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Abstract 

The study is done through a literature study where I look at what the science and literature 

who is admitted to teachers say about dyslexia and methods that is successful for the dyslexic 

student. I has also looked at how the theorist B.F Skinner, Ivan Pavlov, Jean Piaget, Lev 

Vygotskij and John Dewey has describe how students learn to the read and write and how this 

has led to the view of learning we has today. The purpose of this study was to survey which 

problems students with dyslexia wind up with when they start school and to present methods 

that can help students with dyslexia and how they can help. Children with dyslexia get into 

linguistic problems when they start school. Their language problem is that they can’t see the 

connection between letters and phonetics, which give them problems with reading and 

writing. This language problem can result in problem with the self- image and self-esteem if 

the language problem continue without educational efforts. Therefore, it is essential that early 

interventions are inserted. Two methods that has shown to be successful for students with 

dyslexia through the science that this study has concerned is Bornholmsmodellen and 

Wittingmetoden, who works with the connection between letters and phonetics. This 

connection has been shown caused problem for the students with dyslexia.  

 

Keywords: dyslexia, specific reading and writing difficulties, phonological problems, language-

learning methods.  
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1.Inledning 

Det skrivna språkets betydelse har fått en allt större roll i samhället och därmed har det blivit 

ännu viktigare att behärska denna uttrycksform skriver Niklas Hyland och Erik Winqvist 

(2010, s.7). Denna roll belyser även Bodil Andersson, Louise Belfrage och Eva Sjölund 

(2006, s.6-7) och betonar att samhällets uppbyggnad gör att en god läs- och skrivförmåga är 

nödvändig. De skriver att det handlar om allt från att kunna klara av våra jobb som ofta är 

starkt beroende av en skriftlig kommunikation genom teknik till att kunna fylla i blanketter 

och betala räkningar. Därmed blir det av stor vikt att rätt insatser sätts in i tid för att hjälpa 

dessa elever att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Hyland och Winqvist (2010, s.7) hävdar 

att fyra av fem elever med läs- och skrivsvårigheter skulle kunna få hjälp av skolan att nå 

godtagbar nivå genom relativt enkla medel, men att det i dagsläget utförs alldeles för få 

åtgärder. 

 

Trots skriftspråkets viktiga roll i dagens samhälle så är förmågan att kunna läsa och skriva 

inte en självklarhet för alla. Ester Stadler (1994, s.32) menar att många glömmer bort att 

förmågan att läsa inte är något naturligt, utan att de kan te sig som riktigt svårt för vissa 

människor. Denna problematik beskriver prins Carl Philip såhär: 

 

Det handlar om alla de elever som varje dag kämpar med bokstäver och siffror som 

"hoppar runt" i skolböckerna. Om alla som blir utskrattade när det blir fel. Och om 

alla de som måste kämpa hårdare än sina kamrater för att nå samma skolresultat. Jag 

vet precis hur det är. Jag var en av dem (Carl Philip, 2015-03-09, tal vid öppningen 

av En hearing om dyslexi). 

 

För att förebygga dessa svårigheter och skapa ett lärande, är en av de viktigaste faktorerna i 

skolan lärarens kunskap och kompetens, poängterar Mats Myrberg (2007, s.87-89)  och 

skriver vidare att dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna möta alla elevers olika 

förutsättningar och behov. Lärarens ansvar för elevernas läs- och skrivutveckling betonar 

även Catherine Snow, Susan Burns och Peg Griffin (1998, s.10) och menar att det är av stor 

vikt att det är en kompetent lärare och en välgenomtänkt undervisning där alla elevers 

förutsättningar tas hänsyn till. Vikten av att ta hänsyn till alla barn belyser även Åsa 

Wengeling (2013, s.121) och påpekar att det är elevernas rättighet och skolans skyldighet. 

Skollagen (2010) beskriver denna rättighet och skyldighet så här: 

 



5 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser (Skollagen, Kap 3, 3§). 

 

Det är alltså lärarens och skolans ansvar att se till att alla elever får chans att lyckas lära sig 

läsa och skriva. De anpassningar som läraren gör för de elever som har dyslexi behöver inte 

heller gynna enbart dem. Ann Lagerström (2011, s.45) beskriver att professorn och 

hjärnforskaren Martin Ingvar menar att det som fungerar och är bra för elever med dyslexi är 

sådant som främjar lärandet hos alla elever. Genom att lärarens kompetens utvecklas och 

synliggörs gällande hur man anpassar undervisningen för elever med dyslexi så gynnas 

således även alla andra elever. Detta leder in tanken på vad forskning om dyslexi säger om 

vad dyslexi innebär i ett skriftspråkssammanhang samt vilka metoder som förespråkas för en 

effektiv läs- och skrivutveckling för dessa elever.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att synliggöra vilka, enligt forskning, svårigheter elever med 

dyslexi möter när de börjar skolan samt vilka arbetsmetoder som kan stärka och hjälpa dem i 

deras läs- och skrivutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka svårigheter kan elever med dyslexi hamna i när de möter skolan? 

• Vilka arbetsmetoder beskriver forskningen som mest effektiva för en elev med 

dyslexi? 
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2. Metod och material  

I detta kapitel beskriver jag min metod och valet av material samt redovisar hur uppsatsen är 

disponerad. 

2.1 Metod 

Den metod som denna undersökning har utförts genom är en litteraturstudie. Valet av denna 

metod är för att jag vill undersöka vad forskningen skriver om vilka utmaningar som elever 

med dyslexi ställs inför i mötet med skolan och hur dessa kan förebyggas och åtgärdas. 

Litteraturen som har behandlats i studien är forskningsartiklar, avhandlingar och litteratur som 

riktar sig till blivande och verksamma lärare.  

 

Litteraturstudie som metod beskriver Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och 

Yvonne Wengström (2013, s.17) som en allmänt erkänd metod inom utbildningsvetenskap. 

De beskriver att forskningen inom området är så stor och utbredd att det medför svårigheter 

för verksamma inom skolsektorn att ta till sig dess resultat då man inte riktigt kan navigera 

bland alla publikationer. Sammanställningar så som systematiska litteraturstudier är i dessa 

fall gynnsamma (s.17).  Alan Bryman (2011, s. 300-301) menar att en analys av andras 

forskning har fördelar så som att man kan överblicka ett större forskningsfält och att man i 

större omfattning kan fokusera på att granska forskningsresultaten i jämförelse med om man 

skulle göra en egen studie (s.301). Det är dock viktigt att inte tappa bort sitt fokus. Carole 

Torgerson (2003, s.24) påpekar att man måste ha en systematik i sin sökning och veta vad 

man letar efter samt vad man inte är intresserad av. Denna systematik beskriver Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s.74-75) och menar att sökord ska utformas som man sedan använder och  

utgår ifrån i sitt litteratursökande. De sökord som jag har använt mig utav är dyslexi, specifika 

läs- och skrivsvårigheter,“the term dyslexia” och diagnos*. Dessa ord har jag sökt med i 

databaserna Libris, Summon och ERIC. Bryman (2011, s. 113,115) skriver att elektroniska 

databaser är en viktig källa för att ta sig vidare in på forskningsfältet. Utifrån de resultat jag 

fick av mina sökord, har jag sedan med hjälp av denna litteraturs referenslistor tagit mig 

vidare till andra relevanta verk, vilket Bryman (2011, s.113) beskriver som en passande metod 

för detta syfte. Jag har valt att bara fokusera på litteratur som är från senast 1990, detta då jag 

vill ha forskning som är aktuell. Dock har jag i min bakgrund tagit med ett verk som är från 

1890-talet, detta då denna tidskrift lyfter fram ett fall som har haft en betydande roll för senare 

forskning och dyslexibegreppets utveckling. 
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Mina forskningsfrågor har sedan styrt läsningen av tidigare forskning, dvs. vilka svårigheter 

eleverna möter och vilka metoder som enligt forskningen kan stärka läs- och 

skrivutvecklingen.  

