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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur elever med diagnosen dyslexi upplever sin grundskoletid och 

det stöd de får och har fått för sina svårigheter under åren, samt i vilken utsträckning lärare anser sig 

ha tillräcklig utbildning i läs- och skrivsvårigheter. Detta arbete består av dels intervjuer med elever 

samt enkät med lärare. I studien är sju elever med diagnosen dyslexi intervjuade. De är idag elever i 

grundskolans årskurs 9. Studiens enkätundersökning, vilken riktar sig mot lärare som undervisar i 

årskurserna 7-9, skickades till totalt 45 lärare varav det var 30 stycken som svarade.  

Eleverna berättar att efter betygens införande, så ser man annorlunda på sig själv jämfört med vad man 

gjorde innan betygen. De säger att de har en större press på sig att leverera eftersom allt nu betygssätts. 

De berättar också om hur svårt det är med läsning, skrivning och stavning. Eleverna berättar också om 

sina hjälpmedel och andra anpassningar. De berättar att de alla känner att de måste “plugga” mycket 

hårdare än sina kamrater samtidigt som de anger att lärarna behöver förstå deras svårigheter bättre. 

Lärarenkäten visade att 24 lärare (80%) av de som svarat har utbildning som lärare i någon form, 

medan 6 stycken (20%) har annan utbildning som ligger utanför pedagogiken. Av alla 30 svaranden är 

det cirka hälften som anger att de behöver kompetensutveckling. Drygt hälften av lärarna anger att de 

inte har tillräckligt med utbildning i barns läs- och skrivutveckling. De som ges möjlighet till 

kompetensutveckling är något färre än hälften. Flertalet anger att man ser positivt på hur stödet kan se 

ut för lärarna. Däremot ser de inte på samarbetet i arbetslagen som odelat positivt. Mindre än hälften 

av lärarna anser att det finns ett samarbete. Lärarna menar också att det används och erbjuds 

hjälpmedel till elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. 

Slutsatser som kan dras av denna studie är att många lärare behöver mer genuin kunskap och 

kompetens gällande barns läs-och skrivutveckling. Eleverna är väl medvetna om sina svårigheter och 

bekymrade över att de får så olika stöd. 
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För Dum 
 

Dom tyckte jag var för dum 

För dum för att vistas uti rum 

I hjärnans inre rum 

där vindlingarna går krum 

hos mig det rådde bara vaccum 

Men i skolan där jag förr satt stum 

och inte hade minsta hum 

nu leder jag kollegium 

Så jag var inte alls så dum 

 

Povel Ramel 

Förord 

Vi är två författare till detta examensarbete och sedan första dagen av specialpedagogutbildningen vid 

Stockholms universitet har vi förkovrat oss i de särskilda behov som elever kan ha och hur elever med 

någon form av problematik ska bemötas på bästa sätt i undervisningen. När sedan området på detta 

arbete skulle bestämmas, beslutade vi att ämnet skulle handla om elever med läs- och skrivsvårigheter/ 

dyslexi och hur deras skolgång upplevts. Samtidigt som vi var intresserade av elevernas erfarenheter 

så behövdes också en djupare kunskap kring hur lärarnas kompetens och uppfattning såg ut. I den här 

studien har många nya erfarenheter erhållits, speciellt från de två olika skolorna som deltagit. Till 

exempel hur spännande det har varit att genomföra varje intervju och få ta del av elevernas 

erfarenheter samt lärarnas kunskaper. När nu examensarbetet närmar sig slutet, så ser vi framtiden an 

med tillförsikt. Vår nya yrkesroll som specialpedagoger kommer förhoppningsvis bidra till att 

tillgodose att alla elever i behov av stöd får den hjälp de behöver samt att även lärarna får 

uppbackning. Det är med stor förväntan som tre års universitetsstudier kommer till sin ände, samtidigt 

som vi båda känner en mindre sorg över att inte få träffa studiekamraterna på samma sätt framöver. 

Däremot byggs nu ett nätverk av nya specialpedagoger från denna utbildning som kan stärka 

verksamheterna i Sverige. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karin, som har delat med sig av 

sina kunskaper, gett stöd och massor med bra råd och tips. 
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Inledning 

Povel Ramels dikt om att känna sig för dum inleder vår uppsats på ett beskrivande sätt. Ofta är det så 

här vi upplever att elever i behov av särskilt stöd uttrycker sin självkänsla i skolan. Att man känner sig 

dum! Det är ur detta intresse för eleverna och då särskilt för dem i behov av anpassningar och stöd 

som vår uppsatside´ tog sin början. Vi har båda ett särskilt intresse för läs- och skrivsvårigheter och 

inför denna uppsats fann vi ett gemensamt intresse i dyslexi.  

Dyslexi är en funktionsnedsättning, som påverkar inte bara barns läsutveckling utan också deras 

kunskapsutveckling generellt. En elev som har stora läs och skrivsvårigheter kan behöva olika typer av 

stöd och hjälp i sin lärmiljö. För att de ska få rätt stöd, krävs att lärare har god kunskap i läs- och 

skrivutveckling. Därför har det varit viktigt för oss att undersöka elevers erfarenheter och syn på sitt 

lärande samtidigt som vi behöver veta hur lärare som undervisar dessa elever uppfattar sina kunskaper. 

Att ta reda på vad lärare anser om sin kompetens och sätta i relation till elevers behov, deras 

svårigheter och stöd samt deras egna erfarenheter, skulle kanske kunna tillföra något positivt till detta 

stora forskningsfält.    

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever med diagnosen dyslexi upplever sin grundskoletid 

och det stöd de får och har fått för sina svårigheter under åren, samt i vilken utsträckning lärare anser 

sig ha tillräcklig utbildning i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Våra frågeställningar som vi har arbetat med är: 

Hur upplever eleverna sin skolgång? 

Vilken hjälp får eleverna för närvarande i undervisningen? 

Vilket slags stöd har eleverna erhållit tidigare och vad upplever de att lärarna kan göra bättre? 

Vad anser lärarna i skolan om sina eventuella kunskaper i att undervisa elever med diagnosen dyslexi? 

Vilket stöd finns i skolan, för lärare och deras elever med dyslexi?  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I skolan och i samhället i stort är det av stor betydelse att man kan läsa och skriva, kan man inte det så 

kan skolarbetet förknippas med olust och en känsla av otillräcklighet (Samuelsson, 2006).  Många 

personer med dyslexi hamnar i en ond cirkel under skolgången, de döljer sin diagnos för att inte 

stämplas som dumma. Detta kan medföra ett sämre självförtroende och en brist på motivation för att 

fortsätta studera efter grundskolan. Om de mot förmodan studerar vidare kan de få problem med att 

hänga med i den studietakten som är, vilket ytterligare riskerar att sänka deras självförtroende 

(Carlsson, 2009). Elever med dyslexi bör få mötas med tolerans och förståelse. Deras svårigheter 

måste accepteras och inte döljas för att deras utveckling ska fortskrida på ett positivt sätt (Taube, 

2007). Oberoende av vad elever har för bakomliggande orsaker till sina läs- och skrivsvårigheter har 

alla rätt till särskilt stöd i skolan (Skollagen, SFS 2010:800 4 kap.1§). Likväl anger Lgr11 att 

“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Vi kommer att förklara vilka 

förutsättningar och behov en elev med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har.  

För att kunna stödja elever på rätt sätt krävs stor kunskap hos lärare. De måste vara medvetna om 

elevers rättigheter till särskilt stöd, hur deras självkänsla kan påverkas negativt och de problem de kan 

få med sin läsning och skrivning om inte deras behov tillgodoses. Lärarna bör också ha kunskap om 

hur man tidigt fångar upp barn i riskzonen och vilka insatser som bör göras i olika åldrar för elever 

med stora läs- och skrivsvårigheter. 

I majoriteteten av den forskning som vi har läst framgår ofta hur läs- och skrivprocessen ser ut och hur 

man kan ge stöd för elev med dyslexi. Därför beskrivs först läs- och skrivprocessen, och därefter olika 

typer av stöd, som kan vara relevanta, beroende på svårigheter och elevers ålder.  

 

Lärarkompetens 

Det finns en studie gjord bland lärare som undervisar i år 1-3 där man undersökt om lärarna har 

möjligheter att genomföra en skicklig läs-och skrivundervisning. Denna studie är gjord av Tarja 

Alatalo och sträcker sig över flera år. Hon har intervjuat lärare (2008) och sedan kompletterat dessa 

intervjuer med enkäter (2009-2010). Utifrån denna studie framkom att det finns brister i lärares 

kunskaper när det kommer till barns inlärning. Studien visar att lärarna har låga kunskaper kring 

grunderna till läsinlärningen. Lärarna vet inte hur deras undervisning påverkar elevernas utveckling 

vilket kan göra det svårt att förstå när ett barn har problem med sin läs- och skrivutveckling. 

Läsning kostar mental energi, det vill säga att man bör balansera läsningen med ansträngningen, 

annars är det inte värt mödan. Forskningen understryker vikten av att lärare som utbildar elever i deras 

läsning och skrivning behöver ha ämnesteoretiska kunskaper menar Fouganthine (2012). Barn som 

misslyckas i sin läsinlärning får ofta sämre självförtroende och det kan leda till en ond cirkel som gör 

att läsinlärningen blir sämre, menar Taube (2007). 
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Dyslexi 

Svenska Dyslexistiftelsens definition på dyslexi (grava läs- och skrivsvårigheter) är enligt Myrberg 

(2007) att “Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi avser 

språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av 

språket” (s.21). 

