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Sammanfattning  

 

Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke 

kan en lärare använda sig estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. 

Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. Bild hjälper 

elever med dyslexi att uttrycka sig, att se alfabetet som symboler/bilder och att kunna rita/måla sina 

inferenser. Drama hjälper dyslektiska elever med deras självförtroende, självkänsla och självbild samt 

förstärker motivationen och en dyslektisk elevs läsförståelse. Dessa tre estetiska ämnen ska inte ersätta de 

strategier och metoder som redan finns utan de ska enbart komplettera där dessa metoder och strategier inte 

räcker till.  

 

Nyckelord 

Dyslexi, estetiska ämnen, läs- och skrivsvårigheter, självförtroende, självkänsla och fonologisk 

medvetenhet. 
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Sammanfattning 

Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha 

detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en 

dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, 

fonologiska medvetenhet och läsinlärning. Bild hjälper elever med dyslexi att uttrycka sig, att 

se alfabetet som symboler eller bilder och att kunna rita eller måla sina inferenser. Drama 

hjälper dyslektiska elever med deras självförtroende, självkänsla och självbild samt förstärker 

motivationen och en dyslektisk elevs läsförståelse. Dessa tre estetiska ämnen ska inte ersätta 

de strategier och metoder som redan finns, utan de ska enbart komplettera där dessa metoder 

och strategier inte räcker till.  

 

Nyckelord  

Nyckelorden som vi har använt oss av är:  

 Dyslexi 

 Estetiska ämnen 

 Läs- och skrivsvårigheter 

 Självförtroende 

 Självkänsla 

 Fonologisk medvetenhet 

o Fonologisk medvetenhet innebär att man kan urskilja språkljuden i ord. En 

elev som har en normal fonologisk medvetenhet har en förståelse för rim, 

stavelser och fonem (LegiLexi, 2017, pp. 20-21). Dyslektiker har en låg 

fonologisk medvetenhet, vilket påverkar deras läsning och läsutveckling (a.a.). 
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Inledning 

Diagnosen dyslexi är en diagnos som har blivit allt vanligare bland dagens elever i den 

svenska skolan. Med allt vanligare menar vi inte att det föds fler dyslektiker. Det är 

förmodligen de språkliga kraven i skolan som ökar, vilket resulterar i att dyslektiska 

svårigheter framträder mer (Ericson, 2010, p. 15). Det är viktigt att i skolan arbeta och se till 

att elever med dyslexi får den hjälp de behöver så tidigt och snabbt som möjligt. Elever med 

dyslexi har i många fall en låg självkänsla och ser sig som förlorare på grund av 

återkommande misslyckanden. I ett klassrum upptäcker lärare att alla individer har olika 

personligheter och det framträder skillnader i till exempel skrivkunnighet, läskunnighet och 

självförtroende. Därför blir det en utmaning för läraren att lägga upp ett skolarbete utformat 

efter alla individers behov (Höien & Lundberg, 2004, p. 9). Skolan ska anpassa utbildningen 

efter varje enskild elevs förutsättningar och behov. Det ska gagna alla elevers lärande och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2016, p. 8).  

 

Anna Fouganthine (2012, p. 204) nämner att lärare istället bör ges möjlighet att hitta olika 

vägar (strategier), som kan leda till hantering av ovannämnda skillnader och på så sätt kan 

även dyslektiker nå framgång i skolan. Under vår respektive verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) har vi upptäckt att många lärare i dagens skola har otillräcklig kunskap om dyslexi. De 

som har en hög kunskap om dyslexi är speciallärare, men tyvärr har elever med dyslexi endast 

tillgång till en speciallärare några få timmar i veckan på de skolor vi har varit på. Något som 

är viktigt att tänka på är att eleverna ska få möjlighet att förstå sin situation och varför 

situationen existerar (Fouganthine, 2012, p. 247). Därefter ska eleverna få den hjälp de 

behöver för att kunna utveckla sitt språk till samma nivå som sina klasskamrater. För att det 

ska vara möjligt behöver dagens klasslärare en större kunskap om dyslexi, både teoretiskt och 

praktiskt, och fler resurser till exempel mer material och tid.  

 

Ericson (2010, p. 16) nämner att även om begreppet handikapp uttrycker relationen mellan 

individen och miljön, är det lämpligt vid en läs- och skrivsvårighetsutredning att kartlägga 

individens kompetens och ställa den i relation till de uppsatta kunskapskraven. Elever med 

dyslexi eller en annan form av läs- och skrivsvårigheter kan skapa olika beteenden, till 

exempel att man blir stökig eller tyst och osynlig, klassens ”clown” eller döljer sina 

tillkortakommanden för att istället utveckla en positiv egenskap, förmågan att underhålla 

(Carlström, 2010, p. 91). 
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Ny forskning om dyslexi tyder på att estetiska ämnen visar sig vara effektiva att jobba med 

för att öka dyslektikers läs- och skrivinlärning. Ett exempel är att om en dyslektiker får jobba 

med drama, så kommer den eleven få möjligheten att öka sitt självförtroende och sin 

självkänsla, för att därefter lära känna sig själv och sina egna styrkor bättre (Antonelli, et al., 

2014, pp. 2-3). Musikämnet kan vara användbart på fler sätt än bara lära ut sånger och hur 

man spelar på instrument. Då barnen får lära sig sjunga, lär de sig omedvetet kunskap om 

språkliga mönster som meningsbyggnad, språkljud och språkrytm och på så sätt kan man 

hjälpa de elever som har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter (Ehrlin, 2015, p. 124). 

