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ABSTRACT 

The study aims to show how resource people looks at dyslexia, and what aids they offer. The 

method has been qualitative interviews. 

The results of my study, based on interviews show how the resource persons perceive the 

situation of children with dyslexia. And the use of aids for children with dyslexia. Resource 

persons see that aids works. One of the resource persons find it difficult to spot dyslexia in the 

early ages. While the other two sees dyslexic students faster. Children with dyslexia often end 

up in the background and will have difficulty in school, but the resource persons believe that 

if children get the right tools early so they will have a fun and interesting time in school. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att belysa hur resurspersoner ser på dyslexi, och vilka hjälpmedel som 

de erbjuder. Metoden har varit kvalitativa intervjuer.  

Resultatet av min studie, utifrån intervjuerna visar hur resurspersonerna uppfattar barns 

situation med dyslexi. Och användandet av hjälpmedel för barn med dyslexi. 

Resurspersonerna ser att hjälpmedelen fungerar. En av resurspersonerna tycker att det är svårt 

att upptäcka dyslexi i de tidiga åldrarna. Medan de två andra ser dyslexieleverna fortare. Barn 

med dyslexi hamnar ofta i skymundan och får svårt i skolan, men resurspersonerna menar att 

om barnen får rätt hjälpmedel tidigt så kommer de att få en rolig och intressant tid i skolan. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Studien belyser hur resurspersonerna ser på dyslexi, samt vilka hjälpmedel som de erbjuder 

eleverna. Under en tid på en förskola där jag hjälpte en elev att lära sig 3 olika språk 

samtidigt, vaknade mitt intresse för elever med särskilda behov.  Och efter att ha läst Lindwall 

(2010) bok om kronprinsessan Victorias liv, väcktes mitt intresse för dyslexi. Hur kan jag som 

pedagog hjälpa dessa elever. Hur ser pedagoger på vad dyslexi är. Vad använder dem för 

olika hjälpmedel och vad vet dem om dyslexi. 

För blivande pedagoger visar denna studie hur tidig upptäckt av dyslexi kan underlätta för 

elever med dyslexi. Och vad kan rätt hjälpmedel bidra med för elever med dyslexi. 

1.2 Syfte  

Syftet är att ta reda på hur resurspersonerna ser på dyslexi, samt vilka hjälpmedel som de kan 

erbjuda dessa elever. 

1.3 Frågeställningar 

• Är det viktigt att dyslexi upptäcks i tidiga åldrar? 

• Vad innebär dyslexi enligt resurspersonerna? 

• Hur arbetar resurspersonerna för att deras hjälpmedel skall nå ut till elever med 

dyslexi? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Tre personers beskrivning av att växa upp med dyslexi. 

 För att få en bättre bakgrund till hur inlärningssituationen kan te sig för elever med dyslexi så 

kommer 3 författare att belysa detta under min litteraturgenomgång. 

 Lindwall (2010) beskriver hur Victoria upplevde sin situation med dyslexi. 

Den som upptäckte det först var min mamma (Silvia) som anade oråd. Det var hon som insåg 

att det nog handlade om ett allvarligare problem än att bara anpassa sig till en ny miljö. Silvia 

märkte att Victoria inte hade lika lätt att hänga med i skolan som sina klasskamrater. 

Barnflickorna hemma på slottet berättade också för drottningen att det här med bokstäver inte 

verkade vara Victorias favoritsyssla. 

Victoria själv berättar att ”allt bara flöt samman i en enda stor sörja”. Det var omöjligt för 

henne att tyda vad som stod i böckerna. Det visade sig att jag hade stora dyslexiproblem. De 

första åren i grundskolan var jättejobbiga och jag kände mig korkad. Först trodde jag att jag 

var dum. Att jag inte fattade något och att alla mina kompisar var så mycket smartare. 

Victorias räddning blev speciallärare. Hon bytte skola där hon tilldelades två specialistlärare. 

Victoria fick dock kämpa för att hålla någorlunda jämn takt med de andra i klassen. Och en av 

sakerna jag gjorde var att varje morgon före skolan och varje eftermiddag efter skolan var att 

träna mig att skriva ord. Nästan en timme satt jag för mig själv och skrev ner ord som lärarna 

hade gett mig som hemuppgift. 

Victoria kom på egna små knep för att lära sig texter och det var att ”jag kunde lägga en linjal 

under texten. Sedan läste jag raden om och om igen. Till slut satt den. Den där linjalen bar jag 

med mig överallt.” 

 Föhrer och Magnusson (2003) beskriver Claudias upplevelse avdyslexi: 

Claudia såg fram emot att börja skolan och allt som hon skulle få lära sig där, men inget blev 

som hon hade föreställt sig. Det tog lång tid att för henne att lära sig alla bokstäverna, och hon 

lärde sig inte läsa förrän i slutet av åk. 3. Claudia hade mycket ångest inför skolarbetet för hon 

visste att det skulle ta så lång tid, att hon inte skulle hinna med allt. När Claudia gick i åk 5 

gjordes en utredning med frågeställningen dyslexi. ”Resultatet blev att jag skulle ha en 

läsförmåga över medel. Jag blev först glad, men det tog fortfarande lika lång tid att läsa, och 
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alla andra läste fortare än jag. Men jag tror att det var mitt ordförråd som bedömdes och inte 

min läsförmåga.” 

