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ABSTRACT 

Dyslexi är ett av våra vanligaste funktionshinder idag då samhället sätter stor press på 

akademiska utbildningar. Dyslexi uppmärksammades allt mer under 90-talet och har nu fram 

till i dag gjort mycket forskning på hur funktionshindret uttrycker sig och vilka svårigheter 

dyslektiker har inom läs-och skrivsvårigheter. Det har även visats sig att elever känner sig 

dumma och förödmjukade på grund av sina svårigheter. Denna kvalitativa studie syftar till att 

undersöka vilka strategier lärare i årskurs 3-5  använder för att stötta och nå elever med 

dyslexi i undervisningen. Empirin som studien grundar sig på har samlats in genom två 

inspelade fokusgruppsintervjuer där totalt fem verksamma grundskolelärare medverkade med 

erfarenheter av att jobba med diagnotiserade dyslektiker.  

Resultatet i denna studie visar att lärare använder mycket kompensatoriska hjälpmedel för att 

stötta elever i sina svårigheter. Både stödprogram som hjälper eleven med sin primära 

svårighet, avkodning, så som den sekundära svårigheten, läsförståelsen. Detta för att 

hjälpmedlen underlättar det för eleven i sin läs-och skrivsvårigheter och ger eleverna lov att 

lyckas. Lärare använder även strategier som att använda mindre grupper för att fånga upp 

elever som behöver extra stöd samt strategier som innefattar elevens välmående. Det innebär 

att eleverna ges möjlighet att skapa förståelse och förmågan att ta in kunskap.  

 

Nyckelord: Dyslexi, Strategier, kompensatoriska hjälpmedel, Lärare i åk 3-5 
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INLEDNING 

Att läsa och skriva är en självklarhet för många men för fem till åtta procent av Sveriges 

befolkning är det inte självklart att kunna förstå, förmedla och kommunicera i text.
1
 Idag är 

det allt för många som gått hela sin skolgång utan att ha fått det stöd som den enskilde är i 

behov av. 
2
 

Som blivande lärare men även som närstående till dyslektiker med olika grader av svårigheter 

finns det en driftkraft av att finna elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i tidig ålder. En 

av de vanligaste orsakerna till svårigheter och problem med skolarbetet är just dyslexi eller 

som även kallas specifika läs- och skrivsvårigheter.
3
 Vikten av att hitta dem i de tidigare 

skolåren är för att göra skolstarten och skolgången till en mer positiv upplevelse i form av att 

utvecklas och känna att de lyckas. Dels att motverka den onda cirkeln många lässvaga elever 

hamnar i. Høien & Lundberg menar att när eleven inte känner att läsningen ger någon 

stimulans utan bara ger mental ansträngning mister eleven viljan att läsa och eleven hamnar i 

en ond cirkel. 
4
  

Europeiska dyslexiveckan har vart en stor satsning i Sverige under hösten 2013. 

Folkbiblioteken runt om i Sverige har gjort en stor satsning under dyslexiveckan då temat för 

veckan vart ”Att läsa på många olika sätt”. Speciell uppmärksamhet har ägnats åt 

skolbiblioteken som har en stor outnyttjad potential för att hjälpa lässvaga elever att vilja 

börja läsa och läsa på sitt sätt men också att kunna läsa på sitt sätt.
5
 Insatser har bland annat 

gjorts i Hallands län som bjöd in kändisar för att berätta om sina erfarenheter kring läs- och 

skrivsvårigheter under livet. Halmstad folkbibliotek bjöd in rapparen Petter som berättade om 

sin ordblindhet vilket gjorde att han inte kunde skriva sitt namn till att hitta motivationen till 

att skriva sina egna texter och hur han tagit sig vidare i livet.
6
 

Även dagstidningarna har upplyst omvälden om svårigheterna med dyslexi. En artikel i 

Dagens Nyheter berättar om Petra och Niklas som åker runt i Sverige för att sprida sina 

                                                 

 

1 Svenska Dyslexiföreningen. (2012). Frågor & Svar. http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=158 [2013-12-19] 
2
 Myrberg (2000) refererat i Fouganthine, Anna (1012). Dyslexi genom livet – Ett utvecklingsperspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter. Stockholm: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2012, s. 21-21 
3 Gillberg, Christopher & Ödman, Maj (1994). Dyslexi - vad är det? . Stockholm: Natur och kultur, s.9 
4 Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (2013). Dyslexi: från teori till praktik. 2. uppl. Stockholm: Natur och kultur, S.16 
5 Eklöf, Sven (2013). Full fart under dyslexiveckan 2013. http://www.dyslexi.org/dyslexiveckan [2013-11-03] 
6 Korpi, Peter (2012). Kändisar föreläser om dyslexi. Hallandsposten, 11 september. 

http://hallandsposten.se/nyheter/halland/1.1761253-kandisar-forelaser-om-dyslexi 
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livserfarenheter som dyslektiker.  Hur varje individ hanterar sina svårigheter ser olika ut, ett 

beteende skapas utifrån de svårigheter eleven känner. Elever som hanterar det med ett 

utåtriktat beteende kan ses som stökiga och jobbiga, sedan finns det dem som försöker följa 

med på sitt sätt genom att inte synas och skapa egna strategier för att hänga med i 

undervisningen. I artikeln skrivs hur Petra och Niklas har gett uttryck för sina svårigheter 

under sin skoltid och hur de blev bemötta av sina lärare. Petra berättar att: 

När jag inte förstod eller hängde med kastade jag böckerna omkring mig, jag var både 

arg och ledsen. Ingen på skolan förstod riktigt vad som var felet med mig. Lärarna 

tyckte väl att jag var allmänt stökig och bråkig. 
7
 

Niklas berättar vidare att skolan menade på att han var sen i utvecklingen då det är vanligt att 

pojkar är senare i utvecklingen än flickor. Att han hade svårt för att läsa och skriva och 

möjligen hade dyslexi vad det ingen som tänkte på. För att hänga med i undervisningen kom 

han på egna strategier.
8
 

Fouganthines som forskat kring elever med dyslexi beskriver att grunden för att förhindra att 

elever misslyckas i skolan kräver att undervisning kan anpassas efter elevernas behov och 

förutsättningar.
9
 Tjernbergs forskning visar på att lärare använder olika metoder och arbetssätt 

för att möta variationen av elever. Problem förebyggs och eleverna slipper misslyckande som 

sänker deras självförtroende.
10

  

För att skapa ett förebyggande arbetssätt och anpassa undervisningen för elever med dyslexi 

är det angeläget att undersöka vilka strategier lärare använder i praktiken.  

 

                                                 

 

7 Lerner, Thomas (2013). De är ”Dyssar” hela livet. Dagens nyheter. 22 oktober. http://www.dn.se/insidan/de-ar-dyssar-hela-

livet/ 
8 Lerner (2013) 
9
Fouganthine (2013). S. 173 

10 Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande, En praxisorienterad studie med utgångspunkt i 

skolpraktiken. Stockholm: Stockholms University, s. 23,31 
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SYFTE OCH PROBLEMOMRÅDE 

Enligt läroplanen har ”varje elev rätt till att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”.
11

 Samt att ”alla 

i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd”.
12

 Forskning visar 

emellertid att detta inte alltid fungerar bra med elever när det kommer till dyslexi eftersom de 

upplever grundskoletiden som frustrerande.
13

 Det är viktigt att undersöka vilka strategier och 

metoder lärare kan tänkas använda för att stödja elever med dyslexi för att på så vis kunna 

förhindra att elever med läs-och skrivsvårigheter får en känsla av ständigt misslyckande. Hur 

kan lärare skapa förebyggande strategier för att elever inte ska hamna i djupare svårigheter än 

vad de har med sig i sitt biologiska bagage. Min studie ska därför beröra lärares strategier för 

att stötta elevers lärande. Syftet med studien är att få en inblick i vilka strategier lärare i 

årskurs 3-5  berättar att de använder för att stötta och nå elever med dyslexi i praktiken. Med 

hjälp av intervjuer ska dessa frågor besvaras: 

1. Vilka strategier och metoder använder lärare för att stötta elever med dyslexi och vad 

grundar sig deras val på? 

 

2. Vad innebär det för eleverna? 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Inom forskning belyses komplexiteten av att identifiera betydelsen av diagnosen samt vilka 

svårigheter dyslexin bär med sig. I detta kapitel kommer det att presenteras ett urval av 

forskares definition av dyslexi, allmän fakta om dyslexi, vilka svårigheter dyslektiker har, hur 

svårigheterna uttrycker sig samt diagnosens betydelse. Detta presenteras för att skapa en 

förförståelse för vad elever med dyslexi har för svårigheter och hur de uttrycker sig men även 

för att kunna koppla svårigheterna till de strategier lärarna beskriver att de använder för att 

stötta och nå elever med dyslexi i praktiken. 

                                                 

 

11 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: skolverket, s.10 
12 Skolverket. (2011). S.14 
13 Ingesson, S. Gunne (2007). Growing up with Dyslexia: Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors. 

Department of Psychology, Lund University: Sweden 
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Definitionen av dyslexi. 

Ordet dyslexi kommer från grekiskan och delas upp i två delar dys = svårigheter och lexia = 

ord som betyder att man har svårigheter med skrivna ord.
14

 Det är svårt att definiera vad 

dyslexi är och den förkommer på många nivåer samt att diagnosen fyller olika funktioner. I 

denna studie kommer dyslexi definieras som en biologisk språksvårighet som innebär att man 

har en svaghet i det fonologiska systemet som orsakar hinder i inlärning av läsning och skrift.  

Høien och Lundberg definierar dyslexi med att ”dyslexi är en ihållande störning av kodningen 

av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet”.
15

 Andersson med flera 

uttrycker att dyslexi innebär att individen har en biologisk språksvårighet med följd av hinder 

i inlärning av läsning och skrift.
16

  

Høien och Lundberg och andra forskare menar på att det har visats att det finns en klar 

avvikelse mellan läsinlärning och intelligensnivån. Man har sett stora svårigheter i 

läsinlärningen hos personer som i övrigt är intelligenta. Men genom observationer som gjorts 

finns det inget samband mellan intelligensnivån och läskunskap vilket innebär att vi måste 

räkna med att personer som har svårt för att läsa finns oavsett intelligensnivå.
17

  

Avkodningen den primära svårigheten. 