Bilder och ord består av symboler och när en symbol kodas, omkodas den också efter vilken 

kontext den aktualiseras i och leder till en relation mellan tecken, koder och diskurser (Lind, 

2010, p. 92). Pamela Burnard (2015, p. 15) nämner att om barn ska kunna utveckla sin sociala 

förmåga, språk och självförtroende behöver de en strukturerad lek och strukturerat talande, 

vilket de får genom att interagera med andra elever och med intresserade och stimulerande 

lärare.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med arbetet är att vi vill ge en tydlig och detaljerad definition på vad dyslexi är, 

eftersom att dyslexi lätt förväxlas med andra typer av läs- och skrivsvårigheter. Vi vill ta reda 

på ifall det finns något samband mellan de estetiska ämnena och svenskämnet som lärare kan 

använda sig av i undervisningen. Vi vill redogöra för vad forskningen säger om hur lärare kan 

kombinera svenskämnet med de tre estetiska ämnena musik, drama och bild och mer exakt 

hur man kan arbeta med dyslektiker i dessa tre ämnen. Musik, drama och bild är sådana 

ämnen som arbetar mycket med olika texter och avkodning.  

 

Frågeställningar 

För att vi ska kunna uppfylla uppsatsens syfte har vi valt att använda oss av följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur definieras dyslexi? 

a. Vilka faktorer kan orsaka att individen utvecklar dyslexi?  
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2. Finns det ett samband mellan de estetiska ämnena och svenskämnet som kan tas vara 

på i arbetet med dyslektiker?  

3. Hur kan de estetiska ämnena användas för att hjälpa barn med dyslexi att nå målen i år 

4 – 6? 

 

Varför vi valde detta område 

Vi har valt att skriva det här arbetet inom detta område, dyslexi i de estetiska ämnena, efter en 

föreläsning vi var på när vi läste en musikkurs. De som höll i den föreläsningen var två 

musikterapeuter, som framför allt arbetar med elever med speciella behov. Efter den 

föreläsningen började vi leka med tanken att det skulle bli vårt första examensarbete. Vi 

tänkte även att detta är ett område inom dyslexi man inte hör så mycket om, utan man hör för 

det mesta bara om vad dyslexi är. Därför vill vi skriva ett arbete som belyser det området och 

visa att man kan jobba med dyslektiker på fler sätt än bara de vanliga läs- och 

skrivstrategierna.  

 

Disposition 

Arbetet börjar med inledningen som tar upp varför dyslexi är ett problem i dagens skola. 

Därefter tar vi upp syftet med vårt arbete och vilka frågor vi vill besvara. Under kommande 

sida valde vi att skriva definitionen av dyslexi för att läsaren ska kunna få en kort grundlig 

kunskap, med syftet att underlätta sammanhanget under läsningen. Under definitionen 

redogör vi för tre modeller som bidrar till en klarare helhetsbild av syftet med arbetet, men 

också hur dyslexi fungerar. I avsnittet resultat redogör vi den forskning vi har hittat och hur 

den förhåller sig till att använda bild, drama och musik som verktyg för att underlätta 

skolgången för dyslektiker. Slutligen reflekterar vi över denna forskning i avsnittet 

diskussion. 

 

 

Metod 

Innan vi började att skriva arbetet så spenderade vi en del tid på att fundera på exakt vad vi 

vill skriva om. Under arbetsprocessen har vi lagt fokus på hur en lärare kan använda estetiska 

ämnen som verktyg inom svenskämnet. Därefter försökte vi att samla på oss så mycket 

information som möjligt. Vi utgick från att söka efter den information vi behövde via 
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Linköping Universitets bibliotek. Vid sökningen såg vi till att den hittade informationen var 

peer-reviewed. Innan vi började skriva bestämde vi oss för att begränsa informationen. Med 

anledningen för att få ta del av så ny information som möjligt. Därför är vår äldsta källa från 

år 2000. En större del av informationen vi har hittat är skriven av utländska forskare, då det 

finns fler publicerade artiklar på engelska än på svenska. I arbetet har vi använt oss av ett fåtal 

andrahandskällor då vi inte har kunnat hitta original källorna, som forskarna och författarna 

har publicerat. Vi valde att ändå använda dessa andrahandskällor, eftersom de tar upp relevant 

information för vårt arbete. Under arbetets gång hittades diverse litteratur, vilka är baserade 

på forskning och är skrivna av forskare, pedagoger och doktorander. 

