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Abstrakt 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare uppfattar dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter, hur lärare resonerar kring orsakerna och vilka åtgärder som vidtas av 
lärarna. Undersökningen belyser hur lärare ser på begreppen dyslexi respektive läs- och 
skrivsvårigheter och tidigare forskning inom detta område. Vygotskijs sociokulturella 
teori är utgångspunkten i studien. Studien grundar sig i en kvalitativ metod och med 
kvalitativ analys av data som erhållits genom intervjuer med deltagarna i studien. Studien 
visar att lärare upplever dyslexi och läs- och skrivsvårigheter som brister i elevens 
förmåga att läsa och skriva. Det framkommer att lärarna anger tre olika faktorer som 
orsaker till svårigheterna: biologiska, sociala och pedagogiska. Lärarnas vidtagande av 
stödjande åtgärder är varierande men generellt sätt har det visat sig att lärare strävar efter 
att anpassa undervisning efter alla elevers behov och förutsättningar. Tid som villkor för 
vidtagande av åtgärder är en annan viktig faktor som framkom i studien 
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Inledning 
 

Dyslexi är ett begrepp som periodvis cirkulerar i medier och i dagens skolor. För en del 
personer är ordet likställt med sjukdom eller ”dumhet”. Tack vare dagens media och den 
aktuella forskningen har intresset för dyslexi eskalerat markant och generellt talas det 
mycket mer om fenomenet. Forskning och studier har i dagens samhälle resulterat i ökad 
kunskap om ämnet i fråga och dess svårigheter. En viktig aspekt som man har konstaterat 
är att dyslexi varken bottnar i ren sjukdom eller intelligens.   

En annan benämning av dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är en av de 
vanligaste svårigheterna i dagens moderna samhälle och bygger på att alla individer skall 
kunna läsa och skriva korrekt. Dessa två färdigheter är sammansvetsade och är en 
grundförutsättning i dagens Sverige, då vi läser på jobbet, nätet, hemma, i skolan och på 
bussen. Detsamma gäller för skrivandet. Vi skriver för att kommunicera med varandra, 
fylla i blanketter och ansökningar, eller chatta via nätet eller mobilen. På grund av detta 
är det av högsta prioritet att utforska problematiken som berör dyslexin för att i sin tur 
minska eller eliminera riskerna att allt fler elever/barn påverkas av dessa svårigheter 
redan på ett tidigt stadium.   

Jag, som blivande pedagog i dagens moderna samhälle, tycker att det är viktigt med fler 
verktyg och kunskap för att i läraryrket bemöta alla individer utifrån deras förutsättningar 
och behov. Studien undersöker hur lärare uppfattar problematiken kring läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi samt vilka åtgärder skolverksamheten vidtar. Studien utgår 
ifrån olika teorier varav en är Vygotskijs sociokulturella teori. Med hjälp av relevant 
litteratur, artiklar och forskning har jag genomfört studien och besvarat syftet. 

Både dyslexi och läs- och skrivsvårigheter behandlas parallellt genom studien eftersom 
både begreppen liknar varandra vad gäller symptom och benämning. Oftast anses båda 
begreppen innefatta samma svårighet men det har i studien visats att det inte är på det 
viset och att det är skillnad mellan dessa begrepp.  

Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Frågeställningar: 

• Hur uppfattar lärarna begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? 
• Hur resonerar lärarna kring orsakerna dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? 
• Vilka stödjande åtgärder vidtas av lärarna? 
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Bakgrund 
 

Vad säger läroplanen? 
I skollagen och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr11) står det följande om elever med svårigheter: 

 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen (1 kap. 2 §). 
 
Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 
(Lgr11, s.12). 
 
Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Lgr11, 
s.11). 

 
Som vi ser nämns inte begreppet läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi i den nya 
läroplanen 2011 (Lgr 11). Däremot formulerar man det på olika sätt som ”elevernas olika 
förutsättningar och behov” eller ”behov av särskilt stöd”. Således ingår läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi i den formuleringen. Det framgår tydligt att alla elever med 
svårigheter oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, ålder etc. skall få stöd och hjälp vid 
behov.  
 

Definition 
Läs- och skrivsvårigheter innebär att läs- och skrivinlärningen inte följer ett vanligt 
mönster. Alltså att ha förseningar och svårigheter i att lära sig läsa och skriva. (Frisk 2007 
se Ericson 2007, s. 66).  Stadler (1994) beskriver att läs- och skrivsvårigheter kan ha sin 
grund i miljön, dock behöver det inte innebära att individen har dyslexi.  
 
Än idag har forskare och författare inte kunnat fastställa en klar definition av begreppet 
dyslexi. Eftersom det inte finns klara benämningar på begreppet dyslexi förklaras det på 
olika sätt i olika sammanhang. En definition och förklaring av forskningskommittén inom 
International Dyslexia Association (IDA, 2007) lyder följande:  

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is characterized by 
difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding 
abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of 
language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision 
of effective classroom instruction (s.2). 

Man menar att dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 
Svårigheter med att koda av enskilda ord och ordigenkänning beroende på fonologiska 
brister är något man tar upp som ett viktigt villkor.   

Lundberg (2010) och Elbro (2010) är andra författare som beskriver innebörden av 
dyslexi och menar att dyslexi har neurobiologiska orsaker samt innebär fonologiska 
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svårigheter. Båda författarna påpekar dock att det inte enbart är en orsak till dyslexi utan 
det är andra delar som berörs i svårigheterna som neurobiologiska och fonologiska 
orsaker.  
 
Lundberg (2010) behandlar dyslexi på tre olika nivåer: Den manifesta nivån, vilket 
innebär dålig stavning och svårigheter i att förstå texter. Den andra nivån är den kognitiva 
nivån, där det rör sig om de underliggande problemen med fonologin och arbetsminnet. 
Den tredje nivån är neurobiologiska nivån, där ärftligheten är påtaglig. Man vet ännu inte 
vilka gener som kan vara inblandade då forskning fortfarande pågår.  
 
Tunmer och Greaney (2010) lyfter fram i sin artikel fyra olika komponenter i deras 
beskrivning av dyslexi. Den första komponenten gäller inlärningssvårigheter i läsning 
och skrivning med särskilda svårigheter i ordigenkänning, stavning och fonologisk 
avkodning. I den andra delen anger författarna orsaker som individen hade/började få 
svårigheter i innan skolstart som exempelvis synskada, hörselskada, neurologiska 
sjukdomar som autism, kronisk dålig hälsa, utvecklingsstörning, oral språkstörning, eller 
känslomässig störning. I den tredje delen ligger brister i fonologiska bearbetningen i 
fokus. Då barn inte upptäcks i god tid utvecklas inte fonologiska bearbetningen vilket 
leder till läs- och skrivsvårigheter. Den sista komponenten resulterar i att dyslexi 
definieras som ihållande läs- och skrivsvårigheter med särskilda svårigheter i 
ordigenkänning, stavning och fonologisk avkodning.  

 

Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter – Orsaker 
 
I första och andra delen av detta avsnitt kommer tidigare forskning vad gäller lärares 
uppfattningar och tänkande om orsakerna till elever med läs- och skrivsvårigheter och 
insatser tas upp. I andra delen kommer även lärares kunskaper vad gäller läs- och 
skrivsvårigheter presenteras. Två avhandlingar, som är intressanta för min studie är 
gjorda av Maj Arvidsson (1995) och Tarja Alatalo (2011), där lärares uppfattning och 
erfarenheter om orsaker till svårigheter och erfarenheter kring läs- och skrivinlärning 
undersökts. 
 
Frisk (2007, se Ericson 2007, s. 66-67) skriver att läs- och skrivsvårigheter kan bero på 
emotionella eller sociala orsaker. Författaren menar att i vissa sociala sammanhang kan 
det uppstå språksvårigheter alltså läs- och skrivsvårigheter. Detta kan bero på att barnet 
inte växt upp i en språkligt stimulerande miljö som i sin tur skapat förseningar i läs- och 
skriv i skolan. Barn med invandrarbakgrund kan ha sådana svårigheter utan att vara 
dyslektiker. Familjeproblem är en annan faktor som kan ha en stor inverkan på barnets 
svårigheter. 
 
Lundberg (2010) beskriver en skillnad som funnits i otaliga undersökningar mellan 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter: barn med dyslexi har sämre funktionsnivå än barn 
utan dyslexi på en rad områden som har med sinnesorganens funktioner att göra (s.143). 
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Carlström (2007 se Ericson 2007, s. 117-120) beskriver att det finns flera faktorer som 
bidrar till läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara att eleven har koncentrationssvårigheter, 
vilket i sin tur medför inlärningssvårigheter eller att undervisningen går för fort framåt, så 
att elever inte hinner med undervisningen. Författaren lyfter bland annat fram 
minnesfunktionen, koncentration, uppmärksamhet, auditiv och visuell perception som 
orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Då dessa barn har svårigheter med korttidsminnet 
medför det svårigheter i språket och det tar längre tid att uppfatta ljudsekvenser i ett nytt 
ord, minnas alla orden, uttala dessa, förstå och göra det till ett begrepp.   
 