Høien och Lundberg menar på att avkodning och rättstavning är den primära svårigheten hos 

en dyslektiker. Svaghet i det fonologiska systemet antar de är den bakomliggande faktorn för 

dessa svårigheter.
18

 Andersson med flera bekräftar att de flesta forskare är överens om att 

kärnproblemet av dyslexi beror på svårigheten av hur språkljud hänger samman med 

bokstäverna.  De berättar vidare att det är detta samband som måste sitta stenhårt för att kunna 

knäcka läskoden.
19

  

Høien och Lundberg samt Fouganthine förklarar att avkodningen är den tekniska delen av 

läsningen och för att komma fram till vilket ord som står skrivet behöver man använda 

                                                 

 

14 Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (2013), S.11; Ingvar, Martin (2008). En liten bok om dyslexi. 1. utg. Stockholm: Natur 

& kultur, S.11 
15Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (2013). s. 21 
16 Andersson, Bodil, Belfrage, Louise & Sjölund, Eva (2006). Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. 1. uppl. Stockholm: 

Natur och kultur, s.11 

17 Høien & Lundberg (2013). S.13 
18 Høien & Lundberg (2013). S.21-22 
19 Andersson m.fl (2006). S.12 
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skriftspråkets koder. Processen kräver både en mer tidkrävande och ansträngande 

omkodningsprocess som dels innefattar ljudning och bokstavering. Processen vid avkodning 

omfattar även automatiserade igenkännandet av ord som av goda läsare inte är resurskrävande 

vilket det är för personer med dyslexi.
20

  

Läsförståelsen den sekundära svårigheten  

Høien och Lundberg förklarar att läsförståelsen som kan iakttas hos dyslektiska elever är ett 

sekundärt problem. Förståelseprocessen kräver mycket tankearbetande resurser då det handlar 

om att sätta det man läser i relation till praktiken, egna erfarenheter, dra slutsatser och föra 

egna tolkningar.
21

  

Høien och Lundberg menar vidare på att utveckla en säker avkodning är inget en dyslektiker 

kan göra själv. Läsningen är som att cykla i motvind vilket vi alla har erfarenheter av är en 

stor ansträngning. Det är inte konstigt att dyslektiker ger upp då läsningen innebär en stor 

mental ansträngning och det inte ger någon personlig stimulans. Men för att undvika 

svårigheten och att det blir en ond cirkel krävs det många möten med skrivna ord, alltså 

mycket övning och träning för att det ska bli en automatiserad avkodning. 
22

 Myrberg 

beskriver att mängdträning och mötet med ord på flera olika sätt är ett måste. Då bristen av 

mängdträning leder till att automatiseringen blir bristfällig, hackig läsning och läshastigheten 

blir låg. Det i sin tur leder till att arbetsminnet överbelsastas med följd av förståelseproblem.
23

 

Diagnosens betydelse 

Skolan 

Stadler förklarar att anpassning och förbättra undervisningen i olika ämnen för enskilda elever 

är det vanligast syftet med diagnostisering i skolan. I pedagogiska situationer handlar det om 

att förebygga svårigheter som kan uppstå och att skapa strategier för att undanröja dessa. 

Vidare menar hon att det finns inga färdiga metoder eller strategier som passar alla elever som 

                                                 

 

20 Høien & Lundberg (2013). S.14; Fouganthine, (2012). s. 154 
21 Høien & Lundberg (2013). S.14-15 
22 Høien & Lundberg (2013). S.16; Andersson m.fl (2006). S.13; Myberg, Mats (2007), Dyslexi- en kunskapsöversikt, 

Lärarhögskolan i Stockholms: vetenskapsrådet, s.33-34  

23
 Myrberg (2007), s.33 
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visar en viss typ av problem och därför behöver individens svårigheter kartläggas för att se 

vilka svårigheter eleven har och vad de beror på så att rätt åtgärden sätts in.
24

  

Resan innan eleven fått göra en utredning kan i många fall vara en mindre rolig resa för både 

elev, föräldrar och lärare. Ett vanligt utvecklingsmönster före en diagnosutredning för en elev 

kan ha följande förlopp enligt Myberg; 

• en tilltagande oro hos föräldrarna för barnets uteblivna framsteg i läsning och 

skrivning 

• konflikter mellan lärare och föräldrar 

• ett barn med beteendeproblem och/eller psykosomatiska symptom 

• utredning av läs- och skrivproblemen (efter flera år av utebliven läs- och 

skrivutveckling i skolan) 

• extra specialpedagogiskt stöd ges 

• insatserna leder oftast inte till någon förbättrad läs- och skrivutveckling 

• rektor ser dyslexidiagnostisering som uteslutande kostnadsdrivande
25

 

Dyslexiutredningen är då ändpunkten på en lång och ibland konfliktfylld resa i stället för en 

början av verkningsfulla pedagogiska åtgärden. Resultatet leder ofta inte till någon konkret 

åtgärdsplan för eleven. Specialpedagogiska insatser brukar rektorn sätta in men de kommer 

ofta försent och är inte individanpassade efter utredningsresultatet.
26

 Syftet med att göra en 

diagnosutredning är inte för att sätta en stämpel på eleven utan för att få hållbara idéer om vad 

man ska göra för att hjälpa eleven utvecklas.
27

 

Eleven 

Zetterqvist Nelson menar att lite uppmärksamhet har ägnats åt betydelsen av diagnosen för de 

berörda. Hon menar vidare på att det lagts mer fokus på att konstatera ett funktionshinder 

snarare än vad det innebär för den drabbade individen.
28

 Hon i frågersätter även vikten av 

vilken betydelse diagnosen har för själva eleven. Hon beskriver att diagnosförespråkarna 

menar att så länge man förklarar för eleven att elevens läs-och skrivsvårigheter inte beror på 

lathet, ovilja och dumhet utan ligger utanför elevens viljemässiga styrka har diagnosen en 

                                                 

 

24 Stadler (1994). S.76, 78 
25

 Myberg (2007). S.64 
26

 Myberg (2007). S.64 
27

 Myberg (2007). S.64 
28 Zetterqvist- Nelson, Karin. (2003). Dyslexi - En diagnos på gott och ont. Lund: Studentlitteratur. S.13 
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frigörande effekt. De som är kritiska till diagnos hävdar att denna riskerar att ge eleven en 

stämpel som leder till att omgivningen förväntar vissa beteenden hos eleven som eleven själv 

lever upp till i samspel med sin omgivning. Zetterqvist Nelson emellertid menar att ”det som 

avgör huruvida diagnosen blir en stämpel eller frigörelse framträder snarare som en 

konsvekvens av vilka betydelser och innebörder som den diagnotiska termen tillskrivits”.
29

 

TIDIGARE FORSKNING INOM DYSLEXI 

I detta avsnitt kommer det att presenteras tidigare forskning som behandlar läs- och 

skrivundervisning samt om dyslektikers erfarenheter kring skoltiden och varför dessa 

avhandlingars och artiklars resultat är relevant för denna studie.  

Anna Fouganthine har skrivit en avhandling som fokuserar på hur individer påverkas av läs- 

och skrivsvårigheter, hur de hanterar sina svårigheter under och efter skoltiden. 

Underökningen visade att elevers förutsättningar för läs- och skrivinlärning vid skolstarten 

har stor betydelse. Grunden för att förhindra att elever misslyckas i skolan krävs att 

undervisning kan anpassas efter elevers behov och förutsättningar. Studien visade även att 

trots tydliga tecken i de två första skolåren har eleverna inte fått någon förklaring på sina 

svårigheter. Eleverna bar med en känsla av skam när de var tvungna att lämna klassrummet 

för extra undervisning samt känslan av att aldrig hinna med eller att göra bort sig när man 

arbetar i klassrummet.
30

  

Denna avhandling är aktuell just för min studie för att föra fram hur viktigt det är att anpassa 

undervisningen för elever i behov av stöd samt hur viktigt det är att eleven får känna att den 

lyckas. Genom min studie kommer jag att beskriva några av de strategier lärare menar på att 

de använder för att anpassa undervisningen för elever med dyslexi och hur de arbetar för att 

förhindar känslan av ständigt misslyckande och känslan av skam.   

Sioned Exley studie syfte var att ta reda på om elever med dyslexi förbättrar sina resultat och 

måluppfyllelse om undervisningen baseras utifrån elevernas inlärningsstilar de vill säga det 

sätt man lär sig bäst på. Med användning av både kvalitativ och kvantitativ data visade det sig 

att fem av de sju eleverna som deltog förbättrades både i stavning och matematik. I 

                                                 

 

29 Zetterqvist- Nelson (2003). S.158 
30 Fouganthine (2012). s. 32, 137, 243  
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intervjuerna med eleverna berättade alla att känslorna för skolan hade förbättrats efter att ha 

fått reda på sin inlärningsstil. Studien visade att elever med dyslexi kan förbättra sina resultat 

och sina värderingar om sig själv om de är uppmuntrade att lära sig på det sättet som de lär 

sig bäst på. Det visade sig även att när elever fått lära sig sina styrkor och fått mer ansvar i sitt 

eget lärande det är då deras skolupplevelse kan förbättras. 
31

  

Detta resultat gör det angeläget att undersöka hur lärare berättar att de arbetar för att ge elever 

med dyslexi mer ansvar i sitt eget lärande för att skapa en känsla av att utvecklas och att klara 

av skolan.  

Catharina Tjernberg har i sin studie analyserat framgångsfaktorer i läs-och skrivinlärning med 

särskilt avseende på undervisning av lässvaga elever. Datainsamlingen är av kvalitativ ansats 

då det skett via observationer, fältanteckningar och intervjuer som lett till en ökad kunskap 

om helheten. Resultatet visar på att den viktigaste komponenten är lärarens 

undervisningsskicklighet. Det är viktigt att läraren äger teoretiska kunskaper om barns 

utveckling och individuella lärande för att förstå pedagogiska möjligheter. För att skapa en 

framgångsrik läs- och skrivundervisning behöver det ske undervisning både i muntliga och 

skriftliga sammanhang. Resultatet visar även på att lärare använder olika metoder och 

arbetssätt för att möta variationen av elever. Problem förebyggs och eleverna slipper 

misslyckande som sänker deras självförtroende.
32

 

Dyslexi är ett funktionshinder som påverkar självförtroendet och ett sekundärt problem som 

många unga drabbas av är de emotionella svårigheterna. Som Tjernbergs avhandling visar 

känner många elever frustration och förödmjukelse i de första åren av grundskolan. Då min 

studie dels handlar om hur lärare arbetar för att bland annat stöttar elever med dyslexi är det 

intressant och få vet de förebyggande strategier som lärare använder för att minska på de 

emotionella svårigheterna som många elever upplever.  