 

Det viktigaste för vårt arbete var att hitta rätt forskning att använda som grund. Den 

informationen bidrar till att förklara för läsaren vilka för- och nackdelar det finns med att 

kombinera de estetiska ämnen och dyslektiska barns vanliga skolgång. Vi har använt oss av 

tre olika modeller för att kunna visa vilka faktorer som ligger till grund för dyslexi, vilka mål 

en elev måste uppnå för att ha en god läsförmåga och hur en lärare kan hjälpa sina dyslektiska 

elever. Med tanke på upphovsrättslagen har vi tagit kontakt med innehavarna för modellerna 

och fått tillstånd att få använda modellerna i vårt arbete. De sökord och fraser vi använde oss 

av på Linköpings Universitets bibliotek är: 

1. Dyslexi musik/Dyslexia music 

2. Att jobba med dyslexi i musik/To work with dyslexia and music  

3. Dyslexi drama/dyslexia drama 

4. Dyslexi teater/Dyslexia theatre 

5. Dyslexi definition/definition of dyslexia 

6. Dyslexi bild/Dyslexia art 

7. Att jobba med dyslexi i bild/To work with art and dyslexia 

8. Dyslexi kreativitet/Dyslexia creativity 

9. Dyslexi estetiska ämnen/Dyslexia aesthetic subjects 

 

Om vi inte fick tag på hela texter på biblioteket, kopierade vi namnet på texten och gjorde en 

vanlig Google-sökning för att hitta en PDF på texten vi var ute efter. Utöver biblioteket har vi 

även använt oss av Google Schoolar. Där använde vi oss av samma sökord och fraser.  

När vi väl hade hittat de vetenskapliga texter vi behövde spenderade vi en stor del till att läsa 

och markera viktiga saker som skulle kunna komma till användning. Detta gjorde vi separat 
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hemma för att sedan träffas och sammanställa vad vi hade kommit fram till. När vi väl hade 

läst igenom alla texter började vi skriva själva arbetet. Under läsningens gång är det viktigt 

för läsaren att vara medveten om hur forskningen, kring de estetiska ämnena, förhåller sig till 

svenskämnet utan att lägga för mycket fokus på det. 

 

Definitionen av dyslexi 

När man säger läs- och skrivsvårigheter tänker många direkt på dyslexi. Det är dock mer 

komplicerat än så. Dyslexi är en nedsättning i hjärnan som påverkar vissa språkliga 

funktioner, extra mycket just den fonologiska delen som är essentiell för utnyttjandet av 

skriftens principer för kodning, som leder till att man får specifika läs- och skrivsvårigheter 

(Lundberg, 2010, pp. 137-138). Ordet dyslexi härstammar från grekiskans dys som betyder 

svårigheter och lexia som betyder ord (Höien & Lundberg, 2004, p. 10). Det finns ingen klar 

skillnad på vad som skiljer en dyslektiker från andra svaga läsare (Höien & Lundberg, 2004, 

p. 14). De två specifika områden en dyslektiker har svårigheter för är förståelse och 

avkodning av text.  

 

Modell 1 (se modell 1) lanserade under 1980-talet och kan hittas i artikeln The Simple View of 

Reading (se LegiLexi, 2017, p. 8) och är en enkel skildring av vad det innebär att vara en 

normal läsare. För att en person ska kunna uppnå en skaplig nivå av läsning måste den 

personen först kunna avkoda texten som läses och även förstå den, därav ekvationen som 

visas i modellen. 

 

Avkodning är den ena av de två faktorer som måste uppnås för en god läsförmåga och har 

fyra olika förmågor som måste uppnås för att den ska anses vara på en godkänd nivå. Som 

nämnt ovan (rubriken Nyckelord) innebär fonologisk medvetenhet, vilket är den första av 

dessa fyra förmågor, att man kan urskilja språkljuden i ord. Den andra förmågan är att ha en 

rimlig bokstavskunskap. För det behöver individen kunna urskilja de olika bokstäverna i 

alfabetet genom att kunna göra en skillnad mellan de olika symbolerna, deras namn och dess 

olika ljud. Denna kunskap behövs för att kunna gå vidare till det tredje steget som innebär att 

skapa grafem-fonemkopplingar, grunden till avkodning. Alfabetisk avkodning är det steg som 

innebär att individen kan göra grafem-fonemkopplingar för att sedan placera dessa kopplingar 

i rätt ordning. Då lyckas personen uppfatta vilket ord som har bildats. Automatiserad 
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avkodning är det sista steget i avkodningen. Då individen har en säker och stabil 

ordigenkänning har denne uppnått en ortografisk avkodning. När en alfabetisk samt 

ortografisk avkodning är uppnådd, har personen nått kraven för automatiserad avkodning. 

