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ABSTRACT 

Magnus Holm & Madelen Thoresson 

 
AAlltteerrnnaattiivvaa  vveerrkkttyygg,,  eetttt  nnyyttäännkkaannddee  ii  ddiiggiittaall  ffoorrmm  
En studie om vilka alternativa verktyg och metoder pedagoger använder i sin undervisning med 
elever i dyslektiska svårigheter samt vad det är som kan påverka pedagogernas val av 
alternativa verktyg och metoder. 
  
Alternative tools, an innovative thinking in digital form 
A study about which alternative tools and methods teachers use in their education with pupils in 
dyslectic difficulties and what can affect teacher’s choice of alternative tools and methods. 

Antal sidor: 37 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på vilka alternativa verktyg och metoder pedagoger 

använder i sin undervisning med elever i dyslektiska svårigheter samt vad det är som kan styra 

pedagogens val av alternativa verktyg och metoder. Vi valde att göra en kvalitativ studie, där 

vi har intervjuat sju pedagoger. Vårt resultat av intervjuerna har visat att de mest 

förekommande alternativa verktygen är datorn, scanner, talande tangentbord, talsyntes, 

avkodningsövningar, Lexia och minneslekar. De metoder som är mest förekommande i 

undervisning med elever i dyslektiska svårigheter är Rydaholmsmetoden och att arbeta med 

elevens självbild. Våra intervjuer har även visat att det är pedagogens kompetens och intresse, 

specialpedagogens/speciallärarens val av alternativa verktyg och metoder samt skolans resurser 

som styr valet av de alternativa verktyg och metoder som används i undervisningen. 
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1. INLEDNING 

I skolan möter vi som pedagoger elever med olika förutsättningar och behov. Det är vår 

uppgift att på bästa sätt försöka möta dessa elever. Enligt Ingvar och Eldh (2008) behöver 

varje människa en bra läs- och skrivförmåga för att klara sig i dagens samhälle. Genom att 

tidigt sätta in adekvata pedagogiska åtgärder och hjälpmedel kan man mildra effekterna av 

dyslexi. Om man inte sätter in åtgärder förvärras de svårigheter eleverna. 

 
One of the most important factors for the prevention and treatment of reading difficulties is to 

provide the teacher students with sufficient knowledge about reading and reading difficulties. 

(Høien m.fl. 1999:40) 

 

Syftet med vårt arbete är att genom intervjuer ta reda på vilka alternativa verktyg och metoder 

pedagoger, specialpedagoger och speciallärare använder i sin undervisning med elever i 

dyslektiska svårigheter, samt vad det är som kan påverka pedagogers val av alternativa 

verktyg och metoder. Vi har valt att fokusera oss på pedagoger som arbetar med årskurs 4-6.  
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1.1 Begreppsdefinition 

Begreppet dyslexi kommer från grekiskan och betyder svårigheter med ord (Gustafson, 2009). 

Enligt Ingvar & Eldh (2008) blev dyslexi accepterat som ett funktionshinder år 1990 i 

Sverige. Høien & Lundberg (1999) definierar dyslexi som följande: 

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först tillkänna som svårigheter med att uppnå 

en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig 

rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 

genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande 

även om läsning efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en 

mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta 

område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. 

(Høien & Lundberg, 1999:20-21) 
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2. BAKGRUND 

Här kommer vi att beskriva vad styrdokumenten säger om skolans och pedagogernas ansvar. 

Vidare kommer vi att skriva om orsakerna till dyslexi, de dyslektiska svårigheterna och hur 

dessa svårigheter påverkar elevers läs- och skrivförmåga. Vi kommer även att skriva om de 

åtgärder, alternativa verktyg och metoder som man kan använda sig av i sin undervisning med 

elever i dyslektiska svårigheter. Sedan kommer vi skriva om hur elevers självbild och 

motivation kan påverkas. Vi kommer även beröra de könsskillnader som eventuellt finns och 

pedagogernas ansvar. Begreppet pedagoger används när vi menar både lärare, speciallärare 

och specialpedagoger. 

 

2.1 Styrdokumenten 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 

står det att skolans värdegrund och uppdrag är att utforma undervisningen så att den är 

anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska således utgå från 

elevens bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper och den ska även främja elevens 

fortsatta kunskapsutveckling. Enligt skolans värdegrund och uppdrag har verksamheten ett 

särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå målen av olika anledningar. Detta medför 

att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever. Varje elev ska få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och att få tilltro till sin egna språkliga förmåga genom att 

samtala, läsa och skriva. Alla elever har rätt att få utvecklas, känna glädjen av att växa och att 

få uppleva den känsla av välbehag som det ger när man gör framsteg och övervinner sina 

svårigheter. Det står även att skolan ska sträva efter att skapa vilja och lust att lära.  

 

Under mål och riktlinjer i Lpo 94 står det att skolan ska sträva efter att alla elever ska få 

utveckla sitt egna sätt att lära och att de utvecklar tillit till sin egen förmåga. Alla som arbetar 

i verksamheten ska uppmärksamma och hjälpa elever i dyslektiska svårigheter som är i behov 

av särskilt stöd. I grundskoleförordningen (1994) står det att pedagogerna på skolan ansvarar 

för att vidarebefordra uppgifter om en elev kan vara i behov av särkilt stöd. Stödundervisning 

ska ges om det misstänks att en elev inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i 

årskurs tre, fem och nio. Specialpedagogiska insatser ska ges till elever i dyslektiska 

svårigheter som är i behov av särskilt stöd. I första hand ska stödundervisningen ske inom den 

klass som eleven går i.  
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I Lpo 94 står det att lärarens uppgift är att utgå från varje elevs förutsättningar, behov, 

erfarenhet och tänkande. Läraren ska handleda, stimulera och ge särskilt stöd till de elever i 

dyslektiska svårigheter. Pedagogen ska organisera undervisningen så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling samt stärka elevens vilja att lära och skapar tillit till sin 

egen förmåga.  

 

2.2 Orsaker 

Dyslexi beror på att vissa förhållanden i hjärnans sätt att behandla den språkliga processen 

inte fungerar optimalt. Den neurologiska orsaken till dyslexi handlar om att man har inte har 

en normal asymmetri mellan vänster och höger hjärnhalva (Stadler, 1994). Det är den vänstra 

hjärnhalvan som normalt dominerar när det gäller språket. De flesta av hjärnans språknätverk 

förskjuts till vänster hjärnhalva under barn- och ungdomsåren. Hos personer som har 

dyslektiska svårigheter sker inte denna förskjutning (Ingvar & Eldh, 2008).   

Flera av språkets främre nätverk finns i vänstra hjärnhalvan. Här sitter bland annat Brocas 

område, som producerar språk både muntligt och vid läsning. Det finns två bakre nätverk, det 

ena sitter på gränsen mellan tinningloben och hjässloben. Här sker analys och förståelse av 

ord. I det andra bakre nätverket som sitter mellan nackloben och tinningloben finns 

ordformsområdet. Detta område är av största vikt för ordavkodningen och för att man ska 

kunna läsa flytande. Personer som har dyslektiska svårigheter har en nedsatt funktion i de 

bakre nätverken i hjärnan. Det har även visat sig att det finns förändringar i de främre 

nätverken i hjärnan, speciellt i Brocas område (Ingvar & Eldh, 2008).   

Flertalet studier har visat att dyslexi till viss del är ärftligt. Med detta menar Andersson m.fl. 

(2006) att barn ärver de genetiska förutsättningarna att utveckla dyslexi. Även Svensson 

(2009) skriver att många studier har visat att dyslexi är ärftligt.  

 

2.3 Dyslektiska svårigheter 

Dyslektiska svårigheter består främst av en bristande fonologisk medvetenhet i språket 

(Olofsson, 2009). Fonologisk medvetenhet innebär att man vet hur språkljud (fonem) och 

bokstäver (grafem) hänger ihop (Ericson, 2007). Detta är en förutsättning för att eleven skall 

kunna "knäcka läskoden" (Andersson m.fl. 2006).  
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När elever har ”knäckt läskoden” har de förstått den alfabetiska principen, som innebär att 

varje bokstav har ett eller två språkljud beroende på om det är en konsonanter eller en vokal 

(Taube, 2007). Genom att "knäcka läskoden" kan man automatiskt översätta bokstäverna till 

talspråksljud (Andersson m. fl. 2006).  

