
 

 
 

 
 
 
 

”MIN DYSLEXI HAR ALDRIG 
STOPPAT MIG” 

- EN STUDIE OM VAD ELEVER MED DYSLEXI 
UPPLEVT SOM BETYDELSEFULLT VID  

LÄS- OCH SKRIVINLÄRNINGEN   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Avancerad nivå  
Pedagogiskt arbete 

 
Kajsa Hägglind 

 
 

2019-LÄR1-3-G96 

 



 

 
 

 
Program: Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. 
240 hp  
Svensk titel: ”Min dyslexi har aldrig stoppat mig” – En studie om vad elever med dyslexi upplevt 
som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen. 
Engelsk titel: ”My dyslexia has never stopped me” - A study about what students with dyslexia 
have experienced as the most significant when learning how to read and write. 
Utgivningsår: 2019 
Författare: Kajsa Hägglind 
Handledare: Sandra Hillén 
Examinator: Marie Fahlén 
Nyckelord: Dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter, tidig läs- och skrivinlärning. 
__________________________________________________________________________ 
Sammanfattning 
Denna studie handlar om det uppdrag och den utmaning som alla verksamma lärare står inför, 
att ge extra anpassningar och särskilt stöd till alla elever som har svårigheter. Enligt den 
Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av befolkningen som 
har dyslexi. De flesta forskare anger att det är någonstans mellan 5–8 procent av befolkningen 
som har dyslexi. Vanligtvis finns inte en färdigutredd dyslexidiagnos hos dessa barn vid 
skolstarten (Myrberg 2009, s. 323) utan det är långt senare som eleven kanske får en 
bekräftelse på sina svårigheter. Denna intervjustudie undersöker därför vad som motiverat och 
hjälpt några elever med dyslexi i deras tidiga läs- och skrivundervisning. En jämförelse har 
sedan gjorts mellan två olika respondentgrupper för att se ifall det finns någon skillnad mellan 
vilka faktorer som elever i grundskolan idag upplevde som viktiga jämfört med de elever som 
gick i grundskolan för 15–20 år sedan.  
 
Studiens syfte är att synliggöra vad elever i 10–11 årsåldern samt vuxna i 20–30-årsåldern 
med dyslexi, i efterhand upplevde och såg som betydelsefulla framgångsfaktorer i den tidiga 
läs- och skrivutvecklingen. 
 
I denna studie har en fenomenologisk forskningsmetod och intervju som redskap använts för 
att samla in studiens data. Respondenterna som deltagit i studien har varit två elever i 10–11-
årsåldern och två vuxna i 20–30-årsåldern. De har fått besvara frågor om hur de upplevde den 
tidiga läs- och skrivundervisningen och vad det var som gjorde att de orkade kämpa vidare 
trots läs- och skrivsvårigheter. Resultatet som framkommit i denna studie har analyserats med 
hjälp av en fenomenologisk analysmodell och utifrån en teoretisk ram med ett relationellt 
perspektiv.  
 
Resultatet av denna studie visar att respondenterna upplevt en rad betydelsefulla faktorer i den 
tidiga läs- och skrivutvecklingen. Två framgångsfaktorer som samtliga respondenter var eniga 
om var att en god lärarrelation och att möjligheten till undervisning i en liten grupp haft en 
avgörande roll i deras tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vidare visar resultatet att 
respondenterna såg fördelar med att använda sig av praktiskt material, så som plockmaterial 
och lathundar, som ett komplement för att motivera läs- och skrivundervisningen. 
Respondenternas upplevelse av fenomenet, att vara dyslektiker, har varit påtaglig under deras 
tidiga skolår och de vittnar om att skolstarten var tuff eftersom de till en början inte fått sina 
läs- och skrivsvårigheter bekräftade. Det var relationerna och de konkreta anpassningarna som 
bidrog till att de orkade kämpa vidare och som till slut gjorde att de övervann sina svårigheter 
och blev läs- och skrivkunniga.  



 

 
 

Innehållsförteckning 

INLEDNING .......................................................................................................................................................1 
SYFTE ................................................................................................................................................................2 

FRÅGESTÄLLNINGAR ...........................................................................................................................................2 
BAKGRUND .......................................................................................................................................................2 

DYSLEXI ..........................................................................................................................................................2 
Dyslexiforskningen idag ............................................................................................................................2 
Utredning och diagnos .............................................................................................................................3 

UNDERVISNING SOM GYNNAR ELEVER MED DYSLEXI ....................................................................................................3 
Förebygga ................................................................................................................................................3 
Pedagogiska verktyg ................................................................................................................................3 
Individuell undervisning ............................................................................................................................4 
Lärares kompetens ...................................................................................................................................4 
Motivation ...............................................................................................................................................5 
Beröm ......................................................................................................................................................5 
Självbild ...................................................................................................................................................6 
Självförtroende.........................................................................................................................................6 
Skolan och lärares betydelse .....................................................................................................................7 

OLIKA LÄROPLANER ............................................................................................................................................7 
Lpo 94 och Lgr 11 .....................................................................................................................................7 

TEORETISK RAM................................................................................................................................................8 
RELATIONELLT PERSPEKTIV ...................................................................................................................................8 

Begreppet relation ...................................................................................................................................8 
METOD .............................................................................................................................................................9 

VAL AV METOD .................................................................................................................................................9 
FENOMENOLOGI SOM FORSKNINGSMETOD ...............................................................................................................9 
URVAL .......................................................................................................................................................... 10 
GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................................ 10 
FORSKNINGSETIK ............................................................................................................................................. 11 

Informationskravet ................................................................................................................................. 11 
Samtyckeskravet .................................................................................................................................... 11 
Konfidentialitetskravet ........................................................................................................................... 11 
Nyttjandekravet ..................................................................................................................................... 12 

ANALYS/BEARBETNING ..................................................................................................................................... 12 
Fenomenologisk analysmodell ................................................................................................................ 12 

TILLFÖRLITLIGHET OCH TROVÄRDIGHET .................................................................................................................. 13 
RESULTAT ....................................................................................................................................................... 14 

RELATIONER ................................................................................................................................................... 14 
Lärare/pedagog ..................................................................................................................................... 14 
Stödet hemifrån ..................................................................................................................................... 15 
Någon som förstod ................................................................................................................................. 16 

KONKRETA ANPASSNINGAR ................................................................................................................................ 16 
Undervisning i liten grupp ....................................................................................................................... 17 
Praktiskt material ................................................................................................................................... 17 
Digitala hjälpmedel ................................................................................................................................ 18 

SLUTSATS ...................................................................................................................................................... 18 
DISKUSSION .................................................................................................................................................... 20 

RESULTATDISKUSSION ....................................................................................................................................... 20 
Relationer .............................................................................................................................................. 20 
Konkreta anpassningar ........................................................................................................................... 21 



 

 
 

METODDISKUSSION.......................................................................................................................................... 22 
DIDAKTISKA KONSEKVENSER ............................................................................................................................... 23 

Läraren bör enligt respondenterna tänka på följande i mötet med elever med dyslexi: ............................ 24 
Vidare forskning ..................................................................................................................................... 25 

REFERENSER ......................................................................................................................................................  
BILAGA 1..........................................................................................................................................................  

Informationsbrev till deltagare ..................................................................................................................  
BILAGA 2..........................................................................................................................................................  

Informationsbrev till vårdnadshavare ........................................................................................................  
BILAGA 3..........................................................................................................................................................  

Intervjufrågor (elever) ...............................................................................................................................  
Intervjufrågor (vuxna) ...............................................................................................................................  

BILAGA 4..........................................................................................................................................................  
Samtyckesblankett för vårdnadshavare .....................................................................................................  

 
 
 



 

 1 

INLEDNING 
 
I FN:s konvention om barns rättigheter i artikel 27 och 28 står det att alla barn har rätt till 
utbildning och att barns utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter utifrån 
barnets personlighet, anlag, psykiska och fysiska förmåga (UNICEF 2009). I vårt 
demokratiska samhälle ställs höga krav på att samhällsmedborgare ska kunna skriva, läsa och 
förstå texter. Som samhällsmedborgare bör man ha en god läs- och skrivförmåga för att bland 
annat kunna ta del av information, nyhetsflöde och uttrycka sina åsikter. Förmågan att kunna 
utvecklas och lära sig läsa och skriva är självklar för många barn, men för barn med läs- och 
skrivsvårigheter kan det vara en lång kamp att uppnå det målet. 
 
Enligt den Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av 
befolkningen som har dyslexi. De menar att det är svårt att ange en exakt siffra eftersom 
gränsen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ibland kan vara oskarp (Samuelsson 
2009). De flesta forskare anger att det är någonstans mellan 5–8 procent av befolkningen som 
har dyslexi. Enligt Fridolfsson (2015) ser barns förutsättningar olika ut och de behöver därför 
ges undervisning i olika takt. Under de första skolåren kan svenskundervisningen få en 
betydande roll för hur elever med dyslexi ser på sig själva, långt senare i livet. Det är under de 
första skolåren som elevens självkänsla och självförtroende kan hämmas eller uppmuntras i 
samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen. En tidig upptäckt av elevens svårigheter 
kan bidra till att rätt anpassning och stöd kan sättas in för eleven (Fridolfsson 2015, s. 228). 
 
I 3 kap. 3 § av skollagen (SFS 2010:800) står det att alla elever ska få den ledning och 
stimulans som de behöver för att nå så långt som det är möjligt utifrån sina förutsättningar. 
Elever i behov av särskilt stöd har också rätt enligt skollagen till undervisning där särskilda 
anpassningar ska ges utifrån elevens behov. I kapitlet som rör skolans värdegrund och 
uppdrag i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2018, s. 
12) står det att alla som arbetar i skolan ska stötta och hjälpa de elever som har svårigheter. 
Läraren ska stärka och stötta eleven så att hen får en tilltro till sin egen förmåga att lära 
oavsett svårigheter.  
 
Uppdraget att stötta elever med svårigheter är tydligt betonat i styrdokumenten och det är en 
viktig uppgift för mig som blivande lärare i min yrkesroll. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är något som varje lärare förr eller senare behöver hantera och 
möta och därför är kunskapen om hur vi på bästa sätt bemöter dessa barn värdefull. I tidigare 
studier är fokusområdet ofta vad läraren gör för att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Därför vore det angeläget att istället undersöka vad elever i årskurs 4 och 5 samt några vuxna 
respondenter i 20–30-årsåldern, med läs- och skrivsvårigheter i efterhand såg som 
betydelsefulla inslag i deras läs- och skrivinlärning. Vanligtvis finns inte en färdigutredd 
dyslexidiagnos hos dessa barn vid skolstarten (Myrberg 2009, s. 323) utan det är långt senare 
som eleven kanske får en bekräftelse på sina svårigheter. Det vore därför utifrån detta 
perspektiv intressant att ta reda på vad det var som motiverade dessa elever, trots att de många 
gånger troligtvis upplevt att det varit tungt att lära sig att skriva och läsa. Vad var det som 
gjorde att de inte gav upp och gjorde att de övervann sina svårigheter och blev läs- och 
skrivkunniga? 
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SYFTE 
Studiens syfte är att synliggöra vad elever i 10–11-årsåldern samt vuxna i 20–30-årsåldern 
med dyslexi, i efterhand upplevde och såg som betydelsefulla framgångsfaktorer i den tidiga 
läs- och skrivutvecklingen. 
 
Frågeställningar 
 
• Vilka faktorer bidrog till en ökad motivation hos elever med dyslexi i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen? 
 

• Finns det någon skillnad mellan vilka faktorer som elever i grundskolan idag upplevde 
som viktiga, jämfört med de elever som gick i grundskolan för 15–20 år sedan? 

 

BAKGRUND 
I följande avsnitt beskrivs studiens bakgrund. Inledningsvis redogörs för begreppet dyslexi 
och för den aktuella dyslexiforskningen. Sedan följer en beskrivning av vilken undervisning 
som gynnar elever med dyslexi och vad som kan motivera och skapa en bra självbild hos 
dessa elever. Avslutningsvis redogörs för skillnaderna mellan hur synen på det särskilda 
stödet förändrats från den tidigare läroplanen Lpo 94 (Skolverket 1994) gentemot den aktuella 
läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2018). 
 
Dyslexi 
Gustafson (2009, s. 14) och Pavey (2017, s. 24) menar att det inte är en enkel uppgift att 
definiera begreppet dyslexi eftersom det är så brett och omfattar så många subgrupper.  
Begreppet dyslexi har från början ett medicinskt ursprung och är en medfödd svårighet på 
grund av en skada i hjärnan. Enligt Pavey (2017) kallas den dyslexi som skolbarn har idag för 
utvecklingsdyslexi och skiljs ifrån förvärvad dyslexi, som är ett resultat av en hjärnskada.  
 