Idag vet man att dyslexi beror på svårigheter att urskilja de minsta byggstenarna (fonemen) i språket 

och att det inte beror på intelligens. Det är en avvikelse i delar av den språkliga funktionen vilka är 

viktiga för att kunna avkoda språket. Den yttrar sig främst vid stavning men också med svårigheter att 

uppnå automatisering av ordavkodning vid läsning, det vill säga man har svårt med att koppla ihop 

fonem och rätt grafem. Just att ha förståelse för att tillägna sig skriftens ljudprincip är avgörande för 

läsutvecklingen. Gör man inte det kan man i bästa fall bara bli en osäker läsare. Dilemmat för 

dyslektiker är att de inte knäcker den koden menar (Elbro 2006; Lagerkvist och Lindgren, 2012). Att 

läsa innebär att kunna bokstäver, kunna koppla ihop rätt fonem-grafem och göra en syntes. Att skriva 

är att kunna " ta isär" ett talat ord i fonem-delar och skriva ned varje bokstav (segmentera) till 

respektive ljud i rätt ordning. 

Man kan ärva anlag för att utveckla dyslexi, därför säger man till vardags att det är ärftligt även om det 

inte är helt sant (Bjar & Liberg,2003). Att få diagnosen dyslexi kan leda till en smula uppgivenhet men 

samtidigt pekar flertalet forskare på att med rätt träning kan de flesta öva upp sin fonologiska förmåga. 

Lite mer än hälften av orsakerna till dyslexi kan relateras till det genetiska arvet medan lite mindre än 

hälften kan tillskrivas miljön skriver Elbro (2006). Ett flertal forskare menar vidare att dyslektiker har 

mindre aktivitet i hjärnans bakre del av vänstra hjärnhalvans språkområde än normala läsare under 

läsaktiviteter medan de har större aktivitet framtill i hjärnan under samma aktivitet (Myrberg, 2007; 

Schultze-Körne m.fl. 2007). Det som utmärker dyslexi är att svårigheterna är bestående, även om man 

i viss mån kan träna upp sin läsning så finns oftast rättskrivningssvårigheterna även upp i vuxen ålder 

menar Höijen och Lundberg (1999). Detta tar även Carlsson (2009) upp och hon menar även att en del 

försöker dölja detta faktum på grund av att man är rädd för att klassas som dum. 

Man kan drabbas av dyslexi mer eller mindre. Exempelvis kan man endast få lässvårigheter eller så 

kan man få störningar både i det talade och skrivna språket. Det är därför viktigt att man ger akt på 

barns talutveckling så att man i god tid upptäcker det och kan få hjälp att utreda om det kan vara 

dyslexi, detta förespråkar bland andra Häggström (2003). 

Barn med dyslexi kan ha svårt att finna ord och kan få svårt att lagra kunskaper. Ofta har dessa barn 

även svårt med sin koncentration, motorik och sin uppmärksamhet menar Bruce (2003). Fouganthine 

(2012) anger att dyslektiker vanligen har ett nedsatt verbalt kortidsminne vilket innebär att man har 

svårt med att bilda hela ord av bokstäver samt att minnas dessa ord. Läsförståelsen kan drabbas. Det är 

speciellt känsligt när det gäller den första läs- och skrivinlärningen. En nedsatt minnesförmåga kan 

bidra till att det blir besvärligt för barnet att plocka fram lagrad information och därför kan svåra 

meningar och avancerade ord bli svåra att tolka. Detta gör att det tar längre tid för barnet att lära sig 

samt att koncentrationen påverkas.  

St Claire-Thompson (2010) visar i sin studie, vilken handlar om arbetsminnesträning och ökat 

deltagande i klassrummet, att denna sortens träning ökade barnets kapacitet i att använda strategier för 

sitt arbetsminne till exempel i att lyssna och komma ihåg instruktioner. Det är sådant som annars 

belastar arbetsminnet. De positiva effekterna kvarstod, enligt mätning direkt efter träning men också 

fem månader senare. Barnets uppmärksamhetsförmåga och arbetsminnesfunktioner påverkades alltså 

positivt.  
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Fonologisk medvetenhet 

Alla språk är uppbyggda av små ljudenheter och det är det som kallas fonem, det är språkets minsta 

enheter och var och en har de ingen större betydelse men tillsammans bildar de ord. Ord är uppbyggda 

av olika fonem; byter man ut fonemet /g/ i 'glass' mot /k/ så ändras betydelsen och man får ordet 

'klass'. Förenklat kan man säga att fonologi är läran om språkljuden medan fonemen är dess små 

byggstenar. Läs-och skrivinlärningen och den fonologiska medvetenheten samspelar vid 

läsinlärningen, samtidigt som de båda utvecklas (Elbro, 2006). Det anses att man har utvecklat sin 

fonologiska medvetenhet när man är runt fyra år, fast det kan variera menar Fridolfsson (2008). Man 

måste förutom fonologisk förmåga även ha bokstavskunskap, kunna avkoda, ha ett bra ordförråd samt 

grammatisk och semantisk kunskap. Det räcker inte med fonologisk medvetenhet för att lära sig att 

läsa. 

   

Läs och skrivinlärning 

Barn lär sig att behärska språket tidigt i livet, faktum är att det börjar redan i mammas mage. De lär sig 

snabbt att känna igen och uppfatta olika språkljud omkring sig. Under uppväxten lär de sig språkljuden 

i sin egen språkliga miljö och beroende på i vilken miljö de befinner sig i så utvecklas och renodlas 

deras språkliga förmåga i just denna miljö (Snow, Burns & Griffin, 1998). Det bästa sättet att utveckla 

sin språkliga förmåga är kommunikationen mellan barn och vuxna men det krävs att det är kvalitet på 

språket för att en utveckling ska ske. Barn som har tillgång till litteratur samt att innehållet diskuteras 

kan leda till att barnet utvecklar ett mer avancerat språk än om detta inte görs (Fridolfsson, 2008). Att 

ha språkförståelse innebär att man kan uppfatta ljuden (konsonanter och vokaler) i det talade språket, 

samt att man kan höra och förstå sambandet av ord och fraser. Detta betyder att man är medveten om 

språket och att man kan växla mellan avkodningen och språkförståelsen. Om någon av dessa faktorer 

fattas så kan man inte läsa, menar Elbro (2006). För att kunna läsa behövs avkodning och förståelse 

(Levlin, 2014; Elbro, 2006). De anger vidare att avkodning handlar om att man känner igen orden och 

dess ljuddelar medan språkförståelse handlar om att man känner igen orden och dess betydelse. Man 

behöver båda dessa delar för att lära sig att läsa. När avkodningen sker automatiskt anses en individ 

vara en god läsare. Även skriftspråket bygger på det talade språket, enligt Elbro (2006). 

 

Bornholmsprojektet 

Bornholmsprojektet genomfördes i slutet på 80-talet i förskoleklasser där man ville undersöka om man 

kunde träna upp den språkliga medvetenheten för att barnen skulle få det lättare vid läsinlärningen. 

Resultatet av detta projekt visade att de svaga eleverna klarade sig bättre framöver än de svaga som 

var med i kontrollgruppen och inte fick samma träning. Försöket gick ut på att en grupp fick träna 

under tjugo minuter fem dagar i veckan under ett läsår. Det finns ett starkt samband mellan 

läsinlärning och fonologisk medvetenhet, menar Lundberg, Frost & Petersen (1998).  

Att arbeta med förebyggande träning hjälper både de svaga och de starka eleverna, vilket bland andra 

Goswami (2008) tar upp. Hon menar att det är tiden innan barnen börjar skolan som är den viktigaste 

och att man därför bör ta tillvarata den tiden på bästa sätt för dessa barn, speciellt de som har svag 

språklig medvetenhet.  
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Läsning och matematik 

Att många elever med dyslexi kan ha svårt för matematik kan förklaras med två modeller (Simmons & 

Singleton, 2008, enl. Levlin , 2014). Till exempel kan räknesvårigheter relateras till en begränsning i 

det fonologiska processandet. Det fonologiska processandet verkar ha en betydelse för att lagra 

sifferfakta i långtidsminnet. De anger vidare att studier visar ett ”samband mellan fonologiskt 

kortidsminne, fonologisk medvetenhet och snabb benämning i relation till framför allt 

räknefärdigheter, mer mogna räknestrategier och snabb åtkoms av sifferfakta” (s.58). Den andra 

förklaringsmodellen innebär svårigheter med antalsuppfattning, då vi människor har “ /.../ en medfödd 

modul som är specialiserad för identifiering och processande av antal /.../“ (s.59). 

Det finns nationella studier vilka visar på starka samband mellan läsförståelse och problemlösning i 

matematik, till exempel PISA-projektet. Pisa-projektet är en OECD-studie där svenska elevers 

prestationer mäts i ett internationellt perspektiv för att se hur rustade de är att möta framtiden (Sterner 

& Lundberg, 2004). 

Man måste ha språket för att kunna lära sig matematik, det gäller att kunna förstå det man läser och 

kunna urskilja vad som är viktig information. Även begränsningar i arbetsminnet kan vara förödande 

vid matematikstudier då man måste kunna hålla reda på flera saker och kunna reda ut vad som är 

viktigt för just det tal man arbetar med menar Sjöberg (2007). 

 

Motivation och lärarens betydelse 

Vid läsinlärning är det av stor vikt att läraren utgår från barnens behov och att läraren har kunskap om 

vilket behovet kan vara. Att man planerar lektioner utifrån elevernas förutsättningar samt anpassar 

uppgifter och ser till att de får de hjälpmedel de har rätt till. Som lärare måste man vara medveten om 

progressionen i läsutvecklingen och att man kan se elevens styrkor såväl som svagheter. Att 

klassrummet har en positiv atmosfär och att klimatet är tillåtande kan beskrivas som en bra 

förutsättning för läsinlärning. Detta stärker även elevens självförtroende vilket i sin tur ökar 

motivationen att lära (Taube 2007; Nielsen 2011). Är man trygg i sin yrkesroll och har lätt för att 

skapa band med sina elever är det ytterligare en framgångsfaktor vilket också bidrar till att elevernas 

motivation ökar (Taube 2007; Fridolfsson 2008; Nielsen 2011). Även Alatalo (2011) menar att det 

krävs att läraren har både kompetens och rätt syn på elevers lärande. Detta för att kunna fånga upp de 

svaga eleverna innan det är för sent. Utifrån Bornholmsprojektet klargjordes att intensiv träning för 

svaga elever ger resultat (Lundberg m. fl. 1988).  Om man som elev upplever läsning som ett stort 

hinder att ta sig förbi och att man misslyckas gång efter annan kan detta leda till att koncentrationen 

och uthålligheten påverkas. I dessa fall har läraren stor betydelse att motivera och entusiasmera. De 

kan också göra kartläggningar för att få en bild över hur eleven fungerar överlag och utifrån detta göra 

en planering som fungerar för eleven menar Asmervik, Ogden & Rygvold (2011). 