Frisk (2007 se Ericson 2007, s. 71) och Høien och Lundberg (1999) beskriver att det 
finns ett starkt inslag av ärftlighet vad gäller dyslexi. Den exakta ärftlighetsgången är 
ännu inte fastställd, men man vet idag att det är vissa gener som påverkar dyslexi. 
Forskning om vilka gener som orsakar dyslexi och vilka uppgifter, alltså vilken 
information i så fall dessa gener bär med sig, har inte kommit så lång ännu. Høien och 
Lundberg (1999) konstaterar genom familjestudier att det finns inslag av ärftlighet.  
 
Scarborough (1990) var en utav forskarna som undersökte riskbarn, barn till dyslektiska 
föräldrar och kom fram till att de flesta barn visade språkstörningar, dåligt uttal och sämre 
grammatisk förmåga vid tidiga åldrar. Följaktligen visar forskning tydligt att 
sannolikheten att ärva dessa gener som orsakar dyslexi från sina föräldrar är mycket stor.  
 
Stadler (1994) menar att mönstret i arvsgången är komplicerat och att många gener är 
inblandade i ett samspel. Författaren menar att när dyslexi uppträder, kan det bero på 
både arv och miljö. Gener man ärver styr nervsystemets utveckling som därigenom gör 
att man under vissa förutsättningar utvecklar dyslexi. Med andra ord, förutsättningar som 
utformningen av den första läs- och skrivundervisningen eller andra faktorer i barnets 
kulturella miljö. 
 
Stadler (1994) och Høien och Lundberg (1999) påvisar att läsning är en kulturellt betingat 
aktivitet som inte kan påverkas direkt av generna. Författarna menar att läsning och 
skrivning inte är några naturligt biologiskt grundade funktioner utan det är kulturella 
verksamheter som man tillägnar sig när man växer in i den kulturella gemenskapen. Om 
man tänker sig förr i tiden i historien, innan skriftspråkets uppkomst, var det ingen som 
kunde läsa och skriva, det är först i nutid vi människor använder dessa funktioner. I vissa 
kulturer i världen finns det fortfarande analfabeter och detta beror inte på dysfunktioner 
utan det beror helt enkelt på att de inte har växt upp i en skriftspråksbaserad miljö.  
 
Høien och Lundberg (1999) beskriver dock att läs- och skrivinlärningen har en biologisk 
grund på så sätt att man använder mer basala funktioner som exempelvis visuell 
perception, minnesfunktioner, fonologiska funktioner och språkförståelse. Det är dessa 
faktorer som påverkar hur man använder läs och skrivförmågan.  
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Lärares uppfattningar om orsaker och lärares kunskaper av 
fenomenet 
 
I sin avhandling beskriver och presenterar Arvidsson (1995) och en enkätundersökning 
hon genomförde i syfte att ta reda på hur lärare tänker om elevers svårigheter. I 
undersökningen deltog 658 lärare i 12 grundskolor och resultaten kategoriserades i fyra 
olika delar, ”handläggningsfrågor”, ”systemet”, ”eleven” samt ”läraren” 
(undervisningssituationen). Det visade sig att hälften av deltagarna uppfattar sig själva 
och undervisningssituationen som orsakar svårigheterna och de flesta deltagarna föreslår 
samarbete mellan elev och lärare som åtgärder. Författaren betonar därmed att lärarna tar 
ansvar över sin lärarroll och undervisning och menar att bristerna ligger i deras sätt att 
hantera bl.a. relationerna i klassrummet, arbetssättet och arbetsmetoderna.  
Arvidsson påpekar även att lärarna tog ansvar för elever med svårigheter och ansåg det 
var naturligt istället för att vidarebefordra dem till skolpsykologisk utredning eller 
liknande.  
 
I en annan avhandling presenterar Alatalo (2011) en enkätundersökning som visar lärares 
erfarenheter vad gäller läs- och skrivinlärning. I studien deltog 300 lärare (269 lärare och 
31 speciallärare i årskurs 1-3) där syftet bland annat var att undersöka lärares kunskaper 
om språkets struktur, insatser till läs- och skrivsvårigheter och vad lärare tror är orsakerna 
till att elever har läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det framkom i kunskapstestet att nästan hälften av lärarna var osäkra på vad begreppen 
fonologisk och fonemisk medvetenhet innebär. I frågan om insatser till lässvårigheter 
visade det sig att de flesta lärare tycker det räcker med att läsa varje dag, vilket Atalo 
tolkar som att lärarna på grund av okunskap inte vet vad man annars kan göra. Som 
orsaker till läsförmågan anger lärarna bl.a. att eleverna har bristfällig avkodningsförmåga, 
lässvårigheter och dyslexi, bristande koncentrationsförmåga och bristfälliga 
språkkunskaper. Författaren påpekar att det är betydligt viktigare för lärarna att ha 
kunskap om läs- och skrivinlärning för att på ett bra och systematisk sätt bedriva en 
undervisning. Atalo (2011) visar också i studien att avsaknaden av bra resurser, som till 
exempel arbetsmaterial och brist på tid i skolan, försvårar lärarnas arbete vad gäller läs- 
och skrivinlärning. 
 

Diagnos 
Diagnos kommer från grekiskans  dia´gnōsis och innebär  undersökning, bedömande, 
igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.1 Ur ett 
historiskt perspektiv ser man tydligt hur man intresserade sig för kategorisering av 
funktionshindrade i bland annat sociala sammanhang (Barow 2011). Skolan har alltid 
känt ett behov av att kategorisera elever. Thomas Barow beskriver i sin artikel om 
kategorisering:  

                                                 
1Nationalencyclopedin:  http://www.ne.se/diagnos 
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Ett gemensamt drag för nästan alla tidsbundna kategoriseringar är att det är andra, oftast 
professionella såsom läkare och pedagoger som definierar dem. De förfogar över 
tolkningsmakten. Mycket sällan finner man funktionshindrade människors egna 
identitetsskapande beskrivningar (Barow 2011, s.158). 
 

Inom skolans ram är diagnos ett betydelsefullt begrepp vad gäller stödinsatser. Det är 
dock olika åsikter om hur viktigt det är med en diagnos. Haug (1998) föreslår en 
kompensatorisk lösning som bygger på att ge den enskilde individen möjligheter att 
fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning för att 
förstärka individens svaga sidor (s.17). Idén och målet med en sådan lösning är att lyfta 
upp barnet till den nivå de andra barnen befinner sig i inom ett visst område och som i sin 
tur skall kunna fortsätta vara med de andra barnen i undervisningen. Haug (1998) menar 
att kompensationen förutsätter diagnostisering vilket är ett stort problem då det inte alltid 
är säkert att man får rätt diagnos. Kompensationen kan visa sig vara både stigmatiserande 
dvs. särbehandlande, och orealistisk.  

 
Samtidigt kan en ”diagnos sätta namn på och skapa synlighet åt ett lidande” (Johannisson 
2006, se Hallerstedt 2006, s.30). Författaren skriver även att en diagnos kan ge befrielse 
för individer. Det kan även i vissa sammanhang skapa avlastning hos barnet som leder till 
en positiv utveckling. Det är då viktigt att se diagnostiken som ett positivt utvecklande 
redskap istället för ett mål.  
 

Tidig upptäckt  
I den här delen kommer förebyggande åtgärder redovisas vad gäller läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Forskare har konstaterat att det inte går att bota dyslexi men det 
går att hantera det och på så vis underlätta dyslektikers vardagliga liv i skolan och i 
samhället. Med hjälp av träning och stöd från kunnig personal kan svårigheterna bli 
hanterbara.  
 
Forskning visar att det går att förebygga läs- och skrivsvårigheter om man handlar i god 
tid. Tunmer och Greaney (2010) beskriver i sin artikel den tidiga upptäcktens betydelse. 
Barn som har visat sig ha svårigheter med läs- och skriv redan vid tidig ålder, alltså innan 
skolstart i förskolan, har vid senare tid i skolgången utvecklat förbättringar i läs- och 
skrivförmågor. Författarna menar att när man i tidig ålder sätter in åtgärder kan man 
förebygga läs- och skrivsvårigheter i senare skolgång. För att detta skall fungera är det 
dock viktigt att arbeta med forskningsbaserade modeller, strategier och metoder.  
 
Denna uppfattning stärker Høien och Lundberg (1999) genom att presentera forskning 
och fakta om barns tidiga upptäckt. I en rad undersökningar och forskning har man 
konstaterat att det går att förutse läs- och skrivsvårigheter före skolstart, menar 
författarna. En utav dem är den redan nämnda Scarborough (1990). Hon genomförde en 
undersökning med barn till dyslektiska föräldrar. Barnen hon följde var mellan 2½ och 8 
år gamla. Redan vid 2½ års ålder visade barnen språkstörningar där deras grammatiska 
förmåga var sämre och de hade otydliga uttal. Vid 3½ års ålder hade barnen sämre 
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förmåga att sätta ord till bilder och sämre ordförståelse. Senare vid 5 års ålder visade sig 
barnen ha sämre kunskap om bokstäver samt en sämre fonologisk medvetenhet. 
Undersökningen visar tydligt att det kan finnas tidiga tecken i barns språkliga utveckling. 
Med en sådan kunskap kan man utveckla barns fonologiska medvetenhet redan vid 
förskoleåldern genom exempelvis stimulerande lekar, övningar, rim och ramsor och 
förebygga lässvårigheter i senare åldrar. 
 