Ordet dyslexi kommer från de två grekiska orden dys och lexia och betyder ungefär 
”svårigheter med ord”. Under 1900-talet har begreppet ”ordblindhet” används för att förklara 
begreppet, men enligt Gustafson (2009, s. 8) är det olyckligt att använda det eftersom det inte 
ger en heltäckande bild av svårigheten. Dyslexi är ”specifika läs- och skrivsvårigheter” som 
består i att man har svårt med att både skriva, stava och läsa. Fridolfsson (2015, s. 233) 
förklara begreppet som att dyslexi i de flesta fall handlar om brister i det fonologiska 
systemet. En person med dyslexi har grundläggande problem i att avkoda ord och har svårt att 
lära sig relationen mellan skrift och ljud. Förståelsen är inte det som är den största 
problematiken för en dyslektiker, men det blir ett sekundärt problem för personen eftersom 
avkodningen är problematisk.  
 
Dyslexiforskningen idag 
Pavey (2017, ss. 24–25) menar att bilden av dyslexi har blivit allt klarare de senaste åren, men 
att många frågor fortfarande är obesvarade. Det kommer fortfarande nya forskningsrön som 
rör läsning, skrivning och stavning, samtidigt som forskningen om hur våra hjärnor fungerar 
och hur vi lär oss parallellt går framåt. Enligt Pavey (2017) har det länge varit omstritt bland 
forskare ifall dyslexi är en funktionsnedsättning, eller inte men det råder ingen tvekan om att 
dyslexi kan uppfattas som ett funktionshinder för vissa människor i sin vardag. Genom nya 
hjärnskanningsstudier har forskare kunnat se att hos personer med dyslexi är området i 
hjärnan som används då relationen mellan ord, ljud och bokstäver ska förstås inte lika lätta att 



 

 3 

aktivera. Däremot har forskare kunnat se att andra områden i hjärnan aktiveras i stället, vilket 
tyder på att dyslektikers hjärnor jobbar hårt för att övervinna läs- och skrivsvårigheterna 
(Pavey 2017, s. 25). Dock ska understrykas att dyslexi förekommer på alla intelligensnivåer 
och har inte något samband med hög eller låg intelligens hos personen i fråga (Häggström 
2010, s. 241). 
 
Utredning och diagnos 
Idag är det, enligt Fridolfsson (2015, s. 235), många forskare som anser det viktigt att en 
utredning och diagnos fastställs av elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. Många 
elever har känt sig hjälpta av att ha fått en förklaring till sina svårigheter. Att utreda dyslexi är 
däremot, enligt Fridolfsson (2015), inte helt okomplicerat. Ett av de största problemen med att 
utreda dyslexi är att det inte finns någon tydlig definition av vad dyslexi är. Det andra 
problemet är att gränsen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi inte är helt skarp. Det 
tredje problemet är att det inte finns några gemensamma riktlinjer för vilka test som ska 
användas vid dyslexiutredningar. Det fjärde problemet är att det inte heller finns några tydliga 
direktiv kring vem som får utföra och fastställa en dyslexidiagnos. En del anser att det är 
någon med medicinsk kompetens som bör utföra utredningen eftersom elevens svårigheter är 
kopplat till hjärnan. Dock saknar ofta skolläkare och skolpsykologer kunskap om läs- och 
skrivinlärningen. Logopeder har en gedigen teoretisk bakgrund om läs- och skrivsvårigheter, 
men saknar ofta den pedagogiska erfarenheten från skolmiljön. Fridolfsson (2015, s. 236), 
menar att dyslexiutredningar utifrån den här bakgrunden inte är helt problemfria att 
genomföra. Det finns stora brister i hur dyslexi-diagnoser följs upp. Därför betonas det att en 
dyslexiutredning aldrig bör ske om inte skolan har möjlighet att erbjuda specialpedagogiska 
insatser för den enskilda eleven. En utredning kan skapa förhoppningar om hjälp hos så väl 
eleven som föräldrarna och kan därför leda till stor besvikelse om hjälp uteblir.  
 
Undervisning som gynnar elever med dyslexi 
I detta bakgrundsavsnitt redogörs för en rad olika anpassningar och förhållningssätt som kan 
gynna och motivera elever med dyslexi utifrån aktuell forskning och litteratur. 
 
Förebygga 
Flera undersökningar visar att det går att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom 
språklekar. ”Bornholmsmodellen” som innebär att eleverna i förskoleklass och årskurs 1 får 
leka och lära sig om bokstäverna och dess språkljud har visat goda resultat för elever som låg 
i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Häggström 2010, s. 247). Genom 
språklekar utvecklas förståelsen för språkets formsida, sambandet mellan fonemen och 
grafemen. En finsk studie visar att föräldrar skapar en god litteracitetgrund för sitt barns läs- 
och skrivutveckling om de leker och uppmuntrar till läsaktiviteter i barnets tidiga år (Pavey 
2017, s. 43). Enligt Häggström (2010) kommer det, trots förebyggande insatser, alltid finnas 
några elever som behöver mer stöd. Om man upptäcker att en elev har svårigheter är det 
viktigt att ta reda på vad detta kan bero på så att rätt stöd kan sättas in. Genom att kartlägga 
elevens individuella läs- och skrivförmåga kan läraren få en uppfattning av elevens förmåga 
och eventuella stöd- och hjälpinsatser kan sättas in (Häggström 2010, s. 249). 
 
Pedagogiska verktyg 
Pavey (2017, s. 194) listar några pedagogiska verktyg som är användbara i mötet med en elev 
med dyslexi. Det första och viktigaste som lyfts fram är kommunikationen med barnets 
föräldrar. En elev med dyslexi behöver hjälp och förståelse från både skolan och hemmet och 
därför är det gynnsamt för eleven om insatserna är gemensamma. Observation är ett annat 
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pedagogiskt verktyg som läraren kan använda sig av för att se och försöka förstå vad 
svårigheterna beror på. Läraren behöver kunna sätta sig in i elevens situation och ha en 
empatisk förmåga för hur eleven upplever svårigheterna i skolan. Det fjärde verktyget är 
viljan att göra insatser. Läraren behöver sätta in, följa upp och utvärdera de pedagogiska 
insatserna för att på bästa sätt ge eleven det stöd som behövs. Det behövs även strategier för 
att hjälpa och stötta elever med dyslexi. Det kan exempelvis handla om att dela upp lärandet i 
mindre delar/steg, göra täta repetitioner och undervisa med en tydlig struktur. Slutligen är det 
lärmiljön som Pavey (2017, s. 194) lyfter fram som ett pedagogiskt verktyg. I klassrummet 
bör det vara en lugn ljudnivå så att eleverna kan ges möjlighet till koncentration. Dessutom 
bör läraren vara återhållsam med att hänga upp för mycket planscher på väggarna eftersom 
detta kan skapa ett rörigt intryck för eleven. Enligt Pavey (2017, s. 195) kan en förstående 
lärare och ett ordnat klassrum bidra och göra stor skillnad för den enskilde eleven.  
 
Individuell undervisning  
Fridolfsson (2015, s. 257) ifrågasätter att det är rimligt att tro att alla elever, inklusive de 
elever som har läs- och skrivsvårigheter, ska kunna lyckas med sin läsinlärning enbart genom 
klassrumsundervisningen. Forskning visar att det första läsåret är av stor vikt för den fortsatta 
läs- och skrivinlärningen (Fridolfsson 2015). Läsundervisningen i årskurs 1 borde därför ha 
största prioritet i skolan. Eleverna som är i behov av stöd får det vanligtvis av klassläraren, 
som i sin tur handleds av en specialpedagog. Detta ser Fridolfsson som problematiskt 
eftersom läraren ofta har svårt att hinna med alla elever i klassrummet samt att de vanligtvis 
inte har den specialpedagogiska kompetensen. Forskning har på senare år visat att elever som 
får en extra ”push” i skolstarten kan bli hjälpta och att det i sin tur kan reducera behovet av 
specialundervisning under senare skolår (Höien & Lundberg 2013). Specialundervisningen 
bör, enligt Fridolfsson (2015, s. 263), syfta till att ta reda på var någonstans det brister hos 
eleven så att rätt insatser och en stödundervisning kan sättas in. Alla barn med läs- och 
skrivsvårigheter är unika och därför måste man i det pedagogiska arbetet lyfta elevens styrkor, 
men också hjälpa eleven att stärka sina svagheter. Tidigare har specialundervisningen 
kritiserats på grund av den exkluderande faktorn, att ta ut eleven ur klassrummet. Fridolfsson 
lyfter fram betydelsen av att eleven bör tillhöra den ordinarie klassrumsundervisningen så 
mycket som möjligt, men att den individuella lästräningen fokuserar på de delar i läsningen 
som är problematisk för eleven och som klassläraren inte hinner med (Fridolfsson 2015, s. 
266). 
 
En lärsituation med en lärare och en elev är, enligt Fridolfsson (2015, s. 266), bättre än 
undervisning i liten grupp för elever som har problematik med avkodningen av ord. Dock är 
det ingen garanti för att den enskilda undervisningen ger ett direkt resultat, utan det har stor 
betydelse att exempelvis lästräningen struktureras. Fridolfsson (2015) rekommenderar att 
varje pass bör vara cirka tjugo minuter, inte längre. Detta eftersom eleven med svårigheter 
ofta blir trött efter ett kort och intensivt lästräningspass. Häggström (2010, s. 251) menar att 
svaga läsare lätt undviker situationer som de inte känner sig bekväma i, vilket leder till få 
lässtunder på fritiden. Därför är det viktigt för dessa elever att lustfyllda och spännande 
lästillfällen skapas som utgår ifrån elevens intresse.  
 
Lärares kompetens 
Enligt Myrberg (2009, s. 345) kan variationen i skolprestationer bero på många olika faktorer 
så som hemförutsättningar, skolförutsättningar och kamrattillhörighet, men den i särklass 
viktigaste faktorn för att förbättra skolresultaten är, enligt Myrberg (2009) lärarkompetensen. 
Fridolfsson (2015, s. 254) menar att lärarens kompetens kan vara mer eller mindre avgörande 
för om läs- och skrivsvårigheter ska utvecklas hos eleven. Den stora utmaningen som lärare 
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möter ligger inte i att undervisa de elever som har lätt att lära, oavsett metoder, utan den 
ligger i att undervisa de elever som har svårigheter och problem med att lära sig. Elever med 
läs- och skrivsvårigheter kan med rätt stöd och kompetens, trots sina svårigheter, utveckla en 
god läs- och skrivförmåga. Stödet i den inledande läs- och skrivundervisningen är särskilt 
viktig och kan få en avgörande betydelse för elevens läs- och skrivutveckling. Dock 
understryker även Fridolfsson (2015, s. 255) att även skickliga och kompetenta lärare kan 
behöva konstatera att de, trots insatser har elever med bestående svårigheter trots insatser.  
 
Fridolfsson (2015, s. 255) menar att det finns en tyst kunskap ute bland verksamma lärare om 
hur man exempelvis lär barn att läsa men att de ibland har svårt att uttrycka sina kunskaper 
med ord. I en studie som Myrberg (2009, s. 345–346) redogör för beskrivs vad skickliga läs- 
och skrivpedagoger gör för att stötta elever med svårigheter. Enligt denna studie såg 
pedagogerna behoven och framstegen hos eleverna i klassrummet. De hade en hög 
pedagogisk närvaro i klassrummet och det fanns även tydliga förväntningar på vad läraren 
och eleverna förväntade sig av varandra. I denna framgångsrika pedagogik fanns tydliga 
utbildningsmål och läraren uppmuntrande alla elevers utveckling, även de elever som hade 
svårigheter. Myrberg (2009) menar att det krävs omfattande insatser för att nå denna nivå. Det 
räcker inte enbart med att satsa på lärarutbildningen, utan Myrberg lyfter även fram att varje 
skola bör ha en läs- och skrivpedagogisk specialist. 
 
Motivation 
Taube (2007) menar att när barn lär sig att läsa lär de sig också hur bra de är på det. Förmågan 
att läsa påverkar självbilden av läsförmågan, vilket i sin tur påverkar barnets motivation och 
uthållighet till att fortsätta sitt lärande. Swalander (2009, s. 189) menar också att det måste 
finnas en vilja och en motivation hos eleven för att hen ska kunna utveckla förmågan att läsa. 
Guthrie och Wigfield (2000) visar genom sin forskningsöversikt att elever som är engagerade 
i sin läsning förstår och presterar bättre än de elever som är oengagerade. Bandura (1997) och 
Swalander (2009) menar att motivationen för att prestera och genomföra uppgiften är 
relaterad till hur eleven tror sig kunna klara av uppgiften. Om eleven tror sig klara uppgiften 
finns ett större engagemang och arbetsvillighet än hos de elever som tvivlar på sin förmåga att 
klara uppgiften. Wigfield & Eccles (2000) menar även att elevens värdering av uppgiften, hur 
betydelsefull den känns för eleven, påverkar motivationen och hur mycket eleven anstränger 
sig. Motivationen hos eleven kan, enligt Fridolfsson (2015, s. 265), även höjas genom att 
elevens utveckling synliggörs, genom att titta på genomförda uppgifter som eleven tidigare 
klarat av. Om barnet får se sin egen utveckling kan den insikten sporra barnet att fortsätta att 
anstränga sig i fortsättningen.  
 