Claudia fick mycket stöd och hjälp av sin mamma. Under hela mellanstadiet läste mamman 

böcker för henne, förhörde henne, gick igenom hennes skrivna arbeten och gav förklaringar 

på sådant Claudia inte förstod. På vårterminen i åk 9 gjordes en ny utredning och Claudia fick 

diagnosen dyslexi. Hon kom också med i det projekt som syftade till att ge elever med grava 

läs – och skrivsvårigheter kompensatoriskt stöd vid studier genom att låta dem använda dator 

och andra tekniska hjälpmedel. De hjälpmedel hon använde var en stationär dator med svensk 

och engelsk talsyntes, ordbehandling med stavningskontroll, engelskt lexikon, 

Nationalencyklopedin på cd–rom, skrivare, skanner och modem för Internetuppkoppling och 

email. Om sina hjälpmedel säger Claudia: ”Det gick mycket fortare att läsa läxor. I samband 

med att Claudia började att använda sina hjälpmedel upptäckte hon också att hon var bra i 

matte och fysik. Hon har generellt förbättrat sina betyg, sedan hon fått tillgång till 

kompenserande hjälpmedel, och fått VG i alla ämnen hon hittills avslutat. 

När Claudia mer och mer upptäckte nyttan av sina kompenserande hjälpmedel, började hon 

fundera på hur hon skulle kunna arbeta mer effektivt. Detta ledde till att Claudia i samråd med 

sina lärare och rektor lade upp en individuell studieplan, där det var klart uttalat vid vilka 

lektioner och genomgångar hon skulle närvara. Det var också från början klart utsagt att hon 

ville ha en tvåveckorsplanering från lärarna, för att hon sedan skulle kunna planera sitt arbete 

och hinna läsa in allt aktuellt textmaterial. 

Madison (1988) beskriver Siv Söderströms svåra kamp i skolan med dyslexi: 

Sivs förhoppningar inför skolan grusades mycket snabbt. Bokstäverna blev inte lika vackra 

som de andras. Siv fick ofta göra om. Fröken sade aldrig, att det såg bra ut. 

När vi sedan skulle lära oss att skriva ord och meningar, blev mina aldrig så som jag ville. Jag 

stavade fel. Det blev för lite, för många och fel bokstäver. Fröken satte många röda bockar i 

mina skrivböcker. Jag försökte och försökte, men det blev aldrig rätt, och fröken berömde mig 

aldrig utan påpekade bara alla fel jag gjorde.  

I skolan blev jag allt mindre, i andlig bemärkelse, satt tyst, sade inget, försökte göra mig 

osynlig, så ingen skulle se mig, varken fröken eller mina klasskamrater. Men skolka var ett 

okänt begrepp i min värld. Jag började uppleva mig som dum och mindre vetande. Hade svårt 
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att hänga med i den takt som var beslutad. I min omgivning fick jag allt fler bevis för att jag 

inte kunde följa med. 

I slutet av tredje klass kom det en ”tant” och talade enskilt med alla oss barn. Vi fick hörlurar 

på oss och i dem dikterades ord, som vi skulle skriva. Orden uttalades så fort, så jag hann inte 

skriva ner dem på pappret. Sedan skulle man läsa en text på tid. När tiden var slut, hade jag 

stavat mig igenom två rader! 

När vi började i fjärde klass, lade man ner vår skola, och vi måste flytta till en ny skola flera 

kilometer hemifrån. I och med att vi började i den nya skolan, skulle jag flera timmar i veckan 

vara på läskliniken. Detta var ett beslut som skolan hade fattat och mina föräldrar accepterade 

detta utan vidare. ”Skolan vet bäst”, var deras inställning. Vad jag kände, var det ingen som 

tog reda på. 

Grundskolan gick vidare, och jag blev allt mer skygg, passiv och ensam. Alla och allt runt 

mig bevisade att jag var mindre vetande. Jag längtade efter att ett under skulle ske. Men på 

vilket sätt skulle jag visa att jag kunde något? Inte hade jag någon lösning. Inte just då. 

Gymnasietiden började. Jag utvecklade ett nytt sätt att ta mig igenom påfrestningarna. Knepet 

bestod i att i största möjligaste mån lyssna och minnas. Jag ändrade också mitt förhållnings-

sätt. Satt inte längre tyst, utan började tala. Hade åsikter om allt. Var mycket aktiv under 

lektionerna med att ifrågasätta, argumentera och få igång en debatt i klassrummet. Vid 

grupparbete och om vi skulle lämna in något skriftligt, såg jag alltid till att någon annan skrev. 

Nu hade jag utvecklat ett i mitt tycke bra sätt att undvika att någon skulle komma på att jag 

hade läs– och skrivsvårigheter. 

Claudia studerar nu sista terminen på Socialhögskolan och är snart utexaminerad socionom. 

Detta är jag mycket stolt över. Jag har fortfarande en del problem med att skriva och läsa, men 

jag vet var jag kan få mer hjälp. 

I dessa tre berättelser kan man se hur dessa 3 personer upplever hur de är att leva med dyslexi. 

Får man hjälp och att man blir sedd så underlättas allt. Man ser också genom dessa tre 

berättelserna att hjälpen och stöttning av bra resurser är a och o för att klara av sin situation. 
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2.2 Definition av Dyslexi. 

Dyslexi är en speciell typ av läs– och skrivsvårigheter. Det är ett språkligt problem med 

biologisk grund, som inte har något med intelligens att göra. Knagglig, långsam läsning och 

dålig stavning brukar vara typiska kännetecken vid dyslexi. Barnen har svårt att läsa ut 

isolerade ord och kan hamna fel på ändelser. Ordet skurar blir till exempel skurat, skurkar 

eller tjurar. Detta kallas avkodningsproblem, (Andersson, 2006). Barn med dyslexi kan ha 

stora problem med läsning och skrivning medan annan inlärning kan gå hur lätt som helst. 

