeta omväxlande med dessa sätt? 
Vissa personer lär sig bäst då de sitter själva och koncentrerar sig, andra när de kan diskutera 
med klasskamrater medan vissa kan behöva en vuxen (lärare) i närheten. Allt detta går att ta 
hänsyn till (www.larstilar.cfl.se Artikel 1334). 
 

 49

http://www.larstilar.cfl.se/
http://www.larstilar.cfl.se/
http://www.larstilar.cfl.se/


Fysiologiska faktorer 
Vi har vår bästa inlärning vid olika tidpunkter på dagen. Detta kan tillgodoses till exempel om 
skolan har flextider på morgon/eftermiddag eller om vissa föreläsningar finns tillgängliga på 
Internet. Vad gäller näringsintag så lär sig vissa personer bättre om de till exempel kan tugga 
på tuggummi eller har någon dryck tillgänglig. Andra behöver röra sig mellan jämna 
mellanrum.  
 
Vi har också olika sinnespreferenser. De påminner till viss del om det jag tog upp under delen 
med Inlärning via sinnen – NLP. En auditiv person lär sig bäst genom att få lyssna, diskutera 
och berätta för andra. En visuell person lär sig bäst genom att få se overhead-bilder, 
teckningar eller via film. Att göra tankekartor (mindmaps) kan också vara ett alternativ. 
Kinestetiska personer lär sig mycket genom att via sin intuition ställa frågor. Att få utforska 
och experimentera är också ett arbetssätt som kan passa bra (www.larstilar.cfl.se Artikel 
1334). 
 
Psykologiskt processande  
En impulsiv person vill gärna hugga in på sin uppgift med en gång medan en eftertänksam 
person vill tänka igenom uppgiften först. En analytisk person använder vänster hjärnhalva 
mycket och vill arbeta med fakta och detaljer för att sedan kunna göra sig en bild av helheten. 
Generellt vill en analytisk person gärna arbeta själv och inte bli avbruten i sin tankegång.  
En holistisk person använder höger hjärnhalva mest och vill tvärtemot analytikern, se helheten 
först för att sedan kunna gå in på detaljer. För en person som är hemisfärisk är det två delar 
som kan vara aktuella, vilket beror på om du är analytisk eller holistisk. Här vill en analytisk 
person ha det tyst runt sig, sätter sig ner med en arbetsuppgift och går inte vidare förrän den är 
klar, mat och dryck intages inte. För en holistisk person är det motsatsen som gäller, många 
små pauser och näringsintag, vill ha ljud runt sig och inga bestämda sittplatser 
(www.larstilar.cfl.se Artikel 1334).     
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