Beröm 
Att beröm kan påverka motivationen har, enligt (Pavey 2017, s. 79), varit känt sedan länge. 
Flora (2000) bekräftade genom sin forskning att förhållandet mellan beröm och kritik borde 
vara fem till ett, fem positiva ord kan ge plats åt en kritisk kommentar. Förhållandet mellan 
beröm och kritik kan variera mellan olika källor men beröm behöver alltid överväga det 
negativa eftersom de negativa kommentarerna har en tendens att påverka oss mer. Flora 
(2000) betonar att beröm kan användas för att förstärka ett önskat beteende hos eleven.  
Zentall och Morris (2012) konstaterar att berömmet måste vara konkret och personligt riktat 
för att det ska motivera den enskilda eleven. Läraren bör inte säga till en hel grupp att de läser 
bra eftersom dessa ord kan skapa en negativ känsla hos eleven med svårigheter. Detta 
eftersom hen då lätt jämför sig med klasskamraterna. Beröm bör i stället ges på ett personligt 
plan till eleven efter utförd uppgift. Läraren kan med fördel använda olika former av beröm, 
genom exempelvis ansiktsuttryck, gester och ord. Enligt Floras forskning (2000) bör beröm 
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ges tre gånger om dagen. Detta kräver mycket träning, enligt Flora (2000), men är värdefullt 
eftersom de elever som får beröm ofta smittar av sitt beteende till sin omgivning.  
 
Självbild 
Enligt Myrberg (2007) är det viktigt att läs- och skrivsvårigheterna upptäcks så tidigt som 
möjligt, för att på så sätt hjälpa barnet innan svårigheterna skapar negativa känslor och eleven 
riskerar att möta en skolgång omgiven av misslyckanden. Fridolfsson (2015, s. 225) menar att 
goda läs- och skrivfärdigheter är en grundläggande förutsättning för att klara sig genom sin 
skolgång och sen vidare ut i livet. Personer som har svårigheter med att förstå och hantera 
skriftspråket kan, enligt Fridolfsson (2015), lätt hamna i utanförskap. Swalander (2009, s. 
183) och Fridolfsson (2015) rapporterar att forskning visar att det finns ett tydligt samband 
mellan individens läs- och skrivförmåga och hennes självbild. Burden (2008) varnar dock för 
att dra för snabba slutsatser mellan läs- och skrivförmågan och dennes självbild eftersom det 
beror på hur högt denna förmåga värderas av barnet. Om barnet ser läs- och skrivförmågan 
som oviktig påverkar det inte barnet, men på sikt börjar barnet att jämföra sig med sina 
klasskamrater och då kan självbilden förändras. Det finns, enligt Swalander, även forskning 
som visar att en positiv självbild är viktig för att individen ska kunna nå akademiska resultat 
(Swalander 2009, s. 184).  
 
Elever med dyslexi har, enligt Swalander (2009, s. 194), lätt att skapa sig en negativ självbild, 
vilket påverkar eleven på lång sikt och kan ge olika stressymptom. Om elevens uppfattning 
om sin egen förmåga är låg kan det få negativa konsekvenser. Det kan visa sig genom att 
eleven får negativa känslor inför prestationer, undviker att ta sig an uppgifter, passivitet och 
dålig uthållighet. Forskning visar att elever med dyslexi i stor utsträckning undviker 
situationer där deras svårigheter kan bli synliga. Elever med dyslexi hittar ofta strategier för 
att undvika att hamna i situationer där de blir osäkra och kan därför uppfattas som passiva i 
klassrummet (Swalander 2009, s. 191). Alexander-Passe (2006) menar att svårigheterna hos 
elever med dyslexi kan skapa en stor frustration och en känsla av misslyckande. Dessa elever 
behöver arbeta mycket hårdare än sina jämnåriga klasskamrater för att nå samma 
prestationsnivå. Dessa elever får ofta se sig omsprungna av sina klasskamrater, vilket kan leda 
till en negativ känsla och frustration.  
 
Självförtroende  
Enligt Pavey (2017, s. 77) bottnar ofta det dåliga självförtroendet hos elever med dyslexi i att 
eleven har en kombination av oro, rädsla, förvirring, självtvivel och en dålig självkänsla. 
Burden (2008) bekräftar dock att denna låga självkänsla kan förbättras med tiden och med en 
stigande ålder hos personen med dyslexi. Pavey (2017 s. 77) menar att självförtroendet kan 
byggas upp genom framgångar. Om barnet får stöttning och många möjligheter till träning så 
skapas ett ”skyddsnät” runt eleven med svårigheter. Enligt Flora (2000) kan beröm från 
omgivningen användas för att hjälpa ett litet barn att bli uthålligt och utveckla barnets 
självförtroende. Om beröm används i mötet med barn med skrivsvårigheter är chansen större 
att barnets uthållighet och självförtroende ökar. Det krävs, enligt Pavey (2017, s. 80), ett 
medvetet arbete för att ge beröm till barn som inte engagerar sig i uppgifter. Ibland kan det 
vara svårt att hitta saker att berömma men det kan, enligt Pavey (2017), vara värt att anstränga 
sig om det kan hjälpa och stärka barnets självförtroende. Det måste inte alltid handla om hur 
barnet klarar av de svåraste utmaningarna, utan beröm kan ges utifrån andra aspekter och 
prestationer, för att på så sätt skapa en bra och vänlig atmosfär som kan hjälpa barnet att bli 
mer uthålligt (Pavey 2017, s. 80).  
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Skolan och lärares betydelse 
Samuelsson (2009) menar att skolan och undervisningen har en mycket betydande roll för 
elever med dyslexi. Om elever inte hade fått möjlighet att gå i skolan skulle många barn 
aldrig lära sig att läsa och skriva. Lärarens betydelse är utan tvekan av betydelse för dessa 
elever. Enligt beteendeforskning finns det genetiska faktorer som förklarar svårigheterna hos 
elever, men detta minskar inte betydelsen att se möjligheterna i vad omgivningen kan bidra 
med för att förändra dessa elevers förmåga (Samuelsson 2009, s 86).  
 
Samuelsson (2009, s. 87) menar att den beteendegenetiska forskning som visar på att det finns 
en genetisk risk för vissa elever att utveckla läs- och skrivsvårigheter bör stimulera varje skola 
och lärare i sitt pedagogiska arbete. Lärare bör reflektera över vilka läs- och skrivpedagogiska 
metoder som är effektivast och som gynnar dessa barns läs- och skrivutveckling. Enligt Pavey 
(2017) måste lärare hjälpa dessa barn med att gå från att vara osäkra och tvivelaktiga 
individer till att istället bli uthålliga. Lärare kan genom lyhörd, omsorgsfull och fokuserad 
undervisning skapa en bättre miljö så att eleven inte utvecklar ett dåligt självförtroende och en 
svag självkänsla (Pavey 2017, s. 77).  
 
Olika läroplaner  
I denna studie kommer två olika grupper av elever/respondenter delta och de har genom sin 
skolgång tillägnat sig sin tidiga läs- och skrivundervisning utifrån två olika läroplaner. Därför 
redogörs några skillnader mellan den tidigare läroplanen från 1994 (Lpo94) och den 
nuvarande från 2011 (Lgr 11) med fokus på vad lärare och skolan bör göra i mötet med elever 
i behov av särskilt stöd. 
 
Lpo 94 och Lgr 11 
I läroplanen från 1994 (Lpo 94) och den nuvarande från 2011(Skolverket 2018) finns 
överensstämmande riktlinjer som rör skolans värdegrund och uppdrag om att undervisningen 
ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Båda läroplanerna betonar även att 
alla elever har rätt att ”utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”(Skolverket 2018, s. 9). Däremot 
har några förändringar gjorts och några ord skrivits till i den nuvarande läroplanen om vad de 
som arbetar i skolan ska göra. Alla som arbetar i skolan ska enligt Lgr 11: 
 

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och   
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket 2018, s. 12)  

 
I den tidigare läroplanen från 1994 används begreppet hjälpa istället för stödja. 
Formuleringen extra anpassningar är ett tillägg till meningen i Lgr 11, som i övrigt har 
samma formulering.  

Läraren ska enligt båda läroplanerna ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den 
egna förmågan”(Skolverket 2018, s. 12). Men det som är ett tillägg och en förändring som 
införts sedan läroplanen 1994 är att läraren ska ”ge extra anpassningar”. Tidigare stod det att 
läraren ska: 

stimulera,	handleda	och	ge	särskilt	stöd	till	elever	som	har	svårigheter,	(Lpo	94).		

Medan det i den nuvarande läroplanen står att läraren ska: 
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 stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter 
(Skolverket 2018) 

Sammanfattningsvis visar denna jämförelse att både Lpo 94 och Lgr 11 menar att elever med 
svårigheter ska få hjälp och stöd i skolan. Det som däremot är en förändring är att den 
nuvarande läroplanen betonar att läraren ska ge extra anpassningar och inte enbart särskilt 
stöd. 

TEORETISK RAM 
 
Relationellt perspektiv 
Relationellt perspektiv har sitt ursprung från den tysk-israeliske filosofen Martin Buber. Den 
relationella ontologins ursprung kan spåras tillbaka till Bubers påstående från år 1923 om att 
”allt verkligt liv är ett möte”.  Buber (1990a/1923, s.18) arbetade fram sitt relationella 
perspektiv emot två andra perspektiv, som han benämner som individualistiska och 
kollektivistiska. Individualismen ser människan bara i relation till sig själv och kollektivismen 
ser inte människan alls utan bara samhället. Buber menade att den relation som finns mellan 
människor är den som är människans existensilla hemvist. Människan är en relationsvarelse, 
vi föds in till världen, på grund av och i relation till andra människor. Relationellt perspektiv 
innebär att se världen och människorna som sammankopplade. Det finns ett ömsesidigt 
förhållande mellan individen och samhället (Aspelin 2018, ss. 26–27). 
 
I Bubers mest berömda verk, Jag och Du (1990a/1923), redogörs för två förhållningssätt att se 
på världen. Det första är att hon kan förhålla sig till en annan människa som Det. Då möts den 
andra personen som ett objekt bland alla andra där inte någon responderar fritt eller aktivt på 
tilltal. Det andra förhållningsättet innebär att hon ser på människan som Du. I det mötet finns i 
stället en närvaro, nyfikenhet, respekt och en öppenhet inför den andra människan. Buber 
(1990a/1923) menade med andra ord att människan har två jag, Det-Jag och Du-Jag. I Detet 
träder människan fram som en individ som avgränsar sig från andra individer men i Duet 
träder människan fram som en person som knyter an och skapar relationer till andra personer 
(Aspelin 2018, ss. 27–28). Buber påtalar att vi människor bör förhålla oss till världen som 
Det. Förhållningsättet Det skapar trygghet och skapar en känsla av ordning och 
förutsägbarhet. Det skulle inte gå att leva endast i Duet, men Buber påpekar samtidigt att det 
bara är i Jag-Du-relationer som levande möten sker mellan människor, vilket kan leda till man 
förverkligas som människa.  
 
Begreppet relation 
Begreppet relation kan, enligt Aspelin (2018, s. 29), handla om kopplingar mellan många 
olika varelser, fenomen och företeelser. Avgränsningen som Aspelin (2018) och denna studie 
valt att göra är att begränsa det till att handla om de relationer som sker genom mänsklig 
kontakt i det verkliga livet.  
 
Primär- och sekundärrelationer 
Primärrelationer är de relationer som anses vara grundläggande för människans självbild och 
självkänsla. Dessa relationer kännetecknas av en känslomässighet, personlig och nära kontakt 
mellan två människor. Sekundärrelationer däremot är relationer som är lite mer ytliga och de 
antas inte vara av lika stor vikt för individens identitet. Aspelin (2018) menar att 
familjerelationer vanligtvis är primärrelationer och jobbrelationer eller utbildningsrelationer 
är sekundärrelationer. Dock understryks att båda relationsformerna kan uppstå i alla grupper 
och sammanhang.  
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Sociala band och relationella band 
Sociala band byggs på något sätt i varje möte mellan människor, men så är inte fallet med 
relationella band. Det är aldrig givet att ett relationellt band ska byggas utan det kräver att två 
människor vänder sig till varandra och det sker i en process genom ett personligt möte. Vid 
byggandet av ett relationellt band krävs det att individerna förstår, respekterar, bekräftar och 
öppnar sig för varandra. Bandet innebär att en genuin kontakt skapas mellan människor. 
Aspelin (2018) menar att vi växlar mellan dessa två grundläggande former av relationsband 
och att kunskapen om dem kan skapa en förståelse för hur relationer kan skapas till andra 
människor.  