Forskarna räknar med att 4 – 8 % av alla barn i en årskull har dyslexi (von Euler, 2001). Det 

anses vara något vanligare med dyslexi bland pojkar än bland flickor, men det kan vara 

svårare att upptäcka dyslexi hos flickor, eftersom de ofta är tysta och snälla. 

De flesta forskare är idag överens om att kärnproblemet vid dyslexi rör läsningens tekniska 

sida, dvs hur språkljud och bokstäver hänger samman. Detta samband måste sitta som berget 

för att barnet ska kunna ”knäcka läskoden”, (Andersson, 2006). 

Till viss del är dyslexi ärftligt. Men det är viktigt att understryka att man inte ärver själva 

dyslexin – det man ärver är genetiska förutsättningar för att utveckla dyslexi. Det som i 

slutändan avgör hur det blir, är den träning och de hjälpmedel man får tillgång till och när 

man får det. Det spelar också stor roll vad vi gör! De psykologiska aspekterna är också 

viktiga: föräldrastöd, bemötande, för oss att upptäcka, (Andersson, 2006). 

 

2.3 Vad säger forskningen om dyslexi 

 Svaret på vad dyslexi är kommer att redovisas genom tre forskningsrapporter. Varav den ena 

definierar en modell som man kan använda vid dyslexi. 

Första definitionen av detta görs av författare Erika Almgren på sin hemsida: 

 www.dyslexiinfo/dyslexi.html  

Almgren (2002) definierar ordet dyslexi betyder precis vad det är. Dys = svårigheter och lexia 

= ord. Alltså dyslexi betyder svårigheter med ord.  

Dyslexi är ett funktionshinder som innebär att man har svårigheter med att skriva och läsa. 

Funktionshindret dyslexi beror på en störning i vissa språkliga funktioner som bidrar till en 



  

6 

 

hindrad automatisering av ordavkodningen. Något som man inte får glömma bort är att 

dyslexi har absolut inte något med intelligensnivån att göra.  

Det finns vissa kännetecken på dyslexi men alla har inte samma svårigheter. Här är några 

kännetecken som man kan ha  

- Läser långsamt  

- Kastar om bokstäver  

- Tappar ändelser  

- Svårigheter att komma ihåg vad man precis har läst  

- Särskrivningar t.ex. sjuk sköterska sjuksköterska  

- Svårt för att skilja på bokstäver t.ex. e och ä  

- Problem med att skilja på höger och vänster  

Det finns även något som heter dyskalkyli som kan i vissa fall förekomma tillsammans med 

dyslexi. Och det betyder att man har svårigheter med att hantera och genomföra olika 

matematiska operationer, (Almgren, 2002). 

Enligt Dunsäter (2012) beskriver hon några kännetecken på läsning och skrivning: 

Några kännetecken på dyslexi när det gäller läsning: 

• Läser långsamt, trevande eller hackigt  

• Läser alltför fort och gissar eller stannar upp och läser om  

• Utelämnar eller läser fel på småord  

• Gör tillägg(helt - helst) eller vänder hela ord (som -mos)  

• Sammanblandning av b och d  

Några kännetecken på dyslexi när det gäller att skriva: 

• Är osäker på bokstävers form och ljud  

• Utelämnar vokaler och kastar om konsonanter  

• Utelämnar ändelser och glömmer prickar och ringar  

• Spegelvänder bokstäver och siffror  

• Har osäker och svårläst handstil  

• Sammanblandning av b och d  
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Sammanblandning av höger och vänster, öst och väst, (Dunsäter, 2012) 

www.dyslexiskolan.com  

Om dyslexi 

Dyslexi är ett av våra vanligaste handikapp. Ungefär 7-8 procent av Sveriges befolkning har 

stora läs- och skrivsvårigheter. Många vuxna med detta handikapp har oftast erfarenhet av 

misslyckade skolår. De har mötts av en vanlig missuppfattning om att de är oengagerade och 

obegåvade. Denna okunskap hos omvärlden har i många fall gett dem dåligt självförtroende 

och emellanåt skamkänslor. Forskning har tydligt visat att dyslexi och begåvning på intet sätt 

är sammanlänkade. 

Här följer några typiska tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: 

• långsam läshastighet 

• svårt att hinna med textremsan på TV och film 

• läser fel på småord (de-det, var-vad), tappar rader, gissar, hoppar över bokstäver och 

ändelser 

• blir fort trött när man läser, får ont i huvudet 

• läs- och skrivproblem i släkten 

• betoningsfel, svårt att uttala längre ord 

• har en svårläst handstil 

• har svårt att minnas ordningsföljden i t.ex. alfabetet, veckodagarna och 

multiplikationstabellen 

• kastar om siffror (345 blir 435) och bokstäver (brukar blir burkar) 

• läsförståelsen går förlorad på grund av den långsamma läshastigheten, då avkodningen tar 

all energi, (Dunsäter, 2012). 

Kattmodellen är en modell som används ute på vissa skolor i landet och beskrivs av Robert 

Johansson, kattmodellen (1980). 

 Kattmodellen arbetar med inre bilder och med mental träning. Vi utgår från att läsning och 

skrivning är en intern process hos varje elev. Genom den särskilt utprovade pedagogiken lär 

man sig att använda sina sinnessystem på samma sätt som en person som aldrig haft några 
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som helst problem med dyslexi/läsa och skriva. Och detta vid tillfällen man väljer själv, på 

stranden, hemma, i soffan eller i bilen. Alltid i egen takt och på egna villkor. 

Det första steget i Kattmodellen är att vi lär ut, på ett klart och koncist sätt hur man gör en klar 

och tydlig ordbild i enlighet med den senaste forskningen, (Johansson, 1980). 