 

Eftersom personer i dyslektiska svårigheter har svårt med den fonologiska förmågan får de 

ägna sin koncentration till att avkoda ord istället för att koncentrera sig på vad som står i 

texten (Ingvar & Eldh, 2008). Detta gör så att läsförståelsen blir lidande (Kere & Finer, 2008). 

För att avkodningen ska kunna avlasta arbetsminnet krävs det att den fonologiska förmågan 

automatiseras (Ingvar & Eldh, 2008). På grund av detta har elever i dyslektiska svårigheter 

även problem med sitt arbetsminne. Arbetsminnet gäller förmågan att ha kvar information i 

minnet medan man gör något annat (Andersson m.fl. 2006). Detta är även något som Catts & 

Kamhi (2005) kommer fram till när de beskriver hur personer med lässvårigheter har problem 

med det fonologiska minnet och dess förmåga att förvara språklig information. 

 

Den fonologiska medvetenheten påverkar även stavningen. Det finna två strategier för att 

skriva. Den ortografiska strategin går ut på att man har lagrat ordet som en ordbild i sitt minne 

och den fonologiska strategin går ut på att man lyssnar sig fram till ordets stavning. Eftersom 

svenskan inte är ljudenlig krävs det att man använder båda strategierna vid stavning. Personer 

med dyslektiska svårigheter har svårt med den fonologiska strategin, då de är osäkra på 

bokstävernas form och ljud (Stadler, 1994).  

 

2.4 Läs- och skrivinlärning 

Läsning består av avkodning och förståelse. Den fonologiska medvetenheten är en 

förutsättning för att kunna avkoda ord. Avkodning innebär att man kan läsa/ljuda bokstäver 

till ord. För att få flyt i sin läsning måste ordavkodningen automatiseras. Detta är även en 

förutsättning för att utveckla en god läsförståelse (Stadler, 1998). Läsinlärningen har enligt 

Høien och Lundberg (1999) fyra faser. Dessa är pseudo-läsning, logografiskt-visuell läsning, 

alfabetisk-fonemisk läsning samt ortografisk-morfemisk läsning. Eftersom elever i dyslektiska 

svårigheter har svårt med den fonologiska förmågan har de också svårt med den alfabetisk-

fonemiska läsningen. Denna fas innebär att man ljudar varje bokstav i ett ord. Detta kräver att 

man kan kopplingen mellan bokstavens språkljud (fonem) och bokstavens form (grafem).  
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Enligt Svensson (2010) påverkas läsningen av elevens fonologiska och ortografiska förmåga, 

men även deras självbild, motivation och självinsikt.  För att utveckla elevens avkodning kan 

man träna upp deras förmåga med hjälp av datorbaserade träningsprogram och med hjälp av 

alternativa verktyg. Svensson (2010) tog upp en liknelse mellan elever som har synfel och 

elever i dyslektiska svårigheter. Svensson (2010) menade att likaväl som elever med synfel 

har glasögon, ska elever i dyslektiska svårigheter ha tillgång till alternativa verktyg.  

 

Skrivinlärningen följer samma faser som läsinlärningen. Eftersom skrivutvecklingen är 

beroende av läsutvecklingen har elever i dyslektiska svårigheter även svårt med sin 

skrivinlärning. I den alfabetisk-fonemiska fasen sker vanligtvis en analys av ordets fonem 

(språkljud). Även om barnet oftast fortfarande använder sig av versaler sker skrivningen i 

huvudsak ljudenligt. Dock utan att tänka på skriftspråkets regler. Barnen blir även 

uppmärksammade på att ett och samma fonem kan ha olika stavningar. I denna fas lär de sig 

också att vissa bokstavskombinationer är vanligare än andra. Ytterligare ett kännetecken för 

denna fas är att barnen bara skriver en del av de bokstäver som ordet består av. Det är 

vokalerna som brukar utelämnas, eftersom konsonanter är mer informationsbärande (Høien & 

Lundberg, 1999).  

 

Elever i dyslektiska svårigheter har även svårt för den ortografisk-morfemiska fasen. I denna 

fas börjar barnens skrivning närma sig så som vana personer använder sin skrift. Barnen har i 

denna fas en automatiserad skrivning. De uppmärksammar morfemen vid sin stavning. 

Morfem är minsta betydelsebärande enhet. Till exempel ordet brandbil består av två morfem, 

brand och bil. Ett annat exempel är bilen, som också har två morfem. Bil och –en. Deras 

"ordlexikon" är väl utvecklat. ”Ordlexikon” är ord man har i minnet, som man har läst 

upprepade gånger. De barn som har dyslektiska svårigheter uppnår inte denna fas fullt ut 

(Høien & Lundberg, 1999).  

 

Enligt Lev Vygotskij är kommunikation språkets viktigaste funktion, eftersom det är ett 

socialt redskap. Språket spelar en viktig roll i samhället då vi genom språket delar och 

utvecklar normer, idéer, tankar, kunskap, erfarenhet, traditioner och värden (Øzerk, 2008).  
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2.5 Åtgärder 

Enligt Høien och Lundberg (1999) har forskning visat på att elever i dyslektiska svårigheter 

har nytta av tidig identifiering, tidiga åtgärder, fonologisk träning, ”direkt” undervisning, 

multisensorisk träning, behärskande, automatisering samt en god inlärningsmiljö.  

 

Høien och Lundberg skriver att elever lätt kan tappa tron på sin egen förmåga till inlärning 

om inte pedagogen uppmärksammar elevens svårigheter. Vidare kan eleven utveckla en 

negativ inställning till skolan. Kere och Finer (2008) tar också upp vikten av att tidigt sätta in 

adekvata pedagogiska åtgärder och hjälpmedel.  

 

Eftersom den största svårigheten för elever i dyslektiska svårigheter är den fonologiska 

medvetenheten, behövs träning för att öva upp denna förmåga. För att kunna läsa flytande 

krävs det att ordavkodningen automatiseras. En förutsättning för att kunna automatisera 

ordavkodningen är att man har en god fonologisk förmåga (Høien & Lundberg, 1999).  

 

”Direkt” undervisning innebär att läraren måste vägleda eleven genom undervisningen, 

upprätthålla elevens intresse samt deras koncentration. Elever i dyslektiska svårigheter måste 

även få längre tid på sig för att genomföra olika moment i undervisningen. Høien och 

Lundberg (1999) skriver att detta inte alltid kan uppnås i klassrummet, utan de behöver även 

specialundervisning.  

 

Multisensorisk stimulering innebär att undervisningen stimulerar flera sinnen vid inlärning. 

De sinnen som enligt Høien och Lundberg (1999) stimulerar vår inlärning är det auditiva 

sinnet (hörseln), det visuella sinnet (synen), det kinestetiska sinnet (kroppsliga rörelser) och 

det taktila sinnet (känseln). Stadler (1998) skriver att vi lär oss genom våra sinnen. Våra 

sinnesintryck och associerande handlingar och tankar hjälper till att befästa våra kunskaper.   

 

Progressionen i klassrummet styrs vanligtvis av när läraren anser att majoriteten av eleverna i 

klassen kan behärska undervisningsmomentet. Elever i dyslektiska svårigheter får inte 

chansen till att nå behärskningsnivån, som innebär att de kommer att minnas de förvärvade 

färdigheterna eftersom de behöver mer tid till inlärning än andra elever. Många elever i 

dyslektiska svårigheter hamnar efter i skolan på detta sätt. Enligt Høien och Lundberg (1999) 

kan detta leda till att eleven till slut undviker att läsa och skriva. Det krävs då att läraren har 

tålamod, inlevelse samt förståelse för eleven.  
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Det är viktigt att läraren väcker elevens intresse genom att göra undervisningen rolig, så att 

eleverna blir motiverade till att läsa och skriva. Det är också viktigt att få eleven att tro på sig 

själv. Enligt Föhrer och Magnusson (2003) behöver elever individuellt utformat stöd som de 

får i en positiv miljö. Även om alla elever får undervisning i samma moment är det viktigt att 

elever i dyslektiska svårigheter får mer träning i fonologiska färdigheter, ordavkodning och en 

mer lärarstyrd undervisning.  