METOD 
I detta avsnitt beskrivs den forskningsmetod och det urval som denna studie har använt sig av 
för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs hur genomförandet rent 
praktiskt har gått till då materialet samlats in. Därefter beskrivs vilka etiska principer som 
studien förhållit sig till samt vad som gjorts för att öka studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet. Avslutningsvis presenters hur bearbetningen och analysen gått till vid 
sammanställningen av resultatet. 
 
Val av metod 
Kvalitativ metod valdes för denna studie eftersom den, enligt Trost (2012, s. 23), syftar till att 
ta del av andra människors personliga erfarenheter och försöka förstå olika fenomen. Enligt 
Yin (2013, s. 19) har den kvalitativa forskningen några utmärkande drag. Den studerar 
människors liv utifrån verkliga förhållanden och synliggör människors åsikter. Kvalitativt 
inriktad forskning studerar människors omständigheter utifrån personens sociala sammanhang 
och strävar efter att använda många källor. I denna studie har personer i olika åldrar och med 
olika bakgrund intervjuats, allt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Precis som 
Fejes och Thornberg (2015, s. 20) poängterar bör det finnas en insikt om att det finns en 
relation mellan den som forskar och det som forskas i kvalitativa studier. Enligt Yin (2013, s. 
37) bör forskaren ha en specifik kompetens för att bedriva kvalitativ forskning. Forskaren bör 
vara lyhörd, kunna ställa bra frågor, vara kunnig i ämnet, kunna hantera data på ett 
omsorgsfullt sätt, kunna göra flera saker samtidigt och vara uthållig för att en bra kvalitativ 
studie ska kunna genomföras.  
 
Fenomenologi som forskningsmetod 
Enligt Szklarski (2015, s. 135) finns det två kriterier för den fenomenologiska 
forskningsmetoden. Det första kriteriet innebär att forskningsområdet handlar om ett 
fenomen, det kan exempelvis handla om hur olika personer upplevt hur det är att vara döv 
eller mobbad. Det andra kriteriet innebär att den fenomenologiska metoden syftar till att 
fokusera på det mest väsentliga utav upplevelsen. Båda dessa kriterier är uppfyllda genom 
denna studie eftersom syftet var att undersöka hur elever med dyslexi upplevde den tidiga läs- 
och skrivinlärningen samt sammanfatta vilka framgångsfaktorer som respondenterna i 
efterhand såg som betydelsefulla för sitt lärande. Datainsamlingen i fenomenologiska studier 
sker vanligtvis med hjälp av självrapporter och intervjuer. Självrapportsmetoden är den 
vanligaste metoden (Szklarski 2015, s. 136), och den innebär att respondenten skriftligen ger 
svar på sin bild av upplevelsen. Med tanke på att respondenterna som deltagit i denna studie 
har specifika läs- och skrivsvårigheter valdes självrapportsmetoden bort i det inledande 
arbetet och i stället valdes intervju som redskap för datainsamlingen. 
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Intervju som redskap 
Redskapet som används i denna studie är det som Kihlström (2007, s. 48) beskriver som 
kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har varit utformade likt ett vanligt samtal, men ändå 
med ett bestämt fokus och en viss struktur. Intervjufrågorna (se bilaga 3) har varit 
formulerade som ett stöd för att föra samtalet framåt, men utformningen av intervjuerna har 
inte varit helt enhetliga eftersom de kvalitativa intervjuerna syftar till att skapa en social 
relation till deltagaren (Yin 2013, s. 138). Målsättningen var att intervjufrågorna skulle vara 
det som Kihlström kallar för ”öppna frågor” (2007, s. 49), vilket innebar att respondenten inte 
fick några svarsalternativ utan frågan kunde istället besvaras med egna ord.  
 
Urval 
Urvalet till denna studie har gjorts utifrån det som Dimenäs (2007, s. 86) benämner som ett 
bekvämlighetsurval. Målsättningen var att få kontakt med två elever och två vuxna individer 
som har en utredd dyslexi-diagnos, vilket inte varit helt oproblematiskt. På grund av att 
diagnoser och svårigheter kan vara känsliga uppgifter har stor försiktighet vidtagits för att 
försöka få kontakt med studiens respondenter. Precis som Kilhlström (2007, s. 49) menar är 
det viktigt att respondenterna har en erfarenhet av det som den kvalitativa studien har i syfte 
att undersöka. I det inledande arbetet med att finna villiga deltagare togs därför en kontakt 
med en specialpedagog på en bekant skola för att se om det fanns några elever där som 
motsvarade kriterierna. Det visade sig att det fanns två elever som uppfyllde kriterierna, vilket 
innebar att eleven hade en utredd dyslexi-diagnos samt gick i årskurs 4–5. Kriterierna hos de 
vuxna deltagarna var också att de fått en utredd dyslexi-diagnos och att de var i 20–30-
årsåldern, vilket också innebar att de gick i årskurs 1–3 på 1990-talet och början av 2000-
talet. Vårdnadshavare till de minderåriga deltagarna kontaktades och gav sedan sitt samtycke 
till att intervjun genomfördes. Eftersom kriterierna på de vuxna respondenterna var 
åldersspannet 20–30 år kontaktades olika bekanta för att se om det fanns några lämpliga 
deltagare i bekantskapskretsen. En utav de vuxna respondenterna är en bekant och den andra 
personen är en bekants bekant.  
 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna 
 
Fiktivt namn: Ålder: Sysselsättning idag: Ålder vid besked av 

dyslexi-diagnos: 
Cecilia 
 

29 år Tandsköterska  Årskurs 4 

Erika 22 år Student på Göteborgs 
Universitet  

Årskurs 7 

Filip 
 

10 år Årskurs 4 Årskurs 3 

Iris 
 

11 år Årskurs 5 Årskurs 3 

 
Genomförande 
Intervjufrågorna utformades för att besvara studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 3). 
För att säkerställa att frågorna besvarade det som studien hade i uppgift att undersöka 
lämnades frågorna till studiens handledare för respons. Efter denna respons ändrades några 
frågeformuleringar, en annan ströks och en fråga lades till.  
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Respondenterna som skulle delta kontaktades på olika sätt. Eleverna som deltagit i studien 
kontaktades via en specialpedagog på en skola och sedan fick eleverna och vårdnadshavare ge 
sitt samtycke (se bilaga 4) och läsa information om studien (se bilaga 2) innan intervjun 
kunde godkännas och genomföras. De vuxna respondenterna kontaktades via sms och 
telefonsamtal utifrån rekommendationer och förslag från min bekantskapskrets på lämpliga 
deltagare. Därefter fick de ta del av informationen i missivbrevet (se bilaga 1), som även 
redogjorde för studiens etiska förhållningssätt och regler (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Elevintervjuerna genomfördes på elevernas skola. Innan intervjuerna påbörjades söktes en 
lugn plats upp där intervjun kunde genomföras i enlighet med Kihlströms (2007, s. 51) 
rekommendationer för att skapa en bra intervjumiljö. Inledningsvis på samtalet repeterades 
studiens etiska förhållningsregler för respondenten och eleven fick återigen ge sitt samtycke 
till att intervjun ljudinspelades. Alla respondenter samtyckte till att intervjun spelades in och 
det bidrog till att endast ett fåtal anteckningar behövdes skrivas ner under intervjutillfället. 
Intervjuerna med de vuxna respondenterna utfördes över telefon. Efter att intervjuerna hade 
genomförts transkriberades materialet samma dag i ett dokument på datorn. Intervjun skrevs 
ner ordagrant och därefter lyssnades materialet igenom en gång till för att säkerställa att 
respondentens ord var återgivna på ett korrekt sätt i dokumentet.  
 
Forskningsetik 
Denna studie har förhållit sig till de fyra forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet 
fastställde år 2002, läs mer specifikt hur studien tagit hänsyn till dessa krav här nedan. 
 
Informationskravet 
Informationskravet betyder att forskaren är skyldig att förmedla studiens syfte till alla som på 
ett eller annat sätt deltar i studien. Respondenterna och deras vårdnadshavare fick genom 
missivbrevet (se bilaga 1 och 2) reda på studiens syfte och hur den insamlade data skulle 
hanteras efter studiens färdigställande.  
 
Samtyckeskravet 
Med samtyckeskravet menas att alla som deltar i studien har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Även om deltagaren ändrar sin uppfattning om deltagandet under studiens gång 
ska denne person kunna meddela sitt avhopp utan problem. Deltagarna som blivit intervjuade 
i denna studie fick muntligt ge sitt samtycke innan intervjun påbörjades. Respondenterna 
kunde även meddela sitt eventuella avhopp när som helst, även efter avslutat intervju. 
Vårdnadshavarna till eleverna i skolåldern fick innan intervjun lämna in sitt skriftliga 
samtycke (se bilaga 4).  
 
Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter ska hanteras på ett 
varsamt sätt under och efter avslutad studie så att deras identitet inte kan röjas. Med tanke på 
att respondenterna har en utredd diagnos och att de besvarar frågor som rör deras personliga 
upplevelse har det varit extra viktigt att skydda respondenternas identitet genom hela studiens 
gång. Respondenternas namn har ersatts med ett fiktivt namn och deras skola går inte att 
utläsa i studien. Intervjuerna genomfördes även med försiktighet på skolan eftersom elevernas 
deltagande inte skulle bli synligt för de andra klasskamraterna, i respekt för den enskilda 
integriteten. I stället för att hämta upp eleven i klassrummet vid tidpunkten för intervjun så 
var ett bestämt grupprum på skolan reserverat för intervjun och eleven kunde diskret gå dit för 
att delta i intervjun utan klasskamraternas kännedom.   
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Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet går ut på att forskaren inte får lov att använda det insamlade materialet till 
något annat än det som rör den aktuella studien. I det utskickade missivbrevet (se bilaga 1 och 
2) fick respondenterna och vårdnadshavarna information om att det insamlade materialet och 
ljudinspelningarna skulle raderas efter studiens färdigställande. Detta för att försäkra 
respondenterna om att deras uppgifter inte skulle användas av någon annan med ett okänt 
syfte. 
 
Analys/bearbetning 
När varje intervju var genomförd började arbetet med att transkribera det insamlade 
materialet. Ljudinspelningen från intervjun spelades upp och samtidigt skrevs intervjun ner 
ordagrant i ett dokument på datorn. När hela intervjun var transkriberad spelades 
ljudinspelning upp en gång till för att lyssna efter bortfallna ord eller felskrivningar av 
respondentens svar. Efter att alla fyra intervjuer var transkriberade skrevs varje intervju ut på 
papper för att förenkla det kommande arbetet med att genomföra analysen.  
 
Fenomenologisk analysmodell 
I studiens analysarbete har en fenomenologisk analysmodell använts för att analysera 
intervjusvaren och beskriva essensen i respondenternas upplevelse av deras tidiga läs- och 
skrivinlärning. Analysmodellen som använts är en samlad version av Giorgis och Colaizzis 
analysmetod som genomförts i fem steg och beskrivs vidare här nedan (Szklarski 2015, s. 
138). 
 
I det första steget lästes de transkriberade intervjuerna igenom och små anteckningar fördes i 
marginalen för att på så sätt få en helhetsbild över det insamlade materialet. Alla intervjusvar 
som inte besvarade studiens frågeställningar ströks och resterande intervjusvar tilldelades en 
färgkod på papprets marginal, detta för att synliggöra vilken utav respondent som sagt 
uttalandet. I det andra steget började arbetet med att markera ut meningsbärande enheter. 
Betydelsefulla meningar, fraser och enstaka ord som besvarade studiens frågeställningar 
markerades med en överstrykningspenna. Varje meningsbärande enhet i intervjusvaren 
markerades sedan ut med den tilldelade färgkoden för att få en översiktsbild över vad varje 
respondent hade beskrivit som framgångsfaktorer. Intervjusvaren omvandlades sedan från 
förstapersonsform till tredjepersonsform och sammanställdes sedan som en lista. I det tredje 
steget transformerades de vardagliga beskrivningar för att försöka tolka vad de 
meningsbärande enheterna betydde i sitt sammanhang. Arbetet innebar att försöka fånga både 
den explicita och implicita meningen i respondenternas uttalanden. Direkta och indirekta 
språkliga uttryck tolkades och sedan fortsatte arbetet med att komprimera utsagorna till en 
mer kortfattad och vardaglig beskrivning.  
 