 

Hjälpmedel  

I den internationella standarden (ISO 9999 enl. Björn Milrads, 2010) avses begreppet hjälpmedel vara, 

till exempel, en utrustning eller tekniskt system som person med en funktionsnedsättning kan använda 

som ett medel i kompensatoriskt syfte. Björn Milrad (2010) anger hur meningen med ett hjälpmedel 

för en person med dyslexi avses vara för att kompensera för hens läs- och skrivsvårigheter. Hon 

förklarar också hur det finns olika perspektiv på hur man benämner hjälpmedel, till exempel 

kompensatoriskt hjälpmedel, eller som SPSM (Björn Milrad, 2010) föredrar begreppet alternativa 
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verktyg. Därmed vill SPSM visa på att ansvaret ligger på skolan att erbjuda en mer tillgänglig lärmiljö. 

Vidare förklarar Björn Milrad att hon helst använder ordet  ”/.../ assistive technology vilket skulle 

kunna översättas med assisterande teknik /.../” (s.31). Hon anger att detta koncept ger en tydligare 

förklaring angående vad det handlar om, det vill säga, att tekniken skall stödja användaren. Begreppet 

är därmed mer lämpligt för sitt ändamål. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av Björn Milrads 

begrepp “assisterande teknik”.  

En logoped är en person som ägnar sig åt logopedi, vilket innebär läran om språk-, röst och 

talrubbningar och deras behandling (SAOL 13). Hos logopeden genomgår ett barn en läs- och 

skrivbedömning som innefattar olika tester och slutligen en bedömning samt förslag på åtgärd. 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012). Dessa åtgärder innefattar förslag på olika varianter av hjälpmedel. Det 

kan gälla anpassningar av barnets lärmiljö i skolan och olika former av stöd, till exempel assisterande 

teknik. 

Annan assisterande teknik som logopeder rekommenderar är Legimus. Det är ett digitalt bibliotek från 

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) som tillhandahåller böcker för de personer som har en 

läsnedsättning. Legimus fås genom antingen skolbibliotekarien eller hos kommunens bibliotek. Då 

ansöker eleven om en personlig inloggning som sedan följer barnet under 2 år, därefter ansöker man 

igen. Inläsningstjänst (ILT) är ett annat digitalt bibliotek som tillhandahåller inlästa läromedel för alla 

elever och ett utökat bibliotek för elever med lässvårigheter. Inläsningstjänst är en tjänst som antingen 

en kommun eller en enskild skola köper in till alla skolans elever. Här kan dock läraren utöka antalet 

böcker för en elev med läsnedsättning. Denna individuella inloggning är dock skolans egendom.  

 

Vad innebär det att ha stora läs- och skrivsvårigheter? 

Att ha stora läs- och skrivsvårigheter innebär att läsning kostar mental energi och måste, för eleven, 

var värt mödan (Fouganthine, 2012). Det innebär också om man misslyckas med läsinlärningen kan 

det resultera i ett sämre självförtroende som Taube (2007) anger. Vidare kan eleven ha svårt med till 

exempel att avkoda, bokstavskunskaper, ordförståelse, fonologiska förmågan, nedsatt minnesförmåga 

samt koncentrationssvårigheter (Fouganthine 2012; Taube 2007; Bruce 2003; Elbro 2006). 

Teoretiska utgångspunkter 
Den kvalitativa metodansats vi har valt för uppsatsen är det sociokulturella perspektivet. En av 

förespråkarna är Lev Vygotskij (1896-1934) som menar att all inlärning sker i interaktion med andra 

människor. En utgångspunkt i det här perspektivet är att man intresserar sig för hur andra människor 

tillägnar sig kunskaper och framför allt hur samspel mellan olika individer kan se ut. Vygotskij talar 

om ”den proximala utvecklingszonen” vilken är av betydelse för hur mycket barn lär och vad de lär i 

samklang med lärare och andra. När man planerar så är det av vikt att man utgår från elevens 

förkunskaper för att nå så långt det går och att inte ta för stora steg så att det blir oöverkomligt (Liberg, 

2006).  Det är just samspelet som är det viktiga och som ligger i fokus här. Mediering är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet, vilket betyder att man förtolkar omvärlden. Man lär 

genom att uppmärksamma och tolka omvärlden, menar Säljö (2000). Språket och kommunikationen är 

i det sociokulturella perspektivet avgörande för de mentala processer och den sociala inlärningen, det 

vill säga att lärande sker genom deltagande, samspel och kommunikation. Språket är det viktigaste 

medierande verktyget för människor (Dysthe, 2013). Professor Usha Goswami (2008) från Cambridge 

University (direktör för Centre for Neuroscience in Education i USA) hänvisar till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Hon forskar om hjärnan och den kognitiva neurovetenskapen och menar att 
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språk och kommunicerande ses som centralt i den sociala processen vilken handlar om lärande. Vidare 

skriver Goswami (2008) att hjärnan är huvudorganet för lärande, därför krävs en djupare förståelse av 

hur hjärnan fungerar och detta är av hög relevans inom utbildningsväsendet. Hon hänvisar till 

principer för lärande sett ur ett kognitivt neurovetenskapligt perspektiv. Detta är ett relativt nytt 

pedagogiskt fält menar hon. Då Goswami arbetar under det sociokulturella perspektivet, men med sin 

nya syn på lärande, så bidrar hon med ett helhetsperspektiv som används i denna studie. 

 

Metod 

Detta arbete är gjort med både intervjuer och enkäter. Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer 

för att de tillfrågade inte skulle bli alltför låsta när de svarade utan att de fritt kunde beskriva och 

reflektera över sina upplevelser och tankar. Undersökningen är genomförd på två grundskolor, en F-9 

och en 7-9. Dessa skolor är placerade norr om Stockholm och det är två jämnstora skolor som vardera 

har drygt 500 elever. Urvalet är gjort utifrån ett bekvämlighetsperspektiv, då vi båda arbetar på dessa 

orter. Det gjorde att möjligheten gavs att genomföra intervjuerna samt att dela ut enkäten (bilaga 1). 

Enkäten skickades ut via mail till ett större antal lärare på grund av tidsbrist, då tillfälle inte fanns för 

att hinna intervjua alla. 

Intervjun är ett samspel mellan två parter där det undersökta ämnet är ett gemensamt intresse och det 

är enligt Kvale (2007) en kvalitativ forskningsmetod. Eleverna intervjuades enskilt på sina skolor. På 

plats användes ett rum där man kunde sitta och samtala ostört då varje intervju spelades in för att inte 

någon information skulle förbises. Samma intervjuguide (bilaga 2) användes till alla intervjuer. Alla 

intervjusvar och enkätsvar har vi sedan tillsammans tittat på och försökt se om det fanns skillnader och 

likheter. Först utifrån kön men sedan utifrån intervjufrågorna samt frågeställningarna. Varje enskild 

intervju har sedan transkriberats. Därefter har alla texter, samt enkätsvar, lästs igenom, först enskilt 

och sedan tillsammans. Svaren har färgkodats, tematiserat och sorterats, detta gäller för både intervjuer 

och enkäter. Därefter sammanställdes dessa i olika teman utifrån intervjufrågorna samt 

frågeställningarna. Dessa teman redovisas i resultatdelen. Allt material i studien har hanterats i 

enlighet med de Forskningsetiska aspekterna (www.vr.se). 

 

Studiens deltagare och urval 

Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla frågor som man får komplexa svar på med 

mycket innehåll, och att man får ett otroligt rikt material att arbeta med efteråt enligt Trost (2005). 

Den personliga relation som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen är viktig skriver Patel 

(2003).   

När man intervjuar olika människor så börjar man redan under intervjun att tolka vad som sägs i 

förhållande till vilka förkunskaper man har. När man sedan transkriberar dessa så är det av stor vikt att 

man gör det ordentligt så att man inte lägger sin egen teoretiska ansats i utformandet (Kvale, 2007). 

För att få svar på frågeställningarna valde vi att undersöka två mellanstora kommuner i Stockholms 
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län. På dessa genomfördes kvalitativa intervjuer med totalt sju elever i årskurs 9. Urvalet var en 

friskola och en kommunal skola.  

På den ena skolan intervjuades tre elever och först kontaktades skolsköterskan, sedan respektive 

mentor och sedan hemmet och slutligen eleverna. På den andra skolan intervjuades fyra elever. 

Urvalet skedde genom att lärarna kontaktades, sedan eleverna. På båda skolorna skickades ett 

missivbrev (bilaga 3) hem till vårdnadshavarna, för godkännande. Deltagarna till intervjuerna i denna 

studie bestod av totalt sju elever, fördelat på fyra flickor och tre pojkar.  

Enkäter 

Vi valde att använda enkäter som formulär, när lärarna skulle intervjuas, då dessa liknar personliga 

intervjuer. Skillnaden är att det inte finns någon person som gör intervjun utan att den tillfrågade själv 

får fylla i sina svar (Trost, 2001). Lärare som undervisar i de högre årskurserna (7-9) tillfrågades, 

vilket inbegriper de lärare som undervisar de elever vilka intervjuades. Därför anses studiens urval 

vara ändamålsenligt, det vill säga att det finns en ide´ bakom detta val (Hartman, 2007). 

Samtliga lärare erbjöds att fylla i en enkät i Google Formulär. Det var 45 lärare som erbjöds och 30 

som svarade. Denna inbjudan skickades ut via email och de svarande hade två veckor på sig att svara. 