 

Jacobsson och Svensson (2007) tar också upp olika åtgärder som pedagoger kan använda i 

undervisning med elever i läs- och skrivsvårigheter. De delar upp åtgärderna i tre olika 

rubriker. Dessa är förutsättningar/förebygga, övning/träning och kompensation. Under den 

första rubriken förutsättningar/förebygga ingår att arbeta med elevens självbild och 

motivation. Enligt flera studier har elever med läs- och skrivsvårigheter ofta en låg självbild. 

Däremot har det kommit fram ur en annan studie att elevens självbild är förknippat med det 

klimat som råder på skolan och inte de svårigheter eleven har. Jacobsson och Svensson (2007) 

definierar självbild som en inre tydlig identitet, att man vet vem man är, vad man vill samt 

vad man står för. Enligt Jacobsson och Svensson (2007) är det av yttersta vikt att få en tidig 

diagnos samt att ha väl utbildade lärare för att en elev ska behålla en positiv självbild.  

 
Learning also critically depends on the teacher's ability to motivate and create a positive learning 

environment... 

(Høien, 1999:40)  

 

Motivationen påverkar elevens vilja att öva och träna på sina svårigheter. Språkutveckling och 

fonologisk medvetenhet ingår också i den första rubriken förutsättningar/förebygga. I den 

andra rubriken, övning/träning ingår automatisering av elevens läsning och skrivning samt 

förbättring av elevens läsförståelse. Den sista rubriken är kompensation, som handlar om 

användningen av tekniska hjälpmedel och att få ett accepterande förhållningssätt till sina 

svårigheter, som innebär att eleven kan acceptera sina svårigheter med att läsa och skriva 

(Jacobsson & Svensson, 2007).  

 

 

 

 

 

13 
 



2.6 Alternativa verktyg och metoder 

Förut använde man begreppet kompensatoriska hjälpmedel. Detta begrepp används inte idag 

då det syftar på att kompensera, ersätta elevens brister. Eftersom begreppet utgår från att 

eleven har en brist som måste kompenseras uppfattas detta begrepp som negativt (Jacobsson 

& Svensson, 2007). Idag talar man istället om alternativa verktyg som syftar till att både 

utjämna och träna de svårigheter eleven har (Svensson, 2010).  

 

Forskningen inom alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter är begränsad, 

eftersom den forskning som har gjorts är gjord på ett mindre antal elever. Däremot har 

forskning visat att den vanligaste teknik skolor använder sig av är datorn. Det finns en hel del 

datorprogram som elever i läs- och skrivsvårigheter kan använda sig av, både program som 

hjälper eleven att utjämna sina svårigheter och program som tränar deras svårigheter.  

 

Den forskning som har gjorts tyder på att elever upplever att alternativa verktyg hjälpte dem i 

deras skolarbete. Bäst effekt fick de hjälpmedel som eleverna kunde använda i skolan såväl 

som i hemmet. Även lärare har upplevt att de fick bättre förutsättningar att möta elevernas 

behov genom att låta eleverna använda alternativa verktyg. Det har dock visat sig att 

pedagogen behöver både utbildning och handledning för att kunna använda de alternativa 

verktygen korrekt (Jacobsson m.fl. 2009).  

 

Lärarens kunskaper om de alternativa verktyg som eleven använder har stor betydelse för hur 

de kommer att användas av eleverna. Det är också viktigt att eleverna får lära sig att använda 

de alternativa verktygen i meningsfulla sammanhang (Föhrer & Magnusson, 2003). De 

alternativa verktygen har olika syften och därför måste man veta vilka mål som ska uppnås för 

att kunna välja rätt hjälpmedel (Jacobsson m.fl. 2009). Detta är även något Föhrer och 

Magnusson (2003) tar upp. Kunskap hos pedagoger är en förutsättning för att man ska kunna 

arbeta med alternativa verktyg (Jacobsson & Svensson, 2006).   

 

Alternativa verktyg kan hjälpa en individ att kringgå sina svårigheter för att de ska kunna visa 

sina kunskaper, men även för att kunna utnyttja sin fulla intellektuella förmåga. Alternativa 

verktyg kan även vara ett pedagogiskt redskap som används för att elever ska kunna träna på 

de förmågor de har svårigheter med. Avsikten med alternativa verktyg kan vara att ersätta 

eller utjämna funktionsnedsättningen hos en person som har ett funktionshinder.  
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Alternativa verktyg bör vara en integrerad del i skolarbetet och den ska utformas efter elevens 

behov (Föhrer & Magnusson, 2000).  

 

Vid samtal med fil. dr. Idor Svensson (2010), forskare inom pedagogik och psykologi vid 

Linnéuniversitetet redogör han fyra olika metoder för att underlätta undervisningen med 

elever som har dyslektiska svårigheter. Dessa fyra metoder är användning av alternativa 

verktyg, användning av datorbaserade träningsprogram, arbete med elevens självbild och 

motivation samt deras självinsikt. Enligt Svensson, som gjort flera studier kring alternativa 

verktyg, behövs en kombination av både användning av alternativa verktyg och datorbaserade 

träningsprogram.  

 

Enligt Rydaholmsmetodens hemsida syftar metoden till att automatisera avkodningen. Det är 

tänkt att metoden ska vara ett eget arbetsmoment i läsinlärningen. Arbetspassen som består av 

kortare pass, max 20 minuter långa ska ske i samspel mellan pedagog och elev. Dessa 

arbetspass ska genomföras minst två gånger i veckan. Vid passen ska pedagogen arbeta med 

en elev åt gången. Eleven kommer tillsammans med pedagogen att läsa listor av ord som är 

bekanta för eleven. Det är pedagogen som leder arbetet. Avsikten med ordlistorna är att arbeta 

med ord som pedagogen vet att eleven kan avkoda. Dessa listor av ord kommer eleven att få 

läsa vid varje arbetspass, för att de ska bli automatiserade. Arbetspassen kommer att fortsätta 

tills eleven har automatiserat orden som står i listorna. Pedagogen ska tydliggöra de framsteg 

elever gör i form av ett diagram.  

 

2.7 Elevens självbild och motivation 

Flera studier har visat att läs- och skrivsvårigheter påverkar elevens självbild. Forskning tyder 

på att en positiv självbild är viktigt för att kunna nå goda studieresultat (Swalander, 2009). 

Jacobsson och Svensson (2007) beskriver självbild som den uppfattning man har av sig själv. 

Taube (2007) skriver att elevens framgång eller misslyckande med att lära sig läsa får 

konsekvenser för samtliga ämnen i skolan. De människor som påverkar elevens självbild i 

skolan är de som står eleven närmast. Föräldrarna, kamraterna och lärarna är de personer som 

har mest inflytande över en elevs självbild (Swalander, 2009).  
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Den självbild man har är inte medfödd, utan den är inlärd. Redan när barnen kommer till 

skolan har de skapat sin självbild, däremot är den fortfarande under inflytande av föräldrar, 

kamrater och lärare. Dessa människors attityder och förväntningar kan göra så att självbilden 

drar åt antingen en positiv eller negativ riktning (Taube, 2007).  

 

Konsekvenserna av en negativ självbild kan vara känslighet mot stress, inlärd hjälplöshet och 

depression (Swalander, 2009). Taube (2007) beskriver inlärd hjälplöshet som ett tillstånd, där 

eleven lär sig vad som är viktigt att lära sig och klarar de inte detta så kan det leda till inlärd 

hjälplöshet. Konsekvenserna av detta är sänkt motivation och passivitet. Många studier har 

enligt Taube visat att de elever som har svårt med att läsa har låga förväntningar på sig själva 

därför har de har oftast ingen uthållighet för att klara ett moment. Eftersom dessa elever inte 

har någon tillit till sin egen förmåga har de svårare att möta motgångar. För att lyckas måste 

eleven utveckla en tro på sin förmåga att lyckas. 