2.4 Läroplanens definition av hur personal på skolan ska hjälpa elever med 

särskilda behov. 

Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Alla i skolan ska uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande, (Skolverket, 2011; s.7,11). 

Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka med andra 

lärare i skolan i arbetet för att nå utbildningsmålen, (Skolverket, 2011; s.11). 

2.5 Hjälpmedel som finns för dyslektiker. 

 Hjälpmedel som bok och band och databaserad träning kan användas för att främja 

läsfärdigheten. 

Bok + band består av en tryckt text med ett tillhörande ljudband. Texten på bandet är identisk 

med den tryckta texten. Bandet och texten används tillsammans, så att man lyssnar till texten 

samtidigt som man läser den. Texten måste vara enkel, och inläsningen måste vara så långsam 

och tydlig att eleven kan läsa med i texten och förstå innehållet, (Hoien och Lundberg, 2004). 

En metodik med metakognitiva inslag har med framgång utvecklats och använts i Umeå i 

Sverige. Det är en databaserad lästräning som har sitt upphov i Colorado (Olson och Wise 

1992) och som har lagts upp genom att läsaren väljer text från en meny. Texten kommer på 

dataskärmen. När läsaren kommer till ett ord som är svårt att identifiera, kan han be om hjälp 

genom att markera ordet. Då kommer det ljus på ordet, samtidigt som en artificiell röst uttalar 

det, (Hoien och Lundberg, 2004). 

Den bakgrundskunskap som läsaren har med sig när han möter en text, är avgörande för om 

han ska uppfatta innehållet av orden och meningen med texten. Det är först i mötet med en 
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meningssökande läsare som orden får sitt innehåll. Barn kan inte läsa med förståelse om det 

inte kan koppla nya upplysningar i texten till bakgrundskunskaper som de redan har. Så om de 

får bakgrundsinformation om huvudpersonen eller de viktigaste tankarna i en text innan de 

börjar att läsa, minskar risken för att de hamnar på fel spår eller blir förvirrade i läsningen, 

(Hoien och Lundberg, 2004). 

Databaserade hjälpmedel har många olika funktioner som fungerar som skrivhjälp; 

• Ordbehandlare befriar eleverna från det rent mekaniska i skrivandet så att det till fullo 

kan koncentrera sig på innehållet. 

• Stavningskontroll gör det möjligt att helt eller delvis kompenserar för 

stavningsproblem. Felstavade ord markeras och rättningsförslag ges, som skribenten 

själv måste ta ställning till och välja mellan. I de flesta ordbehandlare ingår någon typ 

av stavningskontroll, och nyare versioner av mer utvecklade program reagerar även 

för sådant som upprepning av ord och avsaknad av stor bokstav. 

• Synonymer I vissa ordbehandlingsprogram finns synonymordlistor som ger hjälp för 

den som har svårt att hitta ord. 

• Autokorrigering är en funktion i ordbehandlingsprogram som kan ställas in så att ord 

som en viss skribent ofta skriver fel på rättas automatiskt. Det går även att lägga in 

förkortningar, som skrivs ut som hela ord. 

• Talsyntes (konstgjort tal) kan användas för att få det man skrivit uppläst, vilket gör det 

möjligt att upptäcka både grammatiska fel, vissa felstavade ord, avsaknad av 

markering av ny mening samt bristande sammanhang i texten. 

• Ordprediktion fungerar tillsammans med en ordbehandlare. När en bokstav skrivs ges 

förslag på ord som börjar med den skrivna bokstaven. 

• Taligenkänning omvandlar tal till text och gör det möjligt att styra datorn genom att 

tala till den. Det som dikteras via en mikrofon blir synligt på datorskärmen och talaren 

måste kontrollera att det överensstämmer med det sagda. Systemet kräver att varje 

användare har sin egen röstfil och ju mer det används, desto säkrare blir det på att 

känna igen vad just den användaren säger. 

• Skrivare för att få texter utskrivna, gärna färgskrivare, (Föhrer och Magnusson, 2003; 

s. 25). 
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För elever som har dyslexi finns det läshjälp; 

• Bandspelare för att lyssna på inspelade böcker, antingen skönlitteratur eller läromedel. 

• Talboksspelare och dator för att lyssna på inspelningar av texter som lagrats i 

digitaliserad form på cd – rom, DAISY (digitalt audio – baserat informationssystem). 

• Talsyntes kan användas för att få text på datorn uppläst med konstgjort tal. I en del av 

de programvaror som stöder talsyntes markeras ord och meningar allteftersom de läses 

upp. 

• Skanner och OCR (Optical Character Recognition) används för att lägga in ord, rader, 

textavsnitt och hela textsidor på datorn I sådan form att de kan läsas upp med 

talsyntes. Det finns olika typer av skanner; flatbäddsskanner, bordsskanner, 

handskanner och pennskanner (t ex C – Pen). 

• Hörlurar som bör användas för att inte störa omgivningen, när en text läses upp, 

(Föhrer och Magnusson, 2003; s 27). 
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3 METOD 

Här kommer jag att förklara redskapen jag använt mig av i studien. Vidare tas det upp hur jag 

har gått till väga i mitt urval och genomförande av intervjuerna. I slutet av metodavsnittet tas 

resultatet upp i min studie, samt hur jag gjort bearbetning av databearbetningen. 

3.1 Design  

 Genom intervjuerna tror jag mig kunna få mer information och tankar från de berörda 

resurspersonerna jämfört med enkätstudie. Detta med tanke på att man i intervjuer kan ställa 

följdfrågor, samt att få till ett givande och bättre samtal. Utifrån frågeställningarna som jag 

ansåg vara relativt öppna valde jag kvalitativa intervjuer, detta för att det liknar ett samtal. 