 

2.2 Material 
Den litteratur som resultatet bygger på finns i referenslistan under rubriken Material. Här 

kommer jag redovisa översiktligt vilken litteratur det handlar om.  

I materialet ingår såväl svenska som internationella böcker och artiklar som berör vad dyslexi 

innebär och beror på. Vidare ingår forskning om pedagogiska metoder inom både förskola 

och skola såväl som på gymnasienivå. De metoder som mitt forskningsmaterial har fokus på 

är Bornholmsmetoden och Wittingmetoden, då det genom forskningen framkommit att dessa 

metoder är framgångsrika för elever med dyslexi. 

 

2.3 Disposition 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till hur man ser på dyslexi både förr och nu. Detta följs 

sedan av en teoretisk genomgång av lärandesynen, en genomgång av Lgr11:s lärandemål samt 

en begreppsförklaring där begreppen dyslexi och fonologisk medvetenhet förklaras.. Efter det 

kommer analysen som jag har valt att utifrån mina frågeställningar dela upp i tre 

underrubriker; svårigheter som elever med dyslexi hamnar i när de möter skolan, varför det 

är viktigt med tidiga insatser och språkliga insatser som i forskningen visat sig 

framgångsrika. Detta avslutas sedan med avsnittet slutsatser och diskussion där jag 

sammanfattar och diskuterar det resultat som jag kommit fram till genom min studie.  
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3. Bakgrund  

I följande kapitel ges en bakgrund till diagnosen dyslexi, hur samhället i ett historiskt 

perspektiv sett på problematiken med läs- och skrivsvårigheter och frågan om dyslexi är 

ärftligt eller ej. 

 

Dyslexi är en av de alla diagnoser som dagens samhälle ser som ett avvikande beteende från 

det “normala”. Problematiken kring läs- och skrivinlärningen som idag benämns dyslexi har 

inte alltid varit uppmärksammad och haft denna benämning. Så sent som för cirka 100 år 

sedan så sågs denna problematik som att man hade en lägre intelligensnivå beskriver Ester 

Stadler (1994, s.58). Detta belyser hon vidare med att det kan ha berott på att denna form av 

inlärningsproblematik ansågs vara medfödd, till skillnad mot afasin som då hade ett stort 

fokus i forskningsvärlden. Ögonläkaren Morgan, W.P. (1896, s.1378-1379) beskriver ett fall 

där han skulle undersöka en 14-år gammal pojkes syn, då pojkens trots sin intelligens inte 

lärde sig läsa. Hans studerande av pojken ledde fram till resultatet att pojken hade stora 

svårigheter att minnas och stava ord trots att han stötte på dem ofta, och att orden därmed inte 

fick någon betydelse för pojken, då han inte kunde använda sig utav dem. Morgan (1896, 

s.1379) benämner denna form av problematik med att tyda och bevara ord som ordblindhet. 

Termen ordblindhet, skriver Ingvar Lundberg (1995, s.32), var en tidigare definition av 

dyslexi, men att denna hade ett tydligt fokus på att synen var problemet. Han beskriver vidare 

att man då utvecklade termen specifika läs- och skrivsvårigheter, då man insåg att synen inte 

var det som orsakade problematiken. Specifika läs- och skrivsvårigheter är en term som 

fortfarande råder, men då denna är lång och besvärlig så har termen dyslexi fått en allt större 

plats (Lundberg, 1995, s.32). Dessa två begrepp används dock ofta med en överensstämmande 

definition och parallellt i dagens forskning, framhåller Margunn Mossige, Marianne 

Røskeland och Astrid Skaathun (2009, s.79). 

 

Dyslexi definieras enligt Vårdguiden (2015) som svårigheter med läs- och skrivinlärning som 

i många fall är ärftligt, men det har inte alltid setts som en ärftlig faktor. Juha Kere och David 

Finer (2008, s.7) beskriver att det så sent som på 1980-talet fortfarande sågs som att det var 

omgivningen och de sociala förhållandena som påverkade huruvida dyslexin uppstår eller ej. 

Idor Svensson (2009, s.89) betonar att det i dagsläget finns en samstämmighet bland forskarna 

att dyslexi är genetisk. Christopher Gillberg och Maj Ödman (1994, s.44)  framhåller att det 

inte är helt givet vad det är som går i arv, men menar att det talar för att det handlar om en 
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otillräcklighet i den fonologiska medvetenheten (se 4.2). Även Svensson (2009, s.89) menar 

att det inte är fastställt just vilken gen som går i arv. Dock betonar också Torleiv Høien och 

Ingvar Lundberg(2013, s.17-18) att det finns starka belägg för att läs- och skrivsvårigheterna 

är starkt sammankopplade med svårigheter med det fonologiska. 

 

Helena Hörnefeldt ( 2011, s. 242) beskriver att diagnostiseringen för psykiska avvikelser 

kraftigt ökade efter år 2000, då den amerikanska psykologiska manualen DSM-IV-TR 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) publicerades som innehöll betydligt 

fler diagnoser än föregångarna. Observationer av avvikelser hos barn beskriver Mats 

Börjesson och Eva Palmblad (2003, s. 125) har blivit ett skolansvar, då alla barn är samlade 

på ett och samma ställe. De beskriver vidare att det “normala” då ställs i förhållande till de 

andra klasskamraterna samt till skolans krav (s.125). Detta kan kopplas till det som Georg 

Drakos och Lars- Christer Hydén förklarar att “I det moderna samhället konfonteras individer 

ständigt med frågor som har med deras identitet att göra” (Drakos och Hydén, 2011, s.14). 

Det är dock viktigt att skilja mellan att ha en diagnos och att vara en diagnos poängterar 

Gunilla Brattberg (1999, s.23). Detta för att diagnosen inte ska få en allt för stor roll i 

konstruerandet  av den egna identiteten. Diagnostiseringen framhåller Ester Stadler (1994, 

s.80) ska ha ett syfte att hjälpa eleverna att få rätt hjälp och hjälpmedel. Svenska 

Dyslexiförbundet (2015) beskriver att det är någonstans mellan fem och åtta procent av 

Sveriges befolkning som har dyslexi, men att det är svårt att fastställa en exakt siffra då detta 

beror på var gränsen mellan dyslexi och andra former av läs- och skrivsvårigheter dras.  

 

Ett vanligt antagande är att dyslektiker har problem med att förstå vad de läser, alltså att de 

har svårigheter med läsförståelsen. Detta menar Ingvar Lundberg (1995, s.36) är ett 

missförstånd som grundar sig i att dyslektikerna ofta inte har energi nog att förstå vad texten 

vill förmedla. Han menar att detta beror på att all energi går till att försöka avkoda och att 

läsförståelsen snarare är ett följdproblem till avkodningsproblematiken än själva 

huvudproblemet (s. 36).  

 

Utifrån detta är slutsatsen att gränserna mellan läs- och skrivsvårigheter, specifika läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi är svåra att dra. Det är inte heller givet i vilken grad som 

problematiken beror på ärftlighet och inte heller vad det i sådana fall är som går i arv, även 

om det pekar mot att det handlar om något som ger följder i form av brister i den fonologiska 

medvetenheten. Det har dock kunnat enas om att det inte handlar om en intelligensgrad eller 
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att det är följder på grund av problem med synen. Skolan får ett stort ansvar i att 

uppmärksamma och sätta in rätt insatser för dessa elever då det är där alla barn samlas och 

ställs inför dessa utmaningar med skriftspråket. Det är därmed nödvändigt att pedagogerna i 

skolan inte identifierar eleven med dyslexin, utan låter eleven vara samma person som innan 

diagnossättandet. Det som diagnosen i första hand syftar till är att finna lämpliga hjälpmedel 

och att anpassa undervisningen. Detta är betydande att som pedagog komma ihåg. 