I det fjärde steget fogades liknande uttalanden, som syftade på samma framgångsfaktorer 
ihop, för att framställa fenomenets situerade struktur. I detta steg eliminerades även 
irrelevanta utsagor och upprepningar bort från meningsinnehållet. I det sista och femte steget 
började arbetet med att analysera och identifiera centrala teman i respektive beskrivning. 
Dessa teman reducerades sedan ner till det som senare mynnade ut i fenomenets essens, som 
består av de gemensamma nämnarna som funnits i respondenternas svar. Efter identifieringen 
av de centrala temana genomfördes en noggrann kontroll av att dessa teman var väl 
förankrade i det insamlade materialet. Vidare har resultatet av denna studie även jämförts och 
analyserats utifrån det relationella perspektivet och finns rapporterat i resultatdiskussionen 
(Szklarski 2015, s. 138). 
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Tillförlitlighet och trovärdighet 
Yin (2013) redogör för tre delmål som kvalitativ forskning bör förhålla sig till för att uppnå en 
trovärdig och tillförlitlig studie. Det första som lyfts fram är att studien ska vara transparant så 
att den kan tolkas och vara tillgänglig för omgivningen. Denna studie har granskats och 
handletts av en handledare med syftet att granska såväl studiens genomförande som dess 
analys och slutsatser. Detta för att säkerställa studiens trovärdighet och giltighet, vilket enligt 
Yin (2013) borde vara en självklarhet då kvalitativ forskning genomförs. Det andra delmålet 
som lyfts fram är att arbetet bör ske metodiskt. Genomförandet bör ske med stor noggrannhet 
så att inte slarvfel och snedförvridningar av det insamlade datamaterialet kan ske under 
arbetets gång (Yin 2013, s. 32). För att öka tillförlitligheten i denna studie har intervjuerna 
med respondenterna spelats in. Detta bidrar enligt Kihlström (2007, s. 232) till att studien blir 
mer tillförlitlig eftersom intervjusvaren inte behöver antecknas på plats och kan tolkas och 
analyseras i lugn och ro efter intervjun. Fejes & Thornberg (2015, s. 260–261) menar att 
forskaren bör vara uppmärksam på att sin egen förförståelse och sina värderingar kan påverka 
hur respondenternas svar tolkas och på sikt också påverka studiens resultat. Ljudinspelning 
vid intervjuerna var därför en fördel för att öka trovärdigheten i studien eftersom 
respondenternas svar kunde lyssnas på om och om igen samt citeras ordagrant i resultatdelen. 
Det tredje målet som Yin (2013) slutligen lyfter fram är att den kvalitativa forskningen bör 
vila på är en mängd redovisade belägg och inte bara ”tomma” ord. Denna studie har därför ett 
bakgrundskapitel där tidigare forskning redovisats samt att det framkomna resultatet från 
respondenterna har diskuterats i förhållande till tidigare belägg.  
 
Enligt Karlsson (2007, s. 255) bör generaliserbarheten i kvalitativa undersökningar diskuteras 
i relation till vilken metod som använts. Med tanke på denna studies storlek och den mängd 
data som samlats in bör resultatet av denna studie inte generaliseras till en större grupp av 
människor. Dock kan studien utifrån ett kvalitativt perspektiv med en fenomenologisk 
inriktning tillföra kunskap till läsaren om några människors erfarenheter av dyslexi under sin 
skolgång. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av det datamaterial som samlats in, bearbetats och 
sammanställts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar den samsyn 
som respondenterna angivit som framgångsfaktorer, men även olikheter, mellan vad 
åldersgrupperna upplevt som viktigt i deras tidiga läs- och skrivinlärning. Analysarbetet har 
mynnat ut i två centrala teman: relationer och konkreta anpassningar. Det första centrala 
temat, relationer, har underrubrikerna lärare/pedagog, stödet hemifrån och någon som 
förstod. Det andra centrala temat, konkreta anpassningar, har underrubrikerna undervisning i 
liten grupp, praktiskt material och digitala hjälpmedel. Syftet med dessa underrubriker är att 
de ska skapa en struktur och förtydliga essensen i respondenternas intervjusvar.  
 
Relationer 
Resultatet som framkommit i analysen pekar på att respondenternas motivation och framgång 
till stor del berott på de relationer som respondenterna haft runt om kring sig i de tidiga 
skolåren. Samtliga respondenter har fått svara på frågan om vad eller vem som stöttade dem i 
deras tidiga läs- och skrivinlärning. Nedan följer de relationer som kännetecknar de stöd som 
respondenterna upplevt som mycket betydelsefulla i sin tidiga läs- och skrivinlärning. 
 
Lärare/pedagog 
Samtliga respondenter har lyft fram specialpedagogen och speciallärarens betydande roll i 
deras tidiga läs- och skrivinlärning. Dessa personer beskrivs som nyckelpersoner för deras 
personliga motivation och läs- och skrivutveckling. En av respondenterna uttrycker att 
relationen till specialläraren betytt oerhört mycket för henne på ett personligt plan: 
 

Hon har ju betytt jättemycket för mig och gör det fortfarande. Hon är en av de personerna som gjort 
att jag har klarat skolan med så bra betyg som jag gjort. Hon är helt fantastisk. (Erika) 

 
I två av fyra intervjuer framkommer det att respondenterna haft en personlig och god kontakt 
med specialläraren även efter avslutade studier. Dessa respondenter pratar om sina 
speciallärare som om det vore nära vänner. Cecilia beskriver hur relationen till sin 
speciallärare varit något utöver det vanliga: 
 

Jag hade ju sån tur som hade en bra speciallärare, hon var grym. Hon har följt mig genom livet och 
hon har ju till och med uppvaktat mig på min student och på vårat bröllop. (Cecilia) 

 
Cecilia redogör för att hon fortfarande känner sig lyckligt lottad som hade turen att få en bra 
speciallärare i de tidiga skolåren. Hon beskriver vidare att deras relation också fortsatt upp i 
vuxen ålder efter avslutade studier. Cecilia uppger att det inte bara handlat om att hon varit en 
bra speciallärare som stöttat henne i läs- och skrivutvecklingen, utan hon vittnar även om att 
hon uppvaktat henne vid stora livshändelser i samband med student och bröllop.  
 
Det som respondenterna lyfter fram som framgångsfaktorer hos dessa pedagoger/lärare har 
varit att de hjälpt och stöttat dem i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Iris beskriver 
specialpedagogens betydelse med dessa ord:   
 

Hon hjälpte mig väldigt mycket och det var faktiskt roligt att vara där. Hon gjorde ”huller och 
buller” med mig och då skulle jag säga bokstäverna snabbt. Det hjälpte så mycket, för då tittade 
jag på det så mycket och sen så när jag läste gick det så fort. (Iris) 

 
I intervjusvaren framkommer det från Iris, Cecilia och Erika att specialläraren och 
specialpedagogen använt sig av många olika alternativa metoder för att öka deras motivation 
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och lust till att lära. Det kunde handla om allt från att leka lekar för att träna bokstavsljuden 
till att kryssa av på en bana hur långt man läst. Cecilia berättar om hur lästräningen med 
specialläraren gick tillväga: 
 

Jag kom ihåg att när vi skulle träna på att läsa fick man kryssa av på en bana hur många gånger 
man hade läst. Det var ju så bra, för då blev man ju liksom motiverad till att göra det fast att det 
var jobbigt. Ja ibland kom jag ihåg att vi fick typ en nyckelring eller nått när vi klarat det. (Cecilia) 
 

Cecilia uppger att speciallärarens pedagogik motiverade henne till att utföra de skoluppgifter 
som hon tyckte var besvärliga på grund av hennes lässvårigheter. Lästräningen var 
ansträngande för Cecilia, men genom att hon motiverades av att se på en läsbana hur långt 
hon kommit och med hjälp av belöning kunde uppgiften genomföras. Cecilia berättar även att 
de hade extra gymnastik tillsammans med sin speciallärare för att öka motivationen och få ny 
ork till att fokusera på nästa uppgift. 
 
Respondenterna som i dagsläget går i årskurs 4 och 5 lyfter, till skillnad från de vuxna 
respondenterna, även fram klasslärarens betydelse. De menar att klassläraren har funnits där 
och stöttat dem med anpassningar även i klassrummet. Filip beskriver klasslärarens betydelse 
med dessa ord: 
 

Min lärare Anna betydde mycket för mig. Hon var våran lärare i förskoleklass, ettan och tvåan. 
När jag skulle läsa så berättade hon. Jag sa och så skrev hon. (Filip) 

 
Filip vittnar om hur hans klasslärare funnits där för honom i klassrummet vid olika 
situationer. Han beskriver hur klassläraren både hjälpt honom med att skriva ner texter och 
läsa upp texter för att underlätta skolarbetet vid vissa tillfällen. Även Iris lyfter fram 
betydelsen av stöttningen från klassläraren: 
 

Jag gillade inte SO:n för det var för mycket kaos på de lektionerna och då fick ju inte jag den hjälpen. 
Man lärde sig mycket men det var ändå för rörigt. Vissa lärare är bra men vissa är inte bra. Min lärare 
nu är bra, då är det inte rörigt, hon hjälper mig mycket. (Iris) 
 

Iris menar att hennes klasslärare varit stöttande och tydlig i sitt sätt att vara i 
klassrumssituationen. Hon uppger att olika lärare är olika bra på struktur och ordning i 
klassrummet. Iris pekar på betydelsen av att klassrumssituationen är lugn för att hon ska 
kunna få den hjälp som hon behöver. Klassläraren som hon har i dagsläget, som följt henne 
sedan årskurs 1, har hon haft en bra relation med och hon menar att hon fått mycket hjälp av 
henne i klassrummet. 
 
Stödet hemifrån 
Respondenterna som intervjuats i vuxen ålder vittnar om, till skillnad från respondenterna 
som är elever, betydelsen av sina föräldrar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Cecilia 
beskriver stödet hemifrån så här: 
 

Stödet hemifrån var viktigt, jag tränade jättemycket med mamma och pappa. (Cecilia) 
 
Cecilia beskriver att lästräningen med sin mamma och pappa i hemmet hade stor betydelse för 
hennes läs-och skrivutveckling. Även Erika menar att hennes mamma haft en avgörande roll: 
 

Stödet i skolan blev ju för att mamma låg på. För de trodde ju inte att jag hade dyslexi i ettan men 
mamma låg ganska mycket på och jag låg ju ganska mycket efter de andra klasskamraterna. 
(Erika) 
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Erika drar i efterhand slutsatsen att hennes mammas engagemang bidrog till att rätt stöd sattes 
in, trots att klassläraren till en början inte såg några tydliga läs- och skrivsvårigheter hos 
henne. Respondenterna som idag är i 10–11 årsåldern nämnde inte alls stödet hemifrån som 
viktigt då de skulle beskriva vem eller vad de upplevde som viktigt i deras tidiga läs- och 
skrivinlärning.  
 
Någon som förstod  
Tre av de fyra respondenter som deltagit i studien berättar om betydelsen av att ha haft någon 
i sin närhet, som förstått och känt deras svårigheter på ett empatiskt sätt. Att det har varit av 
stor vikt i de tidiga skolåren. Erika lyfter fram betydelsen och vetskapen om hennes mammas 
dyslexi: 
 

Min mamma är också dyslektiker så det är ju väldigt genetiskt detta, så min mormor har ju haft 
stenkoll på mig och alla i familjen har haft stenkoll på mig. /…/ De har ju liksom förstått hur jag 
känt. (Erika) 

 
Enligt Erika har hennes mammas läs- och skrivsvårigheter bidragit till att hon tidigt förstod 
Erikas liknande svårigheter. Både hennes mormor och mamma förstod tidigt signalerna och 
det framkommer även att de satte press på skolan för att Erika skulle få extra stöd i läs- och 
skrivinlärningen. Erika menar att hennes mammas empati och självupplevda svårigheter har 
bidragit till att hon upplevt att hon inte varit ensam. Cecilia och Iris menar också att det betytt 
mycket att de haft några personer, i det här fallet vänner, i sin närhet med liknande svårigheter 
under skoltiden. Iris berättar vad vännen har betytt: 
 

Min kompis Sofia hade väldigt svårt med matte och jag hade det mycket enklare med matte än 
med bokstäver. Så det hjälpte mig att hon med hade det svårt, för när hon hade det svårt så kunde 
jag hjälpa henne och när jag hade det svårt kunde hon hjälpa mig. (Iris) 

 
Iris menar att vännens svårigheter har gjort att hon inte upplevt sig som ensam med sina 
svårigheter. Både Iris och Cecilias berättelser pekar på betydelsen av att få kännedom om att 
andra barn också kan ha svårigheter. Erika råder till och med verksamma lärare idag att 
berätta för sina elever om olika slags svårigheter, bland annat ADHD, autism och dyslexi: 
 

Jag tror att det hade varit jättebra om lärare kunde prata öppet om dyslexi och ADHD och autism 
och allt möjligt som man kan ha, i en tidig ålder så att det inte blir något konstigt. Det är ju inte 
bara om dyslexi utan det är ju om diagnoser över lag. Så att man inte blir kategoriserad som dum 
eller något annat. (Erika) 

 
Erika poängterar att det är bra ifall läraren kan öka förståelsen hos alla elever, att alla är olika 
och att ingen som har en diagnos ska kategoriseras som dum. Hon menar att om barn med 
svårigheter kan få uppleva att omgivningen kan relatera till deras svårigheter så kan det bidra 
till att eleven med dyslexi känner sig accepterad istället för udda och ensam. 
 