 
Reading is probably the most important skill taught in our schools, the key to gaining new 

knowledge for both personal as well as societal growth 

(Lundberg m.fl, 1999:1) 

 

Eftersom motivation och självbild är beroende av varandra, så påverkas även denna 

(Swalander, 2009). För att bli en god läsare måste man läsa mycket, det krävs inte bara 

förmåga utan man måste också ha en vilja, motivation till att läsa. Enligt Taube (2007) måste 

elever se nytta med att läsa annars kommer de inte att vara motiverade. Taube skriver vidare 

att motivation handlar om både inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är attityden till det 

man ska lära sig, självbilden och den egna uppfattningen om sin förmåga att uppnå de mål 

man har satt upp. Yttre faktorer handlar bland annat om de förväntningar man har från sina 

föräldrar och kamraternas reaktioner.  

 

2.8 Könsskillnader 

Enligt forskningen finns det en ojämn könsfördelning av dyslexi mellan pojkar och flickor 

(Stadler, 1994). Både Taube (2009) och Ericson (2007) skriver att det är vanligare att pojkar 

har dyslektiska svårigheter. Förklaringarna till detta kan vara många. Enligt Taube (2009) är 

pojkar mer neurologiskt sårbara än flickor. Ericson (2007) tar bland annat upp att den sena 

språkutvecklingen hos pojkar, som beror på att de har en senare biologisk mognad än flickor. 

Spafford & Grosser (2005) såg även tendensen av den ojämna könsfördelningen.  
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De såg dock en benägenhet att överdiagnosticera pojkar med dyslektiska svårigheter på grund 

av deras mer öppna sätt att bete sig och att det i verkligheten är en mer jämn könsfördelning 

av dyslexi mellan pojkar och flickor. Detta är något som Jacobsson och Svensson (2007) 

också tar upp.  

 

2.9 Pedagogernas ansvar 

Enligt Andersson m.fl. (2006) har pedagogen en stor roll i att ge rätt träning och rätt 

hjälpmedel till elever i dyslektiska svårigheter. Ingvar och Eldh (2008) skriver att 

undervisningen påverkas av den inställning och kunskap om dyslektiska svårigheter som 

läraren har. Föhrer och Magnusson (2000) skriver att undervisningen även påverkas av 

lärarens förståelse och engagemang. Utan stöd i undervisningen riskerar elever med 

språksvårigheter att komma efter i skolarbetet och utveckla dåliga inlärningsstrategier. Det är 

därför också viktigt att elever i dyslektiska svårigheter får individuellt stöd tidigt i skolan 

(Rack, 2003). Dessutom riskerar dessa elever att tappa tron på sin egen inlärningsförmåga och 

detta kan i sin tur leda till att eleven utvecklar en negativ inställning till skolan (Høien & 

Lundberg, 1999).  

 

Lundberg m.fl. (1999) skriver att elevernas inlärning influeras av lärarens förmåga att kunna 

skapa motivation och en positiv inlärningsmiljö. För att kunna skapa en positiv 

inlärningsmiljö är det viktigt att pedagogen har kunskap om läs- och skrivsvårigheter (Høien 

& Lundberg, 1999). Enligt Andersson m.fl. (2006) växer inte dyslexi bort, men att de elever 

som har dyslektiska svårigheter kan fungera i stort sett på samma villkor som andra elever. 

Det krävs då att dessa elever får den träning och de hjälpmedel som de är i behov av. 

Stödundervisning syftar till att träna det som eleven har speciella svårigheter med (Jacobsson 

m.fl. 2009).  

 

Lev Vygotskij ansåg att kärnan i undervisningen är samarbetet mellan lärare och elev. 

Vygotskij har skapat begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, som står för skillnaden 

mellan det eleven kan och det eleven kan klara av i samarbete med läraren (Bråten, 2008). 

Vygotskij ansåg att utmaningen med undervisningen är att skapa meningsfulla villkor och för 

att skapa motivation. Det gäller att pedagogen både ta hänsyn till elevens aktuella nivå och 

den potentiella nivån. Det gäller också att pedagogen tydliggöra nyttan och värdet av den 

kunskapsinhämtning som undervisningen ger.  
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Genom att anpassa undervisningen enligt Vygotskijs tankar krävs en nivåanpassad 

undervisning och att kunskap förmedlas på olika sätt beroende på eleven (Bråten & 

Thurmann-Moe, 2008).  

Specialpedagogik beskrivs som ett kunskapsområde vars uppgift är att stötta pedagogiken, då 

elever med olika variation av svårigheter medför att specialpedagogik behövs (Persson, 2007).  

Enligt Nilholm (2007) så har specialpedagogiken uppstått som ett svar på att alla grupper av 

elever inte passade in i skolan och specialpedagogiken fick därmed ta över ansvaret som den 

vanliga skolan inte klarade.  

 

2.10 Frågeställningar 

• Vilka alternativa verktyg och metoder använder pedagoger i sin undervisning med 

elever i dyslektiska svårigheter, i årskurs 4-6? 

• Vad kan påverka pedagogers val av alternativa verktyg och metoder? 
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3. METOD 

Här kommer vi att beskriva den forskningstradition och forskningsmetod vi använt oss av i 

vår undersökning. Vi kommer också skriva om vårt urval av pedagoger och genomförandet av 

våra intervjuer. Sedan kommer vi att redogöra för vår bearbetning av det empiriska materialet. 

Begreppen giltighet, generalisering och trovärdighet kommer sedan att behandlas. Vi kommer 

slutligen att redogöra de forskningsetiska principerna.  

3.1 Forskningstradition 

Hermeneutik handlar om att studera, tolka och försöka förstå grunderna för den mänskliga 

tillvaron. Man kan förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tyda hur 

existens och mänskligt liv uttrycks både i tal, skrift och i människors handlande. Att närma sig 

forskningsobjekten subjektivt med utgångspunkt i sin egen förförståelse samt att använda sin 

egen förförståelse för att nå en gemensam förståelse, är två kännetäcken för den 

hermeneutiske forskaren. Den hermeneutiske forskaren kan pendla mellan ett objektiv och 

subjektiv synsätt (Patel & Davidsson 2003). Vi kommer i vår studie genom ett urval försöka 

se helheten då vi utgår från våra intervjuer. Vi anser att vår studie förankras vid den 

hermeneutiska forskningstraditionen, då vi i vår studie kommer att analysera vad 

intervjupersonerna säger och även vad som står i litteraturen.   

 

3.2 Metodval 

Trost (2010) skriver att en kvalitativ intervju består av enkla och raka frågor. Om man är 

intresserad av att förstå människors sätt att tänka och resonera samt hur deras 

föreställningsvärld ser ut så behövs en kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju går även ut på 

att ta reda på vilka erfarenheter den intervjuade har. Vidare kan en kvalitativ intervju 

genomföras för att hitta mönster. Vi valde den kvalitativa forskningsmetoden då vi ville ta 

reda på vilka alternativa verktyg och metoder vår urvalsgrupp arbetar med samt vad som kan 

ha påverkat deras val.  

 

En fördel med att vara två intervjuare är att två samspelta intervjuare utför en bättre intervju, 

då man tillsammans får en större informationsmängd och förståelse än en intervjuare. Trost 

(2010) skriver även att det kan vara ett stöd om man är två som intervjuar. Nackdelen med att 

vara två intervjuare kan vara att den intervjuade hamnar i underläge.  
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Däremot skriver Trost (2010) att det kan vara lämpligt att vara två som intervjuar innan man 

har hunnit bygga upp ett förtroende med den man intervjuar. Om ämnesområdet dessutom 

uppfattas som känsligt av den intervjuade kan det vara lämpligt enligt Trost (2010) att vara 

två som intervjuar. Vi anser att ämnet kan upplevas som känsligt, då vi frågar om 

pedagogernas val av verktyg och metoder i deras undervisning. Detta skulle kunna upplevas 

som att vi ifrågasätter deras sätt att arbeta. 