De flesta barn och elever som får svårigheter i läs- och skriv redan vid tidiga åldrar, har 
lättare att komma in i en ond cirkel där dålig läsfärdighet kan påverka alla ämnen i 
skolan. Det kan även leda till att dessa barn förlorar tron på sig själv vilket resulterar en 
negativ inställning gentemot skolan (Høien & Lundberg 1999). 
 

Pedagogiska åtgärder 
Carlström (2007, se Ericson 2007, s.109) anser att det är viktigt med kartläggning. 
Elevernas/barnens svårigheter behöver utredas och därefter kan rätt åtgärder sättas in. 
Med hjälp av kartläggning får man reda på elevernas/barnens starka respektive svaga 
sidor och kan arbeta utifrån det. Det menar författaren ger en klarare bild av individens 
svårigheter. Vidare beskriver författaren att då det har framkommit att svaghet i det 
fonologiska systemet är grundorsaken till dyslexi är det nödvändigt med fonologisk 
medvetenhet för läs- och skrivinlärningen. Det är viktigt att främst börja arbeta med 
fonologisk medvetenhet för att utveckla läs- och skrivinlärningen. Det är lärarna som står 
i fokus i det här fallet eftersom det är deras ansvar att ta fram och erbjuda olika metoder 
för att utveckla den fonologiska medvetenheten. Olika lekar med ljud och bild kan 
tillämpas för att stimulera barnets språkutveckling. 
 
Ordavkodning är viktig för den lässvaga och kräver därför mycket arbete. I och med att 
ordavkodningen tar mycket kraft och energi hos dyslektiker samt elever med läs- och 
skrivsvårigheter, hamnar läsförståelsen och tolkningsarbetet på andra plan. För att kunna 
uppfatta en text behöver man förstå innehållet (Westlund 2009). Høien & Lundberg 
(1999) skriver att dålig läsförståelse kan ha olika orsaker som dålig 
ordavkodningsförmåga, fonologiska svårigheter, dåligt ordförråd, dåligt arbetsminne eller 
brister i språket. Ordavkodningen behöver bli automatiserad för att förståelseprocessen 
skall komma igång.  
 
Läsförståelse innebär däremot att kunna få ut mening av texten, reflektera över den, och 
dra slutsatser. Det är därför viktigt som lärare att arbeta med dessa svårigheter på olika 
nivåer och med hjälp av olika metoder som passar individen, för att utveckla 
läsförståelsen.  Läsförståelse bygger på att kunna förstå textens innebörd, kunna 
reflektera och dra slutsatser. Eftersom all energi går åt till avkodningsprocessen 
förhindras läsförståelsen. Svagheten i avkodningsprocessen hindrar därför läsförståelsen 
(Westlund 2009).  
 
Westlund (2009) presenterar undervisningsteorier och metoder inom läsförståelse och 
läsinlärning. Hon anser att det är viktigt som lärare att vägleda och ge eleverna 
möjligheter med hjälp av olika strategier och modeller för att utveckla deras inlärning och 
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läsförståelse. För en god läsförståelse behöver läraren synliggöra lässtrategier, det innebär 
att få mentala verktyg för att förstå en text. Författaren menar att med studieteknik kan 
eleven skapa förståelse genom lärarens stöd, planera och organisera olika slags texter före 
och efter läsningen. Denna teknik har visat sig gynna speciellt svaga läsare då det 
underlättar deras förståelse.  
 
En trygg inlärningsmiljö och motivation är oerhört viktigt för inlärningen, menar 
Westlund (2009). Det är viktigt att utgå från varje enskild individs behov och 
kunskapsnivå och sedan presentera strategier och metoder som passa deras behov för en 
god utveckling. Författaren menar att om eleven lär sig inkorrekta strategier för läsningen 
från början kan det skapa stora svårigheter vid senare skoltid Hur eleven betraktar sig 
själv som läsare är nästan avgörande för den fortsatta utvecklingen. Därför är lärarens 
feedback och uppmuntran väldigt viktigt under inlärningsprocessen.  
 
Forskning har visat att det går att hjälpa en del av dessa barn om man sätter in åtgärder 
som speciella träningsprogram som Reading Recovery (RR-program) redan i början. Nya 
Zeelands läsprogram, Reading Recovery, är ett program som har fungerat väl (Malmer 
2002). RR-programmet bygger på att man utgår från det individuella barnet redan vid 5-
årsåldern. Om man upptäcker att eleven har inlärningssvårigheter under ca ett år sätter 
man in speciell hjälp, 30 minuter varje dag under 12-20 veckors tid. Programmet baseras 
på följande;  

• en förebyggande modell 
• ett tidigt ingripande 
• en begreppslig utmaning till ”Vad är möjligt” 

Programmets struktur bygger helt och hållet på barnets behov där man fokuserar på bland 
annat barnets starka och svaga sidor.  
 
Malmer (a.a.) menar, att trots en bra barndom kan barn få svårigheter i skolan och att 
tidiga insatser lönar sig. Barnet tillåts inte övergå till nästa grupp förrän de har goda 
läsfärdigheter, det är alltså färdigheterna man tar hänsyn till och inte barnets ålder. 
Författaren menar att programmet har gett mycket goda resultat där nitton av tjugo barn 
har nått medelnivån. En anledning till det är den tidiga upptäckten. Hon påpekar dock att 
man som lärare måste utgå från individens förutsättningar och på så sätt anpassa 
arbetssättet efter det enskilda barnet. Lärarnas kompetens och kunskap spelar stor roll i 
det här sammanhanget. Om programmet ska utföras korrekt och barnen skall få den hjälp 
de är i behov av är det oerhört viktigt för lärarna att vara utbildade.  
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Teori 
 
Studien kommer att undersöka dyslexi och läs- och skrivsvårigheter utifrån ett 
lärarperspektiv. Mitt intresse riktas mot klassrumspraktiken, närmare bestämt hur lärare 
uppfattar och erfar frågor som gäller dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Lärandets 
villkor och förutsättningar är en viktig del i studier som tar sin utgångspunkt i 
sociokulturella perspektiv. 
 
Vygotskijs idéer fokuserar på lärande och utveckling i sociala och kulturella 
sammanhang. Intresset utifrån ett sociokulturellt perspektiv är i synnerhet riktat mot 
kommunikation och dess utveckling och det som sker i samspel med andra människor. 
Vygotskij berör flera faktorer, såsom betydelsen för undervisningen och lärares relationer 
till elever för en god utveckling.  Bråten (1998) är en författare som beskriver Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv. Vygotskij betonar vikten av socialt samspel och interaktion, 
vilket kan ses som den viktigaste utgångspunkten i sociokulturell teori.  
 
Vygotskijs utvecklingsteori i Vygotskij och pedagogiken beskriver relationen mellan elev 
och pedagog (Bråten & Thurmann 1998, se Bråten 1998, s 104). Vygotskij hävdar 
betydelsen mellan den sociala kontexten och den individuella prestationen. I hans teori 
om lärandet ingår en stadieteori, idén om den proximala utvecklingszonen (ZPD, zone of 
proximal development), som bygger på att ge elever rätt utmaningar för en god 
utveckling i skolan (Vygotskij 1978). Läraren behöver vara medveten om elevernas 
kunskapsnivå och tillämpa hjälp och stöd på rätt nivå. Denna utvecklingsteori menar 
Vygotskij är en viktig faktor för människans utveckling då barnet lär sig och når högre 
nivåer i sin utveckling genom att samarbeta och samspela med lärare eller kamrater som 
är mer kunniga (Bråten & Thurmann 1998, se Bråten 1998, s 105). Författarna menar att 
utgångspunkten för denna teori är ”de processer som är under utveckling hos varje barn 
och stimulerar därigenom vidare utveckling” (s. 109). Undervisningen spelar stor roll för 
individernas utveckling och det är därför viktigt att ta reda på var individen befinner sig i 
sin kunskapsnivå (Bråten (1998). 
 
Roger Säljö (2010) är en annan författare som utgår ifrån Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv. Han skriver att kunskap sker i samspel mellan människor, som sedan den 
enskilde individen för vidare till ens egna tänkande och handlande, ”det är genom 
kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 
kommunikation som de förs vidare” (s. 22). I likhet med Vygotskij påpekar Säljö att 
lärande pågår konstant, vi lär oss hela tiden i samtal, händelser, situationer och 
handlingar. Säljö betonar dock att det är viktigt att kunna använda dessa erfarenheter i 
framtida sammanhang. Med kultur menar Säljö de resurser, som kunskaper, vi skaffar oss 
genom att samspela med omvärlden. Författaren poängterar även att människor är olika 
och tillgodogör sig kunskap på varierande sätt.  
 