Kihlström (2007, s. 48) poängterar att det är viktigt att i en kvalitativ intervju varken styra 

eller ställa ledande frågor. Hon skriver vidare att de frågor som används i en kvalitativ 

intervju är öppna frågor med detta menas att strukturen kring frågorna är svaga och att man 

följer respondentens svar och inte har några bestämda underfrågor.  

3.2 Urval 

Här tog jag kontakt med talpedagog under min VFU – tid. Där jag träffade på henne i 

korridoren en av de första dagarna som var. Då hon frågade vem jag var och vad jag gjorde 

där. Svaret till henne blev att jag var på VFU och att det är den sista. Ska sedan skriva min C 

– uppsats. Fick då av henne frågan; Vad ska du skriva om? Varpå jag svarade; Dyslexi. De 

hon svarade vidare då var att jag kan sätta mig ner en stund med dig någon dag och titta på de 

hjälpmedel o s v som vi har här på skolan. Detta bestämdes och vi satte oss ner en dag där jag 

fick svar på mina frågor. 

Gjorde också intervju med ytterligare en talpedagog, som arbetar på en skola med åk 0-6, 

samt en specialpedagog på en skola åk 0-9. Dessa två personer intervjuades via telefon. Detta 

för att få ytterligare information om hur definitionen av dyslexi ser ut i kommunen. Men 

också att ta reda på hur resurserna används och hur de ser på elever med svårigheter med 

dyslexi. 
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3.3 Intervjuguide 

Mina frågor som ställdes under mina intervjuer var: 

• Hur uppfattar du som resurs vikten av att dyslexi upptäcks tidigt? 

• Vad innebär dyslexi enligt dig som resursperson? 

• Hur arbetar du som resursperson för att era hjälpmedel ska nå ut till eleverna med 

dyslexi? 

3.4 Genomförande 

Tog kontakt med tre resurspersoner, två talpedagoger och en specialpedagog genom personlig 

kontakt. Ville intervjua dessa personer på grund av deras kompetens inom området dyslexi. 

Jag förklarade för resurspersonerna över telefon med specialpedagogen och talpedagogen 2 

och personligen med talpedagogen 1 vad studiens syfte var och berättade även om de etiska 

principerna. Specialpedagogen och talpedagog 2 kontaktades per telefon där intervjuerna då 

också gjordes. Och talpedagogens datum bestämdes muntligt med henne på min praktik. 

Mötet med talpedagogen 1 genomfördes på hennes arbetsplats, i ett samtalsrum där intervjun 

genomfördes ostört. Talpedagog 2 och specialpedagogen intervjuades via telefon. Intervjun 

gjordes under en timme med talpedagog 1. De andra två intervjuerna varade en halvtimme 

var. Under intervjuerna skrevs allt ner och av talpedagogen fick jag ett papper på hur dem 

arbetar med elever som har dyslexi, se bilaga 1. 

3.5 Databearbetning  

Varje intervjuanteckning lästes noggrant igenom direkt efter intervjutillfällena. Läsningen av 

intervjuerna gjordes för att få med allt som sagts, för sedan skriva det på datorn.  Därefter 

skrev jag ut det för att få en tydligare bild.  

Utifrån intervjuerna analyserades allt som skrivits för att kunna jämföra intervjuerna med 

varandra. Efter detta kunde jag sammanställa all data till ett resultat. Under hela 

bearbetningsprocessen kopplade jag tillbaka till mina frågeställningar för att se att jag höll 

mig inom ramen för min undersökning. 
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4 RESULTAT 

Kommer här att sammanfatta resultatet av mina tre intervjuer. Respondenterna kommer inte 

att nämnas vid namn utan kommer att betecknas med olika förkortningar. 

4.1 RESURSPERSONERNAS BAKGRUND 

TP1 (talpedagog 1) är en kvinna, 45 år gammal. Hon är lågstadielärare i grunden och arbetar 
nu som talpedagog åk 0 – 6. 

TP2 (talpedagog 2) är en kvinna, 50 år gammal. Arbetat under hela sitt yrkesliv som 
talpedagog. Arbetar nu på skola åk 0 – 6 som talpedagog. 

SP (specialpedagog) är en kvinna, 40 år gammal. Arbetar som talpedagog, specialpedagog på 
en skola med åk 0 – 9. 

 

4.2 Resurspersonernas syn på vikten av tidig upptäckt av dyslexi 

TP 1 förklarade att hon tycker att det är svårt att upptäcka om en elev har dyslexi tidigt. Men 

hon förklarade att när de väl upptäcks så sätts resurserna in. Och de i form av Läs-och 

skrivdatorer till de eleverna, bland annat. Mer hjälpmedel förklarar hon under frågan om vilka 

hjälpmedel som finns och om de används. TP 2 och SP uttryckte däremot att dem har mallar 

och observationssystem att tillgå och därför anser de båda att dem upptäcker elever med 

dyslexi redan i 2:an. TP 2 förklarade att i hennes skola har de ett material som de kallar TIL = 

tidig intensiv lästräning som arbetas ihop med specialläraren på skolan. Hon sitter med 

eleverna som har svårigheter att läsa och skriva under en halvtimme varje dag under den tid 

som hon och talpedagogen anser behövs. Detta för att upptäcka eleverna med svårigheter så 

tidigt som möjligt. Medan SP uttrycker att de som de använder på sin skola för att upptäcka 

dyslexi tidigt är att de använder ett observationsmaterial, Nya språket lyfter. Där eleverna får 

fylla i ett blad med små drakar på, efter hur eleverna uppfattar sin egen situation inom läsning 

och skrivning. Resurspersonerna förklarade att genom kommunikation och samspel, lär sig 

eleverna att läsning och skrivning är roligt.  
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4.3 Vad innebär dyslexi?  