 

3.3 Urval 

Vi har valt att fokusera oss på utbildade lärare, specialpedagoger och speciallärare som arbetar på 

olika skolor och i olika kommuner. Urvalet av pedagoger har skett med hjälp av 

rekommendationer av de pedagoger som vi mött under vår utbildning. Detta för att få en 

variation av vårt empiriska material, då man i olika kommuner kan arbeta på olika sätt, även 

olika skolor i samma kommun kan ha skilda arbetssätt. Våra intervjupersoner arbetar på allt 

ifrån landsbygdskolor till skolor som ligger i stadsmiljö. Vi har intervjuat fyra lärare, två 

specialpedagoger och en speciallärare.  Vi kommer att rikta in oss på pedagoger som är 

verksamma i skolåren fyra till sex. Vi har valt att intervjua pedagoger som arbetar med 

alternativa verktyg och metoder i sin undervisning med elever som har dyslektiska 

svårigheter.  

 

3.4 Utformandet av intervjuguiden 

Kvalitativa intervjuer utmärks oftast av hög grad av strukturering och låg grad av 

standardisering. Vi anser dock att vi har en låg grad av strukturering då våra svarsmöjligheter 

är öppna och inte har fasta svarsalternativ. Ett annat kännetecken för en hög grad av 

strukturering är att intervjun håller sig till ett område och inte flera. I vår intervjuguide har vi 

med frågor som berör olika områden, då vi anser att det är av vikt för vår frågeställning. 

Pedagogernas åsikter, kunskap och skolans resurser har en avgörande betydelse för vilka 

metoder och alternativa verktyg de använder i sin undervisning med elever i dyslektiska 

svårigheter. Vår studie har en låg grad av standardisering, eftersom den mäter pedagogers 

tankar, åsikter och kunskaper. Dessa kommer att variera från person till person. Situationerna 

kommer även att vara olika och det är svårt att undvika störande moment. Trost (2010) skriver 

att variationsmöjligheterna är stora vid låg standardisering. Vår intervjuguide har en låg grad 

av standardisering då vi har anpassat intervjun till den person vi intervjuat. Våra följdfrågor 

har formulerats utifrån den intervjuades tankar, åsikter och kunskap.   
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3.5 Genomförande 

Vi har genomfört intervjuerna med hjälp av vår intervjuguide, se bilaga A. Våra 

frågeställningar utgick från tre olika rubriker, pedagog/specialpedagog/speciallärare, 

dyslektiska svårigheter och alternativa verktyg och metoder. Intervjuguiden består av frågor 

som handlar om vilka alternativa verktyg och metoder pedagogerna använder i sin 

undervisning, med elever i dyslektiska svårigheter. Vi har även med frågor som handlar om 

deras kompetens inom ämnet och deras roll som pedagoger. Andra frågor som berör är deras 

möjligheter till uppdatering inom ämnet och skolans resurser. Även frågor om pedagogernas 

utbildning, fortbildning och kunskap om dyslektiska svårigheter berörs.  

 

Vår första kontakt med våra intervjuade skedde via mail eller telefon. Vi förklarade syftet 

med vårt arbete och frågade om de kunde ställa upp på en intervju. De flesta pedagoger ville 

medverka på grund av sitt eget intresse för ämnesområdet. Pedagogerna fick välja datum, tid 

och plats när och vart intervjun skulle ske. Intervjuerna har ägt rum på informantens 

arbetsplats. Trost (2010) skriver att det vanligaste är att man låter den som ska bli intervjuad 

bestämma vart man ska sitta under intervjun. Trost (2010) skriver även att den intervjuade ska 

känna sig trygg i miljön. Vid intervjuerna har vi antingen varit i lärarens klassrum eller 

arbetsrum. 

 

Vi valde att skriva ner det pedagogerna sa under intervjun istället för att spela in, då vi var två 

intervjuare samt för att den intervjuade inte skulle hämmas av tanken av att spelas in. Trost 

(2010) skriver att många människor inte vill bli inspelade. Intervjuerna har tagit mellan 20-40 

minuter. Under några av intervjuerna uppkom störande moment, dessa var att vi fick byta 

plats under första intervjun, vid en annan intervju kom det in en annan lärare in i rummet då 

intervjun skedde och vid ytterligare en intervju ringde den intervjuades mobiltelefon.  

 

3.6 Bearbetning  

Vi har bearbetat och tolkat litteraturen till största del gemensamt. Vi har valt detta för att vårt 

arbete ska spegla bådas tankar och idéer samt tolkning men även språkbruk. Även om detta 

har tagit tid, så anser vi att det har varit relevant för arbetet. Vi anser att det har varit en fördel 

att vara två, då vi har haft möjligheten att diskutera och tolka litteraturen och empirin med 

varandra. Efter varje avslutad intervju gick vi igenom vad vi hade skrivit ner angående det 

pedagogen hade sagt. På detta sätt kompletterade vi varandras anteckningar. Vi skrev också 

upp om det var något som hade stört intervjun.  
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Enligt Trost (2010) ska man alltid göra personliga anteckningar efter avslutad intervju. Vi 

började inte bearbeta våra intervjuer förrän vi hade avslutat alla intervjuer. För att få en helhet 

av intervjuerna gick vi igenom varje intervju för att se vilka likheter och skillnader de hade 

och vilka underrubriker vi kunde använda oss av.  

 

Vi valde sedan vid ett senare tillfälle att skriva ner alla intervjuer i ett gemensamt dokument, 

där vi kategoriserade empirin i olika underrubriker i relation till det syfte vi har med vårt 

arbete. Under skrivandets gång valde vi en del citat som vi ansåg representera de allmänna 

tankarna. Trost (2010) skriver att man behöver ett litet avbrott mellan intervjuerna och 

bearbetningen av dessa för att man ska kunna göra en rimlig analys.  

 

3.7 Trovärdighet, giltighet och generalisering  

Trovärdighet står för att en mätning är pålitlig och att resultatet av mätningen blir likadant hur 

och var man än genomför den. Detta förutsätter att förhållandet skall vara likadan för alla 

intervjuade och den som intervjuas ska frågas på samma sätt. Vid kvalitativa studier är det 

svårt att nå en hög trovärdighet. Detta på grund av att folk är föränderliga. Trost (2010) 

skriver att vi hela tiden skapar nya erfarenheter, möter nya situationer och vår 

föreställningsvärld förändras då vi är en deltagare i en process.  

 

Trost (2010) beskriver giltighet som ett verktyg för att vara säker på att ens fråga eller 

undersökning verkligen mäter det den är avsedd att mäta. Vi gör bedömningen att vi har 

formulerat våra frågor i vår studie så att de uppfyller de mål vi hade i syftet. Dock så kan man 

aldrig uppnå hundra procent giltighet i en kvalitativ studie då det alltid finns en risk att de 

intervjuade uppfattar och tolkar våra frågor annorlunda gentemot varandra (Trost, 2010).  

 

Generalisering innebär att resultatet kan bli allmänt, att man kan dra allmänna slutsatser 

utifrån det resultat som studien har visat.  Kvale & Brinkmann (2009) skriver att en 

invändning mot intervjuforskning är att det är för lite data som samlas in för att resultaten ska 

bli generaliserbara. Däremot anser vi att vår studie kan generaliseras till viss del, då vi 

analyserar de likheter och skillnader som vi har fått genom våra intervjuer av pedagoger i 

olika kommuner och på olika skolor.  
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3.8 Forskningsetiska principer 

Forskning är viktigt och nödvändig. Både från ett samhälleligt och individuellt perspektiv, då 

det gynnar både samhällets utveckling likaväl som individens utveckling. De forskningsetiska 

principerna är sammanställda av Vetenskapsrådet för den humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningen. Syftet med dessa etiska principer är att ge normer för hur förhållandet mellan 

forskare och uppgiftslämnare ska vara. Ett annat syfte är att vägleda forskare i sin planering 

av projektet och att ge en insikt i det ansvar forskaren har. Vi har utgått från 

individskyddskravet som innebär att en individ inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada. 