 

Under avsnitt 4.2 tas dyslexibegreppet upp och då med koppling till problem med avkodning 

och med den fonologiska medvetenheten. 
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4. Teori/ Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Först kommer detta kapitel att ge en allmän beskrivning av läs- och skrivinlärning som sedan 

följs av en redovisning av vilka mål Lgr11 sätter upp för undervisningen. Därefter definieras 

vissa centrala begrepp.  

 

4.1 Teori/Teoretiska utgångspunkter 

Anna- Lena Rostvall och Staffan Selander (2010, s. 14, s.23) beskriver att vad som räknas 

som kunskap och lärande varierar mellan tid och rum, beroende på hur de i tiden ser på just 

dessa begrepp. De menar att det inte finns en självklar definition, utan att det handlar om den 

syn som samhället och framstående forskare i samtiden har på just dessa begrepp och att det 

därmed är en social konstruktion (2010, s.14,23). I följande avsnitt kommer jag gå igenom hur 

de fem framstående teoretikerna Ivan Pavlov, B.F Skinner, Jean Piaget, Lev Vygotskij och 

John Dewey ser på lärande och hur dessa har haft sin påverkan och lett till fram till den nutida 

synen på lärande. Dessa inlärningssyner som kommer beskrivas nedan kan ses som inaktuella, 

men det är utifrån dessa teorier som dagens samhälles syn på lärande har sin grund i belyser 

Selander (2010, s.32). Han beskriver vidare att dessa teorier har skapat en struktur för hur 

man tänker och talar om lärande.  

 
Roger Säljö (2011, s.163) beskriver att Ivan Pavlov (1849-1936) och B.F Skinner (1904-

1990) företrädde behaviorismen som menade att det som påverkar lärandet är uppfostran och 

livet, och att andra faktorer så som arv inte hade en så stor påverkan. Ulf P. Lundgren (2012, 

s.95) framhåller att den grundläggande synen som behaviorismen hade var att man, utan 

hänsyn till innehållet i lärandet, kan belysa hur all inlärning sker med utgångspunkt i ett antal 

förutbestämda regler.  Säljö (2011, s.163) beskriver vidare att behavioristerna enbart hade 

intresse för att se hur människor förvärvar beteenden och därmed riktade de ingen 

uppmärksamhet åt människans tankeförmåga. Detta förvärvande av beteenden skedde genom 

betingning beskriver Ann Helleday och Birgitta Berg Wikander (2007, s.48- 49), alltså en 

koppling mellan en stimuli och en respons. Den slags betingning som Pavlov studerade 

beskriver Helleday och Berg Wikander (2007, s.49) var den klassiska betingningen som 

innebar att han utsatte hundar för ett experiment där han mätte deras salivutsöndring som en 

respons på mat. Detta gjorde han genom att i kombination med mat ringa i en klocka för att se 

om hundarna kunde få den obetingade responsen (mat - salivutsöndring) att bli en betingad 

respons (klocka - salivutsöndring), alltså den önskade responsen (Helleday och Berg 
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Wikander, 2007, s.49). Säljö (2011, s.164) beskriver att efter Pavlos experiment med 

hundarnas respons så trodde en att genom att bara lärde sig att hantera betingningen så kunde 

de förutsäga och bestämma vilka beteenden som människor får. De upptäckte dock att så inte 

var fallet, människor och dess beteende är mer komplexa än så (Säljö, 2011, s.164).  

 

Det var då B.F. Skinner fick sitt genomslag. Han framförde även han tron på betingelse av 

beteende. Han menade dock att individen eller organismen kunde påverka och styra sitt eget 

lärande (Helleday och Berg Wikander, 2007, s.51). Därmed framhöll han att det måste ske en 

förstärkning av önskvärda beteende med någon form av belöning och en utsläckning av de 

icke önskvärda beteendena genom att inte belöna dem. Detta kallades för operant eller 

instrumentell betingelse (Säljö, 2011, s.164). Skinner utformade en lärobok i psykologi där 

principen var att eleven skulle svara på frågor inom ett stoff där man successivt byggde vidare 

när eleven hade fått responsen att de hade svarat rätt. Denna process där man successivt 

bygger vidare mot ett önskvärt beteende under en längre period kallas för formning, vilket 

även Skinner företrädde (Säljö, 2011, s..164-165).  

 

Staffan Selander ( 2010, s.30) beskriver att denna syn på inlärning inte är aktuell i dagens 

samhälle, utan att man nu ser språk som något kommunikativt och skapande av en insikt i 

kulturen än bara något som bara handlar om grammatiska regler. Med detta menar han att det 

fanns  goda idéer inom behaviorismen inlärningssyn, men att den var alldeles för snäv och 

därmed missade många viktiga aspekter (2010, s.30).  

 

Det perspektiv på lärande som då blev fokus för barns lärande blev den kognitiva teorin. Två 

av de mest framträdande för denna teori var Jean Piaget och Lev Vygotskij. Fokus i denna 

teori var att man såg till hur kunskapen skapades snarare än vad för kunskap som tillägnades 

(Ann Marie Halpenny och Jan Pettersen, 2015, s.12). Piaget företrädde en tradition inom den 

kognitiva teorin som senare kom att benämnas som konstruktivism beskriver Greg Dimitriadis 

och George Kamberelis (2006, s. 169). Selander (2010, s.30) beskriver att det som Piaget kom 

att intressera sig för var “den svarta lådan”, dvs. hur de inre processerna så som 

tankeverksamheten och den logiska förmågan utvecklas hos barn när de lär sig något. Han 

beskriver vidare att de studier som Piaget utförde var av barns språkliga förståelse av t.ex. 

begreppsbildning i laboratorieliknande miljöer (2010, 30-31). Det som kom att bli fokus i 

Piagets forskning var hur barn tänkte med ett speciellt fokus på de felaktiga svaren framhåller 

Helleday och Berg Wikander (2007, s.69). Dessa svar gav honom en insikt i att det gick att 
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uppfatta olikheter i dessa förmågors utveckling mellan det unga barnet och den vuxne (2007, 

s.69). Piaget såg det som att man kunde ta till sig ny kunskap genom två olika processer som 

han benämnde assimilation och ackommodation (Leif Strandberg, 2006, s.136). Assimilation 

innebär att man passar in den nya kunskapen i redan inlärda och befästa beteende- och 

tankemönster beskriver Espen Jerlang (2008, s.303). Ackommodation däremot beskriver han 

innebär att i samband med inlärningen av den nya kunskapen så måste en ompassning ske av 

de tidigare beteende- och tankemönstren och på så sätt kunna använda tidigare erfarenheter 

och kunskaper i ett nytt sammanhang (2008, s. 305). Dessa processer menar han dock inte 

fungerar åtskilda, utan att de hela tiden är beroende av varandra för att kunskapen ska 

vidareutvecklas, men att de har olika stor betydelse beroende på situationen (2008, s.305). 

Olga Dysthe beskriver även hon denna process och menar att: 

 

... eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad 

de redan vet och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för 

att den nya förståelsen ska passa in. Förmågan att tänka och forma 

begrepp väcks i de situationer där den lärande själv är aktiv och prövar 

sig fram snarare än absorberar vad andra säger (Dysthe, 2003, s.36). 

 

Det som Piaget försökte uppnå genom sina studier var att förstå hur barn bygger upp sina 

kunskaper för att kunna ge en allmän förklaringsmodell till hur tillägnandet av kunskap går 

till genom sitt studium av barnens inre kunskapsprocesser (Helleday och Berg Wikander, 

2007, s.69). Selander (2010, s.31) menar dock att trots att man inom konstruktivismen ser till 

hur eleverna förhåller sig till sin kunskap och hur denna kunskap skapas så är detta perspektiv 

alltför fokuserat på enbart individen, vilket han poängterar gör att man kan gå miste om stora 

delar av interaktionen elever sinsemellan.    