En annan metod som Säljö (2010) beskriver inom sociokulturell perspektiv är 
’scaffolding’ (stödstruktur) som bygger på att läraren stödjer eleven i början av 
inlärningsprocessen och samtidigt som stödet minskar successivt klarar sig eleven på 
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egen hand. Dessa stödformer från läraren kan vara problemlösning, arbetsrutiner, 
instruktioner m.m.  
 
I min studie är intresset riktat mot lärares erfarenheter och arbetssätt som gäller elevers 
lärande inom läs-och skrivutveckling. Vygotskijs teorier är relevanta för denna studie då 
idén om den proximala utvecklingszonen och den sociokulturella teorin kan vara ett 
viktigt verktyg i arbetet med analyser av resultaten. 
 
 

Metod 
 

En empirisk studie har genomförts där jag har valt att använda intervjumetodik. Studien 
bygger på intervjuer av fem lärare två olika skolor, vilket ger ett bredare perspektiv. Jag 
har genomfört en halvstrukturerad intervju, med riktning mot öppen intervju. Det innebär 
att respondenterna ges möjligheter att utrycka sig fritt (Kvale & Brinkmann 2009).  För 
att åstadkomma en halvstrukturerad intervju hade jag en intervjuplan med relevanta 
frågor kopplade till syftet. Jag undvek att ställa ja- och nej frågor för att undvika alltför 
ledande reflektioner. En annan viktig faktor jag hade i åtanke under intervjun var att hålla 
mig till huvudämnet, det vill säga ”den röda tråden” (Lantz 2007). 
 

Kvalitativ metod 
Ordet kvalitativ som härstammar ifrån latinets qualitas betyder beskaffenhet, egenskap 
eller sort (Starrin & Renck 1996 se Svensson & Starrin 1996, s.53). Med en kvalitativ 
metod är målet att upptäcka och förstå egenskapen hos någonting. Larsson (1986) menar 
att ”en kvalitativ metod handlar om att karaktärisera något” (s.7). Vidare förklarar 
författaren att det handlar ”om människors sätt att uppfatta sin omvärld” (s.12). Enligt 
Kihlström (2007, s.48) är en kvalitativ intervju lik ett vanligt samtal, skillnaden är att 
man har en bestämd inriktning. Författaren påpekar att det är viktigt för intervjuaren att 
hålla sig till ämnet och tänka på att inte styra eller ställa ledande frågor (s.48). Motsatsen 
till kvalitet är kvantitet vilket innebär mätning, beskrivning av storlek eller kvantitet av 
ett fenomen. Då mitt syfte är att upptäcka lärares uppfattningar och erfarenheter menar 
jag att en kvalitativ metod är lämplig för studien.  
 

Validitet och reliabilitet 
Två viktiga aspekter inom forskning är kraven på reliabilitet och validitet. ”Reliabilitet 
handlar om trovärdighet eller tillförlitlighet, att man kan tro på det” (Kihlström 2007, 
s.165). För att få en hög reliabilitet måste undersökningsmetoden vara tillförlitlig vilket 
man kan åstadkomma genom att spela in intervjuerna med digital utrustning det vill säga 
röstinspelning. På så sätt undviker man att misstolka respondenten. Validitet handlar om 
studiens giltighet, att undersöka det man har i syfte (s.165). Det innebär att 
undersökningsresultaten skall vara giltiga. I kvalitativa studier kan det vara mer relevant 
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att tala om studiens trovärdighet, det betyder att det är viktigt att jag som forskare är 
medveten om min roll som intervjuare och försöka vara neutral. Validitet i det här 
sammanhanget handlar om att respondenterna har förstått mina frågor och besvarat de 
utifrån mitt syfte. För att åstadkomma en god trovärdighet och giltighet i studien 
kontrollerades bandspelaren under intervjuerna för att vara säker på att den ligger 
tillräckligt nära respondenten och att rösten blev inspelad tydligt och klart. Kihlström 
(2007) menar även att det är viktigt att vara tränad inför uppgiften. Genom vår utbildning 
har vi fått möjligheter att genomföra intervjuer och på så sätt blivit tränade.  
 

Urval 
Urvalet till studien har skett genom att jag kontaktade fem olika lärare på två olika skolor 
inom Västra Götalands län. Efter att ha tagit kontakt med lärarna och ett missivbrev 
skickats via mail genomfördes intervjuerna med de valda lärarna. Alla lärare som tagit del 
av studien har en lärarexamen. 
 
Respondenterna och skolorna i denna studie kommer att benämnas med fiktiva namn som 
Mija, Fiona, Fanny, Lisa och Alex. Mija, Fiona och Lisa jobbar i Stjärnskolan som är ett 
F-6 skola. Mija är en medelålders kvinna som har undervisat i ämnena svenska och 
engelska i 21 år. Fiona är en ung kvinna som också undervisar i svenska och engelska 
sedan 6 år tillbaka. Lisa som undervisar i språk (franska) är en ung kvinna som har jobbat 
i 4 år. I Himlaskolan en F-6 skola jobbar Alex och Fanny. Alex är en medelålders man 
som undervisar i ämnena so/no sedan 15 år tillbaka. Fanny är en ung kvinna som 
undervisar i svenska och engelska och har arbetat som lärare i 6 år.  
 
Lärarna som har intervjuats kommer från två olika skolor. Syftet var att få bredare 
perspektiv och personer med olika erfarenheter och ålder. 
 

Genomförande 
Innan jag började med intervjuerna informerade jag respondenterna om studiens syfte. De 
blev även informerade om att de kommer förbli anonyma samt att de har rätt att avbryta 
intervjun när de önskar. Mina fem kvalitativa intervjuer ägde rum i respondenternas 
närmiljö, d v s skolan där de känner sig trygga. Intervjuerna genomfördes en och en för 
att respondenten inte skall känna sig underlägsna (Kvale & Brinkmann 2009). Efter att ha 
spelat in intervjuerna transkriberades innehållet.   
 

Analys/bearbetning 
En metod som används inom kvalitativ analys är fenomenologin (Larsson 1986, s.11). 
Min studie skall dock inte betraktas som en traditionell fenomenologisk studie. Men mitt 
intresse är inriktat mot lärares uppfattningar av ett fenomen (dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter) och på det viset finns det en naturlig koppling till fenomenologin. Syftet 
med metoden är att beskriva människors förståelse av ett fenomen. Vidare beskriver 
författaren att syftet med metoden är att man vill ”beskriva hur något framstår för dessa 
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människor och inte hur något egentligen är” (s.13). För att analysera och forma insamlad 
data krävs läsning och reflektion samt kritisk granskning. Det är då förståelsen fördjupas 
och en uppfattning utvecklas hos den som forskar (s.31).  
 
En kvalitativ analys har genomförts då syftet är att beskriva lärares erfarande, det vill 
säga vilken innebörd de intervjuade tillmäter fenomenet. Efter genomförandet av 
intervjuerna transkriberades all inspelad data på papper, ord för ord. För att inte riskera 
glömma något skedde transkriberingen samma dag som intervjuerna. Jag reflekterade och 
granskade innehållet noggrant. Jag både lyssnade och läste igenom all insamlad data flera 
gånger för att få en djupare förståelse och för att hitta mönster. Analysen har skett under 
goda tidsramar, vilket Kihlström (2007, s.163) menar är viktigt för att inte bli avbruten av 
annat arbete. Koncentration är viktigt eftersom man har andra tankar som ständigt dyker 
upp under arbetet med analysen. Färgpennor användes för att kategorisera svaren i tre 
olika delar för att få en helhetssyn. Delarna som jag kategoriserade handlar om lärares 
uppfattningar om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vad lärare tror orsakerna är och 
lärares stödjande åtgärder. 
 

Etik 
Utifrån Vetenskapsrådet (2002) har jag i studien tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna som består av fyra krav: 
 

1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet 
 

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om i vilket syfte 
undersökningen genomförs. Samtyckeskravet handlar om att man förklarar att intervjun 
är frivillig och att såväl barn som vuxna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, 
vilket jag har informerat respondenterna om. Konfidentialitetskravet innebär att alla som 
medverkar i undersökningen skall vara anonyma. Varken plats eller personer får nämnas 
vid namn. Insamlad data har behandlats med största försiktighet och bevaras på en 
lämplig och säker plats. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna enbart får användas för 
det specifika syftet. Innan studien blev alla respondenter informerade om de 
forskningsetiska principerna. Ett missivbrev med studiens syfte och deltagarnas 
rättigheter skickades till lärarna. I brevet stod det även information om deltagarnas 
anonymitet, att undersökningen är frivilligt och de kan avbryta deltagandet när de 
vill och att all data kommer bevaras hemligt samt förstöras efter genomförd studie. 
De som har visat vilja att medverka i studien har kontaktat mig, givit sitt samtycke 
och har därmed blivit en deltagare i studien. 
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Resultat 
 

I resultatdelen kommer frågeställningarna som är kopplade till syftet att redovisas. 
Frågeställningarna har kategoriserats i tre olika delar varav den första delen är lärares 
begreppsuppfattningar om dyslexi och läs-och skrivsvårigheter, lärares uppfattning om 
orsaker till svårigheterna och slutligen stödjande åtgärder som vidtas av lärarna och 
diagnosens betydelse. 
 