Individen får inte heller bli förödmjukad eller kränkt. Individskyddskravet är uppdelat i fyra 

rubriker. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnaren om deras medverkan 

i projektet och de villkor som gäller. Vid den första kontakten med våra uppgiftslämnare 

beskrev vi syftet med deras deltagande. De ska även bli informerade om att deras medverkan 

är frivillig och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Innan påbörjad intervju förklarade vi 

för våra intervjuade att de har rätt att avbryta intervjun.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla uppgiftslämnarens samtycke. De pedagoger 

vi intervjuade har godkänt att medverka i vårt arbete. Uppgiftslämnaren har rätt att bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de ska medverka i projektet. De ska även kunna avbryta sitt 

deltagande utan att det får negativa följder. Våra uppgiftslämnare valde vart och när intervjun 

skulle äga rum.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kan avslöja uppgiftslämnarens identitet ska 

utelämnas. Innan vi påbörjade intervjun klargjorde vi att vi inte tänker nämna några namn 

eller skolor i vårt arbete. Vi har därför valt att benämna våra intervjuade enligt deras 

nuvarande tjänst (lärare, speciallärare, specialpedagog). Det sista kravet är nyttjandekravet 

som innebär att uppgifter som är insamlade för vårt arbete inte ska användas eller utlånas till 

annat bruk.  
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4. RESULTAT  

Här kommer vi att redogöra för det resultat vi har fått genom våra intervjuer. Vi kommer att 

beskriva de alternativa verktyg och metoder som pedagogerna använder, pedagogernas syn på 

deras kompetens och yrkesroll, skolornas resurser, och hur elevens självbild och motivation 

kan förbättras. Slutligen redogör vi kort för de könskillnader pedagogerna upplever.  

 

4.1 Alternativa verktyg och metoder 

 
Att låta eleverna arbeta med alternativa verktyg är ett mer lustfullt sätt att arbeta på, då tekniken 

passar elevernas intresse. 

 

Pedagogerna betonar att de flesta elever uppskattar att arbeta med alternativa verktyg, 

däremot finns det vissa elever som tycker att det är svårt att lära sig tekniken. De flesta 

pedagoger som vi har intervjuat anser att datorn är ett måste i undervisningen. En annan röst 

som kom upp var att läraren inte använder datorn så mycket som hon kanske borde, då hon 

tycker det är viktigt att eleverna lär sig att skriva för hand.  

 

Eleverna behöver både få använda alternativa verktyg som ett medel för att utjämna deras 

svårigheter, men även för att få träna de förmågor som de har svårigheter med. Pedagogerna 

påpekar att eleverna får möjligheten att uppskatta och uppleva mer i sin undervisning med 

hjälp av alternativa verktyg. 

 
De alternativa verktygen måste bli en vanesak. 

 

Pedagogerna betonar att det är viktigt att eleverna får lära sig att använda de alternativa 

verktygen som en självklar del i sin undervisning, då det är viktigt för deras kommande 

studier.  Pedagogerna tar också upp att alla elever är olika och därför skiljer det sig från elev 

till elev vad som behövs och vad som fungerar för dem.  

 

De alternativa verktyg som pedagogerna använder för att utjämna elevers svårigheter är 

datorn, scanner, talande tangentbord, talsyntes, texter via datorn, texter via mp3 och Alfa-

smart. Det talande tangentbordet återger bokstavens språkljud när man skriver på datorn. 

Talsyntesen omvandlar text som man skriver på datorn till tal.  
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Alfa-smart användes bara av de pedagoger som arbetade i en av de kommuner där vi utförde 

våra intervjuer. Verktyget består av en display och ett tangentbord som är till för att skriva 

texter på. Displayen visar endast två rader text åt gången. Andra verktyg som har kommit upp 

är läromedel på cd och texter via mobilen.  

 

Alternativa verktyg som pedagoger använder för att träna dyslektiska svårigheter är 

avkodningsövningar, Lexia och minneslekar. Lexia är ett datorprogram som bland annat 

tränar fonologisk medvetenhet, avkodning och arbetsminnet. Minneslekar syftar till att träna 

arbetsminnet och koncentrationsförmågan hos eleven.  

 

De metoder som pedagoger använder i sin undervisning med elever i dyslektiska svårigheter 

är Rydaholmsmetoden, anpassade läromedel och olika studietekniker. Det finns läromedel 

som är anpassade till elever i läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel av en datorbaserad 

studieteknik som kom fram under intervjuerna är programmet Open mind, där eleven får hjälp 

att skapa tankekartor för att underlätta skrivprocessen. 

 

Andra metoder som har kommit upp är upprepad läsning, användning av olika lässtrategier, 

läsning av texter för eleven, högläsning av eleverna, arbete med läsförståelsen, omvänd 

läsning och Wittingmetoden. Även metoder som att låta eleven spela in texter istället för att 

skriva och visa film istället för att eleven själv skall läsa har kommit fram. Omvänd läsning 

går ut på att eleven tränar sin läsläxa i skolan och läser upp den hemma för sina föräldrar. På 

detta sätt anser pedagogerna att man kan stärka elevens självbild. Wittingmetoden har kommit 

upp i samband med ominlärning, då eleven har utvecklat dåliga inlärningsstrategier på grund 

av sen upptäckt av dyslektiska svårigheter. En bra metod enligt pedagogerna kan även vara att 

spela in eleverna vid olika tillfällen när de läser och sedan låta dem lyssna, på detta sätt kan de 

höra sin egen läsutveckling.  

 

4.2 Pedagogernas syn på sin egen kompetens och roll  
 

Man kan aldrig känna att man har tillräckligt med kunskaper. 

 

Det som har kommit fram genom intervjuerna av lärarna är vikten av att fortbilda och 

uppdatera sig, då det behövs fortbildning för att man ska kunna möta de utmaningar som finns 

i verksamheten. Lärarna uttryckte att man aldrig kan ha för mycket kunskap.   
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(...) det är viktigt att betona att det är lärarens ansvar att hitta alternativa verktyg och metoder så att 

eleverna får en adekvat undervisning. 
 

Flera pedagoger sa även att man måste vara medveten om hur läs- och skrivsvårigheter 

påverkar elevens förmåga att delta i verksamheten i klassrummet. Pedagogerna sa även att det 

är viktigt att ställa krav där det går, eftersom elever i dyslektiska svårigheter inte är mindre 

intelligenta än andra elever de behöver bara en mer anpassad undervisning för att visa vad de 

kan. Alla elever är unika och därför behöver läraren anpassa undervisningen till de elever man 

har i klassen. Som lärare är det viktigt att man är observant, så att man kan upptäcka om en 

elev är i svårigheter. En del pedagoger betonade även att detta är lärarens ansvar. 

 
Skolan utvecklas genom eleverna. 

 

Några pedagoger uttryckte också att det är lärarens uppgift att inhämta den kunskap som 

behövs. Som lärare kan man styra sin egen fortbildning utifrån sitt eget intresse och det som 

man anser är viktigt för sin yrkesroll. Det kom också fram att kunskap kan inhämtas på olika 

sätt. Både genom att läsa vidare, ta hjälp av specialpedagogen på skolan och genom 

yrkeserfarenhet. Alla dessa sätt kan utveckla läraren i sin yrkesroll så att de kan möta alla 

elever på bästa sätt. Som lärare lär man sig med tiden vad som fungerar och inte fungerar i 

klassrummet. Vidare kom det upp att flexibilitet och att vara anpassningsbar är en del av 

läraryrket. 

 

Något som också kom upp var skolornas/pedagogernas ”teknikvänlighet”. Flera pedagoger 

anser inte att alla skolor/pedagoger är ”teknikvänliga”, då en del skolor/pedagoger inte har det 

intresset eller den kunskap de skulle behöva för att använda och utnyttja tekniken som finns 

idag. Enligt pedagogerna utvecklas inte alla skolor i takt med ny forskning inom alternativa 

verktyg och tekniska redskap. Pedagogerna påpekar dock att det till viss del kan handla om 

skolans ekonomi. De anser däremot att det till viss del även handlar om skolans/pedagogernas 

inställning till teknik. 

 

Det som kom fram vid intervjuerna med specialpedagogerna och specialläraren var att deras 

uppgift bland annat består av att handleda lärare, föräldrar samt elever. Det handlar om att ge 

en förståelse och medvetandegöra vilka hinder som elever i dyslektiska svårigheter har.  
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De anser också att deras uppgift är att vägleda både lärare, föräldrar och elever i de alternativa 

verktyg som eleven använder sig av. Det poängterades att föräldrarna är en resurs som är 

viktig att använda, då eleverna ska arbeta med sina alternativa verktyg i skolan såväl som i 

hemmet.  