Gunnel Ingesson avhandling är uppdelad i tre studier och innefattar både kvantitativ och 

kvalitativ data. I den ena delen av studien intervjuades elever med dyslexi och hur det har 

                                                 

 

31 Sioned, Exley (2003). The effectiveness of teaching strategies for students 

with dyslexia based on their preferred learning styles. volym 30. nummer 4. Blackwell publishing: Oxford, s. 213,219 
32 Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande, En praxisorienterad studie med utgångspunkt i 

skolpraktiken. Stockholm: Stockholms University, s. 23,31 
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påverkat deras skolgång. De första åren i skolan är en tid då eleverna kände frustration, 

förvirring och förödmjukelse. De flesta hade bra kompisrelationer, men en del hade blivit 

mobbade och upplevde trots det att dyslexin påverkade dem mycket negativt. Dock 

förändrardes den negativa känslan vid senare ålder, i gymnasiet trivdes eleverna i studien 

bättre både med sig själva och med skolan eftersom de då hade valt en inriktning som passade 

deras begåvning och talanger.  

En annan del i studien syftar att ta reda på vilka faktorer som är betydelsefulla för att 

ungdomar med dyslexi skall få en bra självkänsla och inte drabbas av sekundära emotionella 

problem. Tre kategorier kunde utskiljas i resultatet, ”resigned”/”avgick”, 

”relaxed”/”avslappnade” och "strugglers"/”kämparna”. Resultatet visar att de två första 

kategorierna, ”avgick” och ”avslappnade”, hade gemensamt att det inte alls lyckats bra i 

skolan men deras socioemotionella inställning skiljde sig mycket åt när det gäller tron på 

framtiden, känslor av att vara annorlunda, godkännande av funktionshinder mm. Där 

kategorin ”avgick” hade en mer negativ riktning i jämfört med kategorin ”avslappnade”. Den 

återstående kategorin ”kämparna” som var den största gruppen individer visade mer variation 

i anpassning och prestationer men hade en nämnare gemensamt, att de inte hade gett upp. De 

hade blivit mer framgångsrika genom hårt arbete och har fått mycket stöd av sina föräldrar 

samt ständigt anpassat sig bättre till skolan och livet.
33

 

Denna avhandling är aktuell då min studie handlar om vilka strategier lärare i årskurs 3-5 

beskriver att de använder för att stötta elever med dyslexi i praktiken samt även grundas på 

kvalitativ data i form av intervjuer. Resultatet i Ingessons studie visar delas att eleverna har 

olika förutsättningar när de börjar skolan men även att beroende på elevens inställning till 

skolan var en avgörande punkt då de som inte slutat kämpa klarade sig bättre i skolans värld. 

Genom att använda strategier i förebyggande syfte och höja elevens självförtroende kan 

eleven behålla tron på sig själv och fortsätta kämpa. Likt som Ingesson beskriver i sin studie 

är målet med denna studie att upplysa andra lärare, föräldrar och studenter som kommer i 

kontakt med dyslektiker att förhindra eller minska de negativa konsekvenserna av denna 

funktionsnedsättning.
34

 

                                                 

 

33 Ingesson (2007). s.10 

34
 Ingesson (2007). S.39 
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Ia Nyströms studie syftar på att belysa elevers lärandeprocesser inom läs-och skrivinlärning 

utifrån den lärandemiljö de vistas i. Data har samlats in både via kvalitativ och kvantitativ 

metoder, dels intervjuade hon lärare som beskrev hur de arbetade och hade för roll i 

klassrummet. Slutsatsen av avhandling är att göra lärarna uppmärksamma på de 

beteendemönster som varje elevgrupp visar. Genom att göra lärarna observanta och 

uppmärksamma på elevernas svårigheter får läraren chansen att identifiera elever med 

negativa mönster inom läsningen. Läraren har då möjlighet att vägleda och ge eleverna 

framgångsrika strategier som gör det möjligt för eleverna att upptäcka andra sätt att lära.
35

  

Likt Nyströms studie har jag använt mig av en kvalitativ metod genom att intervjua lärare 

som berättat hur de arbetar. Min studie utgår från att eleverna är utredda och har en diagnos 

på vilka specifika svårigheter den enskilad eleven har. Att göra en dyslexiutredning är ett sätt 

att uppmärksamma läraren på vilka svårigheter eleven har. Nästa steg är att läraren vägleder 

och ger eleven framgångsrika strategier. Det är då intressant att få reda på vilka strategier 

läraren menar på att eleven får tillgång till för att lära sig.   

Forskning sker hela tiden och är av stor vikt för att samhället ska utvecklas men det är oerhört 

viktigt att det går till på rätt sätt. Barnpsykiatrien Christopher Gillberg som forskat både inom 

damp/adhd samt dyslexi gjorde en studie på sjuttiotalet. Hundra barn deltog i undersökningen, 

ca 50 % av de medverkade fick diagnosen damp. Inför forskningen lovades de medverkade 

garanterad sekretesskydd.  

Kärfve och Elinder, motståndare till Gillberg ansåg att andelen svaranden i studien var 

misstänksamt högt och anade ohederliga förfaranden och begärde ut materialet av 

studien.  

Gillberg vill inte lämna ut sitt material eftersom han garanterat de medverkade 

sekretesskydd, detta ledde till att en rättslig process inledde och efter att överklagat ett 

flertal gånger fick Kärfve och Elinder rätten att få ut materielet av kammarrätten i 

Göteborg. När materialet skulle hämtas ut uppgavs det att all material hade förstörts i en 

papperstuggare av Gillbergs fru, en forskarkollega och avdelningens controller utan 

                                                 

 

35 Nyström, Ia (2002). Eleven och lärandemiljön: en studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning. 2002 års 

uppl. Diss. Växjö: Univ., 2002, s.4, 52 
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Gillbergs vetskap. Detta polisanmäldes och Gillberg åtalades för tjänstefel 2005.36 Detta 

visar på att även vara kritisk mot forskningen.  

BAKGRUND 

Vad styrdokumenten säger om elever i behov av stöd 

Alla som arbetar inom skolan har olika ramar att förhålla sig till. I detta avsnitt kommer några 

av de styrdokument som lärare har att förhålla sig till redovisas och vad de säger om elever i 

behov av stöd. 

Skollagen styr och stödjer vårt utbildningssystem. Den innefattar bland annat alla elevers rätt 

till att få den vägledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling då de ska kunna utveckla så lång som möjligt utefter sina egna förutsättningar.37 

Läroplanen är en skrift för alla inom skolväsendet där det förklaras skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompliteras 

med kunskapskraven. I första delen skrivs det om skolans värdegrund och riktlinjer där det 

dels tas upp om hur skolan ska stötta elever i behov av stöd vilket bland annat grundar sig i 

skollagen. Läroplanen beskriver att då skolan har särskilt ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå skolans mål kan undervisningen inte planeras lika för alla.
38

 

 

METOD 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul ska en forskningsundersökning kunna repeteras och 

omprövas och där av är det relevant att noga redogöra det tillvägagångsätt och den metod jag 

använt mig av i min undersökning.
39

 Forskningsmetoden för denna studie inspirerades av 

grundad teori. Forskningsansatsen är kvalitativ och är i form av två fokusgruppsintervjuer 

men fem deltagare var av tre i den första och två i den andra. Nedan redovisas 

tillvägagångssättet av metoden för att få en överblick över hur metoden använts. 

                                                 

 

36
 Ström, Sofia (2010). Professor Gillberg fick inte rätt. 2 november. SvD Nyheter. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/professor-gillberg-fick-inte-ratt_5607887.svd 
37 SFS 2010:800. Skollagen. Barns och elevers utveckling mot målen. §3. Stockholm Justitdepartimentet.  
38 Skolverket (2011). S.8 
39 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2011).  Att utreda, forska och rapportera. 9. uppl. Malmö: Libers.66  
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Figur 1: Överblick av tillvägagångssätt av metoden 

Grundad teori 

Enligt Alvesson och Sköldberg samt Denscombe är grundad teori den mest använda metoden 

inom studier som bygger på kvalitativ data.
40

 Några centrala drag inom grundad teori är att 

man fokuserar på de mänskliga handlingar i praktiken och att hålla sig så nära den empiriska 

verkligheten som möjligt, då grundat teori förutser att man har någon typ av data, det vill säga 

någon form av empiriskt material.
41

  

Grundad teori och dess tillvägagångssätt är skapade av Barney Glaser och Anselm Strauss 

som beskriver metoden i boken The Discovery of Grounded Theory som gavs ut 1967. 