Som jag nämnt tidigare jobbar alla lärarna på mellanstadiet och undervisar i språk, 
svenska, engelska, So och No. Jag har valt att benämna lärarna med fiktiva namn som 
Mija (svenska, engelska), Fiona (svenska, engelska), Lisa (språk), Fanny (svenska, 
engelska) och Alex (So, No). 
 

Hur lärare uppfattar fenomenet dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 
När lärarna skulle beskriva sina uppfattningar utgick de i första hand ifrån symptomen. 
Varje respondent kunde känna igen de symptom som var synliga och vanliga hos 
eleverna. Dock ser de dessa symptom som kognitiva brister, alltså att det är elevens 
förmåga att läsa och skriva bristerna ligger i. När lärarna beskriver sina uppfattningar 
betonar de alltid att eleven har svårt att läsa, de har svårt att skriva o.s.v. Alla lärare som 
deltog i studien delar i stort sett samma uppfattning vad gäller dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter och alla lärare har erfarenheter av elever med dessa svårigheter. Vid 
frågan om skillnaderna mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter anser tre av fem 
lärare att det inte fanns någon större skillnad utan uppger att de i stort sett ser båda 
begreppen som ett. Fanny påpekar:   
 

Ja, men alltså dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är nästan samma sak, man tänker ju i första 
hand på symptomen och då ser man det som samma, just p.g.a. att de är så lika så jag skulle inte 
tro att det är någon stor skillnad mellan de. 

 
En av lärarna, Lisa anser att det inte är någon större skillnad mellan dessa begrepp men 
att orsaker och diagnos kunde vara en skillnad, ”skillnaden mellan dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter är en diagnos”. Hon menar att det inte är någon skillnad mellan dyslexi 
och läs- och skrivsvårigheter utan det är bara diagnosen som skiljer dessa två begrepp 
ifrån varandra. Diagnosen menar hon kan vara bra för eleven eftersom det är lättare som 
lärare att sätta in resurser och åtgärder, ”jag menar att om en elev har fått en diagnos är 
det i så fall lättare för mig att hjälpa henne eller honom för då vet jag ju vad problemet är 
liksom”. 
 
En annan lärare Alex, svarar med ”jag vet inte” men beskriver att vad det än är för 
problem ”kan det väl lindras genom en välriktad träning”. Läraren vet inte vad 
skillnaderna är men det spelar i stort sett ingen roll menar han eftersom det är behoven 
man går efter för att kunna hjälpa elever med svårigheter.  
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När läraren beskriver hur de identifierar problemet nämner de även att problemet är 
ganska vanligt. De menar att det alltid finns en elev i varje klass som har någon form av 
sådan svårighet. En gemensam tanke som alla lärare uttrycker är brister i 
kunskapsutvecklingen, alltså att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är en “svårighet”. 
Vad det är för svårighet varierar från lärare till lärare. Två av lärarna, Lisa och Alex, 
uppfattar svårigheterna som ”eleven kan ha svårt att hantera ord och bokstäver (Lisa)”, 
”de kan inte uttala långa meningar (Lisa)” och ”svårt att läsa ett långt ord där rader och 
ord byter plats med varandra (Alex)”. Tre av lärarna beskriver svårigheterna som ”svårt 
att läsa (Fanny)”, ”svårt att förstå texter, böcker, uppgifter – de behöver upprepning 
(Fiona)” och ”de kan inte koncentrera sig (Mija)”. De huvudsakliga uppfattningarna 
bygger med andra ord på att ha svårigheter i att just läsa och skriva. 
 
Fanny, Mija och Fiona anser att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är en slags 
svårighet där vissa elever behöver mer hjälp än andra för att klara av skolan i vissa 
ämnen. Medan Lisa och Alex anser att vissa barn har det svårare att hänga med i skolan 
och behöver extra hjälp.  
 

Lärares syn på orsaker 
Generellt sett uppger lärarna att deras uppfattning bygger på att elever som har dyslexi 
och läs- och skrivsvårigheter är svaga elever som behöver extra hjälp för att klara av 
undervisningarna i den naturliga takten som sina kamrater i skolan.  
 
Resultatet visar att lärarna betonar tre grundorsaker till dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter: biologiska, sociala och pedagogiska faktorer.  
 
Biologiska faktorer 
Nästan alla lärare beskriver orsakerna till dyslexi och läs- och skrivsvårigheter som 
ärftligt betingat. Med ärftlighet menar de att barnen föds med olika hinder som sedan 
orsakar svårigheter i skolan. En av lärarna, Mija anser att man föds med svårigheterna, ” 
dyslexi är ofta medfött – det finns oftast någon i släkten som också har dyslexi”. Alex har 
liknande tankar då han svarar: ”ja, dyslexi är för det mesta ärftligt, det brukar nästan 
alltid vara någon syster, bror eller förälder som också har det”. Lisa uppger att: 
 

Det kommer från familjen, det brukar också visa sig att när man till exempel pratar med 
föräldrarna om det, så visar det sig att brodern eller systern eller mamman, pappan har 
någon form av svårigheter som dyslexi då. 

 
Lisa menar att hon anser det är genetiskt betingat. Dessa lärare påpekar starkt att dyslexi 
och läs- och skrivsvårigheter är ärftligt och medfött. De menar att anledningen till att de 
är så pass säkra är för att de har fått det bekräftat av antingen eleven själv eller 
föräldrarna som har konstaterat att det är någon annan i familjen eller släkten som också 
har det. 
 
Till det biologiska hör också tanken om brister i mognad i barns kunskapsutveckling, 
vilket kan knytas till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Flera av 
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lärarna påpekar brister som elever har med sig och förvärras med tiden. Om dessa brister 
beror på elevens mognad eller brister i undervisningen är dock lite otydligt i mina data 
(se vidare nedan). Även om resultat, som beskrivits ovan, visar att lärarna betonar eleven 
och att problemet är knutet till individen så påpekas också att problemet även hänger 
samman med det som omger eleven, sociala förhållanden och undervisningen i skolan. 
 
Sociala faktorer 
Lärarna påpekar även att svårigheterna kan bero på sociala skäl som exempelvis 
hemmiljö och uppväxtförhållanden. Barn och elever som är uppväxta i andra kulturer har 
oftast läs- och skrivsvårigheter menar de. Fiona betonar: 

 
Det är många barn här som kommer ifrån ett annat land och de är för det mesta inte på 
samma nivå som de andra här i klassen. Det är oftast språket de har svårt med och sedan 
kan det vara problem hemma av olika anledningar. 

 
Pedagogiska faktorer 
Både lärarna, Fiona och Fanny, beskriver att oftast kan inte lärare hantera t.ex. barn som 
har svenska som andraspråk i början av skolgången, det råder brister i pedagogiken vilket 
leder till svårigheter i framtiden. De menar att det är svårt för lärarna att hjälpa och 
hantera dessa elever eftersom de inte förstår läraren och uppgifterna under lektionerna då 
klasserna är stora och det är svårt att individualisera undervisningen. De betonar att det 
ofta är svårt och att de inte alltid har den möjligheten att hjälpa varje elev i klassrummen.  
 
Vidare förklarar en av fem lärare att när eleverna inte blir upptäckta i god tid följer 
svårigheterna med och kan till och med förvärras. Fiona anser att “det blir inte bättre när 
de inte lärt sig rätt från början och ingen har märkt det osv.”. Fanny svarar att ”dessa 
bakomliggande orsaker kan vara bristande kunskaper i svenska språket, känslomässiga 
problem och bristande undervisning” och att ”vi som lärare måste anpassa varje lektion 
så att det passar alla”. Lärarna beskriver att elever som lyckats komma undan med dessa 
brister i att läsa och skriva har det betydligt svårare att klara av skolan i framtiden då de 
har missat en hel del och det inte är lätt att komma upp i den kunskapsnivå de missat. 
Lisa uppger att: ”för det mesta har det varit så att när jag har fått en elev som har 
svårigheter, har de för nästan alltid haft med sig det sedan innan”. Lisa menar att dessa 
elever har oftast inte fått hjälp för sina svårigheter tidigare och att svårigheterna har följt 
med, eventuellt försvårats. Alex tycker att; ”det är inte alltid lätt sedan att hjälpa barnen 
för att det är en hel del de har missat”. Han beskriver att som lärare kan man bara göra det 
bästa och hjälpa elever så gott man kan och se framåt även om de har missat en hel del 
och ligger efter.  
 
Att det finns pedagogiska brister som missgynnar elevers utveckling kan i sin tur hänga 
samman med brist på tid för lärarna och andra ekonomiska resurser, vilket lärarna betonar 
när de pekar på åtgärder som skulle kunna förbättra situationen för dessa elever. 
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Lärares stödjande åtgärder 
Frågan om tid är en viktig aspekt och ett villkor som påverkar möjligheten för alla lärarna 
när det gäller stödåtgärder. Alla lärare uttrycker i första hand tidens betydelse och att det 
huvudsakliga behovet är mer tid. Lärarna poängterar att för att kunna bemöta eleverna på 
bästa sätt behövs det tid att bygga upp elevernas självförtroende, och det behövs mer tid 
för att lära känna elevens individuella behov. Tre av fem lärare uppger att oftast är 
lektionerna korta och att de inte hinner stötta elever med svårigheter individuellt. Under 
vissa lektioner tycks elever inte förstå det de skall göra och behöver extra hjälp med att 
komma igång, men det finns inte alltid tid för det. De beskriver att elever med svårigheter 
behöver mer engagemang och stöttning än andra elever under lektionerna.  
 