Sedan gjorde programmet i Google Formulär en sammanställning. Utifrån den erhölls en första 

översikt. Därefter gick vi gemensamt igenom alla svar. 

Enkäten bestod av 15 frågor som handlade om lärarnas utbildning, stöd och hjälpmedel. Frågorna 

bestod av flervalsfrågor och envalsfrågor (ja/nej) samt öppna frågor. 

 

Genomförande 
Vi tog kontakt med respektive rektor på skolorna via mejl och frågade om tillåtelse att intervjua elever 

och dela ut enkät till lärare på skolan. Efter att ha fått klartecken av rektorerna togs kontakt med 

skolsköterska/ lärare i årskurs 9, vilka skickade hem missivbrevet till vårdnadshavarna där tillstånd att 

intervjua deras barn efterfrågades. När lärarna hade fått svar från vårdnadshavarna fick vi komma och 

träffa eleverna för att berätta om studien och för att bestämma tider när det passade att intervjua dem. 

Intervjuerna utfördes på varsin skola ensamma med en elev i taget i ett litet rum där inget spring eller 

andra störningar förekom. Dessa spelades in eftersom det kan vara svårt att bara anteckna under tiden 

utan att missa information, allt enligt Kvale (2007). Intervjuerna transkriberades sedan för att vi skulle 

kunna leta efter mönster i dessa som likheter och olikheter. 

Lärarna fick besvara en enkät på nätet för att underlätta sammanställningen, eftersom tiden inte räckte 

till för att gå igenom allt material ordentligt. Sammanställningen gjordes i datorn via Googles egna 

formulär. Vi fick således all information färdigställd i diagram, vilket redovisas under resultatdelen 

med citat respektive tabeller. 

 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
Trots att inte fler än sju elever har intervjuats så kan det anses att svaren har trovärdighet då eleverna 

svarade efter bästa förmåga och var mycket tillmötesgående i sina svar. Intervjuerna var så kallade 

halvstrukturerade, vilket är bra då man kan ställa följdfrågor om det behövs (Kvale, 2007). Intervjun 
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kan även upplevas mer som ett samtal och inte kännas så pressande för den intervjuade. Vi satt båda i 

en avskild miljö med få störningsmoment och samma frågeformuläranvändes. 

I enkätstudien svarade 30 av 45 lärare, vilket ger 67% av de tillfrågade. Detta kan anses som ett 

ganska bra resultat för trovärdigheten, enligt Trost (2001). Han menar att idag kan man räkna med en 

svarsfrekvens på mellan 50-75%. 

Forskningsetiska aspekter 
I denna studie har deltagarna informerats om att de som önskar kan få ta del av resultatet samt att de 

insamlade uppgifterna uteslutande kommer att användas i vår forskning, vilket anges av 

Vetenskapsrådet (www.vr.se). Vidare har följande fyra krav följts: 

Informationskravet 

Kravet betyder att forskaren ska informera den som blir intervjuad om vilken uppgift de har och vilka 

villkor som gäller. De ska även vara informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta när de vill och om så sker kommer inga påtryckningar att ske. I den här studien informerade vi 

berörda att deltagandet var frivilligt och deras rätt att avbryta. Informationskravet har därmed 

uppfyllts. 

 

Samtyckeskravet 

Kravet innebär att det tillfrågade själva fick välja om de ville delta i undersökningen eller inte. Vi bad 

deras mentorer att fråga dem för att de inte skulle känna sig tvingade om vi frågade. Viktigt är att de är 

medvetna om att det är frivilligt. Vi bad också om deltagarnas samtycke och informerade om att det 

var helt frivilligt. Därmed anser vi att samtyckeskravet har uppfyllts. 

Konfidenskravet 

Detta krav medför att alla berörda har informerats om att deras person kommer att hållas anonym och 

att inga namn kommer att nämnas. Att de uppgifter som lämnats under intervjuerna bara kommer att 

hamna i arbetet och att de kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, 

samt att vi har tystnadsplikt. Vi har informerat deltagarna i denna studie att vi har tystnadsplikt, att 

deras person kommer att hållas anonym samt att vi kommer att förvara alla uppgifter tryggt. 

Konfidenskravet har därmed uppfyllts. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet går ut på att de insamlade uppgifterna vi fått endast kommer att användas i vår 

forskning och inte användas till andra syften än de som vi kommit överens om. De som så önskar 

kommer att få ta del av resultatet. Därmed upplevers nyttjandekravet uppfyllt.  
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Resultat 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever med diagnosen dyslexi upplever sin grundskoletid 

och det stöd de får och har fått för sina svårigheter genom åren, samt om lärare anser sig ha tillräcklig 

utbildning i läs- och skrivsvårigheter. 

Totalt hat  sju elever intervjuats. Fem av eleverna har diagnosen dyslexi och två har diagnosen läs- och 

skrivsvårigheter. Dessutom har 30 lärare svarat på en enkät om hur de upplever sig ha tillräckligt med 

kompetens inom barns läs- och skrivutveckling. 

Intervjuer 

Intervjuerna fördelades på två olika grundskolor. Alla dessa gjordes enskilt med en elev i taget på 

vardera skola. Under varje intervju hade vi stöd av en intervjuguide som sammanställts tidigare. 

Vi har valt att använda våra frågeställningar som huvudrubriker när resultaten redovisas. Under 

respektive rubrik har materialet sedan sorterats och sammanställts under olika teman som upptäcktes i 

de olika intervjusvaren. 

 

Hur upplever eleverna sin skolgång? 

Roligast i skolan 

När vi ställde frågan om vad som var roligast i skolan uttalades till exempel följande: -“Jag gillar att 

rita och det är det lättaste ämnet.” En annan elev formulerade: -”Jag är bäst på bild för att jag har bäst 

betyg i det”. Alla sju eleverna uttrycker att praktiska estetiska ämnen är roligast i skolan såsom bild, 

idrott, slöjd, musik och hemkunskap. Det framkom att det som är roligt också är det som man anser sig 

vara bäst på.  

Andra svar på samma fråga var: “det var intressant”, “det var lättast”, man hade “bäst betyg i ämnet” 

och det blev då “roligt att utföra”.   

En elev som anser att matematik känns roligast är på grund av, “jag bara kunde räkna med tal”. Eleven 

behöver då inte läsa så mycket text. Andra ämnen som anges vara roliga är engelska, svenska, so 

(samhällsorientering) och no (naturorientering). Som en annan av eleverna uttrycker: -”So är roligt och 

när vi läste om andra världskriget var det så intressant”. Fyra elever anger att engelskan är ett av de 

roligaste ämnena men det roligaste är dock att tala engelska. Att skriva engelska ord och meningar är 

svårare, beskrev de alla fyra. 

Svårast i skolan 

Alla sju uttrycker att de har “jättesvårt” med att skriva och stava, samt att man läser jättelångsamt. Två 

att eleverna anger att man ofta säger meningarna i fel ordning när man pratar. Två av eleverna säger att 

minnet och koncentrationen är ett problem. En elev menar att hen känner sig “korkad” som har 

dyslexi, en annan berättar att det mer är som en sjukdom, men samtidigt att hen då inte behöver “bry 

sig så mycket”.  
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Alla sju elever berättar att de har svårt med att stava i både svenska och engelska. Likaså säger en elev 

att i det tredje språket, i det här fallet spanska, är det svårt att stava och detta gör att det blir ett tråkigt 

ämne. Däremot säger en annan elev att det är lätt att fantisera ihop en text men att sedan stavningen 

blir ett problem. 

Hemma, fritid och läxor 

Vad som är roligast hemma anger alla sju elever är umgänget med kompisar. Andra roliga göromål 

som uppges är till exempel att spela dataspel (LoL, FIFA, MineCraft), att rita samt att följa med i olika 

TV-serier och att titta på filmer. Det är också viktigt att, som en av eleverna menar, “få ta det lugnt”. 

En annan av eleverna berättar att hen tidigare utövade en sport som hen ansåg sig vara tvungen att 

sluta med då fokus istället behövde läggas på att “plugga”. Hen hade inte längre orken med att utföra 

både sin sport och att “plugga”. En annan elev uttrycker tvärtom att hen behöver få sporta så att hen 

får “rensa hjärnan”. Men samtliga elever anger att man anser sig studera mer och hårdare än 

kamraterna som inte har läs och skrivsvårigheter. 

Matematik 

Vad gäller ämnet matematik så säger tre av eleverna att det är roligt och att man gillar att räkna tal. 

 De tycker att det är utmanande men svårt. Medan tre andra elever anser att matten är “jättesvår”, att 

man har svårt med orden, med läsförståelsen samt att memorera multiplikationstabellerna. En av 

eleverna får mycket hjälp av sin lärare och denne uttrycker att hens lärare hela tiden visar tilltro och 

inte bara hjälper till med matten. Den elev som tycker att matematik är roligast på grund av att 

hen “bara kunde räkna med tal” upplever i matematiken att hen då slipper att läsa så mycket text.  

Lärandemiljö och strategier 

Här säger alla sju elever att man studerar allra bäst när det är lugn och ro runt omkring. Fem av 

eleverna sitter helst hemma och gör egna anteckningar, får hjälp av mamma eller pappa med att bli 

förhörd, göra genomläsningar tillsammans och att samtala om texten samt att också få läsa sin text 

flera gånger. En av eleverna uttrycker att hen tycker att det är “jättekul” när hen förstår och får 

innehållet förklarat för sig, detta gör så att hen kan “pusha” sig själv. En annan elev säger att minnet är 

gott, hen kommer ihåg vad som sägs på lektionerna, speciellt bra fungerar det på slöjdlektionerna. 

Medan två av eleverna uttrycker att de behöver läsa texten, skriva egna frågor och göra anteckningar 

och helst koppla bilder eller något roligt ord till, så minns de bättre. Det var en elev som berättar att 

hen måste lägga undan sin mobiltelefon så att det blir lugnt och då är det lättare att fokusera på 

uppgiften. Övriga sätt man lär sig bäst på är till exempel att ha “frågeqiuz” med kompisar, få förklarat 

för sig av till exempel läraren eller av mamma alternativt pappa, få tid till att tänka och att få arbeta i 

liten grupp. 