TP 1 menar att elever med dyslexi läser långsamt och drar sig gärna undan. Vill inte läsa inför 

klassen och tycker att det är lättare att lämna de till någon annan. TP 2 uttrycker att det är lätt 

att se om en elev har dyslexi. På grund av att eleverna stakar sig och stammar, men att detta 

inte alltid betyder att de har en diagnos på dyslexi för detta. Hon säger däremot att eleverna 

som utvecklar dyslexi fortsätter staka och stamma sig efter 3:an då de första tecknen avvärjts 

med tester som vi gör. Dessa görs under hela tiden och ser vi då att de fortsätter så sätts en 

utredning igång och vi tar beslut därefter. SP menar att dyslexi står för långsam läsning och 

att eleverna inte vill uttrycka sig i tal och skrift, utan överlämnar detta till sina kamrater. 

 

4.4 Vad använder ni som resurspersonal för olika hjälpmedel i ert arbete.  

TP 1 uttrycker att de hjälpmedel som vi har på skolan är: Läs-och skrivdatorer som är 

utrustade med Talsyntes = kan läsa upp en markerad text på dataskärmen, Stava Rex = ett 

rättstavningsprogram, och Anis = som är ett dataprogram som används för att kunna lyssna på 

texter samtidigt som man ser dem på skärmen. TP 2 menar att de hjälpmedel som hon 

använder är: TIL – tidig intensiv lästräning, där eleverna i samråd med speciallärare fyller i 

hur mycket eleverna kan i läsning och skrivning. Egna datorer till eleverna som har behov av 

dem och datorerna har som standard: Stava Rex, Talsyntes (Clario Read) och Spellright = 

som är ett stavningsprogram på engelska som är speciellt utrustad för elever med dyslexi. 

Programmet rättar grava fel vilket inte andra stavningsprogram gör. Vilket gör att detta 

program är väldigt bra för elever med dyslexi. DAISY BÖCKER = som är talböcker som kan 

hyras på biblioteket. För att detta ska fungera måste föräldrarna gå ner till biblioteket ihop 

med eleven. Där de får en inloggningskod att använda. Efter detta så kan de ladda hem hur 

många talböcker som de anser kan vara bra. SP säger att de hjälpmedel som skolan har att 

erbjuda som hon använder i sitt arbete. Dessa är: LEXIA = strömmande media, 

specialpedagogiska datorer som är utrustade med Talsyntes, Anis och Daisy – Reader = 

talböcker i vilka eleverna kan lägga in bokmärke var de befinner sig under sin läsning. Nya 

språket lyfter är vårt observationsmaterial som används för att upptäcka dyslexi tidigt. Är ett 

blad med drakar som eleven i samarbete med läraren, specialläraren (mig själv) sätter oss ner 

och fyller i. Detta för att se hur mycket eleverna tycker att dem kan om läsning och skrivning. 
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5 DISKUSSION 

Jag kommer i denna del göra diskussion om hur jag ställer min bakgrund mot resultatet. I mitt 

intervjuresultat fick jag fram att två av resurspersonerna menar att dyslexi är enkelt att 

upptäcka tidigt. Medan den tredje menar att det är svårare att upptäcka dyslexi. 

 

5.1 Vad är dyslexi?  

I min studie återger jag vad Andersson, Belfrage och Sjölund (2006, s. 11) anser att dyslexi 

är, att det är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter. Genetiska faktorer kan ligga till 

grund för dyslexi och vidare beskriver de att dyslektiker inte har en svagare intelligens bara 

för att de har dyslexi. Jag anser att det är av stor vikt att pedagogerna redan på utbildningen 

får en rik kunskap gällande dyslexi och hur de kan arbeta aktivt för att eventuellt kunna 

underlätta för kommande språksvårigheter hos barnen. 

 

5.2 Hur kan tidig upptäckt av dyslexi främjas?  

Resultatet visar att en av resurspersonerna i intervjuerna beskriver att det är viktigt att 

upptäckten av dyslexi sker så tidigt som möjligt. Vilket de andra också håller med om, men 

tycker att dem redan gör med hjälp av TIL = tidig intensiv lästräning och Nya språket lyfter = 

observationsmaterial. En observation man kan göra är: hur kan 3 personer inom samma 

kommun tycka så olika om upptäckten av dyslexi. Varför tycker 2 av dem att det är lätt att 

upptäcka. Medan den tredje anser att det är svårare. Kan det vara så att de 2 som anser att det 

är lätt att upptäcka, använder TIL och Nya språket lyfter, medan den 3:e inte använder dessa 

verktyg. Sker det någon samordning/kunskapsutbyte inom kommunen? 

  

Också vikten av att det känner samhörighet med sina klasskamrater är viktig. För som 

resurspersonerna säger så känner sig ofta barn med dyslexi utanför, dumma och tycker inte att 

de kan något. Som Lindwall (2010, s.54,55) beskriver hur Victoria i början av skoltiden kände 

sig korkad och dum för att hon inte läste så bra som sina klasskamrater. Och så är det för 

många barn med dyslexi och det är upp till oss pedagoger att stötta detta och så tidigt som 

möjligt ge barnen de hjälpmedel som behövs. 
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Det är viktigt att pedagoger och resurspersonal är uppmärksamma på barnens utveckling 

gällande dyslexi, detta för att kunna förebygga dyslexi i ett tidigt stadie. Vilket alla mina 

respondenter också påpekade att ser man detta snabbt så får barnen lättare i sin skolvardag.  