Fanny betonar även lärarens bemötande och förhållningsätt till eleverna:  
 

Jag ser det som att det är något som kan arbetas med, bara för att någon har läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi betyder det inte att man ska se ner på denne, utan finnas till där 
och hjälpa extra. 

 
Fanny tycker även det var viktigt att medvetandegöra eleverna att dyslexi ”inte har något 
med intelligens att göra”, och de andra tre lärare hade andra tankar som exempelvis mer 
resurser än det som är befintligt i skolan. Lisa uppger att: ”jag försöker vara så lyhörd 
som möjligt inför mina elevers olika behov och jag försöker möta dem var de befinner sig 
kunskapsmässigt och arbeta ut efter det”. 
 
Inom klassens ram är det mycket verktyg som används för att stödja elever med 
svårigheter. Lärarna tar hänsyn till elever med svårigheter genom att erbjuda dem olika 
verktyg och hjälpmedel under lektionerna. Mija beskriver att hon använder:  

 
Uppförstorat material, alternativt läser jag texten för alla i klassen, enskild läsning om 
eleven vill – absolut inget krav, överstrykningspennor, vid läsning av texter är det också 
viktigt att ge eleverna förkunskap om den text som ska läsas och bildstöd. 

 
Fiona menar att både hjälpmedel och verktyg varierar beroende på uppgiften eller 
övningen: 

Det varierar vilka arbetsmetoder och verktyg vi använder oss av, t.ex. screeningar, 
ljudböcker, vi bildar också mindre små grupper där vi jobbar väldigt intensivt inom olika 
områden som t.ex. läsförståelse, rättstavning etc.  Om behovet finns kan vi också ta fram 
anpassad läsebok med t.ex. kortare texter o.s.v. 

 
Fanny uttrycker att: ”det viktigaste för mig är att först ta reda på var eleven befinner sig – 
kunskapsmässigt, sedan arbeta efter det”. 
 
Alex berättar att förutom individuellt anpassat verktyg arbetar man utifrån 
helhetsperspektiv i klassrummet: 
 

På senare tid har vi arbetat fram en undervisning som till stor del bygger på diskussion och 
gemensamma genomgångar. Eftersom vi lär oss effektivare i diskussion än genom att själva 
arbeta i böcker spelar det ingen roll om man har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter eller inte i 
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lektioner som är diskussionsgrundade. Vissa av våra prov är i par eller muntliga. Detta är för att 
läroplanen kräver det oavsett om eleverna har dyslexi eller inte. 

 
Alla lärare beskriver att de tar hänsyn och arbetar utifrån elevernas behov. Med det menar 
tre av fem lärare i studien att de främst erbjuder elever med svårigheter olika verktyg i 
syfte att förenkla svårigheterna och stödja utvecklingen dvs. hjälpa eleverna att hänga 
med under undervisningarna. Det är endast två lärare som nämner elevers 
utvecklingszon. ZPD, zone of proximal development, bygger på att ge elever rätt 
utmaningar för en god kunskapsutveckling i skolan. 
 
Vad lärarna tycker om skolans insatser gällande tillgängliga verktyg, hjälpmedel och 
arbetsmetoder varierar från lärare till lärare. Dock har fyra av fem lärare ett gemensamt 
svar ”nej, inte tillräckligt” varav den femte svarar med ett ”ja, det är tillräckligt”. Mija, 
Fiona, Alex och Fanny svarar med att de önskar mer hjälp och stöd ifrån skolan i syfte att 
stödja elever som är i behov av extra stöd. Lärarna önskar mer resurser och hjälp, oftast 
tycker de att det inte räcker med det skolan erbjuder.  
 
En lärare Lisa, påpekar skolans ekonomi som en anledning till otillräckliga verktyg: 
 

Det finns en mängd material ute på marknaden tyvärr är detta också en fråga om kostnader. 
Jag anser att vi skulle kunna ha mycket bättre förutsättningar att erbjuda våra elever 
stöttning om skolan bara hade bättre ekonomi, dock jobbar vi så bra vi kan idag med det 
medel vi har. 

 
Läraren tycker att det alltid finns mer att erbjuda. Forskningen går framåt och nya 
redskap och metoder utvecklas konstant. ”Skolan kan givetvis inte alltid köpa in allt som 
dyker upp på grund av kostnaderna – men det vore ju kanon”. Det som alla lärare tycker 
gemensamt är att skolan har verktyg och medel att erbjuda men för ett bättre resultat, vad 
gäller elevers utveckling, skulle de önska mer. 
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Diskussion 
 
I diskussionsdelen kommer resultatet analyseras och relateras till tidigare forskning och 
teori. Därefter kommer en diskussion föras kring metoden och sedan didaktiska 
konsekvenser.  
 

Lärares uppfattningar om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 
Anledningen till att både begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter har använts i 
studien är för att de flesta lärare ute i skolverksamheten ser båda begreppen som 
synonyma. Det har visat sig i min studie att det stämmer. En av lärarna menar att det är en 
diagnos som skiljer dyslexi ifrån läs- och skrivsvårigheter. Alatalos (2011) studie visar att 
nästan hälften av alla lärare inte visste vad begreppen fonologisk och fonemisk 
medvetenhet innebär. Dessa begrepp är viktiga för läs- och skrivinlärningen. Om lärarna 
är osäkra på dessa begrepp som bygger upp läs- och skrivinlärningen så är det inte 
konstigt att deras uppfattningar bygger på att det är elevers brister eller svårigheter, det 
vill säga att de främst uppfattar att det är elevens bristfälliga förmåga som är problemet. 
 
I avsnittet om tidigare forskning har jag nämnt att det är skillnad mellan dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter. Lundberg (2010) menar att en skillnad mellan dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter är att barn med dyslexi har sämre funktionsnivå än barn utan dyslexi på 
en rad områden som har med sinnesorganens funktioner att göra (s.143). Enligt min 
mening är det viktigt att vara medveten om skillnaderna eftersom svårigheterna är 
orsakade av olika faktorer som exempelvis sociala och biologiska. Den kunskapen kan 
bidra till lärarnas förhållningsätt emot eleverna och eventuellt leda till en bättre förståelse 
för deras behov. Som även Vygotskij påpekar är det viktigt för läraren att vara medveten 
om var eleven befinner sig i sin utveckling för att kunna stödja utvecklingen (Bråten 
1998).  
 
Diagnosens betydelse är ett diskuterat område, om den är nödvändig eller inte. I 
läroplanen (Lgr11) står det tydligt att hänsyn skall tas till alla elever med behov oavsett 
diagnos. En av fem lärare anser att diagnosen kan underlätta lärarens stödinsats samtidigt 
som det kan innebära en positiv utveckling för eleven. Johannisson (2006, se Hallerstedt 
2006, s.30-38) stärker den uppfattningen då författaren menar att det kan innebära en 
positiv utveckling för eleven om en diagnos är befintlig. Det viktiga är, som även 
Johannisson tar upp, att se diagnosen som en positiv redskap. Att få bekräftelse för sina 
svårigheter och kunna sätta fingret på vad och varför man har svårigheter kan medföra 
positiv utveckling hos elever. En sorts bekräftelse och kunna förklara sina svårigheter till 
sin omgivning kan vara en befrielse för eleven. Problemet är om eleven uppfattar 
resultatet av en diagnos som en slags stämpling eller sjukdomsförklaring och sänker 
elevens självbild. 
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Lärares syn på orsaker 

 

Det framkom att respondenterna förklarar orsakerna till dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter i tre olika faktorer biologiska, sociala och pedagogiska faktorer. Att 
dyslexi är ärftligt är konstaterat genom forskning. Både Høien och Lundberg (1999) och 
Scarborough (1990) bekräftar att man ärver vissa gener som har en påverkan på dyslexi 
samt att det oftast är någon familjemedlem som är drabbad. Dock menar Stadler (1994) 
och Høien och Lundberg (1999) att läsning är en kulturellt betingat aktivitet som inte kan 
påverkas direkt av generna. Författarna poängterar att läsning och skrivning inte är några 
naturligt biologiskt grundade funktioner utan det är kulturella verksamheter som man 
tillägnar sig när man växer in i den kulturella gemenskapen. Det innebär enligt författaren 
att läsning och skrivning inte är biologiskt utan snarare en pedagogisk fråga, dvs. en fråga 
om hur undervisningen bedrivs. Vygotskij hävdar att ”skriftspråksinlärning inte är en 
vidare användning av språkliga funktioner som redan är utvecklade i förhand, utan det 
innebär att nya psykologiska processer som inte uppstår spontant, bildas” (Bråten 1998, 
s.25). Han menade att dessa psykologiska processer som leder till att läsa och skriva, 
utvecklas genom systematisk skriftspråksundervisning. Vygotskij belyser att med en 
utvecklingsfrämjande pedagogik spelar undervisningen en stor roll eftersom det kan vara 
avgörande för individens utveckling. Följaktligen innebär det att en god undervisning 
leder till en god utveckling hos individen.  
 