Forskare har under åren haft en tendens att anpassa grundad teori på ett åtskiljande sätt för att 

det ska passa just deras syfte. Dock finns det vissa grundläggande idéer som förknippas med 

grundad Teori där bland annat fokus ligger på tillvägagångsättet av analys av sitt emperi.
42

 

 Via data som samlats in skapar man kategorier (begrepp) genom en process som heter 

kodning. De kategorier som skapas har i sin tur egenskaper som visas i empirin eftersom det 

                                                 

 

40 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod . 2., 

[uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur, s.127; Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna . 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 129 
41 Alvesson & Sköldberg (2008). 129-130 
42 Denscombe (2009). S.125 
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är empirin man utgått ifrån. Skapande av kategorierna utformas genom att analysera sitt 

empiriska material. Kategorierna kan utformas på två olika sätt, genom att hitta det direkt i 

materialet då informatörerna uttalat sig om det eller genom att forskaren konstruerar 

kategorierna själv utifrån materialet. Kategorin kan utgås från en händelse eller uttalande som 

man där efter kan koppla samman (koda in) med fler händelser och uttalanden för att bidra till 

att utveckla kategorin. Detta gör man ett flertal gånger tills den analyserade empirin inte 

bidrar till att hitta något nytt om kategorin. Kritik för denna typ av metod av analysteknik är 

att det innebär många manuellt skrivna sidor som ska analyseras vilket kräver mycket tålamod 

för själva utdunstningen av kategorierna men att de goda teoretiska resultaten kommer av sig 

själv. 
43

   

Fokusgruppsintervjuer 

Studien baseras på fem lärares strategier kring elever med dyslexi. För att få reda på lärarnas 

strategier har jag använt mig av en kvalitativ fokusgruppsintervju som metod. Enligt Kvale 

och Brinkmann används metoden kvalitativ forskningsintervju för att förstå hur verkligheten 

upplevs av intervjupersonernas perspektiv i ett specifikt ämne.
44

 Genom att ha få tillgång av 

lärares olika erfarenheter via fokusgruppsintervju har det gett mig information som använts 

både i min studie men även gett mig tips och idéer om hur man kan stötta elever med dyslexi 

som kommande lärare.
45

 Som intervjustruktur har den halvstrukturerade formen av intervju 

använts. Kvale och Brinkmann förklarar att halvstrukturerad innebär att intervjun utgår från 

en intervjuguide som fokuserar på teman som även kan innehålla förslag till frågor som 

diskuteras.
46

  

Fokusgruppssamtal innebär att flera individers perspektiv och erfarenheter kan förs fram inom 

ett intervjutillfälle.
47

 Esaiasson med flera menar på att fördelen med att välja fokusgrupper i 

stället för enskillda intervjuer är att rollen som intervjuare blir mindre styrande. Det gör att 

fokusen ligger mer på att skapa ett dynamiskt samtal i gruppen. Genom samspelet i gruppen 

                                                 

 

43
Alvesson & Sköldberg, s.141,143-144,148 

44 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s.39 
45 Eriksson  & Wiedersheim-Paul (2011). s.10 
46 Kvale & Brinkmann (2009). s.43 
47 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, (red.) (2012). Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s.318 
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skapas det fler reflektioner kring ämnet tack vare den inbördes dynamiken.
48

 Genomgående 

under intervjun är det olika teman som presenteras för gruppen.  Att använda fokusgrupp som 

intervjumetod menar Esaiasson med flera att det bidrar till att de teman som diskuteras blir 

bredare belysta och att deltagarna tillsammans bearbetar ett problemområde.
49

 För att 

fokusgruppintervjun ska bli så effektiv som möjligt har jag använt mig av de kom-ihåg-

punkter (Bilaga 2) Olsson som har använt sig av fokusgrupper i sin avhandling nämner att det 

bland annat innebär att skapa en bra start med välkommande och beskrivning av vad som 

kommer att ske samt ”informera deltagarna om att de är fria att tala när de har något att 

säga.”
50

 

Insamling av material via fokusgrupper hoppades jag att kunna bidra till mer kunskap och 

insikt om läraranas kunskaper än enskilda intervjuer. Tanken med fokusgrupper var även att 

de intervjuade skulle få bearbeta sin egen förförståelse för att få en djupare förståelse för 

dyslexi när de får utbyta det i samspel med andra lärare. Intentionen med att integrera i grupp 

skulle även bidra till att grupperna diskuterar fonemet ur ett bredare spektra som inte kunnat 

ske om det skett i enskilda intervjuer. Esiasson med flera menar att när intervjun sker i grupp 

kan deltagarna fokuserar på att bidra med sina erfarenheter i ställer för att fokusera på 

frågorna.
51

  

Datainsamling  

När man utgår från grundat teori finns det inga speciella datasamlingstekniker utan olika 

metoder kan användas för att samla in data och data kan bestå av vad som helst.
52

 Denna 

studies empiriska data har samlats in genom intervju i fokusgrupp där lärares kunskaper och 

erfarenheter synliggörs. Deltagarna i vardera grupp samlades vid ett tillfälle i en miljö där 

diskussionen kunde ske ostört och där lärarna kände sig bekväma. Samtalet pågick mellan 40-

60 minuter. Samtalet kretsade kring de teman som utformats genom operationalisering av 

mina frågeställningar som i sin tur ha operationaliserades av syftestexten, vilket innebär att 

man bryter ner studiens frågeställningar i mindre frågor så att deltagarna i intervjuen får ett 

                                                 

 

48 Esaiasson, m.fl. (2012). s.319 
49 Esaiasson, m.fl. (2012). s.319 
50 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3. uppl. 

Stockholm: Liber, s. 138 
51 Esaiasson, m.fl. (2012). s.319 
52

 Alvesson & Sköldberg (2008). 129-130 
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mindre omfång att svara på i syfte att få svar på mina frågeställningar.
53

 Teman (bilaga 3) i 

form av lappar las fram på bordet en och en med syfte att påminna lärarana om vilket tema 

som diskuterades. Lärarna fick fritt ta ordet för att berätta sina erfarenheter kring temat. För 

att höja validiteten i studien är de teman och underteman (bilaga 3) som ska diskuteras 

genomtänkta för att spegla studiens syfte. Materialet i form av ljudfil transkriberades och 

analys påbörjades med inspiration av grundad teori.  

Nya teman skapades (bilaga 3) att diskutera inför den andra fokusgruppsintervjun för att höja 

validiteten, att jag mäter det jag påstår att jag mäter
54

. Då den första intervjun la för stor fokus 

på lärares kunskaper om dyslexi vilket inte bidrog till studiens frågeställningar. Efter den 

andra fokusgruppsintervjun analyserades även den transkriberade empirin och för att hitta 

gemensamma nämnare jämfördes materialet från de olika fokusgruppsintervjuerna emellan. 

Här nedan kan du se några av de teman och underteman som var planerade att diskuteras i de 

två fokusgrupperna. De med fet stil var de teman som las fram i form av lappar: 

Fokusgrupp 1 

1. Vilken kunskap har du om Dyslexi? Diskutera era erfarenheter av vad det är för 

något. 

2. Har du tidigare haft barn med Dyslexi?  Beskriv elevens problem och vilka steg 

som togs för att hjälpa eleven.  

3. Vilka strategier - metoder använder du? 

- Är det ett fungerande sätt? (utgå från dig som pedagog/eleven) 

- Tankar om hur det kan förbättras. 

Fokusgrupp 2  

1. Vilka strategier använder ni?  

2. Vilka tycker ni fungerar?  

3. Ser ni utveckling hos eleverna vid användning av dessa strategier? 

                                                 

 

53
 Esaiasson, m.fl. (2012). S.55; Alvesson & Sköldberg (2008). S.130-131 

54
 Esaiasson, m.fl. (2012). S.57 
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Urval och Etiska överväganden  

Høien & Lundberg menar att elever i årskurs 1 och 2 som är lässvaga inte alltid har dyslexi 

utan behöver bara mer tid på sig utan extra åtgärden.
 55

  Därför är det mer relevant att lärare i 

årskurs 3-5 tillfrågats. Urvalet av de personer som medverkat i studien är grundad på studiens 

syfte som innefattar att få en inblick i lärare i årskurs 3-5:s beskrivning om vilka strategier de 

använder för att stötta och nå elever med dyslexi i praktiken.
56

 Därför är det just dessa 

egenskaper som deltagarna besitter, undervisar i årskurs 3-5 samt erfarenheter av att undervisa 

elever med dyslexi. Deltagarna informerades via mail med ett informationsbrev (bilaga 1) där 

syftet beskrivs och de etiska riktlinjerna. 

De två skolorna som deltagit i studien befinner sig i en medelstor stad. Den ena skolan är en 

kommunal skola med årskurserna 1-5 medan den andra skolan är en Montessoriinspirerad 

friskola 1-9. Genom att studien grundas på två skolor med olika typer av pedagogisk 

bakgrund finns det en möjlighet att få en större brädd av pedagogiska strategier och metoder 

kring elever med dyslexi. Genomförandet av fokusgrupperna skedde i två grupper, en på 

vardera skola. Fem lärare medverkade under två olika fokusgruppsintervjuer. Tre stycken i 

den första intervjun och två lärare i den andra intervjun. Den första fokusgruppsintervjun 

kommer nämnas som grupp1 i resultatdelen och den andra fokusgruppsintervjun kommer att 

nämnas som grupp2.   

I arbetet följs vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill individsskyddskravet som 

innefattar bland annat att de som deltar i studien inte får utsättas för förödmjukelser eller 

kränkningar. Jag har även skyldighet att informera vad min studie handlar om och frivilligt 

deltagande vilket innebär deltagarnas samtycke om att delta i studien. Informationen 

tilldelades vi utdelade informationsbrev till pedagogerna. För att följa mina förpliktelser mot 

de deltagande och allternativt elever som nämns i diskussionen ska personlig information 

garanteras anonymitet samt att det får endast användas inom forsknings- och lärandesyfte.
57
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 Høien & Lundberg (2013). S.12 

56 Olsson (2011). S.112 
57 Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskap forskning, s. 5-12 
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Analys av data 

Den inspelade empirin hanterades och analyserades med inspiration från grundad teori vilket 

illustreras i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Översikt av tillvägagångssättet av hur data hanterades 

 

Studiens kärnkategorier bildades genom att den första intervjun transkriberades och 

datamaterialet lästes igenom och kodades för att få ut det viktigaste i varje kommentar. Efter 

analysen av det första datamaterialet kunde många hjälpmedel utläsas så som dator, läsplatta, 

digitala program, liten grupp, anpassning av undervisning, att lära fakta, att lära läsning, 

elevens självförtroende, elevens prestation, gruppkänsla m.m. Koderna delades in i grupper 

utifrån likheter vad de handlade om. 

Det nya materialet från intervju två kodades och anpassades in i de grupper som fanns eller så 

utformades nya. Där efter kunde samband ses att materialet spretade åt tre håll och tre teman 

kunde bildas; materiella strategier/hjälpmedel, icke-materiella strategier, didaktiska strategier 

för eleven. Tema 1 innehåller sex kategorier och tema 2 och 3 innehåller tre kategorier. 