 

Nuvarande stöd 

Datorstöd 

Alla sju eleverna har egen dator som det har fått låna från skolan. Den innehåller talsyntes och 

stavningsprogram.  Det är dock endast tre av eleverna som säger att de aktivt använder datorn. En elev 

använder hellre sin mobiltelefon till att skriva på. Två elever använder inte datorn som hjälpmedel. En 

elev får därutöver ljudfiler på USB-sticka från sin lärare. Däremot används Legimus, digitala 

skönlitterära talböcker, av alla sju. En elev anger att det är svårt att få Legimus-appen att fungera. Sex 
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av eleverna har Inläsningstjänst, digitalt läromedel, medan en elev inte känner till den tjänsten. En elev 

säger att den inte känner sig öppen för hjälpmedel, på grund av att hen känner sig utanför. 

Tre av eleverna studerar vid en skola som erbjuder Google ChromeBook från och med årskurs 7. På 

denna skola erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi en annan laptop som innehåller 

talsyntes och ordbehandlingsprogram på både svenska och engelska. Av dessa tre elever är det ingen 

som använder den laptopen längre, den anses vara långsam och man använder hellre ChromeBook, 

som resterande klasskamrater. ChromeBook har inte talsyntes men de använder en enklare form av 

stavningsprogram när egna arbeten görs i Google Drive. 

Lärarstöd 

En elev har en egen resursperson som är närvarande de flesta lektioner. Två elever får mycket hjälp av 

sin lärare med genomgångar och får tydliga instruktioner men de vill ändå helst klara sig själva. Tre 

uttrycker att de har fått hjälp av sina bibliotekarier på skolan samt av sin logoped med 

datorprogrammen (talsyntes och ordbehandlingsprogrammen). Men de både har och måste även idag 

själva fortsätta att utforska samt fråga sina kompisar om hjälp. En elev får denna hjälp av sin lärare.  

Alla sju elever säger att lärarna bortser från stavningen under både lektioner samt vid provtillfällen. De 

får också längre tid på sig vid genomförandet av prov och att de kan välja att komplettera med att 

redovisa muntligt. En elev säger att hen inte längre behöver läsa högt inför klassen, då detta har varit 

svårt. Två av eleverna berättar att de ibland kan sitta och arbeta helt ensamma i ett litet rum alternativt 

att ibland arbeta i liten grupp.  

 

Tidigare stöd 

Alla sju elever säger att innan betygen kom så såg man inte på sig själv på samma sätt som man gör 

efter att betygen införts i årskurs 7. En elev uttrycker till exempel att innan betygen kände hen sig inte 

så “misslyckad”. En annan berättar att sedan betygen kom så “måste” man ha bra betyg, att det finns 

mycket “prestationsångest”. Fyra av eleverna fick sin diagnos någon gång under låg- och 

mellanstadiet. De berättar alla sju att man har haft det svårt med att läsa, skriva och att stava ända 

sedan yngre år. En elev sa att hen tidigare fick lite extrahjälp med sin läsning, en annan uttrycker att 

hen hade “någon form av Daisyapparat”. Två av eleverna säger att de har haft möjlighet att arbeta i 

liten grupp ibland. Två av eleverna kommer ursprungligen från ett annat land, de kom till Sverige 

under olika år. En av dem visste redan innan att hen hade svårt, men fick ingen hjälp i sitt hemland. 

Det var i Sverige som en utredning gjordes som visade på dyslexi.  

Vad lärarna kan göra bättre  

Åsikter om vad lärarna kan förbättra uttrycker eleverna enligt följande: “Lärarna måste förstå ur min 

synvinkel”, “de behöver ha tålamod”, “de behöver förklara bättre och flera gånger”, “inte ta saker för 

givet”, “kolla så att jag förstår”, “visa hur jag blir vän med mina hjälpmedel” (datorn, Legimus, 

Inläsningstjänst) samt “förbereda mig dagen innan så att jag kan läsa in mig själv och bli mer 

förberedd”.  

En elev har en egen resursperson medan en annan har haft hjälp från en resursperson några gånger i 

veckan men att det försvunnit och eleven inte har fått reda på varför. Två av eleverna säger att de inte 

tror att lärarna behöver göra något mer för dem. Som de berättar: ”jag jobbar bättre själv” samt att ”jag 

vill inte ha hjälp”. Men det är dock en elev som menar att vissa lärare inte hjälper till alls. 
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Vad eleverna känner inför gymnasiet  

Här uttryckte alla sju elever att de upplever sig vara nervösa inför att börja gymnasiet till hösten. Två 

av de intervjuade eleverna säger sig söka svårare linjer, alltså mer teoretiska linjer så som Natur- och 

Samhällsprogrammet. Fem elever säger sig söka till mer praktiska linjer till exempel Stylistlinjen och 

Byggprogrammet. Dessa fem säger också att man inte orkar “plugga” mer och vill söka någon linje 

som dom uttrycker är enklare och roligare. En av eleverna säger: -”Jag vill inte att det ska vara svårt 

längre”.  

Enkäter 

Vi utformade en enkät som sedan mailades ut till totalt 45 personal som arbetar som lärare i 

årskurserna 7-9 på våra två grundskolor. Enkäten innehöll totalt 15 frågor som behandlade olika 

områden, varav sex frågor var av karaktären ja/ nej/ vet ej. Dessa redovisas i spaltform. Sedan 

redovisas tre frågor i tabellform. Vi hade också fyra öppna frågor vilka presenteras i löpande text. 

Enkätsvaren har som ovan angivits, kodats och tematiserats, för att slutligen ordnas under respektive 

rubrik.  

Bakgrund 

Av totalt 45 personal som fick enkäten så var det 30 lärare (67%) som svarade. Av dessa var 17 

kvinnor (56.7%) och 13 män (43.3%). I snitt har lärarna arbetat 17.62 år i yrket. Spridningen ligger här 

mellan 0 år och 40 år i yrket.  

Lärarnas utbildning 

Lärarna fick fylla i vilken typ av utbildning de har. I tabell 1 och 2 redovisas sammanställningar av 

lärarnas utbildning respektive hur många poäng de har när det gäller läs-och skrivutveckling. Det var 

många (n=21, 70% ) som inte har några poäng i läs-och skrivinlärning (tabell 2). 

 

 

 

Tabell 1. Här visas lärarnas utbildning. 

Utbildning antal % 

Grundskollärare 1-9 19 63.3  

Ämneslärare 4 13.3  

Gymnasielärare 1 3.3  

Annan utbildning 5 16.7  

Svar Ja! 1 3.3 

Totalt 30 

 

100 

Notera: totalt har 24 av personalen (80 %) lärarutbildning från högskola/ universitet. En person (3.3%) svarade 

bara ja på frågan om de hade utbildning, istället för att svara på vilken utbildning denne hade (Tabell 1). 
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Lärarnas poäng 

Tabell 2. Här visas hur många poäng i läs-& skrivutveckling lärarna (n=30) har i sin utbildning. 

Har du universitetspoäng i läs- och skrivutveckling i din utbildning? Antal lärare % 

0 poäng 18 60  

30 poäng 1 3.3 

15 poäng 3 10 

7,5 poäng 5 16.7  

enstaka kurser, icke universitetsstudier 3 10 

Totalt 30 100 

Notera: 9 lärare (30%) har universitetspoäng i läs- och skrivutveckling. 

Nedan redovisas lärarnas kunskaper i läs- och skrivutveckling, deras möjligheter till utveckling samt 

hur informationen förs vidare till berörda elever med diagnosen dyslexi i tabellerna 3 och 4. 

Lärarnas kunskaper  

Knappt hälften 13 lärare (43.3 %) har utbildning i läs- och skrivutveckling i sin lärarexamen. Så 

många som 11 lärare (36.7%) vet inte om det ges möjlighet till kompetensutveckling (Tabell 3). I 

Tabell 4 visas att det är 27 lärare (90%) som faktiskt för informationen vidare till kollegor när det 

gäller dyslexi. Det är 3 lärare (10%) som inte alls för informationen vidare. Så många som 15 stycken 

lärare (50%) anger att det finns behov av kompetensutveckling (Tabell 5 ). 

I tabell 3 och 5 har data komprimerats, det vill säga alla svarsalternativ redovisas inte, i syfte att göra 

resultaten mer överskådliga. Endast de svar som tydligt visar på ett positiv svar (ja) respektive negativt 

(nej) syns i tabellerna. 

Tabell 3. Här visas lärarnas utbildning i läs- & skrivutveckling samt om möjligheter ges till 

kompetensutveckling. 

Frågor Ja % Nej % 

Har du fått utbildning i elevers läs och skrivutveckling/ läs och 

skrivsvårigheter genom din lärarexamen? 

13 43.3 17 56.7 

Ges möjlighet (medel, nedsatt undervisningstid, stöttning mm) att 

kompetensutveckla sig på din arbetsplats? 

13 43.3 6 20 

Notera: de som svarat "vet ej" på andra frågan redovisas inte (n =11, 36.7%) i tabellen; procent i tabellen är 

räknat på totala antalet lärare (n = 30) (Tabell 3). 

Tabell 4. Här visas hur information gällande hur diagnosen dyslexi förs vidare kollegor (n=30) 

emellan.  

Om en elev får/ har diagnos dyslexi, hur förs den informationen vidare till 

berörda lärare? 

Antal 

lärare 

% 

skriftligt & muntligt 12 40  

muntligt 7 23.3  

skriftligt 5 16.7  

skriftligt, muntligt & inte alls 3 10  

inte alls 3 10  

Notera: tre lärare (10%) kryssade i både skriftligt, muntligt & inte alls. Vi har ingen förklaring men det kan bero 

på att man gör olika från fall till fall (Tabell 4).  
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Vilket stöd anser lärarna att det finns?  