 

Vygotskij som företrädde det sociokulturella perspektivet instämmer i att det är viktigt att 

studera de psykologiska processerna men menar att man också måste se till hur man sedan 

använder denna kunskap och att det är detta som avgör om det sker en progression i 

lärandeprocessen (Espen Jerlang och Suzanne Ringsted, 2008, s.356). Till skillnad mot 

konstruktivismen, som såg till vardera elevs kunskapsskapande enskilt, så betonar det 

sociokulturella perspektivet att “...kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 

primärt genom individuella processer” (Dysthe, 2003, s.41). En grundläggande tanke som 

Vygotskij hade om lärande var att det inte går att enbart fokusera på inre- eller yttre faktorer, 
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utan att båda dessa har sin påverkan för barnets lärandeprocess beskiver Strandberg (2006, s. 

18). Han beskriver vidare att det Vygotskij försökte belysa genom sitt perspektiv på lärande 

var att: 

 

Den mänskliga världen (kulturen) är inte något ensidigt yttre. Kulturen är ju 

byggd av människor, den är resultatet av många människors målmedvetna 

och meningsfulla aktiviteter. På motsvarande sätt är människan inte något 

ensidigt inre, utan något som aktivt tar för sig av kulturen. Människan är 

därför inte skild från kulturen (Strandberg, 2006, s.18-19) 

 

Dewey däremot menade att lärande sker genom att erfara och uppleva beskriver Selander 

(2010, s.31) och vidareutvecklar detta genom att beskriva att det var just ett undersökande 

synsätt som genomsyrade Deweys perspektiv på lärande, denna lärandeprocess benämnde han 

som kunskapande (2010, s.31). Sven Hartman, Klas Roth och Niclas Rönnström (2003, s.5) 

konstaterar att Deweys inlärningssyn kan ses som en förlaga till dagens moderna lärandesyn. 

De menar att detta har använts som utgångspunkt för den vidare pedagogiska utvecklingen 

(2003, s.5).  

 

Den syn på lärande och undervisning som idag råder beskriver Karin Taube (2013, s.35) 

handlar om att eleverna är aktiva individer som skapar sin egen kunskap genom aktiviteter 

och användande av olika inlärningsstrategier. Lindell och Lindell (1996, s.54-55) betonar att 

lärandet starkt blir påverkat av omgivningen så som föräldrar, syskon och vänner, men att 

likväl radio, TV och böcker har sin inverkan. Lärande ses därmed i dagens samhälle inte som 

något som sker som en fristående aktivitet utan något som sker i ett sammanhang (Lindell och 

Lindell, 1996, s.54-55). Man ser även eleven som en person med känslor som kan spela in på 

förmågan att lära. Taube (2013, s.44) beskriver att varje människa har en kunskapstörst, men 

att vi även har en stark vilja att beskydda vår självbild som får sin påverkan på om vi är villiga 

att utsätta oss för lärandesituationen eller om vi gör allt för att undvika den. Anna 

Foughantine (2012, s.209) belyser ytterligare en viktig aspekt inom dagens lärandesyn och 

menar att det inte enbart handlar om att skapa lärandesituationer där eleverna kan ta till sig ett 

kunskapsstoff, utan att det är minst lika viktigt att eleverna trivs i skolan och känner att de är 

trygga och blir accepterande för dem de är för att ett gott lärande ska kunna äga rum.  
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4.2 Mål för undervisningen utifrån Lgr11 

Den svenska skolan och alla som arbetar inom denna sektor måste förhålla sig efter och se till 

de mål som läroplanen beskriver. Det handlar bland annat om det övergripande ansvaret där 

man ska se till varje elevs enskilda behov.  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Lgr11, s.8). 

 

Utifrån dessa anpassningar är sedan målet att eleven ska få chans att utvecklas så maximalt 

som möjligt, och det både kunskapsmässigt och på ett personligt plan.  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (Lgr11, s.9). 

 

Det beskrivs även att utifrån undervisningen i svenska ska: 

 

 …eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att 

de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften (Lgr11, s.223). 

 

Det betonas även att de anpassningar som sätts in inte ska se lika ut för alla elever, då 

alla har olika behov (Lgr11, s.8). Det som är gemensamt är dock att alla ska verka i 

samma samhälle och därmed behöver ha utvecklat kunskaper för att kunna detta. 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 

verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt (Lgr11, s.9). 
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4.3 Begreppsförklaring 

4.3.1 Dyslexi  
Stadler (1994, s.9) framhåller att dyslexi innebär att man har problem med att koppla samman 

tal- och skriftspråket. Margareta Strömbom (1999, s.14) belyser även detta och betonar att 

denna problematik inte går att förklara utifrån omständigheter så som sen mognad, nedsatt 

hörsel eller syn, svag begåvning, bristande språkexponering eller dålig pedagogik. Strömbom 

(1999, s.15) beskriver vidare att en dyslektikers problematik handlar om att avkodningen av 

bokstäverna inte är automatiserad, utan att eleverna hela tiden aktivt måste fundera över 

bokstävernas innebörd och hur de förhåller sig till varandra. Lindell och Lindell (1996, s.27) 

beskriver att elever med dyslexi har problem med att skapa sig minnesbilder, vilket de menar 

leder till följdproblem med läsförståelsen.. I vilken grad man har problem med det skrivna 

språket, betonar Stadler (1994, s. 10), kan skilja från göra enkla hopblandningar av bokstäver 

till att ha sådana svårigheter med läs- och skrivinlärning att det känns så gott som omöjligt att 

lära sig att läsa och skriva.  

 

4.3.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Karin Zetterqvist Nelson beskriver att läs- och skrivsvårigheter, till skillnad mot dyslexi, har 

sin grund i sociala, psykologiska eller pedagogiska omständigheter. Fouganthine (2012, s. 24) 

menar att begreppet innesluter alla elever som någon gång möter på svårigheter med läs- och 

skrivsvårigheter men som med tiden av god pedagogik tar sig ur svårigheten och att detta 

skiljer sig från dyslektiker som får en ihärdig svårighet. 

 

4.3.3 Fonologisk medvetenhet 
Åke Olofsson beskriver fonologi som: 

 ...läran om språkljuden och hur dessa fungerar i ett språksystem. 

Språkljud beskrivs både med avseende på vilka enheter, enskilda 

språkljud, som språket har och med avseende på ljudegenskaper som 

sträcker sig över flera sådana segment” (Olofsson, 2009, s.17). 

 

Ingvar Lundberg (2006, s.26) framhåller att fonologisk medvetenhet, eller lingvistisk 

medvetenhet som det också kan kallas, betyder att man har kännedom och insikt i att språket 

kan delas upp i ord och att dessa sedan kan delas upp i fonem, dvs språkljud. Fouganthine 

(2012, s.37-38) belyser även hon att denna form av medvetenhet handlar om att kunna arbeta 

med språkljud och att kunna upptäcka och urskilja att varje ord består av flera språkljud. 
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5. Analys 
Detta kapitel är disponerat utifrån mina forskningsfrågor. Först redovisas vilka svårigheter 

forskningen för fram, sedan varför det är viktigt att sätta in insatser så tidigt som möjligt och 

till sist två metoder som framställts som effektiva för elever med dyslexi.  

 

För att skapa goda förutsättningar för alla elever, och inte minst då dyslektiker, behövs 

kunskap om vad som är framgångsrika arbetssätt skriver Martin Ingvar (2008, s.9). Han 

menar vidare att den kunskap som framkommit genom forskning inte når ut till skolorna i 

tillräcklig hög grad. Därmed har skolorna inte något konsekvent arbetssätt kring dessa elever. 