I motsatsen till Arvidssons (1995) studie framkom det att lärarna i min studie anger andra 
orsaker till svårigheterna än sig själva. Tre av lärarna uppgav att svårigheter i läsning och 
skrivning beror på ärftlighet. Det finns ett sådant samband men det är viktigt att inte flytta 
ansvaret från lärarrollen till elevernas medfödda svårigheter. Detta uppfattar jag tycks 
hända i skolor, dock omedvetet eftersom det är naturligt att tänka att om problemet ligger 
hos eleven från början kan det inte vara fel i lärarens undervisning. Andersson (1999, 
s.67) beskriver att ”söka efter orsaker hos eleven eller i miljön avspeglar en passiv syn på 
eleverna själva som individer”. Författaren menar att man ser individerna som offer för 
utvecklingsstörning eller bristande omvårdnad och att man ser på problemet som ett 
enskilt fenomen, alltså något man kan finna förklaring till, antingen hos eleven eller 
miljön. I tidigare forskning har jag presenterat Stadler (1994) och Høien och Lundberg 
(1999) som påvisar att läsning är en kulturellt betingad aktivitet som inte kan påverkas 
direkt av generna, ärftligheten. Författarna menar att läsning och skrivning inte är några 
naturligt biologiskt grundade funktioner utan det är kulturella verksamheter som man 
tillägnar sig när man växer in i den kulturella gemenskapen. Som jag nämnde tidigare är 
det viktigt för läraren att ta ansvar över sin lärarroll och försöka hjälpa och stödja eleven i 
sin läs- och skrivutveckling.  
 
Två av respondenterna uppgav sociala faktorer som orsak. Som exempel uppgav de barn 
med svenska som andraspråk och menar att de inte uppmärksammas tillräckligt mycket. 
Enligt Frisk (2007 se Ericson 2007, s. 66-67) kan läs- och skrivsvårigheter bero på 
emotionella eller sociala orsaker och att i vissa sociala sammanhang kan det uppstå 
språksvårigheter alltså läs- och skrivsvårigheter. Författaren menar att barn med 
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invandrarbakgrund kan skapa förseningar i läs- och skriv eftersom dessa barn inte växt 
upp i en språkligt stimulerande miljö. Det beskriver även Atalo (2011) i sin studie, att 
barn och elever med invandrarbakgrund tycks vara en orsak till att de har läs- och 
skrivsvårigheter eller är sena i sin läs- och skrivutveckling. 
 
Vygotskij har dock positiv syn på tvåspråkighet och menar att det finns en gemensam 
påverkan mellan förstaspråkutveckling och andraspråkutveckling. Han menar att ”språket 
är tänkandets sociala medel” och att ju fler språk vi människor kan desto fler sociala 
medel får vi i våra tankeprocesser (Øzerk 1998 se Bråten 1998, s. 140). Lärarnas syn på 
tvåspråkiga elever i form av bristningar är olyckligt som eventuellt inte leder till någon 
positiv utveckling. Enligt Vygotskij är det viktigt att istället se det som en viktig tillgång, 
framför allt dela och uppmuntra eleverna för att utveckla och stödja dem i sin skolgång.  
 
Att eleverna inte upptäcks i god tid var en annan faktor till svårigheterna. Lärarna 
poängterade att elever med svårigheter har oftast haft det sedan tidigare och när de blir 
äldre förvärras det. Forskning har bevisat att tidig upptäckt kan hjälpa och utveckla elever 
med svårigheter. Tunmer och Greaney (2010), Høien och Lundberg (1999), Scarborough 
(1990) och Malmer (2002) menar att det är viktigt med tidig upptäckt. Malmer (2002) 
betonar att trots en bra barndom kan barn få svårigheter i skolan och att tidiga insatser 
lönar sig. Det är möjligt att upptäcka barn redan innan skolstart, menar Malmer (2002) då 
det är färdigheterna man bör ta hänsyn till och inte barnets ålder. Även Scarborough 
(1990) beskriver att undersökningen tydligt visar att det kan finnas tidiga tecken i barns 
språkliga utveckling. Med en sådan kunskap kan man utveckla barns fonologiska 
medvetenhet redan vid förskoleåldern genom exempelvis stimulerande lekar, övningar, 
rim och ramsor och förebygga lässvårigheter i senare åldrar. Läraren ligger i fokus då det 
är viktigt att vara uppmärksam och vara vaksam över elevers utveckling. Då det har 
bekräftats att tidigt upptäckt kan gynna elever i deras framtida utveckling tycker jag det 
är oerhört viktigt att vara uppmärksam och följa elever i deras utveckling.  
 

Lärares stödjande åtgärder 
Hur lärarna arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd varierar från lärare till 
lärare. Som utgångspunkt har Vygotskijs sociokulturella teori valts för denna studie, för 
att förstå och analysera lärarnas arbete, där individens alla behov står i centrum och där 
socialt samspel spelar stor roll i undervisningen. Ett gemensamt drag för alla lärare visade 
sig vara att ”anpassa” undervisningen till alla elevers förutsättningar framför allt elever 
med svårigheter. Vygotskijs idéer om den sociala interaktionen reflekteras i lärarnas 
arbete. Enligt lärarnas utsagor läggs lektionerna upp på ett sätt där socialt samspel kan 
skapas.  
 
Bråten (1998) och Säljö (2010) beskriver Vygotskijs sociokulturella teori och den 
proximala utvecklingszonen (även kallad närmaste utvecklingszonen). Som redovisats i 
resultat delen (s.18) hänvisar inte alla lärare till Vygotskijs nämnda teori. Enligt min 
uppfattning är det viktigt att lärarna kan förstå elevers förutsättningar för lärandet. 
Läraren behöver därför vara medveten om elevernas kunskapsnivå och tillämpa hjälp och 
stöd på rätt nivå (Vygotskij 1978 se Bråten 1998, s.104). Tre av lärarna visade sig inte 
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prioritera elevernas utvecklingszon, utan de arbetar främst med det sociala samspelet. Det 
är förstås viktigt med det sociala samspelet så som den sociokulturella teorin anger men 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen är också viktig för lärarna att utgå 
ifrån eftersom för att kunna hjälpa en elev behöver läraren i första hand vara medveten 
om var eleven befinner sig kunskapsmässigt för att därifrån arbeta utifrån det. Som även 
Carlström (2007, se Ericson 2007, s.126) poängterar är det viktigt med en kartläggning 
för att utreda elevens starka respektive svaga sidor, vilket inte visade sig prioriteras av de 
flesta lärarna. Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori och ZPD har lärares arbetssätt 
analyserats på detta vis. Teorin har hjälpt till med att se och förstå hur och varför lärare 
arbetar på det sätt de gör i skolorna. Det sociokulturella perspektivet hjälper till att se 
elevernas behov samtidigt som den leder till en gynnande utveckling. Genom att jämföra 
lärarnas arbetssätt med Vygotskij teori har jag kunna skilja och komma fram till detta 
resultat.  
 
Som tidigare nämnt har andra studier visat att svaghet i det fonologiska systemet är 
grundorsaken till dyslexi och att det är nödvändigt med fonologisk medvetenhet för läs- 
och skrivinlärningen. Det är viktigt att främst börja arbeta med fonologisk medvetenhet 
för att utveckla läs- och skrivinlärningen. Detta är dock inget som lärarna i min studie 
refererar till. Carlström (2007, se Ericson 2007, s.144-145) betonar dock att det är lärarna 
som står i fokus i det här fallet eftersom det är deras ansvar att ta fram och erbjuda olika 
metoder för att utveckla bland annat den fonologiska medvetenheten.  
 
Fyra av fem lärare uppgav att de lägger upp lektionerna på ett sätt som passar alla elever 
och inte endast elever med svårigheter. Muntliga förhör, diskussioner och mindre grupper 
är de vanligaste formen. Elever med svårigheter blir även erbjudna hjälpmedel som 
screeningar, ljudböcker, anpassad läsebok med t.ex. kortare texter och träning för 
läsförståelse. I bakgrunden är det beskrivet att läsförståelse innebär att kunna få ut 
mening av texten, reflektera över den, och dra slutsatser (Westlund 2009). Läsförståelse 
är alltså viktigt för läs- och skrivutvecklingen. Westlund (2009) anser att det är viktigt 
som lärare att vägleda och ge eleverna möjligheter med hjälp av olika strategier och 
modeller för att utveckla deras inlärning och läsförståelse. För en god läsförståelse 
behöver läraren synliggöra lässtrategier, det innebär att få mentala verktyg för att förstå 
en text. Författaren menar att med studieteknik kan eleven skapa förståelse genom 
lärarens stöd, planera och organisera olika slags texter före och efter läsningen. Det var 
endast två av fem lärare som nämnde läsförståelse, vilket tyder på att resten inte 
prioriterar den faktorn lika mycket som andra faktorer.  