Här redovisar vi hur stödet ser ut både av lärarna och för lärarna. 

Fyra frågor berörde vilken typ av insatser som finns runt lärarna, vad de vet, var de kan få stöd och 

deras behov av kompetensutveckling. Tabell 5 visar att 21 av lärarna (72.4 %) kan ta stöd av någon på 

skolan, men så många som 6 lärare (20 %) svarade “vet ej”.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. I tabellen redovisas vad lärarna (n=30) vet gällande insatser kring dyslektiker, någon att ta 

stöd av och om man arbetar tillsammans vid utformadet av stöd. 

Frågor Ja % Nej % i vissa 

fall 

% 

Är det lätt, som lärare att veta vilka insatser som bör göras 

för respektive elev med dyslexi? 

5 16.7 5 16.7 18 60 

Har du som lärare någon att ta stöd/ hjälp av (när det gäller 

elever med dyslexi) på din arbetsplats? 

 

21 72.4 3 10.3 
  

Arbetar ni tillsammans i arbetslaget för att utforma stöd för 

elev med dyslexi? 

 

12 41.4 13 44.8 
  

Finns behov av kompetensutveckling? 15 50 7 23.3 
  

Notera: de som svarat "har ingen uppfattning" på första frågan redovisas inte (n=2, 6.7 %). De som svarat ”vet 

ej” på fråga 2 (n=6, 20 %), fråga 3 (n=5, 16.7 %) och fråga 4 (n=8, 26.7 %) redovisas inte. Procent i tabellen är 

räknat på totala antalet lärare (Tabell 5). 
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Vem/ vilka kan det vara som läraren tar stöd av? 

Lärarna fick svara på om man som lärare har någon att ta stöd av (tabell 5). Vidare fick man svara på 

om vem/ vilka det kan vara. 

Tabell 6. Här redovisas hur många lärare (n=30) som svarat på vem/vilka de tar hjälp av när det gäller 

elever med dyslexi, på sin arbetsplats.  

Vem / vilka kan det vara lärarna tar hjälp av på sin arbetsplats? Antal lärare % 

Lämnat fältet tomt. Svarat nej/vet ej gällande om man har stöd. 9   30  

Speciallärare & kollega 5 16.7 

Speciallärare & specialpedagog 4 13.3 

Speciallärare 3 10 

Speciallärare, förstelärare & kollega 2 6.7 

kollega 2 6.7 

specialpedagog & kollega 2 6.7 

Speciallärare, specialpedagog & kollega 1 3.3 

rektor, speciallärare & kollega 1 3.3 

specialpedagog, förstelärare & kollega 1 3.3 

Notera: sammanfattningsvis så upplever 21 lärare (70 %) att man har någon att vända sig till för stöd, att jämföra 

med 9 lärare (30 %) som antingen lämnat fältet tomt eller svarat “nej” respektive “vet ej”. Lärarna kunde, i 

denna flervalsfråga, kryssa flera av de ovanstående olika alternativen (Tabell 6). 

 

Lärarna fick kryssa för alternativ gällande vilka hjälpmedel man brukar använda för elever med 

dyslexi. 

Tabell 7. Här redovisas vilka hjälpmedel lärarna (n=30) brukar använda. 

Hjälpmedel som lärare anger att de brukar använda Antal 

lärare 

% 

Inläsningstjänst 23 76.7 

Annat (t.ex. längre tid på prov, en-till-en undervisning, muntliga redovisningar 

mm) 

22 73.3 

Egen laptop till eleven, med talsyntes, ordlista. 18 60 

Legimus 16 53.3 

Vet ej 4 13.3 

Egen laptop, utan talsyntes, ordlista 2 6.7 

Egen Ipad, till eleven. 1 3.3 

Notera: frågan var utformad så att lärarna kunde svara obegränsat mellan sju olika alternativ (Tabell7). 
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Sammanfattning intervjuer   
 

Vi har redovisat vad eleverna uttrycker om sina erfarenheter gällande grundskoleåren innan högstadiet, 

årskurs 7-9. Innan högstadiet, alltså under årskurserna 1-6 så anger alla sju elever att man inte ser sig 

själv på samma sätt som man gjorde efter betygens införande i årskurs 7. Fyra av eleverna fick sin 

diagnos innan årskurs 7, alltså i låg/mellan-stadiet. Alla sju elever anger att man upplevt sig haft det 

svårt med läsning, skrivning och stavning ända sedan yngre år. När de jämför attityderna innan betyg 

och efter att betyg införts så säger de att man inte känt sig så “misslyckad” tidigare. Som en elev 

uttrycker: -”Jag var inte så jämförande då”. Medan de idag känner en större press på att prestera i och 

med betygen. 

Samtidigt anger alla de intervjuade att de praktiska estetiska ämnena upplevs som roligast i skolan.  

De har alla fått en egen skoldator med hjälpmedel, däremot är det bara tre som aktivt använder datorn. 

Vad gäller hjälpmedel så som till exempel Legimus och Inläsningstjänst så använder majoriteten av 

eleverna dessa, men någon enstaka har problem med sin inloggning eller att inte veta om hjälpmedlet 

finns. De upplever alla att de får längre tid på prov, redovisa muntligt och att lärarna bortser från deras 

stavning. Dock uttrycker eleverna att lärarna behöver visa större förståelse inför deras svårigheter. 

I högstadiet, årskurs 7-9, så säger alla sju elever att de har “pluggat” mycket mer och hårdare än sina 

kamrater. De säger att de “kämpar och kämpar” för att höja betygen. Alla är också mycket medvetna 

om betygen och vad de har för betydelse inför ansökan till gymnasiet. Känslan inför gymnasiet 

uttrycker de alla sju är: ”nervöst”! 

 

Sammanfattning enkäterna 

 

Enkäterna visar att 24 (80%) av de svarande har utbildning som lärare i någon form, medan 6 (20%) 

har annan utbildning utanför pedagogiken. Hälften av lärarna anger att det finns behov av 

kompetensutveckling, medan resten inte tycker det. Drygt hälften, 17 lärare (56.7 %) har inte 

utbildning i elevers läs- och skrivutveckling. Lite mindre än hälften, 13 lärare (43.3%) svarar att 

möjlighet ges till kompetensutveckling medan lite mer än hälften, 17 lärare (56.7%) svarar negativt. 

Stödet runt lärarna på varje skola anges positivt, 21 lärare (70%) upplever att man har någon form av 

stöd av speciallärare, specialpedagog, rektor eller kollega. Däremot uttrycker 17 lärare (57.7%) sig 

negativt om att arbeta tillsammans i arbetslagen för att utforma stöd för eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter. Jämför detta med 12 lärare (41.1 %) som anser att de arbetar tillsammans. 

Majoriteten av hjälpmedel som används är Inläsningstjänst, längre tid på prov, muntliga redovisningar, 

egen laptop och Legimus. 
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Sammanfattning 

 

När vi jämför våra resultat från intervjuerna och enkäterna så kan vi sammanfattningsvis säga att 

elever och lärare är relativt överens gällande de hjälpmedel som används. Dock anger eleverna att de 

upplever att lärarna behöver ha större och bättre förståelse inför deras svårigheter. Samtidigt anger 

hälften av lärarna att kompetensutveckling inom elevers läs- och skrivsvårigheter behövs. 

 

Metoddiskussion 

När vi tittar tillbaka på valet av metod, att genomföra intervjuer samt en enkätundersökning så är 

upplevelsen att vi har fått ut mycket information från våra deltagare jämfört med om det endast skulle 

ha gjorts antingen intervjuer eller enkät. De båda tillvägagångssätten har gett studien en större helhet, 

då arbetet består av både intervjuer med elever samt enkät med lärare. Önskvärt hade dock varit att ha 

längre tid till att genomför studien. Då hade ett utökat antalet elever, lärare samt skolor kunnat bli 

tillfrågade. På detta sätt hade ett större underlag att analysera erhållits. Hade dessutom en pilotstudie 

hunnits med innan, så hade säkerhet i intervjutekniken kunnat övas upp på ett bra sätt.  

Inför intervjuerna så har samtalets form tränats under utbildningen i tidigare kurser. Intervjuerna har 

fungerat bra och upplevelsen har varit att en känsla av ömsesidigt förtroende har funnits i dessa. Det 

finns massor av olika samtalsformer och i denna undersökning byggs intervjuerna på halvstrukturerade 

samtal då syftet var att få reda på de intervjuades upplevelser (Kvale, 2007). En känsla av förtroende 

har infunnit sig vid varje enskild intervju. Förhoppningen är att de intervjuade har gett så utförliga svar 

de kunde på flertalet av frågorna. Däremot har det inte varit möjligt att planera in uppföljande samtal, 

vilket hade kunnat vara bra för att få en djupare insikt. För att få en mer nyanserad bild av eleven hade 

det också varit intressant att få ta del av varje elevs logopedutredning.  

Alla intervjuerna är analyserade utifrån våra minnen av samtalen, inspelningar som gjorts och utifrån 

transkriberingarna. Men en tanke är att kanske hade intervjuerna kunna gjorts med videoinspelningar 

för att också ha möjligheten att analysera kroppsspråk samt ansiktsuttryck. Vilket inte spelas in på en 

ljudinspelning. Kanske eller alldeles troligt har vi gått miste om olika nyanser som uttrycks i 

kroppsspråket. Vad skulle det ha kunnat ge för mer nyanser i resultatet?  

Gällande mängden svarande på enkäten så tror vi att ett större antal svarande kanske hade gett ett mer 

validerat resultat. Vad kan det bero på att inte fler svarade? Är det av ointresse eller kan det finnas 

andra bakomliggande orsaker? En tanke kan vara att det under våren sker många nationella prov och 

många lärare upplever en stress av att det är mycket som ska hinnas med och kanske därför inte har 

prioriterat enkäten. Med resultatet i handen ser vi att vissa frågor i enkäten hade kunnat vara tydligare i 

sin formulering samt att det inte skulle funnits flera flervalsfrågor. Upptäckten att lärare har kryssat för 

flera alternativ på grund av otydliga instruktioner där de skulle välja ett alternativ gjorde det svårare att 

strukturera upp deras svar. 