Den andra faktorn i modellens ekvation för läsning är språkförståelse. För den krävs det tre 

olika mål nämligen ordförråd, språkstruktur och hörförståelse. Det första målet är att ha ett så 

stort ordförråd som möjligt, eftersom det är viktigt för förståelsen av en text. Läsaren måste 

självklart förstå de olika orden i texten och ju fler ord desto bättre förståelse. Det stora 

ordförrådet en läsare har kan vara en fördel genom att det kompenserar för eventuella brister i 

läsflytet, dyslektiker i detta fall. Det andra målet, språkstrukturen, består av flera faktorer men 

de två som har ett stort inflytande på språkförståelsen är morfologi och syntax. Morfologi är 

det system som används för att bilda ord medan syntax står för ordföljdens och 

meningsbyggnadens grundregler. För en bra hörförståelse, det tredje målet, krävs det att 

individen kan uppnå tre stycken färdigheter nämligen: 

1) Att aktivera den personliga bakgrundskunskapen. Denna kunskap omfattar förståelse för 

semantik, morfologi, fonologi och ortografi, men även kunskap om omvärlden och egna 

erfarenheter av olika skrifter vare sig det är böcker eller tidningar med mera. 

2) Att läsaren anpassar läsning och lyssnande beroende på hur texten är strukturerad. Kunskap 

om en texts struktur möjliggör det för läsaren att kunna hantera de olika typerna av text man 

läser på olika sätt och kunna använda dem för olika ändamål beroende på vad som önskas 

uppnås.  

3) Att läsaren kan använda sig av olika tolkningsstrategier beroende på vilken som anses vara 

mest lämplig. Den strategi läsaren har valt ut avgörs av syftet med själva läsandet eller 

lyssnandet men även på vilken nivå läsaren utmanas av respektive text. 

 

När alla dessa ovannämnda punkter har uppnåtts resulterar det i att personen har uppnått en 

god läsförmåga. Under läsning hittar man tre förmågor, som sammanfattar alla tidigare 

punkter under avkodning och språkförståelse. Dessa förmågor är läsflyt, innehållsförståelse 

och utvecklad läsförståelse. Läsflyt innebär att läsaren kan läsa igenom en utvald text utan 

svårigheter vare sig med strukturen eller orden som använts. Detta är en färdighet som 

dyslektiker inte uppnår på grund av svårigheter med den fonologiska medvetenheten, 

automatiserad kunskap och språkstruktur med mera. Innehållsförståelse har en läsare då 

dennes kan läsa en text med flyt och kan lägga fokus på själva förståelsen av texten istället för 

att fokusera på att försöka avkoda, vilket skulle resultera i förlust av förståelse. Den sista 

punkten under läsning är utvecklad läsförståelse. När en läsare har uppnått en god läsförmåga 
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kan läsaren utveckla sin läsförståelse.  

                                                                                                           

 

 

                    Modell 1. Beskrivning av hur avkodning och språkförståelse förhåller sig till läsning 

                        (LegiLexi, 2017, p. 8). 

 

 

Modell 2 (se modell 2) på sidan 12 har utformats av docenten i pedagogisk psykologi och 

legitimerade psykologen Christer Jacobson, som är verksam vid Linnéuniversitetet. Modellen 

beskriver hur liten del av läs- och skrivsvårigheter som är dyslexi. Med hjälp av den kan man 

få en lättare överblick för hur olika faktorer förhåller sig till respektive diagnos 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). 

 

Det har förekommit och förekommer fortfarande forskning om huruvida dessa diagnoser 

uppstår, ifall orsaken är biologisk (arv) eller kulturell (miljö). Forskning har även visat i att 

diagnoserna kan bero på en kombination av dessa faktorer, vilket den rosa ramen runt 

modellen visar. Innanför den rosa ramen ser man en grön cirkel omgiven av många små rutor. 

De blåfärgade rutorna (miljö) symboliserar de faktorer som kan påverkas för att uppnå en 

förbättring eller försämring. De vitfärgade rutorna (arv) symboliserar de olika faktorer som en 

person ärver och inte kan påverka för att uppnå en förbättring av läs- och skrivsvårigheterna 

många barn har.  

 

De kulturella faktorer som kan orsaka dessa svårigheter är om eleven övar för lite, språkliga 

faktorer till exempel om eleven har svenska som andra språk, emotioner, ifall eleven är 

bekväm och trygg i sin sociala omgivning och även nivån på begåvning. I modellen ser man 

att rutan ”språkliga faktorer” är blå medan ”svenska som andra språk” är vit. Detta kan tolkas 
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som att ett barn inte kan påverka ifall denne har ett utländskt ursprung och därför har svenska 

som andra språk. Men individen kan alltid öva extra mycket för att påverka den språkliga 

faktorn för att kunna lära sig hantera sin läs- och skrivsvårighet.  

 

De biologiska faktorerna som kan orsaka dessa svårigheter är om, som tidigare nämnts, ett 

barn föds i en utländsk familj och kommer växa upp med svenska som andra språk. Olika 

medicinska och neuropsykiatriska faktorer, till exempel en hjärnsjukdom eller abnormitet i 

hjärnan, om barnet har brister i syn och hörsel och nivån på mognad orsakar även dessa 

svårigheter.  

 

Tittar man på den del av den gröna cirkeln som motsvarar dyslexi visas det att de språkliga 

faktorerna, som eleven kan öva på, har en stark samverkan med de fonologiska faktorerna. 