Med detta som utgångspunkt ska jag nedan kartlägga vad forskningen framställer som 

framgångsrika arbetssätt, men först presenteras vad forskningen säger om vilka svårigheter 

elever med dyslexi möter i skolan.  

 

5.1 Svårigheter som elever med dyslexi hamnar i när de möter skolan 
Konsten att lära sig läsa är något som för majoriteten av alla elever är något som sker 

oreflekterat säger Ingvar (2008, s.11) men han menar vidare att detta inte är en självklarhet för 

alla elever. Dyslektiker är en av de grupper som får problem med att ta sig in i skriftspråket. 

Lindell och Lindell (1996, s.27) beskriver att den huvudsakliga problematiken som en 

dyslektiker möter i avkodningen av det skrivna språket är att dela upp ord i olika delar och 

förstå att varje bokstav har ett språkljud och att sedan få dessa ljud att bli det skrivna ordet. 

Dessa svårigheter beskriver även Strömbom (1999, s. 15-16) och belyser att denna 

uppdelning, i fonem eller språkljud, inte är en egentlig självklarhet. Detta då man inte endast 

kan se till den aktuella bokstaven för att förstå hur den låter, utan man måste även se till de 

bokstäver som ligger intill och veta hur de låter samt hur dessa bokstäver och deras ljud 

påverkar varandra. Detta betonar Strömbom (1999, s. 15-16) är en komplicerad process.  

 

Denna problematik lyfter även Claes Nilholm (2013, s.88) fram. Han förklarar att det handlar 

om relationen mellan skriftspråket och ljuden som dessa bokstäver får i det talade språket som 

dyslektikerna inte lyckas automatisera och därmed får problem med. Han gör gällande att det 

inte handlar om att dessa elever har en dålig språkförståelse, utan att det handlar om att dessa 

elever inte fått till en fungerade metod för att ta sig igenom det skriftliga språket och avkoda 

det. Strömbom (1999, s.15) beskriver att till följd av att denna process inte sker automatiskt 

får dessa elever inget riktigt flyt i sin läsning och måste stanna upp och tänka efter vad 
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tecknen innebär. Hon förtydligar att det kanske inte handlar om mer än tiondels sekunder, 

men att detta ändå påverkar läsningen i hög grad. Denna påverkan på läsförståelsen tar också 

Lindell och Lindell (1996, s.27) upp och understryker att detta problem uppstår till följd av att 

de dyslektiska eleverna inte bildar sig minnesbilder av orden. De menar att urskiljandet av 

språkljuden i varje ord är det som skapar dessa minnesbilder, och att dyslektiker därmed inte 

utformar dessa minnen då detta berör deras fonologiska problematik, vilket i sin tur påverkar 

både läsförståelse och läshastighet. Viktigt att komma ihåg menar Margunn Mossige, 

Marianne Røskeland och Astrid Skaathun (2009, s.85) är att läsförståelsen inte är 

huvudproblemet, utan ett sekundärproblem till följd av avkodningsproblematiken. När dessa 

elever läser långsammare än sina klasskamrater så kräver det mer av dem beskriver Ingvar 

(2008, s.34). Han menar att för att minnas vad de läst tidigare så anstränger de både 

uppmärksamheten och arbetsminnet i betydligt högre grad än sina klasskamrater som fått upp 

sin läshastighet.  

 

Det är inte bara med den språkliga delen som elever med dyslexi får problem när de möter 

skolans värld. Strömbom (1999, s.23)  skriver att till följd av problematiken kring läs- och 

skrivinlärningen får dessa elever ofta ett lågt självförtroende. Efter en lång period av 

misslyckanden skapas en negativ självbild där synen på sig själv är som någon som är för 

dum för att lära sig läsa och skriva, och en kanske också har fått nedlåtande kommentarer av 

sin omgivning som bygger på denna känsla ännu mer. Dvs. eleven når då inte heller upp till 

läroplanens mål att skapa tilltro till den egna förmågan (Lgr11, s.9-10). Birgit Druid Glentow 

(2006, s.15) skriver att när eleverna får denna känsla leder det till att de får en skolvardag där 

man bara till en viss del kan ta till sig det som skolböckerna förmedlar. Hon beskriver vidare 

att det är då vanligt att man försöker dölja sin problematik genom att  försöka memorera 

texten, chansa sig till vad det står i texten eller att man helt enkelt skriver av en kamrat (2006, 

s.15). Denna problematik tar även Ingvar (2008, s.11) upp och menar att språk kan vara 

“alldeles roliga, fantastiska, läskiga, sköna, vackra, gulliga, hårda, kittlande, fräcka, elaka, 

sorgsna, fula, heliga, runda, knasiga, kantiga, tjatiga eller kanslitråkig”(2008, s.11), men 

avslutar med att betona att detta endast är för dem som knäckt koden. De elever som inte 

knäckt koden går därmed miste om många upplevelser som de andra klasskamraterna får 

genom skriftspråket. Dyslektiker är dock inte en homogen grupp säger Strömbom (1999. s.14) 

och menar att svårighetsgraden på problembilden kan variera från individ till individ.   
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Sammanfattningsvis: De svårigheter som dyslektiker möter i skolan handlar alltså enligt 

forskningen inte bara om de språkliga svårigheterna utan även tilltron och självförtroendet, 

vilket kan leda till negativa konsekvenser för dessa elevers fortsatta skolgång och självbild. 

 

5.2 Varför det är viktigt med tidiga insatser 
Vikten av att sätta in insatser tidigt i elevens skolgång betonar Druid Glentow (2006, s.15). 

Hon menar att om eleven upplevt misslyckande i läs- och skrivinlärningen så kan barnet 

känslomässigt bli påverkat negativt. Hon betonar vidare att det därför är viktigt att insatserna 

sätts in så fort som möjligt, innan eleverna hunnit få allt för dåligt självförtroende och innan 

de får en negativ syn på skola och lärande.  

 

Tidiga insatser ökar också chansen att hjälpa eleven till att nå en läs- och skrivförmåga där 

avkodningsproblematiken inte är något hinder eller i alla fall ett väldigt litet hinder lyfter 

Strömbom (1999, s.7) fram. Detta är något som hon belyser har framkommit i forskning om 

hjärnans utveckling. Høien och Lundberg (2013, s.266-267) beskriver även de att majoriteten 

av alla elever kan utveckla en fullgod läsförmåga, men att detta kräver tidiga insatser från 

skolan där undervisningen är väl genomtänkt och rättad efter eleven. Brist på sådana insatser 

kan det leda till att eleven ger upp och istället försöker låta bli att läsa för att undanhålla 

problemen med skriftspråket skriver Ingvar (2008, s.24-25). Han betonar att det är viktigt att 

bryta detta undvikande av skriftspråket och istället ta itu med läsandet och att öva, vilket han 

menar är den enda vägen framåt. Det är dock inte bara att traggla läsandet, utan det måste vara 

meningsfullt och tilltalande för eleven, menar Høien och Lundberg (2013, s.211). De skriver 

att läsandet för en elev med dyslexi är väldigt krävande och gör en liknelse med att cykla i 

motvind. Då måste man ha ett motiverande mål.  

 

Man kan inte övervinna problembilden helt belyser Christopher Gillberg och Maj Ödman 

(1994, s.90). Dock betonar Fouganthine (2012, s.21) att om man tidigt ser till att hjälpa eleven 

in i skriftspråket på ett lättsamt och metodiskt sätt så behöver inte funktionsnedsättningen leda 

till ett funktionshinder. Det handlar om att hjälpa eleverna att hitta strategier som gör att de 

lyckas även när de stöter på problem betonar Mossige, Røskeland och Skaathun (2009, s.108). 