Intervjuguiden som använts är densamma i alla intervjuer för att få ett likvärdigt resultat från alla, 

eventuella följdfrågor kan dock i viss mån ha varierat även om huvudsyftet har varit detsamma. 

Presentationen och planeringen av denna studie har skett nogsamt och gemensamt för att det skulle 

vara enkelt för elever och lärare att förstå syftet. 
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Diskussion 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. Lgr 11 s.222. 

Lgr 11 uttrycker, i enlighet med vårt metodval, att utifrån det sociokulturella perspektivet är språket 

människans främsta redskap för att kommunicera samtidigt som vi utvecklar vår identitet via det. Vi 

interagerar och har en gemenskap i hela samhället där språket står i fokus för kommunikationen 

mellan människor. Det är av stor vikt för att kunna göra sig förstådd men även för att kunna förmedla 

till exempel instruktioner och kunskaper av alla de olika slag. Goswami (2008) säger utifrån sin 

forskning, att vi alla har hjärnor som är sociala och att lärandet också är en social process. Den 

mänskliga naturen innebär att lära av varandra samt att språk och kommunikation är det centrala i den 

processen. Barn lär sig i sin egna sociokulturella omgivning vilken oftast består av dess föräldrar och 

lärare. För att knyta an till Vygotskijs ”proximala utvecklingszon” så är det av stor vikt att man som 

lärare vet vad eleven kan och inte kan för att stegen ska bli lagom stora och inte övermäktiga i lärandet 

eftersom det då kan bidra till att sänka elevens själförtroende. Vilket också skulle kunna bidra till att 

elevens självkänsla sänks och att de därför kan se på sig själva som dumma.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur unga elever med diagnosen dyslexi upplever sin 

grundskoletid och det stöd de har fått för sina svårigheter genom åren, samt i vilken utsträckning lärare 

anser sig ha tillräcklig utbildning i läs- och skrivsvårigheter. 

Nedan har vi delat in diskussionen under fem rubriker. Vi börjar med att lyfta resultat som 

framkommit kring elevers erfarenheter, för att sedan gå in på lärares kunskap och utbildning. Därefter 

följer stöd och hjälpmedel där en diskussion förs kring ett annat viktigt resultat från studien. Som 

avrundning på diskussionsdeen så behandlas studiens värde och begränsningar, för att till sist lyfta 

fram våra slutsatser och fortsatt forskning. 

 

Elevers erfarenheter 

I studien säger två av eleverna att deras minne och koncentration är ett problem. Både Bruce (2012) 

och Fouganthine (2012) menar att personer med dyslexi kan ha svårt med att lagra information och att 

minnesförmågan är nedsatt samt att detta bidrar till att det kan vara svårt att tolka meningar och ord. 

Hur kan då lärare och skolan som organisation underlätta för elever i behov av särskilt stöd? Ska man 

bara låta dem gå ut och sitta i ett mindre sammanhang eller bör man göra något åt 

klassrumssituationen? Vår erfarenhet säger att flertalet lärare vill bli av med de elever som har 

problem med koncentrationen för att själva slippa ta tag i det problemet. Ett svar kan vara att skolans 

tradition är att organisera all undervisning utifrån devisen “ en skola för alla”, där alla är lika. Detta 

kan göra, tillsammans med inkluderingsstanken, att lärare känner sig maktlösa och ger upp. Vår åsikt 

är att lärares egen kompetens är avgörande för hur pass maktlös man känner sig, samt om man kan se 

möjligheter till att utgå från elevens förutsättningar i planeringen av undervisningen. Asmervik m.fl. 

(2011) diskuterar kring hur elever som har speciella svårigheter också kan tappa motivationen speciellt 

om läraren endast fokuserar sig på områden där eleven brister. Att individualisera sin undervisning 

kan också betyda att läraren anpassar undervisningen efter elevens särskilda behov oavsett om det 

gäller ämneskunskaper eller andra sociala faktorer. De anger att man som lärare behöver använda 
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elevens starka sidor vid inlärningen. Eleverna som intervjuades anser också att lärarna behöver ha en 

bättre förståelse för deras svårigheter och hur de ska bemöta detta.  

I studien säger alla intervjuade elever att det måste “plugga” mycket hårdare än kamraterna. Detta tar 

även Asmervik m.fl. (2011) upp och de menar att dessa elever får studera hårdare vilket gör att de 

förbrukar sina krafter på att “överleva dagen”. Krafter de hade behövt använda till färdighetsträning. 

Bristande motivation kan leda till att deras självförtroende sjunker och att uthålligheten och 

koncentrationen blir sämre. 

 

Lärares kunskap och utbildning 

Denna studie visar att 11 av lärarna (36.7%) uttrycker att man inte vet om man har möjlighet till 

kompetensutveckling inom läs- och skrivinlärning. Alatalo (2011) undersökte lärares möjligheter och 

svårigheter i att genomföra skicklig läs- och skrivundervisning. Det framkom att deras kompetens 

inom de olika delarna i barns läs- och skrivinlärning var oroväckande låg. Lärare behöver, för att 

lyckas med sin läs- och skrivundervisning, ha kunskap om språkets struktur menar både Alatalo 

(2011) och Fouganthine (2012). En undran utifrån resultaten och vad forskningen anger är om det 

gjorts något åt denna viktiga ämnesspecifika kunskapsdel i lärarutbildningen. Bristande kunskap hos 

lärare kan leda till deras osäkerhet gällande hur undervisningen ska anpassas samt vad den enskilde 

eleven egentligen har för behov.  

Det är flera forskare som påpekar vikten av att upptäcka elever så tidigt som möjligt när man 

misstänker att de har svårigheter med läs- och skrivinlärningen. De behöver också få rätt stöd så tidigt 

som möjligt (Foughantine, 2012). Likaså behöver lärarna stöd av till exempel rektor, speciallärare, 

specialpedagog, förstelärare eller kollega. Resultatet från enkäten i denna studie visar att majoriteten 

av lärarna 70 % upplever att man har någon att vända sig till för stöd (tabell 6). Detta att jämföra med 

30 % som svarat nekande. Men hur kan det komma sig att inte alla lärare har svarat ja, till att man vet 

om man har någon att vända sig till för stöd?  Vi är av den uppfattningen att många lärare känner en 

stor osäkerhet i hur man ska ge elever rätt stöd, vilket forskningen också visar. Därigenom kanske man 

famlar och inte vet vilken struktur som förväntas. Ulla Ek professor i specialpedagogik vid 

Stockholms Universitet (enligt Lagerkvist och Lindgren, 2012) menar att skolforskningen behöver 

gynnas och ges en större plats inom specialpedagogiken. Detta kan vi båda, som färdigutbildade 

specialpedagoger, bidra med ute i verksamheten, eftersom vi har fördjupat oss i en del av den 

forskning som bedrivs inom detta område.  

Läsning kostar energi, behöver vara värt mödan men lärare behöver också ha ämnesdidaktiska 

kunskaper inom barns läs- och skrivutveckling. Elever som misslyckas riskerar att få dåligt 

självförtroende, inte bara läsinlärningen påverkas utan även relationerna till lärarna. Om en lärare är 

trygg i sin yrkesroll och har lätt för att skapa relationer med sina elever är det ytterligare en 

framgångsfaktor och detta kan bidra till att elevernas motivation ökar (Taube 2007; Fridolfsson 2008). 

När deras motivation ökar så kan det ge positiva effekter på inlärningen och drivkraften. Dock behöver 

eleven mer tid för att lära och för att träna på sin läsning och skrivning. Detta såg vi i våra resultat då 

elever berättar att man som dyslektiker behöver längre tid på sig för att lära. Detta är dock ingen nyhet, 

men vi undrar om de får den tiden? Våra erfarenheter säger att lärare har en tendens till att ge eleverna 

läxor på det de inte hinner med under lektionstid. Detta kan vara förödande för en elev med dyslexi, 

för att som Bjar & Liberg (2003) säger att man kan ärva anlag för dyslexi, vilket borde betyda att 

föräldrar också kan ha lässvårigheter vilket i sin tur kan innebära att det blir svårare för dem att stötta 

med läxorna. Vi måste som blivande specialpedagoger agera som elevernas ambassadörer för att 
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hjälpa dem med anpassningar och stöd i skolan men också med att ge dem förutsättningar att lyckas 

även i hemmet. 

 

Stöd och hjälpmedel 

Studien visar också att alla sju intervjuade elever uttrycker att de har svårt med sin läsning, skrivning 

och stavning. Det visar sig i våra resultat att lärare och elever egentligen är överens om den 

assisterande tekniken. Lärarna angav till exempel att laptop erbjöds (med hjälpprogram installerat) och 

eleverna berättade att de hade tillgång till detta, men att inte alla använder dem. Endast tre använder 

laptopen. Björn Milrad (2010) menar att även om assisterande teknik erbjuds elever (i hennes studie 

var det gymnasieelever, men vi menar att det även gäller grundskolelever) så vill vissa inte använda 

den. Även Scherer (enligt Björn Milrad, 2010) anger att användarna kan tycka att tekniken kan dra 

uppmärksamhet till sig och eleverna kan uppleva det som stigmatiserande, vilket också eleverna i 

denna studie anger: de känner sig utpekade då de har annorlunda hjälpmedel jämfört med sina 

kamrater. 

Logopeden Helena Wandin anger (enligt Lagerkvist och Lindgren, 2012) att det är bättre för en elev 

med dyslexi att kunna lyssna till en text i stället för att läsa själv. Detta främjar kunskapsinhämtningen. 

Hon ger exempel på assisterande verktyg som till exempel; talsyntes och rättstavningsprogram. 