Sambandet med de språkliga faktorerna kan tydas som att en del av dyslexin orsakas av vilken 

nivå individen har i ett visst språk. Dock motsvarar den fonologiska delen den största orsaken 

till dyslexi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                               Modell 2. Christer Jacobsons karta över alla faktorer som påverkar dyslexi  

                                     respektive läs- och skrivsvårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). 
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Här har vi ytterligare en av Christer Jacobsons (som nämnt ovan) modeller. Modell 3 (se 

modell 3) visar hur en åtgärdsplanering översiktligt kan se ut. Modellen är uppdelad i tre 

inriktningar som går runt i en cirkel.  

 

Första inriktningen Förutsättningar/förebygga bygger på att försöka förebygga läs- och 

skrivsvårigheter och att arbeta med de förutsättningar som krävs för att kunna uppnå en god 

läsinlärning, åtgärder som höjer elevens motivation, skapa en positiv självbild och med 

grundläggande fonologisk medvetenhet (Jacobson, 2011, p. 3). Elever med läs- och 

skrivsvårigheter som upplever misslyckanden vid läsinlärningen utvecklar en negativ 

självbild. Det är viktigt då att läraren stödjer eleven med läsningen för att eleven ska uppnå en 

positiv självbild. Den viktigaste faktorn för att klara av skolans läsinlärningar är motivationen 

för inlärning. Individer med dyslexi har inte den språkliga medvetenheten för att tillgodogöra 

sig läsinlärningen i skolan. En åtgärd för detta är att undanröja de hinder som finns för en 

dyslektikers inlärning, till exempel med lekar och olika sorters övningar som arbetar med den 

språkliga medvetenheten.  

 

Andra inriktningen övning/träning handlar om just övning och träning. Den har sitt fokus på 

att elever med svårigheter ska få träna på just det de har svårt för. Det man strävar efter är att 

hitta och använda medel som kan hjälpa att automatisera läs- och skrivfärdigheterna.  

 

Tredje inriktningen kompensation utgörs av olika kompensatoriska åtgärder. Vid sidan av att 

träna och öva läs- och skrivförmåga kan det behöva finnas omvägar runt elevens 

avkodningsproblem. Det finns många utvecklingsmöjligheter för att det finns metoder som är 

både extern och intern kompensation. Varje individ har sin kompensation och det gäller att 

hitta en balans mellan de tre huvudvägarna, som är att arbeta med förutsättningar och 

förebygga, att träna eller öva på sina svårigheter och att kompensera där det behövs.  
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Modell 3. Här visas det hur en lärare kan gå tillväga för att skriva en åtgärdsplanering (Jacobson, 2011, p. 

3). 

 

 

En vanlig uppfattning av dyslexi är att det finns bara en sorts diagnos. Dyslexi är ett 

samlingsnamn för tre olika subgrupper. Dessa är fonologisk dyslexi, ortografisk dyslexi och 

semantisk dyslexi (Gustafson, u.d.). Elever med fonologisk dyslexi har svårigheter med att 

läsa ord som man aldrig har stött på tidigare. Denna subgrupp är den vanligaste formen av 

dyslexi. Den ortografiska dyslexin innebär en svårighet för en individ att avkoda 

oregelbundna ord till exempel schampo och kanske. Oftast hänger denna typ av dyslexi ihop 

med den fonologiska dyslexin. En elev som har semantisk dyslexi har semantiska svårigheter 

och därför blandar eleven samman ord. Ord som tillhör samma kategori t.ex. äpplen och 

päron, motsatsord t.ex. lång och kort eller associationsord t.ex. sjömän och hav (Gustafson, 

u.d.). En viktig detalj en lärare alltid behöver tänka på är att det inte går att använda en och 

samma strategi för alla subgrupper. Varje typ av dyslexi har sina olika strategier man kan 

använda sig av. Detta är något som vi kommer att ta upp längre fram i arbetet där vi 

presenterar resultatet av forskningen vi har använt oss av. 

 

Resultat av samlad forskning 

Resultatdelen har vi valt att dela upp i tre rubriker. Den är uppdelad i Resultatet av forskning 

om musik, Resultatet av forskning om drama och Resultatet av forskning om bild. 

Forskningen som har gjorts i dessa områden av arbetet är relativt ny med följden att vi har en 

begränsad tillgång av artiklar och litteratur som passar våra frågeställningar.  
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Resultat av forskning om musik 

Vi har samlat in och läst forskning som har haft ett kognitivt perspektiv. Den tydliga röda 

tråden vi har sett inom forskningen är att musiken kan hjälpa dyslektiska elever med deras 

fonologiska medvetenhet (Goswami, 2013, p. 1365). Eftersom musiken fokuserar en hel del 

på det fonologiska medvetandet innebär det att elever med dyslexi får mycket auditiv träning. 

Det har visats att med hjälp av auditiv träning utvecklas dyslektiska elevers process i hur 

talljud hänger ihop med varandra. Genom sångträning kan det hjälpa eleverna att bryta ner ord 

som de använder i vardaglig basis, till exempel ordet generös kan delas upp i sina stavelser i 

en sångtext till gen-e-rös (Forgeard, et al., 2008, p. 384). En specifik del i musiken som är 

svårt för dyslektiker är notskriften. En dyslektiker har förmågan, som de flesta människor, att 

se ifall en not är skriven på linjen eller inte. Vad de har extra svårt för är att snabbt kunna 

identifiera vilken rad eller mellanrum det är som står i fokus (MacMillan, 2004 se Flach, et 

al., 2016). 