Utifrån teman med tillbehörande underkategorier formades analys och diskussion för denna 

studie vilket skapade en helhet. 

 

Första intervjun 

transkriberades 

 

Kodning 

 

Gruppering 

 

Andra intervjun 

transkriberades 

 

Kodning och 

gruppering 

Samband kunde ses 

mellan grupperingarna: 

Spretade åt tre håll 

 

 

Kategorisering inom de 

tre teman 

Tema 1: 6 kategorier 

Tema 2: 3 kategorier 

Tema 3: 3 kategorier 

 

Tre teman kunde bildas 

 



21 

 

 

RESULTAT OCH ANALYSDEL 

I följande avsnitt kommer resultatet presenteras och analyseras som har framgått ur studien. 

Resultatet som presenteras bygger på sammanfattningar av vad enskilda lärare uttalanden 

samt en del kollektiva erfarenheter där lärarna under fokusgruppsintervjuerna stöttat 

varandras erfarenheter genom att hålla med eller beskrivning av liknande erfarenheter. Detta 

refereras till grupp 1 och grupp 2 i texten. 

 Tre teman utformades utifrån underkategorier vilket även skapar ett flyt genom läsningen. 

Varje tema följs av en analysdel som baseras på gruppdiskussionerna och citaten som 

redovisats i resultatdelen. Detta kopplas till tidigare forskning samt förslag på hur resultatet 

kan tolkas.  

TEMA 1 - MATERIELLA STRATEGIER OCH HJÄLPMEDEL 

Detta tema delades upp i kategorierna ”Stödprogram inom skrivning och läsning”, ”Scanning 

och talsyntes”, ”Läsa med öronen”, ”Pedagogiska datorprogram”, ”Läsplatta som verktyg” 

och ”Enkel teknik”. 

Sedan många år tillbaka så har vi en uttalad filosofi där dom kompensatoriska 

hjälpmedelen som finns […] har vi på alla datorer och vi  visar alla elever hur man 

använder dom och låter även alla eleverna använda dom.
58

  

Under fokusgrupperna belystes ett flertal typer av kompensatoriska hjälpmedel som anpassas 

för elever med dyslexi. Samtliga lärare använder kompensatoriska hjälpmedel som strategi för 

att underlätta elevers svårigheter. De kompensatoriska hjälpmedlen visade sig mycket i form 

av tekniska hjälpmedel. Hjälpmedel som ska underlätta det för eleverna i sin läs-och 

skrivprocess.  

Stödprogram inom skrivning och läsning  

Lärarna förklarar att både datorer, läsplattor och andra former av teknik finns tillgängligt för 

eleverna. Det finns flera olika program som kan installeras på både datorer och läsplattor där 

eleverna får stöd i både läsning och stavning.
59

 En lärare förklarar att flera av de program som 

installerats på datorer och läsplattor för att eleverna ska ge ett stöd i sin skriv-och 
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läsutveckling.
60

 En annan lärare i motsvarande grupp menar på att det är jätteviktigt att 

eleverna får möjlighet att lyssna på texten och själva kunna pausa för att kunna följa med i 

texterna som ska läsas.
61

 

Stavarex är ju ett intelligentare program än den stavningshjälpen som finns i Word till 

exempel. För det sätter in orden i ett samanhang så att man inte bara får de olika orden, 

stavningsalternativ utan man får se samanhang så man verkligen får se vilket ord jag 

verkligen menar. Spellright är motsvarighet i engelskan. Och där vet vi ju att där många 

dyslektiker har väldigt, väldigt svårt […] eftersom det låter på ett sätt och stavas på ett 

annat sätt och sen vital är ett talsyntesprogram.
62

 

Scanning och talsyntes  

En strategi som nämndes i båda grupperna var scanning. Att scanna in texter till datorn är ett 

sätt för eleverna att kunna lyssna på texten via datorn utan att den är inläst i förhand. För 

genom programmet Vital som är ett program som läser upp oavsett vilken text man får upp på 

skärmen så får man det uppläst för sig. Båda grupperna menade på att det är en viktig 

funktion som hjälper eleven att kunna ta till sig en text fortare och få den förståelse som 

eleven förväntas att få genom att läsa texten. Eleven kan göra uppgifter självständigt och läsa 

i sin egen takt vilket underlättar oerhört för eleven.
63

 

Ja vi scannar ju in väldigt mycket texter. […] alla texter som eleverna ska, som vi förväntar 

oss att eleverna ska på den här nivån, klara av att läsa själva och tillgodoge sig själva 

scannar vi in för att man ska kunna få ett lässtöd i de här texterna.
64

 

Läsa med öronen 

Ytterligare en strategi som de båda grupperna tar upp är tjänsten av att få tillgång till inlästa 

böcker. De nämner olika tjänster, den ena gruppen nämner en inläsningstjänst där de får 

böcker som de använder inlästa.
65

 Den andra gruppen beskriver tjänster som biblioteket 

tillhandahåller, en taltjänstsfunktion som innebär att man har tillgång till otroligt mycket 
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inläst litteratur i form av både skönlitteratur och faktalitteratur.
66

 De olika tjänsterna har olika 

funktion men innebär båda två att eleven får tillgång till inläst läromedel och skönlitteratur. 

Då diskussionerna utformades ur två olika ståndpunkter belystes två fördelar med att eleverna 

får tillgång till att ”läsa” med öronen. Den första gruppen menar på att fördelen med att eleven 

får texten uppläst för sig är att eleven själv inte behöver lägga stor energi på att avkoda texten. 

De anser på att det tar stor kraft på eleverna om de ska läsa en text och förstå textens innehåll.
 

67
 Den andra gruppen menar på att det är viktigt att eleverna får själva läsupplevelsen samt att 

genom att läsningen blir lättare för eleven tar de till sig nya ord och mycket annat som 

kommer via själva läsandet så som läsförståelsen.
68

 Läsförståelsen nämns av båda grupperna 

som påpekar att läsförståelsen underlättas oerhört med hjälp av inläst litteratur. En lärare 

förklarar att när en av hans elever fick texten uppläst för sig och han sedan ställde frågor 

utifrån innehållet till texten så satt innehållet stenhårt.
69

 Medan den andra läraren menar på att 

eleven även få en läsupplevelse som gör att det är kul att läsa.
70

    

Men när han de fått lyssna på en text […]så ställde vi frågor runt texten här och det satt 

ju, stenhårt, hur bra som helst. För han behövde […] upphörda så mycket energi för att 

avkoda texten om man frågade på liksom vad stod det i texten då orkade han inte […] 

mer.
71

 

[…] Något som är viktigt är ju läsupplevelsen av att läsa en bok. […]Att dom kanske 

får lyssna på en bok. […]Dom får ju upplevelsen, de får nya ord och det är mycket som 

kommer in via själva läsandet där.
72

 

Pedagogiskt datorprogram 

Ett särskilt hjälpmedel som nämndes i ena fokusgruppen var dataprogrammet Lexia som 

användes för att eleverna med dyslexi ska få öva och bygga upp de svårigheter de har. 

Programmet ger eleven konkreta övningar för att arbeta med sina svårigheter. En lärare 

förklarar programmet som det mest omfattande för elever med just dyslexi. I programmet 
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finns det många olika hörövningar, läsövningar och stavövningar som övar upp just de 

svårigheter som varje enskild individ har. 

[…] finns det alltså skräddarsytt olika övningar där du får höra ordet, där du får skriva 

ordet osv. […] Övningar som är direkt anpassade just till dennes svårigheter […]. 

Läsplatta som verktyg 

Läsplatta var något som de båda grupperna tog upp som hjälpmedel. Läsplatta används i 

undervisning och enbart i undervisningssyfte. Erfarenheterna om att använda läsplattan som 

verktyg i skolan var nytt för den ena gruppen lärare då de nyligen köpt in en läsplatta som de 

laddat ner diverse program och hjälpmedel på som stöd. I den andra gruppen var det en av 

lärarna som var förtrogen med hjälpmedlet då hon låter en av eleverna i fyran använda den 

genomgående i skolan när eleven är i behov av den. Läraren berättar att denna elev har fått 

diagnosen dyslexi med grava svårigheter inom läs-och skrivutvecklingen. Stora svårigheter 

med avkodning då eleven ofta börjar läsa och ljuda bakifrån då läraren förklarar vidare att det 

är det eleven ser. Skrivningen är den delen som går något bättre. Eleven har haft det väldigt 

tufft och har vart väldigt motsträvig när det kommer till de teroeriska momenten. 

Motivationen till att öva och träna på läsning och skrivning har inte vart ett allternativ för 

eleven. Då läraren kom med förslaget av en läsplatta för elevens föräldrar införskaffades en 

läsplatta som enbart skulle användas i skolsyfte. Även då eleven tog med läsplattan hem var 

det läxor och övningar som var relaterade till skolan som fick göras. Enligt läraren har detta 

vart ett mycket stort steg till utveckling för denna elev då det finns både stödprogram för 

läsning och skrivning samt appar med övningar inom både svenska och engelska.
73

  

Och den här läsplattan har ju visat sig vara ett lyckodrag för där kan jag få, han vill ju

 inte sitta och läsa när de andra har lässtund och jättebra jag lägger in en app så han

 kan träna på läsningen då och då får han sitta och greja med appen istället under tiden

 som de andra läser.
74

 

Enkel teknik 

Mycket teknik används i de båda skolorna. Enligt lärarna så är tekniken till jättestor hjälp för 

dessa elever men då är det viktigt att de olika hjälpmedlen är enkla att använda och inte tar för 

stor del av deras koncentration. Från lärarnas erfarenhet har nämligen flera dyslektiker svårt 
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med koncentrationen.
75

 Att ha dubbeldiagnos som adhd och dyslexi är inte helt främmande 

säger lärarna i den ena gruppen men det är inte en självklar kombination. En lärare i samma 

grupp berättade att hon hade en elev som hade både adhd och dyslexi och när hon skulle 

använda sig av en läspenna, vilket är en penna som scannar in texten och läser upp texten 

högt, så var man tvungen att komma exakt på raden annars blev det konstig. Detta var 

prestigkrävande och koncentrationen försvann fort för eleven. Därför menar hon på att 

hjälpmedlen måste fungera på ett enkelt sätt.  Den andra lärare förklarar vidare på att det finns 

mycket hjälpmedel men att alla inte är lämpliga på den nivån som deras elever är på. Det kan 

funka bra för vuxna men i skolan är det viktigt att det är enkelt att använda.
76

  

 […] i skolan är det viktigt att det ska vara enkelt och använda och det ska vara 

någonting som stärker deras självständighet för att de inte ska bli beroende av andra och 

det ska vara lätt att lyckas. Det ska inte falla på att tekniken inte fungerar utan det måste 

fungera.
77

 

Analys  

Lärarana använder sig av digitala och tekniska hjälpmedel som strategi för att lärarana ser att 

det underlättar för eleverna i sin läs-och skrivutveckling. Men det gäller för lärarna att 

introducera in dessa tekniska hjälpmedel på ett bra sätt då bland annat Ingesson påpekar att 

elever känner sig förödmjukande när de får dessa hjälpmedel och har vägrat använda dem.
78

 

En lösning kan vara så som fokusgrupps 2 berättade att de gör på sin skola, att introducera 

och låta alla elever använda de program som finns tillgängliga på datorerna. Det innebär dock 

att det måste finnas tillgång till flera datorer per klass. 