Hjälpprogrammen som används av alla elever i vår studie, är Legimus och Inläsningstjänst. En elev 

har dock problem med sin inloggning, men för övrigt fungerar dessa hjälpmedel bra enligt både elever 

och lärare. Vi har båda två erfarenheter av att närvara vid återgivningar hos logopeder. Efter en 

utredning gällande läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi så träffas barnet, vårdnadshavare samt ofta någon 

från skolan för att gå igenom vilka styrkor och svagheter som föreligger för det enskilda barnet. Våra 

gemensamma erfarenheter visar att det oftast brukar vara barnets lärare eller någon speciallärare 

alternativt specialpedagog från barnets skola, som deltar. Den assisterande teknik som vi har 

erfarenhet av att logopeder skriver ut till barnen är talsyntesprogram (oftast ClaroSpeak, Oribi, ViTal), 

ordbehandlingsprogram (StavaRex) samt ordbehandlingsprogram på engelska (SpellRight). 

Logopederna bokar också in flera besök där programmen visas för barnet och vårdnadshavare. Den 

assisterande teknik som erbjuds ovan kräver också att eleven får utbildning i att använda verktygen 

samt att öva upp en vana. Annars fungerar det inte som ett stöd om man inte heller känner att det är 

betydelsefullt menar Carlsson (2009). Våra erfarenheter innebär att eleven får några få tillfällen hos 

sin logoped i att använda tekniken. Våra elever i studien angav att det såg olika ut med hur de fick 

hjälp med den assisterande tekniken på skolan. Till exempel så kunde det vara skolbibliotekarien, 

läraren eller specialpedagogen som hjälpte till med detta. Men inte så många tillfällen verkar ha getts, 

som Carlsson menar, det saknas att eleven får öva upp en vana med att använda verktyget. Det är 

anmärkningsvärt – saknas det organisation? 

 

Studiens värde och begränsningar  

En begränsning i studien kan vara att vi haft få intervjuer och relativt få enkäter. Därför får resultaten 

tolkas med försiktighet, även om resultaten kan anses valida. 

En annan begränsning gäller den tid som funnits för studien. Hade vi haft mer tid så hade vi kunnat 

intervjua fler elever i årskurs 9 med dyslexi samt skickat ut fler enkäter till ett större antal skolor. 

Vi har fått en övergripande syn på att lärare och elever är ganska överens gällande den assisterande 

teknikens användbarhet för studierna, vilket visar på dess värde. 
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Studien visar att en stor del av lärarna känner sig osäkra på hur de ska stötta elever med läs-och 

skrivsvårigheter. De saknar utbildning i läs- och skrivinlärningen. Det är betydelsefullt, anser vi, att 

lyssna på elevers erfarenheter. I denna studie anger elever tydligt vad som skulle kunna bli bättre, till 

exempel att lärare visar förståelse för elevernas svårigheter samt möter dem i detta. 

 

Slutsatser och fortsatt forskning 

En viktig slutsats från studien anser vi vara att lärarutbildningen skulle behöva kompletteras ytterligare 

med barns läs- och skrivinlärning. De redan verksamma lärarna verkar vara i behov av 

kompetensutveckling inom ovanstående område för att på så vis kunna hjälpa dem bättre. Ett flertal 

rapporter visar att lärares kompetens har försämrats under senare år samtidigt som de redan 

verksamma lärarna inte får fortbildning inom området (Fridolfsson 2008). Hur kan det få fortgå när det 

finns belägg för att fortbildning inom området är av stor vikt? Forskningen visar tydligt att ju tidigare 

ett barn upptäcks med sina svårigheter desto mer positiv blir läs- och skrivutvecklingen. Nielsen 

(2011) pekar på vikten av att varje elev blir sedd och bemött som en hel människa och inte som 

misslyckad. De krävs en kunnig och flexibel lärare för att, i mötet med eleven, kunna utgå från dess 

erfarenheter och sedan kunna göra egna pedagogiska slutsatser. Läraren behöver vara medveten om 

vilka verktyg just den här eleven behöver i just det här ögonblicket: att kunna plocka fram elevens 

styrka och motivation att vilja lära sig trots sina svårigheter. Detta uttryckte också våra elever att man 

önskade, att lärarna hade mer kunskap i att hjälpa och förklara. Vi kan bara hålla med om detta att 

lärare behöver mer genuin kunskap gällande barns läs-och skrivutveckling. I vår framtida gärning som 

specialpedagoger bör vi ta reda på vad lärare kan för att kunna ge dem stöd i hur de ska klara av att 

möta elever i behov av stöd på ett adekvat sätt. 

 

De flesta av de forskare vi har läst anger hur viktigt det är att på ett tidigt stadium se elevens behov 

och sedan träna, till exempel den fonologiska medvetenheten. Detta kan inte ta bort svårigheterna men 

ger barnet bättre förutsättningar att finna strategier för att lyckas med sin läsning och skrivning samt 

därigenom erhålla en bättre skolgång. Då media anger att PISA-undersökningar visar svenska elevers 

bristande läsförmåga så framkommer tydligt att det är just i barns läs- och skrivinlärning som 

pedagoger behöver förändra sin undervisning och sin kompetens. Det behövs mer forskning för att det 

svenska utbildningsväsendet skall utvecklas. Forskare poängterar vikten av att beakta 

minnesfunktioner och uppmärksamhet vid lärande (t.ex. St Clair-Thompson, 2011; Goswami, 2008) 

och betydelsen av kunskap om hur lärande och den kognitiva förmågan utvecklas. St Clair-Thompsons 

(2011) studie anger till exempel hur arbetsminnesträning på ett positivt sätt kan påverka barnets arbete 

i klassrummet. Det är denna typ av forskning som kan bidra till att driva utvecklingen av det svenska 

utbildningsväsendet framåt. 
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Bilaga 1 

 

Enkät mentorer/ ämneslärare Februari 2016 

 

Ange:  kvinna   man  

Ange ålder:__________________ Ange år i yrket:_________________ 

 

Ange utbildning:__________________________________________________________ 

 

Har du fått utbildning i elevers läs- och skrivutveckling genom din lärarexamen? 

 Ja   Nej 

 

Har du universitetpoäng i läs- och skrivutveckling i din utbildning? 

 7,5 poäng     15 poäng     30 poäng     mer_________     Enstaka kurser 

 

Ges möjlighet att kompetensutveckla sig på din arbetsplats? 

 Ja   Nej   Vet ej 

 

Om en elev har diagnosen dyslexi, hur förs informationen vidare? 

 Skriftligt   Muntligt   Inte alls 

 

Är det lätt, som lärare, att veta vilka insatser som bör göras för respektive elev med dyslexi? 

 Ja   Nej   Vet ej  I vissa fall 

 

Har du som lärare någon att ta stöd/ hjälp från (när det gäller dyslexi) på din arbetsplats? 

 Ja   Nej   Vet ej 

 

Om ja på fråga 6, vem/ vilka kan det vara? 

 Rektor 

 Speciallärare 

 Specialpedagog 

 Förstelärare 

 Kollega 

 

Arbetar ni tillsammans i arbetslaget för att utforma stöd för elev med dyslexi? 

 Ja   Nej   Vet ej 

 

Vilket hjälpmedel brukar du använda, för elev med Dyslexi?  

 Egen laptop, utan talsyntes, ordlista (sv/eng) 

 Egen laptop, med talsyntes, ordlista (sv/eng) 

 Inläsningstjänst 

 Legimus 

 Egen Ipad 

 Vet ej   Annat___________________________________________ 

Finns behov av kompetensutveckling? 

 Ja   Nej   Vet ej 

I vad?________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor februari 2016 

 

Namn:   Ålder: 

 

Vad tycker du är roligast i skolan? 

- hemma? 

 

Vad är du bra på? 

 

När du tänker tillbaka på din skoltid, hur har det sett ut? 

 

Kommer du ihåg när du började på högstadiet? 

- mellanstadiet? 

 

När fick du din diagnos? 

Hur upplevde du det? 

- Hur känns det idag? 

 

Har något förändrats sedan dess? 

- i skolan? 

- hemma? 

- din syn på din själv? 

 

Vad är det som är svårt i t.ex. matte? 

- I klassrumsundervisningen? 

- på svenskalektionerna? 

- slöjd? 

 

Har du något ämne som fungerar superbra? 

- varför? Hur? 

 

Har du några hjälpmedel? 

- vad? 

- använder du det? 

- hur ofta används det? 

- I vilka/vilket ämne? 

- Fick du hjälp att lära dig hjälpmedlena? Av vem? Hur? 

 

Vad skulle lärarna/din mentor/ämneslärarna kunna göra bättre? 

- för att du skall kunna hänga med bättre? 

- vad tycker du? 

 

Hur känner du dig inför gymnasiet? 

 

Vet du vad du vill söka för utbildning? 

 



 

29 

 

Bilaga 3 

 

Hej! 

Vi läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet och ska skriva vår 

examensuppsats, därför skulle vi vilja intervjua ert barn. Vår uppsats undersöker elevers upplevelse av 

dyslexi samt stöd i skolan.  

 

 Intervjuerna kommer att ske enskilt och ta ca 1 timme. De kommer att spelas in om eleven tycker att 

det är okej. 

 

Etik 

Vi följer de etiska riktlinjerna och kommer inte lämna ut namn och personuppgifter eller annan 

information som kan härleda till att identitet röjs. Intervjuerna kommer endast att användas i detta 

arbete och makuleras när arbetet är godkänt. Intervjuerna kommer endast att läsas av oss samt 

handledare och examinator. 

 

 

 

Våra kontaktuppgifter är: 

Cecilia Hamrén, 70ceceri@gmail.com    

Chatarina Von Perner, cattavp@gmail.com  

Vi kommer att handledas av Karin Dahlin och vid frågor kan ni kontakta henne på mobilnr. 070-86 79 

122 eller email, karin.dahlin@specped.su.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Ifylld talong återlämnas till ditt barns lärare på skolan. 

 

 

       Ja vi har läst och förstått innehållet och tillåter att ni intervjuar vårt barn. 

 

 

Namnteckning: Namnförtydligande: 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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