Konkreta anpassningar 
Resultatet som framkommit pekar även på att respondenternas motivation och framgång även 
berott på de konkreta anpassningar som genomförts i den tidiga läs- och skrivutveckling. Det 
andra temat i detta resultat pekar på vad skolan gjorde för konkreta anpassningar och som 
respondenterna nu i efterhand kan se varit framgångsfaktorer för deras läs- och 
skrivutveckling. 
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Undervisning i liten grupp 
Samtliga respondenter lyfter fram betydelsen av att de tidigt fick undervisning i en liten 
grupp. Det är endast specialläraren/specialpedagogens roll och undervisningen i liten grupp 
som alla respondenter varit helt överens om som framgångsfaktorer. Cecilia beskriver vad 
undervisningen i den lilla gruppen har betytt för henne: 
 

I den lilla gruppen kunde jag få mer hjälp med hur jag skulle tänka när jag skulle läsa och skriva. 
Hon motiverade mig till att kämpa på. (Cecilia) 
 

Cecilia menar att undervisningen i den lilla gruppen gav henne möjlighet till den hjälp och 
stöttning som hon behövde samt strategier för hur hon skulle tas sig vidare i sin läs- och 
skrivutveckling. Samtliga respondenter har sagt att undervisningen i den lilla gruppen 
medförde att de fick mer hjälp med att hantera sina svårigheter. Det är bara en av de tre 
respondenterna som uttryckt att det kändes lite olustigt att gå ifrån klassrummet för att få 
stödundervisning. Erika beskriver hur hon kände när hon skulle lämna klassrummet: 
 

Det var lite halvkonstigt men jag har inte brytt mig så mycket om det heller. Jag fattade ju ganska 
fort att jag hade svårt för att läsa. Jag kan inte som alla andra men jag är inte sämre för det. Så har 
det ena varit hela livet. Jag tror att den upplevelsen är väldigt individuell. Min dyslexi har aldrig 
stoppat mig. Jag har bara sett fördelar och andra vägar och jag ser med andra ögon på vissa saker 
kanske, tänker jag…(Erika) 

 
Erika menar att det varit en framgångsfaktor att hon fått undervisning i en liten grupp men att 
hon ibland kände en olustig känsla av att lämna klassrummet. Trots att hon ibland hade dessa 
känslor vittnar hon om att hon inte brydde sig så mycket om vad de andra klasskamraterna 
skulle tycka eller tänka. Övriga respondenter har inte uttryckt att det varit några besvärliga 
känslor inför att lämna klassrummet, utan såg det snarare som positivt att få träffa andra 
elever som också hade svårigheter. 
 
Praktiskt material 
Tre av fyra respondenter anser att olika slags praktiska material har bidragit till en ökad 
motivation och hjälpt dem i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Cecilia beskriver några 
olika läromedel som hon fick använda i undervisningen tillsammans med specialläraren: 
 

Jag kom ihåg att det fanns så mycket bra material i det lilla rummet. Vi hade ju bokstavskort och 
häften med lite roligare svenskauppgifter som man kunde göra, det var lite fina bilder och så på 
dem. Sen så fanns det även inlästa faktaböcker som vi fick låna och lyssna på ibland. (Cecilia) 

 
Cecilia uppger att hon såg det som mycket positivt att få komma till undervisningen i den lilla 
gruppen eftersom det där fanns ett mer anpassat material än inne i klassrummet. Hon 
beskriver vidare att de inlästa faktaböckerna var ett jättebra sätt för henne att ta till sig 
faktakunskapen. Detta eftersom hennes minne för det hon hört alltid varit en bra strategi för 
att komplettera lässvårigheterna. Även Erika och Iris nämner att de blivit hjälpta av olika 
praktiska material som specialläraren tog fram när de arbetade i den lilla 
undervisningsgruppen. Det handlade om allt från lathundar på vad man kan tänka på när man 
skulle forma bokstäverna åt rätt håll, till bildkort som de kunde använda för att visa ett 
händelseförlopp. Iris beskriver hur hon fick lästräna med hjälp av ord-kort: 
 

Vissa ord som t.ex. ”och”, det ska jag liksom bara kunna. Och det tränade vi på jättemycket. Då 
körde vi det fort, fort, fort... (Iris) 
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Iris vittnar om hur hon tränade på att läsa enkla ord ortografiskt på ord-kort tillsammans med 
specialpedagogen. Genom att exempelvis lära sig att se ordet och som en helordsbild kunde 
hon få upp ett tempo och automatisera avkodningen av några enkla vardagsord. Ord-korten 
användes på ett lekfullt sätt och Iris uttrycker en glädje då hon ser tillbaka på denna 
lästräning. 
 
Digitala hjälpmedel 
Respondenterna som är i 10–11 årsåldern beskriver, till skillnad från de vuxna 
respondenterna, av förklarliga skäl att de digitala hjälpmedlen varit till stor hjälp i deras tidiga 
läs- och skrivinlärning. Iris beskriver hur iPaden var ett bra verktyg i undervisningen: 
 

När jag fick iPaden så var det ju jättebra, då kunde jag ju träna massor på bokstäverna. /…/ Jag 
lyssnade väldigt mycket på ljudböcker med. (Iris) 

 
Iris lyfter fram betydelsen av att få öva och repetera bokstavsljuden på en iPad i de tidiga 
skolåren. Hon menar även att inlästa böcker och läromedel underlättade för henne i hennes 
dagliga skolarbete. Filip uttrycker också att de digitala hjälpmedlen hjälpt honom i hans 
vardagliga skolarbete men han berättar samtidigt att han önskat att de hjälpmedel som han har 
idag redan hade funnits då:  
 

När vi ska skriva på Chromebook får jag läsa in ljud. Ibland tänker jag att det hade varit grymt om 
jag hade haft de programmen då med. (Filip) 

 
Idag har både Iris och Filip stor användning av de digitala hjälpmedlen i sin skolundervisning 
i årskurs 4 respektive 5. Filip vittnar om sin personliga dator med talsyntes och tal-till-
textfunktion som skriver ner vad han säger i ett dokument på datorn. Iris lyfter fram 
ytterligare en aspekt på den digitala tekniken. Hon berättar om vad en ”Youtuber” har fått 
betyda för henne: 
 

Jag brukar titta på en Youtuber som heter Cattis Eklund och hon har massa videors och hon 
berättar om massa skolsaker och så. Hon hade det jättesvårt och blev underkänd i engelska men 
hon tränade jättemycket. Hon har sagt ”var dig själv, älska dig själv, alltid” hon säger det typ hela 
tiden. (Iris) 

 
Iris ger inte bara exempel på hur den digitala tekniken kan fungera som hjälpmedel för att 
hantera hennes dyslexi, hon lyfter även fram aspekten av att bli uppmuntrad genom sociala 
medier. Iris beskriver att Cattis Eklund har betytt och betyder mycket för henne eftersom hon 
visar på att det alltid är värt att kämpa, oavsett vilka svårigheter man möter.  

 
Slutsats 
I denna intervjustudie framkom det att respondenterna hade en samsyn om betydelsen av en 
god lärarrelation och möjligheten till undervisning i en liten grupp. Dessa två 
framgångsfaktorer har samtliga respondenter lyft fram som avgörande stöd i den tidiga läs- 
och skrivutvecklingen. Vidare visar resultatet att respondenterna såg fördelar med att använda 
sig av praktiskt material så som plockmaterial och lathundar som ett komplement för att 
motivera läs- och skrivundervisningen. Skillnaden som visade sig mellan respondenterna i 
10–11 årsåldern och de vuxna, var att de yngre respondenterna såg de digitala hjälpmedlen 
och klasslärarens stöttning som en framgångsfaktor i de tidiga skolåren, vilket inte nämndes 
av de äldre respondenterna. En annan skillnad mellan de olika respondentgrupperna var att de 
vuxna respondenterna såg stödet från sina föräldrar som en viktig faktor till deras framgång i 
deras läs- och skrivutveckling, vilket inte de yngre respondenterna uttryckt som en 
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framgångsfaktor. Sammanfattningsvis har respondenterna lyft fram att goda och nära 
relationer till lärare, föräldrar och vänner har påverkat deras motivation och framgång i att 
utveckla färdigheten att läsa och skriva. Respondenternas upplevelse av fenomenet, att vara 
dyslektiker, har varit påtaglig under deras tidiga skolår och de vittnar om att skolstarten var 
tuff eftersom de till en början inte fått sina läs- och skrivsvårigheter bekräftade. Det var 
relationerna och de konkreta anpassningarna som bidrog till att de orkade kämpa vidare och 
som till slut gjorde att de tog sig över krönet och blev läs- och skrivkunniga.  
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DISKUSSION 
Följande avsnitt består av fyra olika delar. Inledningsvis diskuteras resultatet mot studiens 
bakgrund och teoretiska ram, i förhållande till studiens syfte. Därefter diskuteras studiens 
metod, genomförande och tillvägagångssätt. Vidare framförs de reflektioner som gjorts 
utifrån studiens resultat och vad det får för didaktiska konsekvenser. Avslutningsvis har 
respondenternas råd till hur verksamma lärare bör bemöta elever med dyslexi listats och 
slutligen finns ett avsnitt om förslag till vidare forskning utifrån denna studie. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen består av två delar utgår från de centrala teman som de som användes i 
resultatdelen. Detta för att skapa en överblick och en tydlig struktur över vad som 
framkommit i resultatet, i jämförelse med studiens bakgrund och teori.  
 
Relationer 
Resultatet i denna studie visade på att en mängd olika relationer har haft en avgörande 
betydelse för elevens motivation och läs- och skrivutveckling i de tidiga skolåren. Studien 
bekräftar Bubers (1990a/1923) tankar om att vi människor är relationsvarelser och att 
relationer människor emellan kan innebära en existentiell hemvist för den enskilde individen. 
Studiens resultat pekade på att respondenternas relationer till sin speciallärare/specialpedagog 
har haft stor betydelse för deras tidiga läs- och skrivutveckling. Precis som Pavey (2017, s. 
77) menar, har dessa lärare haft en nyckel till framgång då de hjälpt dessa elever att gå från 
tvivelaktiga och osäkra elever, till att idag uppvisa ett bra självförtroende och en sund 
självkänsla. Respondenterna vittnade om att deras specialpedagoger/speciallärare var 
engagerade, lyhörda och kunde motivera dem i sitt dagliga skolarbete, vilket även Pavey 
betonar som nödvändigt för att ett ge dessa elever ett bra självförtroende. Studiens resultat 
visar på att det funnits ett relationellt band mellan flera av eleverna och 
specialpedagogen/specialläraren. För att ett sådant band ska kunna byggas krävs det enligt 
Aspelin (2018, s. 29) att det finns en ömsesidig respekt och att individerna förstår varandra. 
Några av respondenterna uppger även att deras specialpedagog varit av så stor vikt att hon 
aldrig hade klarat sig genom alla skolår utan hennes stöttning.  
 