Lärarna är medvetna om vilka svårigheter eleverna har. Genom att använda de olika digitala 

stödprogramen som låter eleverna stava korrekt, lyssna på texter och läsa i sin egen takt gör 

det eleverna mer delaktiga i sin egen utveckling samt ger stöd i de svårigheter dyslektiker har. 

Som Myrberg förklarar kan datorn ge elever med läs- och skrivproblem möjlighet att redovisa 

sina kunskaper utan att funktionshindret är i vägen.
79
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Fouganthine menar för att mer kognitiva funktioner ska få mer uttryck i läsprocessen bör 

avkodning- och ordigenkänningsförmågan vara automatiserad innan årskurs fem.
80

 

Dyslektiker som har just dessa svårigheter kan då få hjälp med dessa svårigheter genom att 

använda datorerna eller läsplattan dagligen vilket bidrar till att eleverna dagligen får tillgång 

till att se och läsa/lyssna fler ord än vad den gör utan dessa hjälpmedel. Då dyslektiker läser 

betydligt saktare än elever utan lässvårigheter har talsyntesen en betydlig påverkan på 

dyslektikers utveckling över lag.
81

 Eftersom att svårigheten med avkodning sänker lästakten 

och tar stor energi från eleven medverkar det till att eleven har svårare att få en förståelse för 

texten och eleven slutar att läsa för nöjes skull då det inte ger eleven någon stimulation.
82

  

Som både Föhrer, Magnusson och en av lärarna i grupp 2 nämner har inlästa böcker stor 

betydelse för själva läsupplevelsen som har en stor betydelse för elevens relation till lusten att 

läsa.
83

 Høien & Lundberg med flera påpekar att läsningen tar mycket tid och gör eleven mer 

trött och otålig. Det kan bidra till att eleven hamnar i en ond cirkel där eleven inte vill läsa och 

får inte den variation av text och repetition av ord som behövs för att skapa en automatisering 

av ord.
84

  Att använda hjälpmedelen så som talsyntes där eleven får lyssna på texter avlastar 

den mentalt krävande processen som avkodning innebär vilket gör att eleven kan fokusera 

mer på textens innehåll och utveckla både ordförråd och kunskapsmässigt. Fouganthine menar 

att studier har visat att upprepad läsning är ett sätt att träna automatisering och läsflyt men hur 

utvecklingen sker beror på hur mycket tid man lägger på läsningen.
85

 Att använda 

kompletterande hjälpmedel kan tolkas att vara ett sätt att låta eleven lyckas och skapa ett 

läsflyt för eleven utan att ta en massa energi men det är inget som explisit förbättrar elevens 

svårigheter att automatisera ord men bidrar till repeterande möte av orden.
86
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TEMA 2 - ICKE-MATERIELLA STRATEGIER 

Detta tema delades upp i kategorierna ”Instruktioner för alla”, ”Syftet med undervisningen” 

och ”Den lilla gruppen”. 

Instruktioner för alla 

Ger aldrig enbart skriftliga instruktioner. Utan man ger instruktioner muntligt, man ger 

dem skriftligit i form av ett papper eller i form av tavlan och gärna med bildstöd också 

så att man har alla med sig. Och det här är ju inte bara för dyslektiker.
87

 

En av grupperna nämner hur de använder olika strategier för att informationen ska gå ut till 

alla elever. Båda lärarna nämner hur de använder bilder som stöd för att eleverna ska hänga 

med i undervisningen. En av lärarna använder bland annat power point som stöd som eleverna 

får ta del av så att de kan följa med. Hon menar på att då behöver eleven inte fokusera på att 

anteckna utan fokusen ligger på att lyssna, att göra en sak i taget underlättar för dem. Den 

andra läraren nämner att alla genomgångar sker både muntligt, skriftligt och gärna med 

bildstöd för att få med alla elever. Hon påpekar att det är inte bara för dyslektiker utan är till 

fördel för alla elever.
88

 Film är också något som alla lärare använder som strategi för att 

eleverna ska få ta del av information både muntligt och bildligt.
89

  

Syftet med undervisningen 

Vidare menar lärarna på att det är viktigt att tänka på vad syftet med undervisningen är. Är det 

fakta och information eleven ska fokusera på eller är det skrivning och läsning.
90

 Lärarna 

påpekar att det är viktigt att tänka på vilken kunskap som ska bedömmas och vad eleven ska 

lägga fokus på beroende på vilket syfte lektionen har. Det påpekas flera gånger att eleverna 

bland annat får visa sina kunskap muntligt i stället för att skriva.
91

 I den andra gruppen 

nämner en av lärarna att hon har en lite grupp där hon lägger mycket fokus på att tala och 

förstå i stället för att läsa och skriva. Vidare nämner den andra läraren i gruppen att det inte 

ger eleverna något att sitta och stava glosor då det inte är meningsfullt för dessa elever.
92
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 Om det är ett SO-pass nej då […] behöver inte hon läs- och skrivträna som hon ska nu

 utan hon ska lära sig om SO. Det spelar ingen roll om hon läser texten själv.
93

 

 […] hjälpa till och stötta med läsningen när det inte är lästräning som ska göras.
94

 

[…]kunnat lyssna på texten och jag märker genast stor skillnad på lektionen när det 

handlar om att prata […] att kunna vara med i diskussionen vid det tillfället. Att det 

handlar inte så mycket om […] läst och tränat sin läsning utan det gör vi  i så fall på 

svenskan eller i något annat sammanhang.
95

 

Den lilla gruppen 

I båda fokusgrupperna nämndes att en liten grupp skapas för att lärarna ska få möjlighet att 

kunna stötta och hjälpa de elever som är i behov av extra stöd.
96

 Båda fokusgrupperna menar 

på att den lilla gruppen inte bildats enbart för elever med dyslexi utan även för elever med 

andra svårigheter som behöver den extra stöttningen i sin utveckling. Gruppen används över 

lag för de elever som har det svårt att prestera i stor grupp, svårt med koncentrationen och för 

att få extra träning. Två lärare använde den lilla gruppen i sin klass för de elever som inte 

riktigt hade knäckt läskoden än samt de som hade svårt för läsningen. Eleverna fick då extra 

stöd med läsningen eftersom de inte hängde med i samma ”tempo” som resten av klassen. 

Lärarana menade även på att den lilla gruppen skapar en trygghet som gör att eleverna vågar 

prestera.
97

 I helklass blir det ett omedvetet fokus på vem som kan läsa snabbast och trots att 

även elever med dyslexi kan läsa blir de osäkra och blockerade om de ska läsa inför klassen.
98

 

En annan lärare i den andra gruppen använde sin lilla grupp i engelskan för att eleverna 

behövde extra stöd och la upp undervisningen efter elevernas behov.
99

 Båda lärarana i de 

olika fokusgrupperna menade att de får möjlighet till att gå igenom texterna mer noggrant, 

eleverna kan läsa i sin takt eller att läraren läser högt och eleverna återberättar och får en 

bättre förståelse för vad texten handlar om och kan gå tillbaka i texten.
100
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[…] utav dem här fyra eleverna […] i den gruppen så är två, har två dyslexi men 

också lite koncentrationssvårigheter har nytta av att vara i en lite grupp och det 

gör ju att i den gruppen jobbar vi förstås med engelskan på ett helt annat sätt.101  

[…] jag har satt dom som har det svårast och läsa i en väldigt liten grupp så att

 de ska känna den tryggheten att vara i en lite mindre grupp.
102

 

Analys 

Lärarna använder olika strategier så som att ge samma information på olika sätt och genom att 

dela in klassen i grupper kan de både dyslektiker och elever med andra svårigheter. Lärarna är 

medvetna om att de måste anpassa undervisningen och använda olika arbetssätt för att 

information och fakta ska nå ut till eleverna som alla är olika. Som resultatet i Tjernbergs 

studie visar, gäller det att ta fasta på olika perspektiv av elevens förmågor, att en metod kan 

utgå från enskilda förmågor medan en annan kan utgå från elevens erfarenhetsvärld.
103

 

Lärarna nämner att de ger både muntliga och skriftliga instruktioner och genomgångar, men 

också instruktioner i form av bilder för att ge extra stöd för dyslektikerna i klassen men som i 

grunden gynnar alla elever. Ingvar nämner dock att alla elever får för lite instruktioner om hur 

de ska bära sig åt vid lösning av sina uppgifter. Han menar vidare på att det finns säkert 

många lösningar på varför det brister i instruktionerna men han syftar på att det är 

användningen av otydliga modeller för inlärning som sannaorlikt är den stora boven.
104

 

Nyström menar på att en del elever behöver förklaring i samband med kontexten i 

sammanhanget för att skapa en förståelse samt någon form av guidning för att underlätta det 

för elevens förståelse. Att endast förklara det muntligt innebär inte att alla elever förstår fast 

det sker via dialog mellan lärare och elever. Nyström menar vidare på att det är angeläget att 

läraren hör, ser eller på annat sätt och till sist är övertygad om att eleverna har förstått vad de 

ska göra.
105

 

Då lärarna förklarar vikten av att bestämma syftet med lektionen för elever med dyslexi, så att 

eleverna med dyslexi inte tror de blir bedömda på hur de presterar sin läs- och skrivutveckling 
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på varje lektion eller i varje text de skriver. Det tolkar jag som att lärarna har insikt och har 

förståelse för hur elever kan känna och vad ständigt misslyckande kan leda till som påföljd av 

denna känsla av att aldrig kunna prestera så att det ”duger”.
106

  

Tjernberg påpekar att när lärarna ger eleverna andra former av redovisningsmetoder så som 

muntligt ger det också eleverna en möjlighet att lyckas.
107

  Även för de elever som har det 

svårt att prestera och visa sina kunskaper i helklass får möjlighet till detta i en mindre grupp. 