 
De flesta lärarna uttryckte behovet av mer tid som villkor bland annat för att skapa god 
kontakt och bygga upp elevernas självförtroende. Det menar Westlund (2009) är viktigt 
då elevens syn på sig själv är avgörande för inlärningsprocessen. Som lärare bör vi 
uppmuntra och stötta varje individ oavsett tid, rum eller svårigheter. Godani (2004) 
menar att barn med invandrarbakgrund, som inte erhåller samma förutsättningar som 
andra barn i klassrummet, har svårigheter i att anpassa sig och ta till sig undervisningen. 
Författaren beskriver att det tar tid och energi för ett barn att känna sig trygg i en miljö 
och kräver stöttning och närhet av lärarna. Även Atalo (2011) påpekar i sin studie att 
bristande resurser, som till exempel arbetsmaterial och tid, i skolan försvårar lärarnas 
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arbete vad gäller läs- och skrivinlärning. Därför är, som lärarna poängterar, tidens 
betydelse ett mycket viktigt villkor i detta sammanhang och det är viktigt för barnets 
utveckling.  
 
Tre av fem lärare nämner även att de inte alltid hinner hjälpa elever som är i behov av 
stöd individuellt på grund av att tiden inte räcker till på lektionerna. Det framkom att 
individuell anpassat material erbjuds men inte alltid individuell stöd, där exempelvis 
läraren sätter sig ned med eleven för att hjälpa. De uppger under intervjuerna att eleverna 
oftast har svårt att komma igång när lektionen har startat. Det kan bero på att eleven inte 
har uppfattat instruktionerna eller dylikt.  
 
Säljö (2010) beskriver inom sociokulturell perspektiv scaffolding (stödstruktur) vilket 
innebär att läraren stödjer eleven i början av inlärningsprocessen och samtidigt som 
stödet minskar successivt klarar sig eleven på egen hand, det kan vara förklaring av 
instruktioner, problemlösning osv. Det finns inget i min studie som tyder på att en sådan 
medveten metod tillämpas av lärarna i den här studien. Scaffolding menar jag har tolkats 
som en positiv metod och som kan vara bra för eleven, eftersom eleven kan få en chans 
att vara delaktig istället för att halka efter och tappa lusten.  

Metoddiskussion 
Inledningsvis kan det noteras att jag genom studiens gång försökt hålla mig så 
fördomsfri, neutral och objektiv som möjligt, både under intervjuerna och under 
analysen. Jag är medveten om att det är oerhört viktigt att ha den inställningen i denna 
typ av studier då studiens tillförlitlighet alltid kan diskuteras. Med anledning av det valde 
jag att intervjua lärare från två olika skolor både unga och äldre eftersom syftet var att få 
reda på hur alla inom skolans verksamhet tycker och tänker och inte bara de unga 
respektive äldre. Val av respondenter var därför inte slumpmässigt valda, utan det var i 
syfte att inte riskera många likadana svar som representerar ”normal”-synen (Larsson 
1986, s.29). Jag valde att intervjua fem lärare eftersom jag tyckte att det skulle vara 
rimligt med tanke på den tid jag erhöll. Jag valde att ställa frågor som ”hur uppfattar du 
som lärare…” eftersom mitt syfte var att undersöka lärarnas upplevelser och 
uppfattningar om fenomenet dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vad de tror orsakerna 
är och vilka stödjande åtgärder lärarna vidtar. Jag upplevde dock i början att lärarna inte 
riktigt var uppriktiga med svaren, mitt intryck var att deras respons ibland var för 
”perfekt”. Jag menar att respondenterna svarade på ett sätt som skolverksamheten 
förväntar sig att en lärare ska tänka och tycka. Dock var den fasen över efter att ha 
diskuterat och byggt upp tilliten mellan mig och respondenten. Jag upplevde att 
respondenterna kunde vara sig själva efter ett tag då de både uppgav negativa och 
positiva erfarenheter vilket ökar tillförlitligheten i studien.  

 
För att söka svar och besvara studiens syfte tyckte jag att intervjumetoden var relevant. 
Som jag nämnde tidigare användes en halvstrukturerad intervju med riktning mot öppna 
svar, vilket innebär att det gavs möjligheter till respondenterna att uttrycka sig fritt. För 
att åstadkomma en halvstrukturerad intervju hade jag en intervjuplan med relevanta 
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frågor kopplade till syftet. Frågorna var genomtänkta för både syftet och 
frågeställningarna.  
 
Det finns alternativa undersökningsmetoder som exempelvis enkäter. Jag tyckte att den 
metoden inte var relevant för syftet samt att det inte skulle ge tillfredställande svar på 
frågeställningarna. Syftet med enkäter är att undersöka något mätbart och studien blir 
kvantitativ, vilket inte bedömdes som relevant här. En annan tänkbar undersökningsmetod 
är observationer, vilket för mig, inte var genomförbart på grund av begränsad tid för 
studien.  
 
Jag är nöjd med val av metod och för att syftet har besvarats. Metoden passade min studie 
då jag via intervjuer kunde söka svar på lärares uppfattningar. Då intervjuerna tog cirka 
25 minuter vill jag påpeka att man skall vara medveten om att man inte kan få en 
övergripande bild av lärares arbete, dock blev de genomtänka och viktiga frågorna 
besvarade.  

Didaktiska konsekvenser 
 

För att stödja elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt behöver man 
vara medveten om symptomen. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att veta vad som 
ligger bakom symptomen, varför har man dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter? och hur 
behöver man göra för att stödja dem i sin utveckling? 
 
Jag vill poängtera att ha kunskap om bakomliggande orsaker kan bidra till lärarnas 
förhållningsätt emot eleverna och eventuellt leda till bättre förståelse för deras behov. Det 
är viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan dessa begrepp då dessa skiljer sig 
ifrån varandra och orsakas av olika faktorer, samt kunna erbjuda och presentera rätt 
verktyg för dessa elever för att gynna deras utveckling. En djupare förståelse av dessa 
svårigheter gynnar elevens utveckling samtidigt som förståelsen för behoven ökar. Lärare 
kan utveckla sina arbetssätt om de har mer kunskap om dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter. Det är även viktigt som lärare att ta ansvar för sin egen utveckling 
kunskapsmässigt samt att försöka reflektera det i undervisningen för att nå ett gott 
resultat. Det viktigt att tänka på att människor är olika och tillgodogör sig kunskap på 
varierande sätt (Säljö 2010). 
 
Studien är viktig och relevant för min kommande yrkesroll som lärare. Det är viktigt att i 
framtiden tänka på fenomenets orsaker, dess påverkan för eleverna och vilka arbetssätt 
man kan använda sig av för en bättre utveckling. En djupare förståelse för svårigheterna 
hos eleverna gynnar elevens utveckling. Att lära känna ett fenomen betyder samtidigt att 
lära känna eleven och dess behov. Ju mer du är förberedd som lärare desto mer hjälp och 
stöttning kan du erbjuda sina elever. Jag tror att denna studie skulle kunna vara en bra 
grund för alla lärare som jobbar med barn och elever som har dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter ute i verksamheten. Att vara medveten om ”ordens makt”, läsning och 
skrivning är oerhört viktigt för alla lärare som undervisar bland annat elever med 
särskilda behov.  Man skulle även kunna forska vidare och undersöka fler lärare i flera 
olika skolor för att få en mer övergripande bild vad gäller lärares uppfattningar, deras 
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tankar om orsaker och vidtagande av åtgärder.  
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Mitt namn är Funda Erdal och jag studerar lärarprogrammet med inriktning 
engelska/specialpedagogik mot grundskolans senare åldrar på Högskolan i Borås. 
Under hösten kommer jag att skriva mitt examensarbete om dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter. Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelser och 
erfarenheter kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.  
 
För att kunna undersöka detta behöver jag genomföra intervjuer med lärare på er 
skola. Intervjuerna kommer att ta ungefär 30 minuter och jag skulle vara tacksam 
om ni kan avsätta den tiden för mig. 
 
Att delta i undersökningen är frivilligt och Du kan avbryta deltagandet när Du vill. 
All insamlad data och material kommer att förstöras vid studiens slut och Du som 
intervjuperson kommer att förbli anonym. Det är endast jag som kommer att ha 
tillgång till all information, data och material. 
 
 
Jag bifogar mina kontaktuppgifter, vänligen kontakta mig om du har några vidare 
frågor.  
 
 
 
 
Mobil nummer: ________________ 
Email: __________________________ 
 
Vänliga hälsningar 
Funda Erdal 
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Bilaga 2 
 

Intervju frågor: 
 
Hur ser du som lärare på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? 
Motivera. 
 
Anser du det är någon skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? 
 
Vad tror du orsakerna är till dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? 
 
Har du erfarit elever som har eller haft dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter i skolan? 
 
Hur har du bemött/bemöter dessa elever? 
 
Hur arbetar man med elever som har läs- och skrivsvårigheter? Vilka arbetsmetoder 
används? 
 
Tycker du skolan erbjuder tillräckligt med verktyg/material/stöd för att du som lärare 
skall kunna arbeta med dessa elever? 

Skulle du önska att få mer hjälp och stöd eller verktyg i skolan för att kunna arbeta med 
elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
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