 

Flera av de intervjuade tycker att de har goda möjligheter till fortbildning, både genom 

Läsutveckling Kronoberg och genom den specialpedagogiska skolmyndigheten. Det framgick 

av intervjuerna att det är viktigt med fortbildning så att de kan utvecklas i sin yrkesroll som 

pedagog samt uppdatera sig i ny forskning och nytt material. Andra röster som kom fram var 

att de önskade att de hade mer tid till att hålla sig uppdaterad inom det material som finns för 

elever i dyslektiska svårigheter.  

 

4.3 Skolornas resurser 
Lärarna anser att de har ett bra samarbete med specialpedagogen som arbetar på skolan. De 

ser specialpedagogen som en bra resurs då de får handledning i sin undervisning med elever i 

dyslektiska svårigheter. Skolorna har även tillgång till ett resursteam som oftast består av 

specialpedagog, logoped och psykolog. Om en lärare misstänker att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter vänder sig läraren till skolans specialpedagog eller speciallärare. Vidare blir 

deras uppgift att kontakta kommunens resursteam om en utredning. Det har även kommit upp 

att resursteamets uppgift kan vara att göra en observation av en elev.  

 

Genom intervjuerna har vi upptäckt att utbudet av tekniska resurser är bra både bland 

skolorna på landsbygden och på de skolor som ligger i mindre orter och i stadsmiljö. Det som 

har begränsat användandet av tekniska redskap är skolans/pedagogens ”teknikvänlighet”, 

alltså intresset och kunskapen om tekniska redskap. Tillgången till datorer i varje klassrum 

finns på alla skolor. Flertalet skolor har även tillgång till projektorer och interaktiva 

skrivtavlor.  

 

4.4 Elevens självbild och motivation 

 
Alla har svårt för något, det är inget speciellt med det. 

 

Pedagogerna uttryckte vid intervjuerna att elever i dyslektiska svårigheter har en sämre 

självbild än andra elever och att det är viktigt att motivera dem.  
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Genom att utnyttja elevens starka sidor kan man hitta den motivation som eleven behöver. De 

tog också upp vikten av ett öppet klimat i klassrummet, då detta bland annat bidrar till 

acceptans mellan eleverna.  

 

Pedagogerna tog även upp betydelsen av att eleverna måste få känna att de lyckas. Det är 

också viktigt att elever i dyslektiska svårigheter känner till sina svårigheter och lär sig att 

acceptera dem. Däremot får eleverna inte känna att de har en stämpel. Pedagogerna anser att 

det är viktigt att klargöra för eleverna att alla är olika och att vi har svårt med olika saker. 

Pedagogerna uttryckte även att det är viktigt att lyssna på eleverna, hur de tänker och hur de 

vill arbeta. Det gäller att hitta ett passande arbetssätt för varje elev i behov av extra stöd. Detta 

ansåg pedagogerna vara viktigt för elevens självbild.  

 

4.5 Könsskillnader 

De flesta pedagoger upplever att det finns en övervikt av pojkar i dyslektiska svårigheter. 

Dock lyfter flera pedagoger fram att det kan vara svårare att upptäcka flickor i dyslektiska 

svårigheter på grund av att pojkar är mer utåtagerande. De tog även upp att det kan bero på 

flickors uppfostran. Pedagogerna upplever att det är svårare att motivera pojkar och att de 

allmänt har ett lägre intresse för skolan. 
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5. DISKUSSION 

Här kommer vi att diskutera för- och nackdelar med vårt val av metod. I resultatdiskussionen 

kommer vi först att presentera de resultat vi har kommit fram till. Vi kommer sedan att 

diskutera vårt resultat i relation till styrdokumenten och litteraturen. Slutligen kommer vi att 

skriva om den fortsatta forskningen.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av att göra en kvalitativ undersökning har gett oss en nyanserad bild av 

ämnet. Som Trost (2010) skriver så behövs en kvalitativ intervju om man är intresserad av att 

förstå hur pedagogerna tänker och resonerar, men även för att hitta mönster. 

Vi valde att göra intervjuer eftersom vi ville ha möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjuerna 

har gett oss möjligheten att förstå pedagogernas tankar, idéer och kunskap kring ämnet.  Vi 

anser att detta har varit viktigt då det är våra tankar, idéer och kunskap som styr vårt val av de 

metoder och alternativa verktyg vi använder oss av i vår undervisning. Som Ingvar och Eldh 

(2008) skriver påverkas undervisningen av lärarens inställning och kunskap. Föhrer och 

Magnusson (2000) tar även upp att undervisningen påverkas av lärarens förståelse och 

engagemang.  

Vi valde att föra anteckningar under intervjun. Detta medför både för- och nackdelar. Största 

anledningen till att vi valde att skriva anteckningar under intervjuerna var för att som Trost 

(2010) skriver att många människor inte vill bli inspelade. Sedan finns det en risk att dessa 

människor blir hämmade och besvärade under inspelning. En fördel med att spela in 

intervjuer är att kunna koncentrera sig på frågorna man ställer och de svar man får. Eftersom 

vi var två intervjuare upplever vi inte detta problem. Det största problemet vi upplevde med 

att skriva anteckningar under intervjuerna var att vissa pedagoger pratade väldigt fort och det 

gjorde att det kunde vara svårt att hänga med under vissa partier av intervjun, däremot tog 

vissa pedagoger hänsyn till att vi skrev och väntade då in oss. Nackdelen med att skriva ner 

anteckningar under intervjuerna kan vara att det kan upplevas som störande för den 

intervjuade, dock var detta bara något vi märkte under en av våra intervjuer.  

Vårt urval av de pedagoger som vi valde att intervjua var medvetet då vi ville ha ut så mycket 

som möjligt att de intervjuade. För att vi skulle få detta valde vi att intervjua pedagoger med 

erfarenhet av undervisning med elever i dyslektiska svårigheter.  
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Vi valde också att intervjua både lärare, specialpedagoger och en speciallärare för att få en 

bredare bild av olika metoder och alternativa verktyg. Vår bearbetning och tolkning av 

litteratur har vid enstaka tillfällen skett individuellt, men vi anser inte att detta har påverkat 

vårt arbete.  

5.2 Resultatdiskussion 

Vi har kommit fram till följande resultat genom våra intervjuer: 

• De mest förekommande alternativa verktygen är datorn, scanner, talande tangentbord, 

talsyntes, avkodningsövningar, Lexia och minneslekar.   

• De mest använda metoderna är Rydaholmsmetoden och att arbeta med elevens 

självbild.  

• Valet av alternativa verktyg och metoder styrs av pedagogens kompetens och intresse, 

specialpedagogens/speciallärarens val av alternativa verktyg och metoder samt skolans 

resurser.  

• Alternativa verktyg behövs både för att utjämna elevens svårigheter och för att träna 

elevens förmågor.  

•  Elever bör lära sig att arbeta med alternativa verktyg tidigt i skolan, så att verktygen 

med tiden blir en självklar del i undervisningen. 

• Det är pedagogens ansvar att se till att hitta de verktyg och metoder som passar till den 

enskilda elevens förutsättningar och behov.  

I vårt resultat har vi fått fram att pedagogerna anser som Svensson (2010) skriver att 

alternativa verktyg syftar till att både utjämna och träna de svårigheter eleven har. Föhrer och 

Magnusson (2003) skriver att alternativa verktyg kan hjälpa en individ att kringgå sina 

svårigheter.  

Under våra intervjuer betonades det att elever i svårigheter inte är mindre intellektuella än 

andra elever, de behöver bara en mer anpassad undervisning för att få chansen att visa vad de 

kan. Enligt Föhrer och Magnusson (2003) är alternativa verktyg är ett pedagogiskt redskap 

som bland annat kan hjälpa en elev att utnyttja sin fulla intellektuella förmåga. 
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Enligt Høien och Lundberg (1999) har tidiga åtgärder visat sig vara stor nytta för elever i 

svårigheter. Det är därför också av stor vikt, som våra intervjuer har visat, att elever tidigt får 

lära sig att behärska de alternativa verktygen som de använder. Med tiden kommer de 

alternativa verktygen att blir en integrerad del i deras skolarbete.  