Att använda den lilla gruppen är kanske inte ett sätt som passar alla då Ingessons studie visar 

att elever i de yngre åldrarna känner sig annorlunda vilket är en av orsakerna till dåligt 

själförtroende.
108

  Lika så att sätta dem i en mindre grupp utmärker och bekräftar att eleven 

behöver extra hjälp. Elevens känsla av att vara dum riskerar att bekräftas om eleven då sätts i 

en liten grupp. Lärarna menar på, för att utveckling ska ske behöver eleverna känna en 

trygghet i att blotta sina styrkor som svagheter vilket många har svårt att göra i stor grupp. 

Stadler lyfter fram att en liten grupp med bra dynamik kan bidra till att eleven inte känner sig 

ensam i sin situation.
109

  Skammen av att misslyckas gör att det låser sig för eleven och eleven 

har svårt att prestera fullt ut när den känner att alla förväntar att den ska misslyckas.
110

 Att ha 

en låg tilltro till sin egen förmåga kan vara en barriär för lärandet.
111

  

TEMA 3 – DIDAKTISKA STRATEGIER FÖR ELEVEN 

I detta tema delades upp i ”vi är olika”, ”känslan att få lyckas” och Föräldrarna. 

Vi är olika 

Båda fokusgrupperna la vikt vid att användning av hjälpmedel, både stödprogram på datorer 

och läsplattor samt tekniska hjälpmedel som innefattar bland annat själva datorn och 

läsplattan, blir ett så ”normalt” beteende som möjligt för eleven.
112

 Den ena gruppen menade 

på att det är viktigt att introducera dessa hjälpmedel som strategier för eleverna så tidigt som 

möjligt så att eleven vet hur de fungerar och de kan ta nytta av dem. Där av vikten också att 
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tala med klassen om att det inte är konstigt att använda dessa hjälpmedel.
113

 De båda 

fokusgrupperna menar på att använda hjälpmedel är som att använda sig av glasögon. En 

lärare förklarar det som att dyslexi är som att ha astma, inget man som individ kan hjälpa. För 

vissa tar det jättelång tid att lära sig cykla eller simma medan för vissa tar det längre tid att 

kunna läsa och skriva. Vidare menar läraren att det är viktigt att få eleverna att acceptera 

varandra och få förståelse för att alla elever behöver olika hjälpmedel för att klara av vissa 

saker. Läraren menar på att detta är viktigt för elevens självkänsla och utveckling då man i 

högstadiet vill sticka ut så lite som möjligt. Då är det viktigt att det inte är något konstigt i 

klassen eller gruppen och att inte enbart vissa elever får använda hjälpmedel i undervisningen 

utan att alla får tillgång till de hjälpmedel som finns och som kan komma dem till nytta.
114

  

Känslan av att få lyckas  

Flera lärare menar på att det är viktigt att eleven får känna att de lyckas och att de också kan 

åstadkomma något.
115

 Där av anpassade krav på elevens prestationer i form av produktion av 

text och mängden text som ska läsas.
116 

Den ena gruppen berättar hur eleverna kan få texter 

uppförstorade eller får en enklare text fast med samma innehåll.
117

 En lärare i den andra 

gruppen menar på att det är viktigt att eleven får känna att den också kan komma med idéer 

och få ner det skriftligt som de andra klasskamraterna trots att det kan behövas stöttning med 

själva skrivandet. En annan lärare i samma grupp nämner vikten av att eleven ska få känna sig 

nöjd och färdigt vilket innebär att en del arbetsuppgifter minskas.
 118

 Vidare menar en annan 

lärare att det handlar om elevens självförtroende och självkänsla som hänger ihop med 

självständigheten hos eleverna.
119

 

[…] att begränsa […] att inte behöva göra lika mycket kanske alla gånger och få känna

 sig nöjd och färdig. Att det måste få vara nog så viktigt.
120 

Föräldrarna 

En viktig faktor som tars upp i den ena fokusgruppen är vikten av att ha med sig föräldrarnas 

förståelse och använda dem som stöd och hjälpmedel. Föräldrarna behövs för att stötta eleven 
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och hjälpa till hemifrån med läxor och andra kompliterande övningar för att utveckla elevens 

kunskaper. En av lärarna menar på att skolan, föräldrarna och eleven måste ha ett sammarbete 

för att underlätta det så mycket som möjligt för eleven. Föräldrarana är även en källa av tips 

och idéer om hur dom stöttar sitt barn och vilka svårigheter som dom ser när läxorna ska 

göras.
121

 Den andra gruppen kommer också in på föräldrarna och menar också på att 

föräldrarna är ett viktigt stöd både för eleven och skolan. Föräldrarna får också slita med att 

lyssna på sitt barn som ska öva och läsa liten stund varje dag.
122

 Utan föräldrarnas stöd är det 

jättejobbigt för eleven menar samtliga lärare.
123

  

Att det är förbaskat viktigt att ha med sig föräldrarna här. […]vi måste

 hjälpas åt alla tre, skolan, föräldrar och elev, det måste bli en treangel.

 […] att föräldrarna hjälper till och förstår oss när vi säger, kan ni försöka

 jobba lite grann med honom när det gäller det här och stötta […] det

 måste vara en treangel som samspelar för att det gagnar eleven.
124

 

Analys  

Lärarna är medvetna om hur elevens svårigheter kan påverka elevens självförtroende och 

välmående. Lärarna ser även hur elevens självkänsla kan påverka elevens utveckling. 

Fouganthine menar också på att det är viktigt att eleven ska känna sig trygg och accepterad 

eftersom den är grunden för en lyckad utveckling.
125

  Att lärarna påpekar vikten av att sätta in 

tidiga insatser tolkar jag som att lärarna menar på att eleverna behöver dessa hjälpmedel för 

sin utveckling. För att eleven ska känna sig bekväm med att använda dem är det viktigt att 

skapa en klasskultur som visar på att vi är olika och det är okej.
126

 Stadler menar på att det 

svetsar ihop klassen och lägger en grund för medkänsla och förståelse.
127

 Då Ingessons studie 

visar att elever med dyslexi i många fall känner sig underlägsna och dumma är detta en viktig 

aspekt att ta upp i helklass och skapar denna känsla av tillhörighet och godkännande
128

. 
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Lika viktigt som att eleven ska känna att det är okej att ha svårt för att lära sig läsa är det att 

eleven får känna att den lyckas.
129

 Många dyslektiker upplever att de har låg kompetens både 

kunskapsmässigt och socialt.
130

  Lärarna påpekar att de har detta i åtanke genom att anpassa 

kraven så som att eleven får enklare texter med samma innehåll vilket innebär att läraren ger 

texter som eleven klarar av. Att ge eleven texter som den kan klara av bekräftas känslan av att 

lyckas. Genom att låta eleverna lyckas slipper eleverna känna allt för stor frustration och 

misslyckade som Ingesson visar i sin studie att eleverna gör under de först åren i skolan.
131

 

Men det handlar inte om att eleverna ska få ”lätta” uppgifter utan att de ska få uppgifter som 

inte är omöjliga för dem. Som i Tjernbergs studie visar det sig att lärarna arbetar efter att ge 

eleverna utmaningar oavsett vilken nivå de ligger på. Det innebär att uppgifterna ligger på 

gränsen av vad de klarar av men med stöd för att klara av att lösa med.
132

 

Lärarna använder även föräldrarna som strategi då föräldrarna är en viktig del av elevens 

utveckling och välmående.
133

 Då eleven har det extra tufft i skolan och är medveten om det 

menar lärarna på att stödet hemifrån är en viktig del för att utvecklingen ska gå i rätt riktning. 

Detta grundas även i läroplanen som menar på att det är viktigt att skolan och hemmet har ett 

sammarbete för elevens trygghet och självkänsla då den personliga tryggheten grundas i 

hemmet.
134

 Ingesson menar vidare på att de dyslektiker som har en god relation med sina 

föräldrar har en bättre inställning till skolan än de dyslektiker som inte får stöd hemifrån.
135

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier lärare i årskurs 3-5  använder för att stötta 

och nå elever med dyslexi i undervisningen.  Min studie visar att lärarnas samtal kring vilka 

strategier de använder kretsar mycket om att förebygga elevernas svårigheter och ge eleverna 

självförtroende och motivation för att undvika den så kallade onda cirkeln. Strategierna är 

bland annat i form av pedagogiska insatser så som olika sätt att ge ut information, olika 

redovisningsformer och liten grupp. Lärarna berättar hur viktigt det är med olika 

genomgångsformer så som att ha genomgång skriftligt, muntligt och stötta med bilder. För att 
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få med alla olika elever och ge dem en möjlighet att få en uppfattning av vad som förväntas 

av dem. Att dela in klassen i mindre grupper förekommer som strategi för att fånga upp 

eleverna som behöver extra stöttning dels på grund av sina läs-och skrivsvårigheter men även 

för elever med annan typ av stöttning. Det ger eleverna fler möjligheter att skapa förståelse 

och förmågan att ta in kunskap. Den lilla gruppen kan även bekräfta att eleven behöver extra 

hjälp då forskning har visat att elever känner skam när de ska gå iväg för att få extra stöd 

samtidigt kan den även ge eleverna en trygghet och känslan av att de inte är ensamma i sin 

situation. 