Samtliga respondenter vittnar om att de fått stöttning av en speciallärare eller specialpedagog, 
vilket är helt i linje med vad Fridolfsson (2015, s. 257) anser att skolan bör göra för att stötta 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Dock beskriver Fridolfsson (2015) att det börjar bli allt 
mer vanligt ute i skolorna att klassläraren i stället ska ge det särskilda stödet i klassrummet 
med endast handledningshjälp av specialpedagogen. Med kännedom om denna förändring 
som skett kring specialpedagogens roll de senaste åren är det kanske inte så märkligt att det 
endast är de yngre respondenterna som lyft fram klasslärarens betydelse för deras tidiga läs- 
och skrivutveckling. Respondenterna som är i 10–11 årsåldern idag uppger att de också fått 
hjälp av specialpedagogen på skolan men de menar även att klassläraren har funnits där med 
stöttning och anpassningar i klassrummet. Med tanke på den förändring som genomförts i den 
senare i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2018) är 
det kanske inte så förvånansvärt att se att klassläraren fått en mer utvidgad roll. Samtidigt ska 
inte betydelsen av specialpedagogens roll i den enskilda undervisningen underskattas, 
eftersom resultatet av denna studie visat att denna relation varit av mycket stor vikt för 
samtliga respondenter. Klassläraren ska enligt Lgr 11 (Skolverket 2018) ge extra anpassningar 
och stötta elever som är i behov av särskilt stöd. Om rätt stöd sätts in och rätt anpassningar 
görs kan detta, enligt Fridolfsson (2015, s. 255), bidra till att eleven utvecklar en god läs- och 
skrivförmåga.  
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Vidare visar resultatet, att de respondenter som idag är i vuxen ålder, till skillnad från de 
yngre respondenterna, såg relationen och stöttningen från sina egna föräldrar som viktig i de 
tidiga skolåren. Respondenternas reflektion stämmer väl överens med Paveys (2017, s. 194) 
idéer om att gemensamma insatser och en god relation mellan hem och skola gynnar elever 
med dyslexi. Ett gott förbyggande arbete med att skapa en god litteracitetsgrund för sitt barn i 
hemmet bidrar, enligt Häggström (2010, s. 247), till bättre förutsättningar för eleven att lyckas 
med sin läs- och skrivutveckling. Resultatet visar på att de vuxna respondenterna ser 
relationen och stöttningen från sina föräldrar som viktig, väcker frågan om varför de yngre 
eleverna inte gör en liknande reflektion. Kan det vara så att de yngre respondenterna inte i 
nuläget kan zooma ut och se vikten av sina föräldrars stöttning eftersom den kanske tas för 
givet? Eller är det så att föräldrars roll och skolans krav på något sätt har förändrats över tid? 
Det är två frågor som denna studies resultat väcker och som kanske vidare forskning kan ta 
vid och undersöka ytterligare. 
 
Samtliga respondenter har, som tidigare nämnts, bekräftat betydelsen av nära relationer både 
på skolan och på fritiden för en positiv riktning i deras tidiga läs- och skrivutveckling. 
Respondenterna har lyft fram specialpedagogen/specialläraren, klassläraren, vårdnadshavaren 
och slutligen vännens relation som viktig under de första skolåren. Alla dessa relationer kan 
sammanfattas som det som Aspelin (2018, s. 29) beskriver som primärrelationer. De beskriver 
att de haft en nära och personlig relation och de har kunnat dela livet med dessa personer. 
Elever med läs- och skrivsvårigheter kan, enligt Myrberg (2007), och Swalander (2009, s. 
194), snabbt utveckla negativa känslor till sin skolgång om den kantas av misslyckanden, 
vilket kan leda till en negativ självbild. Därför bekräftar denna studies resultat att 
primärrelationer kan ha en betydande roll för den enskilde elevens skolresultat och självbild. 
Detta eftersom samtliga respondenter vittnat om att deras positiva primärrelationer har 
bidragit till den stöttning och motivation som de behövde i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen.  
 
Konkreta anpassningar 
Resultatet i denna studie pekar inte bara på betydelsen av nära och goda relationer, utan också 
på några konkreta anpassningar som genomförts på skolorna. Samtliga respondenter som 
deltagit i studien uppgav att det haft stor betydelse att de fått undervisning i en liten grupp. 
Med tanke på den diskussion som finns idag om att inkludera alla elever i klassrummet till 
varje pris (Vänerljung 2018) är denna studies resultat mycket intressant. Tre av de fyra 
respondenterna uppgav att de inte tyckte det kändes exkluderande eller märkligt att gå ifrån 
den ordinarie klassrumsundervisningen i grundskolan, utan såg det snarare som en positiv 
förflyttning till en plats med lugn och ro. Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 
fritidshemmet (Skolverket 2018) säger att anpassningar för elever med särskilda behov ska 
uträttas men det finns ingen instruktionsmanual på hur det konkret ska gå till. Fridolfsson 
(2015, s. 257) ifrågasätter ifall det är rimligt att tro att elever med läs- och skrivsvårigheter 
ska hinna få den hjälp och stöttning som de behöver enbart i klassrummet. Enligt Fridolfsson 
pekar tidigare forskning (Höien & Lundgren, 2013) på att om en elev med svårigheter får en 
extra ”push” i de tidiga skolåren kan det reducera behovet av specialundervisning under 
senare skolår. Självklart bör det alltid finnas en dialog om vilka exkluderande anpassningar 
som genomförs ute på skolorna, men samtidigt får inte fördelarna med att ge dessa elever en 
bra förutsättning till en sund självbild glömmas bort. För precis som Swalander (2009, s. 194) 
menar, finns det en stor risk att elever med dyslexi skapar en negativ självbild om skolstarten 
kantas av en känsla av misslyckanden. Om eleven med dyslexi kan få den stöttning och hjälp 
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som den behöver vid några tillfällen i en liten grupp kanske exkluderingen kan skapa en 
känsla av inkludering i det långa loppet? 
 
Vidare visade resultatet i denna studie att både praktiska material och digitala hjälpmedel 
varit till hjälp i respondenternas tidiga läs- och skrivutveckling. Respondenterna gav exempel 
på hur de fått använda sig av konkreta material så som bokstavskort/bildkort, men också 
alternativa inlärningsmetoder. Precis i linje med det som Swalander (2009, s. 189) påpekar 
som gynnsamt, motiverades respondenterna genom att göra lustfyllda och kreativa uppgifter 
tillsammans med specialpedagogen/specialläraren. Att detta nämnts som en framgångsfaktor 
hos respondenterna bekräftar Guthrie och Wigfields (2000) forskning om att engagerade 
elever presterar bättre än oengagerade. De alternativa läromedlen och strategierna har, enligt 
respondenterna, bidragit till ett lustfyllt lärande, vilket enligt Häggström (2010, s. 251) är 
viktigt för att skapa en personlig motivation hos elever. 
 
Slutligen framgår det av resultatet att de yngre respondenterna såg den digitala tekniken som 
ett hjälpmedel i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Av förklarliga skäl rapporterade inte 
de vuxna respondenterna om dessa hjälpmedel eftersom det inte var vanligt förekommande i 
skolorna för 15–20 år sedan. Precis som Lundgren och Ohlis (2013, s. 10) menar, finns det 
idag helt andra digitala förutsättningar, vilket skolorna borde ta fasta på. De digitala 
hjälpmedel som finns idag kan individanpassas på ett enkelt sätt och kan därför gynna den 
enskilda eleven med läs- och skrivsvårigheter på ett bra sätt. En av respondenterna vittnar, 
precis som Lundgren och Ohlis (2013), om att den digitala tekniken blivit lika viktig för 
henne som glasögon är för den som har en synnedsättning. Precis som Myrberg (2009, s. 345) 
beskriver, kan lärarkompetens få en avgörande betydelse för eleven med läs- och 
skrivsvårigheter. Läraren behöver ha kunskap om elevers olika svårigheter och diagnoser, 
men lärarkompetensen innefattar även en kunskap om dagens teknik. Om läraren sätter sig in 
i och låter eleven använda sig av digitala hjälpmedel så kan det både få pedagogiska och 
ekonomiska effekter eftersom hjälpmedlen kan frigöra pedagogers arbetsbelastning 
(Lundgren & Ohlis, s. 77).  
 
Avslutningsvis visar denna studie att konkreta anpassningar är av stor vikt för elever med läs- 
och skrivsvårigheter, men i en modern och digital värld ska kanske heller inte värdet av våra 
relationer underskattas. Precis som Buber (1990a/1923) menar, har människan ett 
grundläggande behov av att ha relationer till andra människor och därför ska inte heller 
betydelsen av mötet mellan lärare och elev förminskas. För att motivera elever krävs det, 
enligt Zentall och Morris forskning (2012), att beröm måste ges på ett personligt plan till den 
enskilde eleven efter utförd uppgift. Alternativa pedagogiska hjälpmedel så som konkret 
material och digital teknik ska kanske i ljuset av denna studie ses som komplement till 
lärarens betydelse. För, precis som Samuelsson (2009, s. 86) menar, har läraren en betydande 
roll för personlig uppmuntran och bekräftelse för dessa elever som är i behov av särskilt stöd.  
 
Metoddiskussion 
Den fenomenologiska forskningsmetoden fungerade väl i arbetet med att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Genom att utföra intervjuer kunde respondenterna delge sina 
upplevelser kring fenomenet och på så sätt kunde rätt data samlas in. Fördelarna med att 
använda intervju som redskap var att respondenterna gav öppna och utförliga svar på hur de 
upplevde deras tidiga läs- och skrivundervisning. En nackdel med att använda intervju som 
redskap var att transkriberingen var ganska tidskrävande, men samtidigt underlättade 
ljudinspelningarna detta arbete. Om redskapet i stället hade varit självrapporter hade det 
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förenklat arbetet, men då hade troligtvis inte respondenterna givit så utförliga svar på grund 
av sina skrivsvårigheter.  
 
De fyra intervjuerna utfördes på två olika sätt. Elevintervjuerna genomfördes på elevernas 
skola och intervjuerna med de vuxna respondenterna genomfördes över telefon. I efterhand 
ses fördelarna med att utföra intervjuerna rent fysiskt, så att ett ”verkligt” möte kan ske, men 
på grund av geografiska orsaker var inte det något alternativ i två av intervjuerna. Urvalet av 
respondenter kan ifrågasättas på grund av att det skett utifrån ett bekvämlighetsurval, men 
samtidigt ansågs det som nödvändigt för att få kontakt med villiga respondenter. Eftersom 
urvalsgruppen för denna studie skulle ha en utredd dyslexi-diagnos var det inte helt 
oproblematiskt att få kontakt med dessa personer med hänsyn till de regler som rör sekretess. 
Därför var det nödvändigt att ta kontakt med skolor som jag hade en personlig anknytning till 
samt vuxna i min närhet. Det hade varit mycket intressant att ha ett större antal personer och 
mer geografiska skillnader i urvalsgruppen, men med tanke på det som tidigare sagts så finns 
det en tacksamhet till de respondenter och vårdnadshavare som ändå valde att delta i denna 
studie. En av respondenterna är en nära vän och självklart fanns det en oro över att vår 
relation skulle påverka intervjusvaren (Kihlström 2007, s. 50). Trots att vi känt varandra 
sedan länge så har det inte funnits någon större kännedom om hur hon upplevt den tidiga läs- 
och skrivinlärningen. Min målsättning har under hela arbetet varit att förhålla mig 
professionellt och objektivt till resultatet, trots att jag haft en personlig anknytning till en av 
respondenterna.  
 
Den fenomenologiska analysmodellen och studiens teoretiska ram fungerade väl i 
analysarbetet. Analysmodellen bidrog till att studiens insamlade data kunde reduceras och på 
så sätt beskriva essensen i respondenternas berättelser om hur de som dyslektiker upplevde 
den tidiga läs- och skrivinlärningen. Det visade sig också finnas flera likheter mellan det 
relationella perspektivet och studiens resultat, och det kunde därför med fördel förstås utifrån 
det perspektivet. Detta bidrog till att det relationella perspektivet kändes relevant som 
teoretisk ram för denna studie.  
 
Didaktiska konsekvenser 
Denna studie har bidragit till att jag har fått kunskaper om vad elever med dyslexi ser som 
viktigt i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Som jag skrev inledningsvis av detta arbete, 
finns det ett krav i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket 
2018) att vi som verksamma lärare ska anpassa undervisningen och ge ett särskilt stöd till 
elever med svårigheter, men inte hur det ska gå till rent konkret i svenskundervisningen. 
Därför anser jag att denna studies resultat är relevant och aktuellt för blivande och verksamma 
lärare. Detta eftersom studien redogör för vad verkliga personer med dyslexi har upplevt som 
framgångsfaktorer i sin personliga läs- och skrivutveckling.  
 