 

Michel Habib (2016, p. 2) nämner att en rehabilitering ska ha utgångspunkten att syfta till en 

integration av information som i normalfall behandlas av olika hjärnområden. Musik 

associeras vanligtvis till en individs högra hjärnhalva men forskning visar att i vänstra 

hjärnhalvan sker en övervägande bearbetning av rytmuppfattningen, där även en övervägande 

bearbetning av språk sker (Gordon, 1978; Springer and Deutsch, 1984; Platel et al., 1997; 

Bever and Chiarello, 1974; Zatorre, 1979; Piro, 1993, se Overy, 2000, p. 221). Eftersom 

musik- och språkbehandling har gemensamma neurologiska delar av hjärnan antyder detta att 

de kräver liknande kognitiva färdigheter till exempel användningen av tonhöjd, timing, 

betoning och klang (Overy, 2000, p. 221). De barn som har gynnats av detta samband mellan 

musik- och språkbehandling i hjärnan, är de som har fått en musikalisk utbildning. 

Forskningen visar att de barnen har en starkare förmåga för tonuppfattning och 

språkförändring och de har ett bredare ordförråd och starkare läsförmåga, dessa barn är även 

mer effektiva när det gäller att dela upp nya ord i stavelser och de har generellt lättare att 

uttrycka sig jämfört med de barn som inte har fått någon musikalisk undervisning 

(Flaugnacco, et al., 2015, pp. 2-3). 

 

Det har forskats om hur musik också kan användas som ett verktyg för att stimulera olika 

processer i hjärnan. Dessa stimulationer påverkas av vilka känslor musiken försöker att 

förstärka och förmedla. Människor är däggdjur med möjligheten att uppnå intensiv njutning i 

samband med ett visst stimuli till exempel mat, psykoaktiva droger, pengar och musik, vilka 
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påverkas i stor utsträckning av det mesolimbiska systemet som också påverkar förstärkning 

och motivation (Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Quebec, 

Canada se Salimpoor, et al., 2011, p. 257). Det mesolimbiska systemet är det som kontrollerar 

kroppens belöningssystem och kroppens reaktion på det (Ekelund, 2012, p. 5). När människan 

var en jägare belönades denne när bytet fälldes, genom att det mesolimbiska systemet 

memorerade hur jakten gick till för att underlätta det inför nästa tillfälle (a.a.). Då hjärnan har 

bestämt att en viss händelse är tillräckligt viktig eller när en process har upprepats tillräckligt 

många gånger, indikerar synapserna och neuronerna att detta är något som är värt att 

memoreras (Fields, 2005, se Hallam, 2010, p. 1). Forskningen har även hittat ett samband 

mellan aktiveringar av det ventrala tegmentområdet och accumbenskärnan, vilken kan visa ett 

samband mellan dopaminutsöndringen och accumbenskärnans svar på uppfattning av 

behaglig musik (Levitin & Menon, 2005, p. 182). Det ventrala tegmentområdet är en del av 

hjärnan som antas spela en central roll i hjärnans belönings- och motivationssystem och även 

narkotikamissbruk (Margolis, et al., 2006, p. 907). Accumbenskärnan är ett system i hjärnan 

som spelar en viktig roll då individens beteende ska styras mot belöning (Ekelund, 2012, p. 

5). Sambandet som finns mellan dyslektiker och de tre olika systemen i hjärnan är att musik 

kan påverka hjärnan till att utsöndra dopamin då eleven har uppnått en tillfredsställelse, vilket 

leder till att eleven kan uppnå ett lugn, glädje och finna motivation. 

 

Resultat av forskning och drama 

Sociokulturellt  

Den forskning vi har hittat, med fokus på drama, har haft både kognitiva och sociokulturella 

infallsvinklar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv presenteras underlag för vilka faktorer 

som påverkar en dyslektikers olika sociala förmågor. Inom drama är det viktigt att eleven kan 

läsa på en godkänd nivå för att kunna bibehålla fokus på förståelse av innehållet istället för på 

avkodningen. De elever som har ett flyt i läsningen kan interagera med ljud, bilder, rytmer 

och de krångligheter som uppstår i drama med spontanitet. De kan även avkoda, förstå och 

uttrycka sina personliga svar (Whitfield, 2017, p. 331). Dyslektiska elever har oftast en stark 

förståelseförmåga men den påverkas negativt då avkodningen inte sker automatiskt, 

bearbetningsförmågan är låg, dåligt minne och organisation, och de har svårigheter med att 

kunna identifiera tyngdpunkten i en text (Reid, 2003 se Whitfield, 2017, p. 331).  
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Whitfield tar upp Kintsch och Rawson Text-base (Kintsch and Rawson, 2005 se Whitfield, 