TP 1 påpekar vikten av att föräldrarna stöttar barnen, hon har själv märkt att de barn som får 

ett gott stöd hemifrån har ett bättre förhållande till läsning och skrivning. I min studie 

beskriver Lindwall (2010) och Föhrer och Magnusson (2003) hur två olika personer beskriver 

vikten av att ha ett gott stöd från sina föräldrar bakom sig för att klara av sin situation med 

dyslexi. Jag anser därför att det är extra viktigt att barn med dyslexi får en god stöttning i 

hemmet genom att hjälpa dem med läxläsning. Här kan vi som pedagoger tipsa och ge råd till 

föräldrarna för att stötta dem. 

I resultatet framkom det att resurspersonerna säger att desto tidigare hjälpmedel sätts in desto 

lättare blir det för barnen. Föhrer och Magnusson (2003, s12) beskriver hur Claudias vardag 

var och vilken otrolig hjälp och lättnad de blev för henne när hon fick kompenserande 

hjälpmedel till hands. Claudias upptäckte med hjälp av dessa hjälpmedel att läxorna blev 

mycket lättare och gick mycket fortare. Här ser man vikten av att hjälpmedelen måste in 

snabbt för att underlätta barnens vardag, men tyvärr sker det oftast för sent enligt, Föhrer och 

Magnusson. Tror inte att det är nu så, vilket resurspersonerna har svarat. 

 

5.3 Slutsatser 

Är det viktigt att dyslexi upptäcks i tidiga åldrar? 

 I bakgrunden återger jag vad (Lindwall, 2010) anser om tidig upptäckt av dyslexi, att det 

hade underlättat för kronprinsessan om det hade upptäckts tidigare.  Den hjälp Victoria så 

småningom fick gav henne stöd att klara av sin skolgång. Vilket alla mina resurspersoner 

uttrycker att genom tidiga upptäckter så hittar man lättare de elever som har behov av 

stöttning. En av dem tycker däremot att detta är svårt att se i tidiga åldrar, men säger också att 

hon arbetar på detta och vill att det ska upptäckas tidigt, redan under förskoleklasstiden. Hon 

säger dock att när hjälpmedelen väl sätts in, (dator med talsyntes m.m.), då får eleverna lättare 

i skolan. Sker dock oftast inte förrän i åk. fyra. Vilket inte är bra säger hon. Hon håller 

däremot med de andra två resurspersonerna om att med rätt hjälpmedel kommer man långt. 

Två av resurspersoner uttrycker däremot att de har lätt för att se de tidigt. På grund av att de 

börjar observera eleverna redan i förskoleklass med hjälp av två observationsmaterial vilka är, 

TIL och Nya språket lyfter.  
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Slutsatsen blir att ju tidigare man upptäcker elever med svårigheter (läsa/skriva), desto lättare 

blir det att hjälpa eleverna. Och att det krävs rätt verktyg för att lyckas. Detta styrks också av 

litteraturen som lästes, vilket gav mig ännu mer om hur viktig upptäckten av dyslexi är. Läser 

man (Lindwall, 2010) boken om Victorias historia att så fort de upptäcktes, samt att rätt 

hjälpmedel sattes in så underlättades hennes situation. Vill därför ut och testa hjälpmedel som 

studien har visat för att se hur de fungerar i praktiken.  

 

Vad innebär dyslexi enligt resurspersonerna? 

 I bakgrunden återger jag vad Andersson, Belfrage och Sjölund (2006, s. 11) anser att dyslexi 

är, att det är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter. Genetiska faktorer kan ligga till 

grund för dyslexi och vidare beskriver de att dyslektiker inte har en svagare intelligens bara 

för att de har dyslexi. Vilket alla mina resurspersoner påpekar, att dyslexi är en speciell form 

av läs-och skrivsvårigheter, men det innebär inte att man har dyslexi bara för att man läser 

långsamt, stakar sig, stammar. Elever med dyslexi känner sig utstötta och korkade, vilket 

(Lindwall, 2010) och (Föhrer & Magnusson, 2003) beskriver i sina böcker om Victorias och 

Claudias liv. Att de kände sig som att det inte kunde någonting, var dumma och korkade. 

Under min tid på en förskola där jag lärde en elev att lära sig tre språk samtidigt kände jag att 

denne elev inte mådde bra. Kände sig utanför, var elak mot sina kamrater och tyckte att alla 

inte gjorde som han ville. Första reaktionen när eleven inte fick som han ville var att slåss och 

bråkas med alla. Vet dock efter denna studie att de flesta elever inte reagerar på samma sätt 

som han gjorde. Hade jag haft de svar som jag nu har efter min studie så hade det underlättat 

mycket i mitt arbete med honom. Nu gick allt bra, men studien har gett mig mycket, mycket 

mer att stå på. Att arbeta med under mina fortsatta år inom fritids. 

 Slutsatsen av detta blir att elever med dyslexi har en speciell typ av läs-och skrivsvårighet, 

men detta är ingen självklar bild av dyslexi. Oftast ligger genetiska faktorer bakom, men då 

ärver man inte själva dyslexin, utan anlagen för dyslexi.  
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Hur arbetar resurspersonerna för att deras hjälpmedel skall nå ut till elever med 

dyslexi?  