De skriver vidare att detta kan ske genom att man som lärare hjälper eleverna till insikt i deras 

eget lärande och egna kapacitet. Problematiken som elever med dyslexi hamnar i när de möter 

skolan gör inte att det är orimligt att få dessa elever att uppnå ett läsflyt och en läsförståelse. 
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Detta betonar Ingvar (2008, s.27) och framhåller att dessa elever likaväl som sina 

klasskamrater kan uppnå en god läsförmåga och menar att alla elever kommer ta sig upp för 

en trappa med samma steg, men att vissa trappsteg är högre för de dyslektiska eleverna. De 

tidiga insatserna blir därmed som Taube (2007, s.109) betonar en avgörande aspekt för 

huruvida både elevens kunskapsutveckling och personliga utveckling kommer utformas och 

utvecklas. Detta betonar även Druid Glentow (2006, s.14) och menar att det är viktigt att 

eleven får utveckla “jag-kan-upplevelser” där man bryter det negativa mönstret av 

misslyckanden. Med detta som bakgrund kommer jag i nästa avsnitt beskriva arbetssätt som 

enligt forskning framställs som framgångsrika och givande för dyslektiker.  

 

5.3 Språkliga insatser som i forskningen visat sig framgångsrika 
Catharina Tjernberg (2013, s.35) skriver att det idag råder en samstämmighet kring att 

lärarens kunskap och kompetens får en betydande roll i elevernas läs- och skrivutveckling. 

Snow och Juel (2005, s.518) beskriver att vid studier av skolor som visat sig framgångsrika så 

framkommer det att man lagt ett stort fokus på att lyfta fram fonemen tidigt i läsinlärningen. 

De betonar även vidare att detta har visat sig ge positiva effekter för alla elever, men att det 

för de dyslektiska eleverna är något som är väsentligt. Utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten beskriver även Olofsson (2009, s.22-23) som en grundläggande kunskap och 

menar att det tillsammans med en god bokstavskunskap skapar goda förutsättningar för en 

framgångsrik läs- och skrivutveckling.  

 

Nedan kommer jag beskriva de två metoderna Bornholmsmodellen och Wittingmetoden som 

forskning framhäver som framgångsrika för att hjälpa elever med dyslexi in i skriftspråket. 

Dessa två metoder som har omnämts mest som framgångsrika metoder i den forksning som 

jag tagit del av och detta då de har ett stort fokus på den fonologiska medvetenheten.  

 

5.3.1 Bornholmsmodellen 
Denna modell går ut på att man ska leka språklekar 15-20 minuter varje dag som övar upp den 

fonologiska- och språkliga medvetenheten skriver Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg 

(1994, s.5). Mats Myrberg framhåller att läsinlärningen skiljer sig från inlärningen av det 

talade språket: 
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Det blir lätt absurt att tänka sig att människor som vill tala med varandra 

skulle behöva ta ut satsdelar och analysera ord i stavelser och fonem innan de 

reagerar på en människas yttrande till dem (Myrberg, 2007, s.74).  

Den förflyttning av fokus som citatet från Myrberg (2007, s.74) på föregående sida beskriver 

visar på skillnaden mellan att lära in ett talat språk och att lära in ett skriftspråk där 

inlärningen av skriftspråket inte är något som sker naturligt och som är mer avancerat än det 

talade språket.  

Det är då språklekar kommer till nytta. Häggström och Lundberg (1994, s.5) beskriver att den 

främsta avsikten som språklekarna i Bornholmsmodellen har är att stärka barnens språkliga 

medvetenhet inför läsinlärningen. De beskriver även vidare att dessa lekar har gett positiva 

resultat för alla barn som deltog i projektet, men att det särskilt främjade de elever som löpte 

störst risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Maria Larsson och Annika Dahlgren 

Sandberg (2008, s.22) beskriver att den effektivaste förebyggande faktorn för att inte få 

lässvårigheter är en fonologisk medvetenhet.  

 

Ett exempel på en språklek är “Hitta saker” som Ingrid Häggström (2011, s.111) presenterar. 

Hon beskriver att denna lek går ut på att utifrån bildkort jobba med att betona det första 

språkljudet i ord. Exempelvis kan ett kort föreställa en nål. Man ska då betona att det heter n-

n-nål så eleverna hör hur begynnelsebokstaven låter. Man kan även vidare jobba med att 

jämför bildkortens ord med varandra så som orden nål och nyckel för att uppmärksamma 

eleverna på att det innehåller samma språkljud på första bokstaven (Häggström, 2011, s.111).  

 

Häggström och Lundberg (1994, s.5) beskriver att upplägget som Bornholmsmodellen har är 

strukturerat och metodiskt med en lek per skoldag under hela förskoleklassåret och där 

svårigheten på dem gradvis ökar. Genom de första lekarna upptäcker man språkljud hos saker 

i elevernas näromgivning som sedan ökar till rim och ramsor, ord och stavelser och så 

småningom kan man även arbeta med lekar som berör ord på fonemnivå (1994, s.5). Tanken 

är att man sedan i årskurs 1 ska repetera dessa lekar under en 8-veckors period inför den 

kommande läs- och skrivinlärning beskriver Häggström och Lundberg (1994, s.5). 

 

5.3.4 Wittingmetoden 
Lindell och Lindell (1996, s.58) poängterar att denna metod, som även kallas för den 

psykolingvistiska metoden, har sitt ursprung i Maja Wittings studier av barns väg in i 
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skriftspråket och behandlar hur  inlärningen av kopplingen mellan bokstäverna och dess ljud 

går till.  Wengelin (2013, s.145) betonar att metoden har en klar och utförlig uppbyggnad där 

det inledande arbetet består av att arbeta med läsförberedande övningar för att sedan komma 

in på att lära sig bokstavssymbolerna och hur dess ljud kan bindas samman till ord. Stadler 

beskriver att: 

 

Witting har omfattande erfarenheter av läsundervisning. Hon har under sin 

praktik under ca tio års tid studerat och noterat elevernas reaktioner på olika 

metodiska grepp vid läsinlärning. Därvid har hon övertygats om att hon står 

på verklighetens grund när hon påstår att avläsning, symbolfunktion, och 

förståelse är två väsensskilda delar av läsprocessen. (Ester Stadler, 1994, 

s.48).  

 

Denna metods uppbyggnad och syn på vägen till skriftspråket har alltså grund i fältstudier 

under en lång period. Det Witting bland annat såg som brister i andra metoder så som läsläror 

var att de ofta hade ett fokus på att eleverna ska läsa ut något som inte tar hänsyn till elevernas 

erfarenheter beskriver Wengelin (2013, s.145). Hon ger ett exempel där det handlar om en 

pojke och ordet ro och menar på att tanken är att eleverna ska koppla detta till en pojke som 

ror, men att de i själva verket kanske rimligtvis kopplar detta till lugn och ro (2013, s.145). 

Övningarna i läsläror såg hon även som bristfälliga på så sätt att de inte gav eleverna en ärlig 

chans att få träna på att använda sig utav de enskilda symbolerna och språkljuden för att 

kunna skapa ord, då de inledande bokstäverna inte gav chans till en omfattande och rikligt 

tillfälle att skapa många slags ord, utan de ord man kunde skapa blev enformiga (Wengelin, 

2013, s.145). 

 

Det som har ett stort fokus i denna metod är sammankopplingen mellan bokstaven som 

symbol och dess språkljud framhåller Stadler (1994, s.48). Detta förhållande beskriver Lindell 

och Lindell och exemplifierar detta genom att lyfta fram att: 

 

Metoden är ytterligt grundlig och systematisk och syftar till att bit för bit göra 

läsningen automatisk. Den bygger också på att man arbetar med 

innehållsneutrala språkstrukturer, vilket innebär att man vid inlärningen inte 

arbetar med faktiska ord utan med ordliknande bokstavskombinationer, så 
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kallade nonord. Tanken är att ordens innehåll inte ska distrahera själva 

symbol- och ljudinlärningen. (Lindell och Lindell, 1996, s.58).  