2017, p. 334) för hur en elev kan gå tillväga med att bryta ner en text till mindre 

beståndsdelar, vilket bidrar till en högre förståelse av det eleven arbetar med. Steg 1 (The 

Microstructure) innebär att individen bryter ner texten till enstaka ord eller fraser, avkoda 

symboler och analysera ordens grammatiska roll i texten för att kunna bearbeta texten. Steg 2 

(The Macrostructure) används för bearbetning av en större text där eleven måste kunna 

identifiera den generella idén bakom texten, identifiera tema och de ämnen som tas upp och se 

dessa faktorers helhet i texten. Steg 3 (Blending it all together) är det slutliga steget då eleven 

konstruerar sin egna individuella mentala modell  av texten som inkluderar bildspråk, känslor 

och personliga erfarenheter.  

Som nämnt i inledningen ger drama elever en chans att bygga upp sitt självförtroende och 

självvärde och därigenom stärka sina styrkor och upptäcka nya (Antonelli, et al., 2014, p. 2). 

Framför allt dyslektiska elever har generellt sämre självförtroende och självvärde än 

ickedyslektiska elever (a.a.). Helen Eadon (2005, pp. 2-3) belyser att det är viktigt för 

dyslektiska elever att bygga upp självförtroende, självsäkerhet, att förstå andra och sig själva 

och att utveckla samarbetskänsla med sina medelever. Forskningen visar att improvisation är 

något som hjälper dyslektiker att bli mer uttrycksfulla och använder mindre förutfattade 

meningar (Antonelli, et al., 2014, p. 3). Lyckas eleverna avsluta ett arbetsområde resulterar 

detta i en belöning på en personlig nivå som förstärker deras uppfattning av prestation 

(Antonelli, et al., 2014, p. 4). Antonelli nämner att, enligt Smilansky (1968 se Antonelli, 

2014, p. 4) utvecklar de personer, som har deltagit i socio-dramatiska pjäser, en starkare 

kreativitet, förstärkt koncentrations- och uttrycksförmåga, en högre känsla för flexibilitet, 

starkare empati gentemot andra individer, en betydligt förbättrad imitation av diverse 

modeller, men de får även en mer framhävd självkännedom och självbehärskning.  

 

Kognitivt 

Den mängd av dyslektiska elever som går på skådespelarinstitutioner där det är varierat med 

inlärningsstilar, styrkor och svårigheter, visar hur viktigt det är att dyslektiska elever får en 

flexibel läroplan och får lära sig en mängd av olika strategier för att kunna nå sina fulla 

potentialer (Whitfield, 2016, p. 386). Det väcker en del oro bland dyslektiska elever när de 

måste göra något i klassrummet inom de gränser som en konventionell utlärningsstrategi har 

(a.a.). Det är ett pedagogiskt problem i skolan att lärarna saknar tillräcklig kunskap som krävs 

för att kunna hjälpa eleverna med dyslexi (Whitfield, 2016, p. 386). Trots att dramatexter 

hjälper dyslektiker att komma in i en text så finns det fortfarande några hinder som vissa av 
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dessa dyslektiska elever måste ta sig förbi (a.a.). Elever med dyslexi blev utredda av en 

logoped eller en psykolog (Whitfield, 2016, p. 387). Under utredningen visade det tydligt att 

vissa individer är oförmögna att läsa högt inför andra utan att stamma och snubbla på orden 

de läser (a.a.). Dale S. Rose nämner att, enligt Nanci Bell (Rose, et al., 2010, p. 56), är 

bildspråk en viktig komponent för att kunna lära sig och för minnet, vilket bidrar till att de 

starka läsarna  har förmågan att visualisera olika detaljer ur en text i en helhet istället för att 

memorera diverse detaljer separat. 

 

Resultat av forskning om bild 

I ämnet bild är det inte ovanligt att många av eleverna som går ett bildprogram i skolan har 

dyslexi. Trots att det finns begränsad mängd med litteratur om studenter i doktorandstudier 

med dyslexi så visar forskningen att en hög procent studenter med dyslexi studerar kreativ 

design och konst (Brens & Hickman, 2014, p. 336). Det argumenteras att dyslektiska elever är 

naturligt dragna mot kreativa sysselsättningar (Alden & Pollock, 2011, se Brens & Hickman, 

2014, p. 337). Forskning har identifierat utmaningar som framkommer hos skriftlig dyslexi 

(Brens & Hickman, 2014, p. 337). Det behöver utföras mer forskning om hur dyslektiska 

konstelever påverkas för att därefter kunna stödja dem på bästa möjliga sätt (a.a). 

Forskningen visar även att dyslexielever kan ha speciella talangar, framförallt inom bildkonst 

(McManus, et al., 2010, p. 19). Elever med dyslexi har svårt att göra inferenser i en text, men 

det betyder inte att dessa elever saknar förmågan. Inferenser innebär att en person har 

förmågan att läsa mellan raderna, att eleven kan se den gömda meningen i texter som 

författaren inte har skrivit men antyder till (Lundberg, 2010, pp. 169-170).  