TP 2 använder TIL = tidig intensiv lästräning, egna datorer som är utrustade med 

programmen: Talsyntes (Clario Read), Stava Rex och Spellright. Men använder också mycket 

talböcker (DAISY BÖCKER). SP använder: Nya språket lyfter, vilket är ett 

observationsmaterial som eleverna får fylla i små drakar efter sin förmåga hur de läser och 

skriver. Också LEXIA=strömmande media, specialpedagogiska datorer som är utrustade med 

Talsyntes, Anis och Daisy-reader=talböcker i vilka eleverna kan lägga in bokmärken var de 

befinner sig under läsningens gång. TP 1 uttrycker att de hjälpmedel som de har att tillgå är 

Läs-och skrivdatorer som är utrustade med Talsyntes, Stava Rex och Anis. 

 Slutsatsen av detta är att resurspersonerna har bra hjälpmedel, som de också använder.  Vilka 

jag kommer använda mig av under min yrkeskarriär för att hjälpa elever med dyslexi. 

 

Syftet är att ta reda på hur resurspersonerna ser på dyslexi, samt vilka hjälpmedel som 

de kan erbjuda dessa elever. 

 Studien visar genom mina tre intervjuer och litteraturen hur resurspersoner ser på dyslexi, 

hjälpmedel m.m. Känner att efter intervjuerna och litteraturläsningen, har mitt intresse ökat 

ännu mer för att arbeta med elever som har dyslexi.  

Kunskapen var liten om vilka hjälpmedel som finns för dyslektiker samt hur vi som 

pedagoger kan hjälpa elever med dyslexi. Så mitt syfte med studien var att få mer kunskap om 

detta. För att öka min kunskap om dyslexi, hur det förhåller sig gjordes intervjuer med två 

talpedagoger, en specialpedagog, eftersom de har den största kunskapen om elever med 

dyslexi, läs-och skrivsvårigheter. Intervjuerna gav mig hjälpmedel, svar på hur det förhåller 

sig med dyslektiska elever. Vad för hjälp som de behöver. Vilket kommer att vara en hjälp i 

mitt arbete med elever med dyslektiker, läs-och skrivsvårigheter. Tror också att dessa 

hjälpmedel kan bidra med stöttning för elever med andra svårigheter än dyslexi, t ex 

trespråkighet. Hjälpmedelen som kommer vara till stor hjälp för mig är: 

• TIL-tidig intensiv lästräning 

• DAISY BÖCKER=talböcker som kan hyras på biblioteket 

• DAISY-READER=talböcker där eleven kan lägga in bokmärken var de befinner sig 

under sin läsning. Ett bra komplement till DAISY BÖCKERNA. På grund av att 

eleven då kan hyra boken och se var de befinner sig under tiden som de lyssnar på sin 

talbok. 
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• Nya Språket Lyfter, som är ett observationsmaterial som kan användas i tidiga åldrar. 

Redan i förskoleklass när eleverna börjar läsa. Alltså redan vid 6 års ålder. 

Så med dessa hjälpmedel kommer definitivt arbetet att underlättas. Talböcker kan man lätt 

låna på biblioteket, nu har det utökats mycket så att det även finns mer barnsagor. De 

vanligaste sagoböckerna av Astrid Lindgren har blivit talböcker. Så med detta i bakgrunden 

har jag mycket material att gå tillbaka till i denna studie hur man arbetar på ett bra sätt med 

elever med dyslexi. 

 

5.4 Metoddiskussion  

 
Mitt val av metod blev kvalitativa intervjuer detta för att frågeställningarna var relativt öppna. 

Där jag ville att intervjuerna skulle likna ett samtal och därför valdes öppna intervjufrågor. 

Jag anser att intervjuerna ledde till ett samtal där frågorna flöt på under intervjuerna. Vilket 

också gav mig följdfrågor såsom kommer hjälpmedelen till användning och hur noggranna är 

vi som pedagoger att ge barnen de hjälpmedel som behövs osv. Genom att jag sedan läste 

igenom intervjuerna noggrant efteråt. Gav det mig ett bra underlag att skriva efter. Mitt urval 

speglar inte alla pedagogers upplevelse av dyslexi, men jag tror ändå att synen på dyslexi kan 

vara likvärdiga i övriga delar av landet. 

 

5.5 Fortsatt forskning  

I min studie har det framkommit att 2 av resurspersonerna anser att upptäckten av dyslexi är 

lätt. Medan 1 av dem tycker att det är svårare. Att den måste ske i ett tidigt stadium för att 

underlätta barnens vardag. Jag anser att som blivande pedagog får man för lite kunskap om 

dyslexi i utbildningen. Jag skulle vilja att kunskapen om dyslexi blir bättre på utbildningen, 

desto mer kunskaper pedagogerna sitter på desto bättre blir de på att tillgodose barnens behov. 

I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vidare kring om hur man på ett 

tidigt skede kan upptäcka dyslexi. Och utveckla verktyg för detta. Genom bra verktyg 

upptäcka elever med dyslexi tidigt. Så att vi är fullmatade med all kunskap som bara finns om 

detta när vi kommer ut i yrkeslivet. Så att vi kan handleda och stötta dem i deras arbete. 
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Läs – och skrivlaptop till de elever som har läs – och skrivsvårigheter. Datorn har talsyntes, 
rättstavnings – Stava Rex och Anis (för att lyssna på texter och samtidigt se text på skärmen). 

Alla elever från årskurs 6 – 9 har en Mac med samma program som standard. Vi har vårt 
skoldatortek med hjälpmedel och programvaror som pedagoger kan använda och prova för att 
sedan kunna köpa in det till elever som behöver ytterligare hjälpmedel. 

Vi har tillstånd att ladda ner talböcker från biblioteket direkt till elevernas datorer. 

 