Under intervjuerna har det också kommit fram att elever behöver olika alternativa verktyg, då 

elever har olika förutsättningar och behov. Enligt Föhrer och Magnusson (2003) bör 

alternativa verktyg utformas efter varje elevs behov. Jacobsson m.fl. (2009) skriver vidare att 

de alternativa verktygen har olika syften och därför måste man veta vilka mål eleven ska 

uppnå för att kunna välja rätt verktyg.  

Vi har märkt en koppling mellan intresset av den nya teknikens möjligheter i relation till 

användning av tekniska redskap. Genom intervjuerna har det kommit fram att de pedagoger 

som är intresserade av den nya teknikens möjligheter använder mer tekniska redskap i sin 

undervisning. Därför har vi kommit till slutsatsen att pedagogens intresse av tekniska redskap 

styr användandet av dessa i undervisningen.  

Vi har också märkt en koppling mellan användningen av tekniska redskap i relation till 

kompetens/fortbildning. De pedagoger som har kompetens inom alternativa verktyg, läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi och specialpedagogik är mer positiva till användningen av 

alternativa verktyg i sin undervisning. Pedagogerna som har uppdaterat sig ser möjligheterna 

med den nya tekniken. Här kan man tydligt urskilja att pedagogens kompetens är förknippat 

med det val av alternativa verktyg som de använder i sin undervisning.  

Jacobsson m.fl. (2009) skriver att pedagogen behöver utbildning för att kunna använda de 

alternativa verktygen korrekt. Enligt Föhrer och Magnusson (2003) har pedagogens kunskap 

om alternativa verktyg en stor betydelse för hur verktygen kommer att användas av eleverna.  

Valet av alternativa verktyg och metoder styrs även av skolans resurser, då det är skolans 

utbud av material och tillgång till tekniska redskap som ligger till grund för vad pedagogerna 

kan använda. Som pedagogerna har påpekat är utbudet av skolans resurser bland annat 

beroende av skolans ekonomi.  

Enligt Jacobsson m.fl. är datorn den vanligaste tekniken skolor använder sig av, detta har även 

framgått i vårt resultat. Däremot har det också kommit fram att en av pedagogerna inte 

använder sig av alternativa verktyg i den utsträckningen som hon själv anser att hon borde. 
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Enligt pedagogen beror detta på att eleverna som går på skolan inte har haft några större 

behov av alternativa verktyg. Vi anser dock att det delvis kan det bero på pedagogens eget 

intresse och kunskap inom området. Som Jacobsson och Svensson (2006) skriver är kunskap 

en förutsättning hos pedagoger för användning av alternativa verktyg.  

I vårt resultat av intervjuerna har vi även fått fram att det är pedagogens ansvar att hitta de 

alternativa verktyg och metoder som den enskilda eleven behöver. I Lpo (1994) står det att 

läraren uppgift är att utgå från varje elevs förutsättningar, behov, erfarenhet och tänkande. Det 

står även att läraren ska handleda, stimulera och ge särskilt stöd till elever i svårigheter. 

Andersson m.fl. (2006) skriver att elever i dyslektiska svårigheter kan fungera i stort sett på 

samma villkor som andra elever om de får den träning och de hjälpmedel de är i behov av.   

 

En del av de pedagoger vi har intervjuat har betonat att det är lärarens ansvar att 

uppmärksamma elevens svårigheter samt att anpassa undervisningen till de elever man har. 

Som Andersson m.fl (2006) skriver har pedagogen en stor roll i att ge rätt träning och 

hjälpmedel till elever i dyslektiska svårigheter. I Lpo (1994) står det att skolan har ett särskilt 

ansvar för elever i svårigheter att nå målen och detta medför att undervisningen inte kan 

utformas lika för alla.  

 

Enligt Vygotskij krävs det en nivåanpassad undervisning och att kunskap förmedlas på olika 

sätt beroende på eleven för att tillgodose alla elevers behov (Bråten & Thurmann-Moe, 2008). 

Vygotskij anser att man måste ta hänsyn till varje elevs aktuella nivå och dennes potentiella 

nivå (Bråten & Thurmann-Moe, 2008).  

 

Resultaten har också visat att det är viktigt som pedagog att man är medveten om hur elevens 

svårigheter påverkar deras förmåga att delta i klassrummet. Ingvar och Eldh (2008) skriver att 

undervisningen bland annat påverkas av pedagogens kunskap om läs- och skrivsvårigheter. 

Det är också viktigt för att kunna skapa en positiv inlärningsmiljö (Høien & Lundberg, 1999).  

En del av de lärare vi intervjuat ser specialpedagogen på skolan som en resurs, då de har mer 

kunskap om hur elevens svårigheter påverkar dennes förmåga att delta i undervisningen samt 

vilka verktyg och metoder som elever i dyslektiska svårigheter kan arbeta med. Lärarna sa 

under intervjuerna att de inhämtade kunskap genom att ta hjälp av specialpedagogen på 

skolan. Specialpedagogerna och specialläraren ansåg bland annat att deras uppgift var att 

handleda lärarna på skolan.  
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Vi har därför kommit fram till att specialpedagogens/speciallärarens val av alternativa verktyg 

och metoder styr valet av dessa i undervisningen, då det fräst är deras ansvar att hitta rätt 

alternativa verktyg och metoder till elever i svårigheter.  

Høien och Lundberg (1999) skriver att elever lätt kan tappa tron på sin egen förmåga till 

inlärning om pedagogen inte uppmärksammar elevens svårigheter. Flera studier har visat att 

elever i svårigheter oftast har en låg självbild, en annan studie har visat att elevens självbild är 

förknippat med det klimat som råder på skolan. Alla pedagoger som vi intervjuade arbetar 

med att försöka stärka elevens självbild, då de i likhet med Jacobsson och Svensson (2007) tar 

upp, att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har en låg självbild. För att elever ska 

behålla en positiv självbild behövs väl utbildade pedagoger och att elever i svårigheter 

uppmärksammas tidigt (Jacobsson & Svensson, 2007). 

 

 I Lpo (1994) står det att skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sitt egna sätt att lära och 

tillit till sin egen förmåga.  Jacobsson och Svensson (a.a.) tar också upp vikten av att eleverna 

har ett accepterande förhållningssätt till sina svårigheter, detta är även något som vårt resultat 

har visat vikten av.  Vi anser att detta är en del av att skapa ett ”öppet klimat” på skolan. 

 

Lev Vygotskij anser att kärnan i undervisningen är samarbetet mellan lärare och elev (Bråten, 

2008). Vårt resultat av intervjuerna har visat att det är pedagogens uppgift att ta hänsyn till 

elevens förutsättningar och behov, men även hur de vill arbeta. Därför drar vi slutsatsen att 

det är i samarbetet mellan pedagog och elev som arbetsstrukturen växer fram. Vygotskij har 

skapat begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, som står för det eleven klarar av i 

samarbetet med pedagogen (Bråten, 2008).  

 

5.3 Fortsatt forskning  

I nuläget undersöker Idor Svensson möjligheterna med att utveckla mobilen och I-poden, som 

är en mp3 med touch screen, till ett alternativt verktyg för elever i dyslektiska svårigheter. En 

del av de pedagoger som vi har intervjuat anser att mobilen är ett bra verktyg, likaså I-poden. 

Pedagogerna tror att mobilens användning i skolan kommer att öka mer och mer. Däremot är 

nackdelen med den nya tekniken att den är kostsam och kräver teknikvänlighet på skolan. De 

intervjuade tog upp att de ansåg att alla pedagoger inte är teknikvänliga och detta bidrar till att 

hämma skolans utveckling.  
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Bilaga A 
 

Intervjuguide 

 

Pedagog/Specialpedagog/Speciallärare 

• Hur länge har du varit verksam som lärare? 

• Vad har du för någon examen?  

• Har du gått någon fortbildning? 

 

Dyslektiska svårigheter 

• Känner du att du har tillräcklig kunskap för att kunna möta elever i har dyslektiska 

svårigheter? 

• Vilka resurser har din skola för att underlätta undervisningen med elever i dyslektiska 

svårigheter? 

 

Alternativa verktyg och metoder 

• Känner du att du har möjlighet att uppdatera dig inom de material och de verktyg som 

finns för elever i dyslektiska svårigheter? 

• Vilka alternativa verktyg och metoder använder du i din undervisning? 
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