 

Att utveckla denna förmåga att se sambandet är något som Stadler (1994, s.48) lyfter som 

viktigt och menar att för att kunna behärska förmågan att läsa en text så behöver denna 

process bli automatiserad. Eleverna följder därmed inom denna modell en struktur där de inte 

får gå vidare till nästkommande nivå förrän de helt och hållet behärskar den nuvarande nivån, 

vilket gör att arbetet inom denna metod hela tiden förutsätter att man utför en kontinuerlig 

uppföljning av elevens språkutveckling beskriver Wengelin (2013, s.147). Först när eleverna 

väl har fått grepp om bokstävernas symboliska representation och att dessa följs utav 

språkljud så kan övandet av läsförståelsen inledas beskriver Wengelin (2013, s.147).  

 

Lindell och Lindell (1996, s.59) beskriver att metoden har använts för personer som har svår 

dyslexi och att den då har gett goda resultat. De beskriver vidare att Wittingmetoden är en 

framgångsrik metod då elevens dyslexiproblematiken har pågått under en längre period utan 

uppdagande, men menar att det dock kräver mycket både kunskapsmässigt, men också 

tidsmässigt av läraren och resterande skolpersonal (1996, s.59).   

De två ovan beskrivna metoderna övar upp förmågor som elever med dyslexi får problem 

med. Ester Stadler (1994, s.43) menar dock att man oftast inte använder sig utav en metod 

principfast, utan att man utifrån den elev man har och den situation som eleven befinner sig i 

blandar det bästa från olika metoder. Att anpassa metodvalet utefter eleven beskriver även 

Lindell och Lindell (1996, s.60) och menar att alla läsinlärningsmetoder skapar förutsättningar 

genom olika tillvägagångssätt och att det gäller att hitta det sätt som fungerar för eleven, 

föräldern och läraren då det inte finns någon specifik metod som fungerar för alla. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att de effektivaste insatserna för att arbeta med den 

problematik som elever med dyslexi hamnar i mötet med skriftspråket handlar om metoder 

som fokuserar på att öva upp den fonologiska medvetenheten.  
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6.Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser 

Elever med dyslexi hamnar i språkliga problem när de möter skolan. Det är i skriftspråket 

som problemen har sin utgångspunkt vilket ger följder så som svårigheter med läsförståelse 

och sänkt självförtroende. Det handlar om att dessa elever inte kan ta till sig skriftspråket på 

samma sätt som sina klasskamrater på grund av att de inte har en lika utvecklad fonologisk 

medvetenhet. De har alltså svårare att förstå att de talade orden kan delas upp i olika enheter, 

det vill säga meningar, ord och språkljud samt att förstå förhållandet mellan ett språkljud och 

dess representation i form av en eller flera bokstäver. Detta gör att eleven inte kan ta till sig 

och förstå en skriven text och inte heller kan författa en egen. Men det handlar också om att 

till följd av problematiken kring mötet med skriftspråket så sänks elevens självförtroende och 

självbild. Detta kan i sin tur leda till att eleven tillslut själv inte tror att det ens är möjligt att 

någonsin lära sig läsa och skriva och därmed ägnar all tid åt att slippa utföra denna aktivitet 

för att självbilden inte ska sänkas ännu mer. Det är därmed viktigt att man som pedagog är 

medveten om denna problematik som dessa elever hamnar i och även hur viktigt det är att 

dessa elever får rätt stöd och hjälpmedel så tidigt som möjligt.  

 

Eftersom forskningen inte kunnat kartlägga exakt vad det är som går i arv så vet man inte helt 

säkert hur man ska arbeta med de språkliga svårigheter som dessa elever hamnar i när de 

möter skriftspråket. Det stora delar av forskningen dock pekar på är att det har ett starkt 

samband med den fonologiska medvetenheten, som jag nämnde ovan. Det är därmed viktigt 

att jobba med att stärka denna medvetenhet hos dessa elever. Det forskningen då har 

framhållit är att två av de mest framgångsrika arbetsmetoderna är de två metoderna 

Bornholmsmodellen och Wittingmetoden. Detta då de båda jobbar med att förstå hur 

språkljud och bokstav kan kopplas samman, vilket berör den fonologiska medvetenheten som 

är just det som dessa elever får svårigheter med. Det som bland annat skiljer dem åt är att 

Bornholmsmodellen arbetar med faktiska ord medan Wittingmetoden utgår från så kallade 

nonsensord för att sedan jobba sig vidare mot det faktiska skriftspråket. Det båda menar dock 

att man successivt måste arbeta sig genom språket, vilket de båda gör genom att ha olika 

nivåer som ökar i svårighetsgrad och som ska göras i tur och ordning.  

 

Det är också viktigt att ta hänsyn till de teorier som finns angående lärandeprocesser. Precis 

som Vygotskij betonar så skapar vi kunskap i ett sammanhang. Detta instämde även Dewey i 
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och menade att eleverna måste få lära genom att få uppleva och göra saker. Detta är en 

lärandesyn som pedagogen måste ha med sig när hen sätter in den pedagogiska insatsen. 

Eleverna är inte isolerade från sin omgivning, utan lär och tar efter sina kamrater, föräldrar 

och så vidare. Men vi måste också ta hänsyn både till de inre och yttre processer som sker hos 

eleven, precis som Vygotskij framhöll. Båda dessa processer har sin påverkan på elevens 

lärande. Det är därmed viktigt att se till elevens känsloliv likaväl som man måste se till yttre 

faktorer så som familj, vänner och skolmiljö för att skapa goda förutsättningar för lärande hos 

eleverna. Det handlar alltså om att se eleven som en kännande människa som är 

medkonstruktör i sitt eget lärande och som behöver stöd och hjälp i form av arbetsmetoder 

som fokuserar på den fonologiska medvetenheten. Insatser i form av t.ex. Bornholmodellen 

motverkar inte i sig själv svårigheter med skriftspråket om man bortser från hela 

sammanhanget i lärandesituationen och därmed måste man också ta hänsyn till det som 

lärandeteorierna lyfter fram, vi är kännande och medskapade individer som lär i en 

meningsfull kontext. 

 

6.2 Diskussion 

Det samhället som vi idag lever i är starkt beroende av att man har en skriftspråklig kunskap 

och behärskning. Det blir därmed viktigt att alla elever får möjlighet att lära sig att läsa och 

skriva för att kunna få ett fullgott framtida liv. Känslan som Carl Philip (2015) beskriver 

genom sitt uttalande där känslan av att bokstäverna inte bildar en enhet och bara jobbar emot 

en samt känslan av att bli utskrattad och få kämpa hårdare än sina kamrater för att nå samma 

resultat anser jag inte är en godtagbar situation. Det är trots allt skolans ansvar, precis som 

skollagen beskriver, att se till att alla elever får de förutsättningar och stöd som de behöver för 

att utvecklas både kunskapsmässigt och på ett personligt plan. Det är därmed skolans 

skyldighet att se till att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver. Med tanke på de 

konsekvenser som jag beskrivit att forskningen framhåller med dåligt självförtroende, 

svårigheter med läsförståelse och ett undvikande av skriftspråket som blir följder av att dessa 

elever inte får rätt hjälp och stöd i tid gör dessa insatser ännu mer viktiga. Det är därmed inte 

bara skolans skyldighet, utan också något som blir avgörande förr hur utgången av dessa 

elevers skolgång och framtid kommer bli.  