Resultatet av denna studie har bidragit till att jag nu hyser en ännu större respekt inför mitt 
kommande läraruppdrag. Det är inget enkelt uppdrag att stimulera, handleda och ge extra 
anpassningar eller särskilt stöd till alla elever som har svårigheter (Skolverket 2018). Det är 
ett stort uppdrag, men inte omöjligt, eftersom denna studie visar på att även små anpassningar 
kan få stora betydelser. Framförallt pekar studiens resultat på betydelsen av hur du är i 
relationen till din elev. Genom att ta del av hur respondenterna upplevde den tidiga läs- och 
skrivinlärningen som dyslektiker har det förberett mig lite mer inför mitt kommande uppdrag 
och min förhoppning är att dessa lärdomar även ska inspirera andra lärare.  
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Respondenterna som deltagit har verkligen pekat på vikten av att ha goda relationer för att 
motiveras och lära, trots sin läs- och skrivsvårigheter. Samtliga respondenter har vittnat om 
hur otroligt tufft det var när de skulle lära sig att läsa och skriva, men samtidigt ingjuter de ett 
sådant hopp till hur rätt stöd kan få avgörande betydelser. Precis som Aspelin (2018, s. 11), 
tror jag att lärare bör besitta flera kompetenser och inte minst en professionell förmåga att 
bygga relationer till elever. Aspelin (2018) menar, precis som resultatet av denna studie, att 
bemötandet mellan en lärare och elev kan få allt från marginella till livsavgörande betydelse. 
Läraryrket handlar inte bara om att lära ut kunskapsstoff, utan det handlar om så mycket mer. 
Utifrån denna studies resultat och bakgrund är det av stor vikt att lärare reflekterar över hur vi 
bemöter våra elever så att goda relationer kan skapas, oberoende av elevens svårigheter eller 
bakgrund. En annan lärdom som kan dras utifrån denna studie är att en bra lärandemiljö 
påverkar eleven på ett positivt sätt. En av respondenterna uttryckte att ”om man mår bra i 
livet så lär man sig bättre”, vilket också sätter fingret på att elevens hälsotillstånd är av stor 
vikt för att ett lärande ska kunna ske. Om vi som lärare skapar ett bra klassrumsklimat och 
försöker bidra till en bra atmosfär, där vi finns, ökar vi förhoppningsvis chanserna till att 
elever mår bra och kan ta till sig kunskaperna. 
 
I studiens resultat framkom det även att undervisningen som skett i den lilla gruppen varit av 
stor betydelse för respondenterna. Detta visar på att det som ibland kan ses som exkluderande 
arbetssätt kan ge en känsla av inkludering. Framtida och verksamma lärare behöver vara noga 
med att en inkludering ska ske, men vi får inte heller glömma bort att reflektera och kritiskt 
ställa oss frågan om vad som är bäst för den enskilda eleven. Smågrupper med olika 
nivåindelningar kan bidra till ett bättre självförtroende hos eleven så att hon vågar delta trots 
sina svårigheter. Med tanke på studiens resultat ska vi inte heller vara rädda för att skapa 
undervisningsgrupper för elever med särskilt stöd. Dessa grupper, kan enligt denna studie, få 
fungera som ett verktyg för att skapa en känsla av tillhörighet med andra elever som också har 
svårigheter.   
 
Praktiskt material och digitala hjälpmedel gynnar många elevers lärande, därför behöver vi 
lärare ständigt hålla oss uppdaterade på vilka hjälpmedel som finns att tillgå. För att hålla sig 
uppdaterad som lärare krävs det tid till fortbildning och tid till praktiskt planeringsarbete. Jag 
hoppas att jag i min framtida yrkesroll kommer att få möjlighet att fördjupa mina kunskaper i 
olika specialpedagogiska metoder som konkreta och lustfyllda läromedel, och jag bär med 
mig resultatet av denna studie i mitt bakhuvud. Resultatet visade att olika material, 
hjälpmedel och anpassningar var viktiga för respondenterna, men att det är framförallt 
relationerna och mötet med den enskilde läraren som bidragit till att eleven motiverats och 
blivit läs- och skrivkunniga. Slutsatsen om att relationerna kan få en avgörande betydelse är 
både utmanande och uppmuntrande på samma gång, och det motiverar mig personligen till att 
vilja gå ut och försöka göra en skillnad. Troligtvis kommer vi inte alltid att bli uppmuntrade 
som lärare över vårt utförda arbete, men med facit i hand kanske det är just din gamla elev 
som ser tillbaka på dig som den lärare som betytt mest. Avslutningsvis vill jag lyfta fram de 
råd som respondenterna vill ge vidare till blivande och verksamma lärare i mötet med elever 
som har dyslexi. 
 
Läraren bör enligt respondenterna tänka på följande i mötet med elever med dyslexi: 
 

• Ge uppmuntrande kommentarer. 
• Undvika att tycka synd om eleven. 
• Lyssna på eleven. 
• Bekräfta elevens svårigheter, men peka på möjligheterna. 
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• Hjälpa eleven lite extra i klassrummet. 
• Skapa en lustfylld och rolig undervisning.  
• Inte fokusera enbart på läs- och skrivmomenten i exempelvis NO och SO. 
• Låta eleven sitta långt fram i klassrummet. 
• Använda olika färgpennor när något skrivs på tavlan.  
• Vara tydlig i ditt ledarskap. 
• Försök att skriva instruktioner, exempelvis till läxan på ett lättförståeligt sätt. 
• Inte pressa eleven för mycket. 
• Ge strategier för hur eleven ska kunna hantera sina svårigheter.  
• Undvika situationer där eleven behöver läsa en text högt inför andra. 
• Prata om olika slags svårigheter i klassen, exempelvis ADHD, autism och dyslexi 

m.fl. 
• Skaffa sig en fördjupad kunskap om vad dyslexi är och hur du kan bemöta det. 
• Låta eleven använda digitala hjälpmedel. 

 
 
Vidare forskning 
Eftersom denna studies resultat baseras på fyra intervjuer skulle det även vara intressant att 
undersöka vad ett större antal respondenter såg som framgångsfaktorer i den tidiga läs- och 
skrivutvecklingen. Med tanke på den digitala utveckling som skett under de senaste åren, vore 
det även intressant att se hur elever med dyslexi som går i årskurs 1 idag ser på den tidiga läs- 
och skrivinlärningen om ett par år.  
 
I resultatet framkom det att det fanns två tydliga skillnader i intervjusvaren mellan de olika 
åldersgrupperna. Respondenterna som var i 10–11 årsåldern beskrev klassläraren som viktig, 
medan respondentgruppen i 20–30-årsåldern lyfte fram stödet hemifrån som betydelsefullt för 
deras läs- och skrivutveckling. Det skulle därför kunna vara ett underlag för vidare forskning 
att ta reda på om de yngre respondenterna inte i nuläget kan se vikten av sina föräldrars 
stöttning eller om föräldrastödet förändrats över tid.  
 
Klasslärarens roll skulle kunna undersökas genom en intervjustudie där verksamma lärare får 
uttala sig om vilka extra anpassningar som görs för elever i behov av särskilt stöd, och vad det 
arbetet innebär för läraren. Slutligen vore det även intressant att göra en observationsstudie 
för att synliggöra hur lärare rent praktiskt motiverar och anpassar undervisningen i 
klassrummet för elever med dyslexi. Detta med tanke på att specialpedagogens roll 
(Fridolfsson 2015) har förändrats de senaste åren, vilket har medfört att det numera ofta är 
klassläraren som ger det särskilda stödet i klassrummet till elever med dyslexi och andra 
svårigheter. 
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Bilaga 1 
 

 
 
 
Informationsbrev till deltagare 
 
Tack för att du valt att delta och bidra till min studie! I detta brev kan du läsa lite mer om studiens 
syfte och hur intervjun rent praktiskt kommer att gå till när vi ses. 
 
Studiens syfte 
Studiens syfte är att synliggöra vad elever med dyslexi i efterhand upplevde som betydelsefulla 
framgångsfaktorer i den tidiga läs- och skrivutvecklingen.  
 
Praktisk information 
Intervjun kommer att ske enskilt med och beräknas ta 20–30 minuter. Ifall du accepterar det så gör jag 
gärna en ljudupptagning med min mobiltelefon för att underlätta sammanställningen av intervjusvaren. 
Den eventuella ljudupptagningen kommer att hanteras med största försiktighet och den kommer att 
raderas direkt efter studiens färdigställande. Dina personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt 
och med stor försiktighet. I studiens resultatdel kommer ditt namn att ersättas av ett fiktivt namn och 
din före detta skolans namn och ort kommer inte gå att utläsa. Deltagande i denna studie är frivilligt 
och om du inte längre vill delta går det bra att när som helst höra av dig till mig med det beskedet.  
 
Om du har några frågor som rör studien eller något annat, tveka inte att höra av er till mig. Tack igen 
för att du ställer upp! Vi ses den ………………..(datum) klockan ……………..(tid).  
 
 
 
Med vänlig häsning,  
Kajsa Hägglind 
 
E-post: XXXXXXX 
Mobilnr: XXXXXXX 
 
 
Studiens handledare: 
Sandra Hillén 
E-post: XXXXXXXX 
  



 

 

Bilaga 2 
 

 
 
 
 
 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare    
 
Hej. 
Jag heter Kajsa Hägglind och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid Högskolan 
i Borås. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Studien som jag valt att göra har i syfte att synliggöra vad elever med dyslexi i efterhand 
upplevde som betydelsefulla framgångsfaktorer i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Jag kommer 
därför att intervjua några elever om deras upplevelser och erfarenheter från skolans tidiga läs- och 
skrivundervisning. 
 
Här nedan kan ni läsa lite om hur intervjun rent praktiskt kommer att gå till, vilka intervjufrågor som 
kommer att ställas (se bilaga 1) samt fylla i ert eventuella samtycke till ert barns deltagande.  
 
Praktisk information 
Intervjun kommer att ske enskilt med eleven och beräknas ta 20–30 minuter. Ifall ni och eleven 
accepterar (se samtyckesblankett) det så gör jag gärna en ljudupptagning med min mobiltelefon för att 
underlätta sammanställningen av intervjusvaren. Den eventuella ljudupptagningen kommer att 
hanteras med största försiktighet och den kommer att raderas direkt efter studiens färdigställande. 
Elevens personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och med stor försiktighet. I studiens 
resultatdel kommer elevens namn ersättas av ett fiktivt namn och skolans namn och ort kommer inte 
gå att utläsa. Deltagandet i denna studie är frivilligt och om du som vårdnadshavare eller ditt barn inte 
längre vill delta går det bra att när som helst höra av er med det beskedet till mig.  
 
Samtycke 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför fylla i 
blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ……………. på skolan. 
 
Om ni har några frågor som rör studiens syfte eller något annat, tveka inte att höra av er till mig eller 
min handledare. 
 
Med vänlig häsning,  
Kajsa Hägglind 
 
E-post: XXXXXXXX 
Mobilnr: XXXXXXX 
 
Studiens handledare: 
Sandra Hillén 
E-post: XXXXXXX 
  



 

 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor (elever) 
 
Vilken årskurs går du i idag? 
Vad gillar du att göra på fritiden? 
Hur var skolstarten för dig?  
Vilket är ditt favoritämne i skolan? 
Vad upplevde du som lätt/svårt när du började skolan? 
Hur var det när du skulle börja lära dig att skriva och läsa? 
Var det någon eller något som hjälpte dig när du skulle lära dig att läsa och skriva? 
Vilken årskurs gick du i när du fick reda på att du hade dyslexi? 
Hur kändes det när du fick reda på det?  
Påverkar dyslexin dig på något sätt i din vardag idag? 
Hur ser du på framtiden?  
Vad vill du jobba med när du blir vuxen?  
Vad skulle du vilja säga/tipsa de lärare som arbetar med att lära elever med läs- och skrivsvårigheter 
att läsa och skriva? Finns det något speciellt som du tycker att lärare behöver tänka på? 
 
Intervjufrågor (vuxna) 
 
Ålder? 
Vad gillar du att göra på fritiden? 
Hur var skolstarten för dig?  
Vilket favoritämne hade du i skolan? 
Vad upplevde du som lätt/svårt när du började skolan? 
Hur var det när du skulle börja lära dig att skriva och läsa? 
Var det någon eller något som hjälpte dig när du skulle lära dig att läsa och skriva? 
Vilken årskurs gick du i när du fick reda på att du hade dyslexi? 
Hur kändes det när du fick reda på det?  
Påverkar dyslexin dig på något sätt i din vardag idag? 
Vad är din sysselsättning idag?  
Vad skulle du vilja säga/tipsa de lärare som arbetar med att lära elever med läs-och skrivsvårigheter att 
läsa och skriva? Finns det något speciellt som du tycker att lärare behöver tänka på? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
 

 
 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som studien 
vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst kan 
avbrytas. Kryssa valt alternativ. 
 
 
       JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
        NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
       JA, jag/vi samtycker till att en ljudinspelning sker vid intervjun för att underlätta     
        sammanställningen av intervjusvaren. 
 
 
        NEJ, jag/vi samtycker INTE till att en ljudinspelning sker vid intervjun utan vi vill endast      
        att anteckningar skrivs ner utifrån intervjusvaren.  
 
 
 
____________________________________         Datum:_________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
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