Många strategier kretsade mycket kring kompensatoriska hjälpmedel så som olika 

stödprogram. De hjälpmedel som används är tekniska hjälpmedel i form av datorer och 

läsplattor som bland annat innehåller stödprogrammen talsyntes, stavningsprogram samt 

möjligheten att scanna in alla möjliga texter för att få dem upplästa. Stödprogrammen används 

i syfte att stötta eleven i de svårigheter denne hamnar i då den primära svårigheten, 

avkodningen, inte har automatiserats samt den sekundära svårigheten, läsförståelsen som 

försvåras då det blir svårt för eleven att förstå innehållet av texten eftersom stora delar av 

tankevärksamheten går till att avkoda orden. Dessa hjälpmedel underlättar det för eleverna i 

sin läs- och skrivutveckling vilket innebär att eleverna ges möjlighet att lyckas med stavingen, 

läsningen och bli mer delaktig i sin egen utveckling. Dock gäller det att introdusera 

hjälpmedlen på ett positivt sätt för att eleven inte ska känna sig förödmjukad inför sina 

klasskamrater.  

Slutligen visade resultatet att lärare beskriver strategier som innefattar elevens välmående. 

Forskning har visat på att många elever med dyslexi har upplever mycket frustration och 

förödmjukelse på grund av sina svårigheter vilket sänkt elevens självförtroende. Lärarana 

använder sig av strategier så som föräldrarnas stöd, att skapa en klassrumskultur där det är 

okej att vara olika samt att låta eleven få känna att den lyckas för att behålla eller höja elevens 

självförtroende.    
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DISKUSSION 

Lärarna berättar under intervjuerna att elever med dyslexi är i behov av olika former av 

stöttning i undervisningen. Lärarna erbjuder alltså hjälpmedel som kan kompensera elevens 

svårigheter.
136

 Lärarna kallar detta för kompensatoriska hjälpmedel. De strategier lärarna 

främst använder sig av och erbjuder eleverna är olika digitala hjälpmedel. Kunskap kring 

olika digitala hjälpmedel som kan användas som stöd för lärande menar Tjernberg att det 

visar på en medvetenhet och en yrkesskicklighet bland lärarna då det innebär att de använder 

olika arbetssätt för att möta den variation av förutsättningar hos eleverna.
137

 Oavsett hur stor 

yrkesskicklighet lärarna har visar det sig också i intervjuerna att tillgång till kompensatoriska 

hjälpmedel är en resursfråga. Den ena skolan hade större resurser i form av teknik och annat 

material medan den andra hade något sämre urval. 

Dock är det inte enbart materiella resurser som påverkar dyslektikers skolvardag. Det visar sig 

även att det finns andra strategier för lärande bland lärarna. Lärarna beskriver exempelvis 

vikten av vad som bedöms vid varje lärsituation. Är det ett SO-pass eller är det läs och 

skrivträning som bedrivs. Detta borde vara en viktig del i lärarnas planeringsarbete då en elev 

med dyslexi inte bör behöva läs och skrivträna under ett pass då fokus ligger på elevens 

faktakunskaper i ett visst ämne. Bland annat kompenserar lärarna undervisningssituationer 

genom att kunskap kan redovisas i olika former och inte enbart genom läsning eller skrivning 

utan genom att addera exempelvis bilder till en text eller anpassar gruppstorleken. Dessa 

strategier ger eleverna fler möjligheter att skapa förståelse och förmågan att ta in kunskap. 

Tjernbergs avhandling visar bland annat att en framgångsrik läs- och skrivundervisning 

behöver ske i både skriftliga och muntliga sammanhang vilket är en viktig komponent som 

visar lärarens undervisningsskicklighet.
138

    

Exleys studie visar att elever fått en bättre känsla inför skolan och även bättre skolresultat 

efter att de hittat sina personliga inlärningsstilar.
139

 Lärarna i fokusgrupperna erbjuder sina 

elever att prova sig fram och hitta sin egen inlärningsstil. Lärarna menar att en viktig faktor 

för framgång i skolan är att elever får känna att de lyckas. För att en elev ska lyckas behöver 

den ha en god självkänsla. Genom att lärarna ger elever strategier som gör att de självständigt 
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kan klara av sin skolgång ger de dem självförtroende och välmående. Lärarna är enade om 

vikten av att eleverna ska lyckas i skolan och därmed må bra. De jobbar därför inte bara med 

varje enskild utan även med hela gruppens inställningar till olikheter vilket innebär att lärarna 

följer de riktlinjer som beskrivs i läroplanens värdegrundsdel.
140

  

Många svårigheter som eleverna med dyslexi har ser lärarna även i andra elever utan diagnos. 

Att som lärare ha ett utbud av strategier för lärande underlättar för elever i svårigheter. Det 

förekommer ingen malla för hur undervisningen för en dyslektiker bör se ut. Lärarna måste 

utgå från varje enskild individs behov, därför erbjuds ofta hjälpmedel till alla vilket också för 

med sig en chans för alla att lyckas.  

En chans som inte enbart hänger på lärarens erfarenheter och kunskaper eller skolans resurser, 

utan även på samhällets strukturer. Enligt lärarna och även forskare tar elever med dyslexi 

längre tid på sig att lära sig att läsa och skriva.
141

 Vi har en bestämd tid på oss att ta oss 

igenom svensk grundskola. En tid som kanske inte är anpassad för elever som tar mer tid på 

sig eller som får sitt rätta stöd allt för sent.  

De frågor som kommit upp under studiens process är om eleverna själva upplever att de 

strategier som lärarna använder för att uppmuntra och stötta eleven i sin utveckling får deras 

självförtroende att växa. Då elevens syn på sig själv och prestationsförmåga har betydelse för 

elevens utveckling och lärande är det intressant att får veta mer om hur elevens syn på sitt 

eget lärande samt hur omgivningen så som lärare, föräldrar, klasskamrater påverkar elevens 

utveckling.  
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 BILAGOR 

Bilaga 1  

Kvalitativ intervjustudie om vilka strategier/metoder lärare använder för att stötta 

elever med Dyslexi. 

 

Jag heter Malin och är inne på min sista termin på lärarutbildningen och skriver nu mitt 

examensarbete. Examensarbetet handlar om lärares strategier och metoder för att stötta elever 

med dyslexi. Jag söker verksamma grundskolelärare med erfarenheter av att ha elever med 

Dyslexi i sina klasser till min intervju. 

Materialet till uppsatsen kommer att samlas in genom gruppintervju. Gruppen kommer att 

bestå av pedagoger på din skola. Tiden som beräknas för diskussionen är 60-90 minuter. Tid 

och plats för planerat möte kan anpassas efter era önskemål.  

Samtalet kommer att spelas in och ni kommer alla att vara avidentifierade i mitt vidare arbete 

med materialet. Även de elever som möjligen kommer upp i diskussionen ska vara anonyma 

och jag vill att ni inte nämner namn utan fokuserar på erfarenheter och situationer. Om namn 

förekommer kommer jag att ta ansvar för att bevara sekretessen, enligt lag om Sekretess. 

Skulle du vilja delta i min studie? 

Vid intresse eller eventuella frågor kontakta 

Student: 

Malin Högvall 

malin.hogvall@gmail.com 

  

Tack för visat intresse! 
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Bilaga 2 

Följande kom-ihåg-punkter för hjälp vid fokusgruppsintervju ur Forskningsprocesser av 

Olsson och Sörensen. 

 Hälsa välkommen. 

 Introducera undersökningsledaren/moderatorn och 

medhjälparen/observatören sam deras position och berätta om den 

organisation/institution som står bakom 

forskningsprojektet/utvärderingen.  

 Introducera fokusgruppsdeltagarna för varandra, om de önskar detta. 

Vill deltagarna vara anonyma måste de få vara det. 

 Beskriv kor om mål och syfte med studien. 

 Informera om moderatorns roll, nämligen att hålla diskussionen 

fokuserad på det aktuella ämnet.  

 Informera deltagarna om att det är fria att tala när de har något att 

säga. 

 Föreslå att deltagarna talar en efter en och verkligen ger uttryck för 

sina åsikter, vilket skapar utrymme att skillnader i uppfattningar om 

det aktuella ämnet. 

 Uppmuntra deltagarna att vara ärliga med det de säger. 

 Försäkra deltagarna om konfidentialitet och anonymitet vid 

rapportering av insamlade data.  

 Fråga om någon vill dra sig ur gruppen. 

 Börja med enkla övergripande frågor, och aktualisera känsligare, 

svårare frågor mot slutet av gruppsamtalet.  

 Summera vad som kommit fram under intervjun, och fråga eventuellt 

efter fler detaljer och preciseringar.  

 Tacka för medverkan.  
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Bilaga 3 

Fokusgruppsintervju 1 

Vilken kunskap har du om Dyslexi? Diskutera era erfarenheter av vad det är för något. 

Har du tidigare haft barn med Dyslexi?  Beskriv elevens problem och vilka steg som 

togs för att hjälpa eleven.  

- Vilka steg togs för att hjälpa eleven? 

o Vilka hjälpmedel användes? 

- Hur arbetade ni för att förbättra elevens situation? 

- Hur upplevde du att detta fungerade? Ge exempel 

o Hur förändrades situationen för eleven? 

o Hade samma metod kunnat fungera på andra elever eller var den 

specifikt anpassad för eleven? 

o Hur skulle eleven i detta fall kunnat ha hjälpt bättre? 

- Finns de fler fall där ni arbetat likanande eller fall där ni arbetat annorlunda? 

Vad är en strategi - metod? Diskutera 

- Vilka metoder har du kunskap om? 

Vilka strategier - metoder använder du? (utifrån era erfarenheter) 

- Är det ett fungerande sätt? (Utifrån dig som pedagog/eleven).  

- Tankar om hur det kan förbättras.  

Fokusgruppintervju 2 

Vilka strategier anvender ni? 

Vilka tycker ni fungerar? 

Ser ni utveckling hos eleverna vid användning av dessa strategier? 

Vilka metoder använder ni vid läs-och skrivundervisning eller inlärningsmetoder anser 

ni främjar elever med dyslexi?  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jag som har skrivit denna uppsatsen
heter Malin Högvall och är lärare för
grundskolans tidigare åldrar och har
fördjupat mig inom lärares strategier
kring elever med dyslexi i praktiken.