 

Hyland och Winqvist (2010, s.7) framhåller att fyra av fem elever som har läs- och 

skrivsvårigheter faktiskt skulle kunna nå en godtycklig nivå bara skolan sätter in enkla 
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insatser och jobbar språkstärkande, men att detta i dagens skola sker i alldeles för låg grad. 

Detta får en att undra vem det är som äger problemet. De svårigheter som eleverna hamnar i 

kanske inte handlar om att eleverna har svårt att ta till sig skriftspråket, utan det kanske istället 

handlar om att det är skolan som inte klarar av att jobba så pass språkstärkande att dessa 

elever får en chans att lyckas. Detta är i alla fall en tanke som har väckts hos mig. Fokus 

borde kanske istället flyttas över till vilka svårigheter som skolan ställs inför när de ska arbeta 

med elever som inte har den fonologiska medvetenheten lika automatiserad som sina 

klasskamrater och hur skolan och lärarna ska arbeta för att minska denna brist som nu råder i 

den pedagogiska kompetensen? Det handlar trots allt om, som Myrberg (2007, s.87-89) 

betonar, att den viktigaste insatsen för att förebygga dessa svårigheter är kunskap och 

kompetens hos lärarna och skolan.  

 

Då vi nu utifrån tidigare forskning kan dra slutsatsen att det inte handlar om en form av 

intelligensskala och inte heller har någon form av koppling till synen, blir de pedagogiska 

insatserna än viktigare, då det är de som kan göra skillnad för hur elevens skolgång och 

framtida liv kommer se ut.  Med hänsyn till att antalet diagnoser kom att öka som följd av att 

den amerikanska manualen DSM-IV-TR publicerades så behöver det inte betyda att eleverna 

har fått fler problem. Problemen möter eleverna oavsett diagnossättande eller inte och det är 

som sagt vår skyldighet enligt skollagen att som skolpersonal se till att eleverna får rätt stöd 

och hjälp. Det som Brattberg (1999, s.23) lyfter fram med rätt inställning till diagnosen anser 

jag som en viktig poäng att bära med sig. Det handlar om att eleven inte är en diagnos utan en 

person som har rätt till en personlig utveckling. Strömbom (1999, s.14) betonar ytterligare en 

aspekt med att alla som får diagnosen dyslexi inte uppvisar samma grad av problemen, vilket 

gör det än mer problematisk att identifiera en individ med ett antal symptom. Det handlar 

också om det som Taube (2013, s.35) framhåller, att alla elever skapar aktivt sin egen 

kunskap och detta genom olika inlärningsstrategier. Detta måste man ha med i åtanke när man 

planerar insatser, alla lär inte på samma sätt.  

 

Det faktum att det inte är fastställt vad det är som går i arv och därmed orsakar denna 

skriftspråksproblematik hos dessa barn till skillnad emot sina klasskamrater ger det inte 

anledning att skjuta på vilka insatser man ska sätta in. Det är ett samhällsproblem som vi 

måste lösa nu, oavsett hur långt forskningen kunnat kartlägga problembilden. Stora delar av 

forskningen visar ändå ett starkt samband med den fonologiska medvetenheten så som bland 

annat Høien och Lundberg (2013, s.17 -18 framhåller. Därmed får fokus på de insatser som 
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sätts in för dessa elever vara utifrån de metoder som fokuserar på att öva just denna 

medvetenhet. Det är där insatser så som Bornholmsmodellen och Wittingmetoden kommer in, 

som tränar upp just denna förmåga på ett medvetet sätt med en successiv ökning i 

svårighetsgraden.  Metoder som har fokusering på att öva upp den fonologiska medvetenheten 

har dessutom inte bara visat sig vara framgångsrika och nödvändiga för elever med dyslexi, 

utan visat sig vara språkstärkande och underlättande även för elever utan dyslexi (Snow och 

Juel, 2005, s.518). Utifrån detta kan man tycka att det bara är att börja arbeta mer aktivt med 

metoder som har sitt fokus på att öva upp den fonologiska medvetenheten så har vi snart inte 

barn med dyslexi. Men riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Det går inte att övervinna 

problemen helt (Gillberg och Ödman, 1994, s.90). Detta framhäver Fouganthine (2012, s.21) 

att den funktionsnedsättning som dyslexin medför inte behöver leda till något som hindrar 

dem i sin fortsatta kunskapsutveckling och liv om man tidigt introducerar skriftspråket på ett 

lättsamt och väl genomtänkt sätt. Det handlar istället om att som Mossige, Røskeland och 

Skaathun (2009, s.108) framhåller med att det som pedagog gäller att hjälpa eleven att lära 

känna sig själv och att presentera strategier som de kan ta till för att ta sig över hindret. Detta 

tror jag är enormt viktigt att inse, man ska inte bota eleven, det är inget fel på eleven, utan 

man ska istället tillsammans med eleven hitta arbetssätt och strategier som fungerar för just 

den eleven för att det enbart ska bli en funktionsnedsättning som de kan hantera och inte 

funktionshinder där de får ett problem som de undviker. Undvikandet av problemet, belyser 

Ingvar (2008, s.24-25), kan bli fallet om insatserna inte sätts in tidigt. Dessutom måste man 

som pedagog ha insikt i metodens avsikt och arbetssätt då det som Høien och Lundberg 

(2013, s.266-267) betonar är viktigt att man har en väl genomtänkt undervisning, vilket blir 

svårt att tillämpa om man inte har goda insikter i och kunskaper om de metoder man använder 

sig av i klassrummet. Till sist handlar det inte bara om att sätta in en metod för att den 

fokuserar på den problem som råder så som den fonologiska medvetenheten, det finns mer än 

så att ta hänsyn till. Den ska anpassas till eleven, vilket Høien och Lundberg (2013, s.266-

267) belyser. Det handlar om två aspekter så som Fouganthine (2012, s.209) lyfter. Det 

handlar om både den kunskapsmässiga anpassningen men också anpassningen som tar hänsyn 

till det känslomässiga och som skapar situationer som gör att eleven trivs och känner sig trygg 

i skolmiljön och lärandesituationerna. Utan dessa aspekter kan inte ett gott lärande ske menar 

Fouganthine (2012, s.209).  

 

Slutligen vill jag framhålla att man måste utmana dessa elever att ta sig in i skriftspråket. Det 

kommer vara som Høien och Lundberg (2013, s.211) beskriver ”att cykla i motvind”, men det 



28 
 

är då det är viktigt att man som pedagog finns där och stöttar och kanske ”puttar på” genom 

att visa strategier som eleven kan ta till och låta eleven upptäcka att hen själv är kapabel att ta 

sig igenom motvinden. Även om det tar emot till en början så får hen upp farten tillslut. Det 

går dessutom inte att bli bättre på något som man aldrig övar på, så därmed är det som Ingvar 

(2008, s.24-25) beskriver att den enda vägen framåt är att öva på att läsa. Då måste vi som 

pedagoger visa att det är värt mödan att öva, precis som Høien och Lundgren betonar så måste 

målet vara attraktivt och vägen dit vara meningsfull. Ett sätt som man kan göra detta på är att 

visa eleverna att förmågan att kunna läsa ger en tillgång till en hel värld med sagor och annan 

litteratur, men också tillgång till en mängd kunskap och fakta.  

 

Den samhällsuppbyggnad som vi i dagens samhälle har gör det precis som Hyland och 

Wingqvist (2010, s.7) det nödvändigt att behärska skriftspråket. Därmed är arbetsmetoder 

som arbetar med att öva upp den fonologiska medvetenheten viktiga för elever genom hela 

livet. Det är trots allt skolans uppdrag att se till att alla elever blir fungerande 

samhällsmedborgare samt att anpassa undervisning efter var och en av elevernas behov 

(Lgr11, s.8-9). Därmed är det skolans skyldighet att aktivt jobba med metoder som stärker 

språkutvecklingen hos elever med dyslexi.  
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