 

Som nämnt i definitionen av dyslexi, har dyslexi elever svårigheter med arbetsminnet. Därför 

ställer vissa konstlärare dessa elever mellan duken och modellen de ska måla av, för då 

tvingas eleven att vända sig om för att kolla på modellen och sen tillbaka till duken för att sen 

måla från minnet, och då inte har någon möjlighet att jämföra samtidigt som man målar utan 

eleven måste förlita sig på sitt arbetsminne (McManus, et al., 2010, p. 20). För att dyslektiker 

ska kunna förbättra arbetsminnet är det en fördel ifall individen genomgår en kognitiv 

rehabilitering, det vill säga hjärnstimulation, då fokus är på att träna och engagera specifika 

funktioner (Lönner, et al., 2013). Forskningen visar att dyslektikers funktionshinder sitter i 

den vänstra hjärnhalvan, vilken associeras med språkinlärning, verbal träning och den 

fonologiska processen (Eden, et al., 2003, p. 221). Det har gjorts en studie i Hongkong, där 
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fMRT (Funktionell magnetresonanstomografi) har använts, som har resulterat i att 

engelsktalande (alfabetiskt språk) barn använder en annan del av hjärnan än vad 

kinesisktalande (ickealfabetiskt/visuellt språk) barn gör (Chakraarty, 2009, p. 570). Då skulle 

en slutsats kunna vara att det finns ett samband mellan bild och språk, t.ex. kinesiska språket 

som är ett visuellt språk (a.a.). Ett visuellt språk innebär inte att färre personer utvecklar 

dyslexi, utan det kan göra det lättare att utveckla strategier för att kringå dyslexin. 

 

Diskussion 

Efter att ha gått igenom all forskning har vi sett att det finns många sätt man kan jobba med 

dyslektiker inom de estetiska ämnena. Vi har valt att dela upp dela upp diskussionen i sina tre 

teman musik, drama och bild. Sedan avslutar vi med att ta upp likheter och skillnader mellan 

dessa tre teman och ämnen.  

 

Musik 

Forskningen visar att musik inte bara är något en dyslektiker kan lyssna på för njutningens 

skull. Det kan även ses som ett verktyg för att försöka förstärka elevens motivation. Vi anser 

att musik är en stor del av de flesta barns vardagsliv och därför kan läraren ta till vara på 

detta. Under planeringsmomentet kan läraren ha detta i åtanke och använda sig av den musik 

som är attraktiv för den specifika eleven. Tidigare i arbetet har vi nämnt att musik är ett 

kreativt ämne som blir associerat med den högra hjärnhalvan. Dock har forskare kommit fram 

till att en stor del av musiken bearbetas av den vänstra hjärnhalvan, som även bearbetar vår 

språkinlärning (Hallam, 2010). Vi tror att som lärare kan man utforma undervisningen genom 

en kombination av musiken och språkinlärningen med hjälp av sångträning. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att musiken kan användas som ett kompletterande verktyg och inte 

ersätta ett annat ämne (Forgeard, et al., 2008). Vi nämnde tidigare att vi har läst en musikkurs 

där vi lärde oss hur man kan nyttja sambandet mellan musik och språk. För att bryta ner ord 

till dess fonem, det vill säga beståndsdelar, kan det vara bra att använda sig av rytm. Precis 

som musik består av rytm gör även ord det. Lärare och elev kan välja ut enstaka ord och bryta 

ner dem till exempel underbart bryts ner till un-der-bart, leka blir le-ka och soligt blir so-ligt. 

Dessa ord kan läraren sedan placera in i en enkel melodi, som eleverna känner till sedan 

tidigare, med målet att underlätta läsningen och sången. Alternativt är ifall lärare och elev 

använder sig av bekanta barnvisor. McLean (1987, p. 222 se Overy, 2000) nämner att 

barnvisor är skrivna på ett sätt som gör att de kopplas starkt till ett barns fonologiska 
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medvetenhet. Syftet med musikämnet är att eleverna ska få de rätta förutsättningarna att 

använda musik som ett sätt att uttrycka sig på och även använda som ett 

kommunikationsmedel (Skolverket, 2016).   

 

Vi har vittnat att en vanlig uppfattning om skolan är att lärarna ger eleverna en massa 

information som de sedan ska bearbeta. Detta kan i längden resultera i att eleven tappar 

motivation att göra sina läxor eller vara uppmärksam under lektionstid, speciellt ifall det är 

monotont. Forskare vet nu att när en individ lyssnar på musik stimuleras hjärnans olika delar 

beroende på melodins budskap. Om denna stimulans är eftertraktad av hjärnan belönas 

kroppen i form av dopamin som i sin tur resulterar i att individen kan känna sig glad, 

tillfredsställd eller dylikt. Därför anser vi att en lärare kan använda musiken på samma sätt 

som hjärnan gör med dopaminet mot kroppen. En lärare kan använda musik som ett 

instrument för att påverka en elevs mentala tillstånd till det eftertraktade beteendet 

(Salimpoor, et al., 2011).  

 

Genom arbetets gång har vi uppmärksammat att inom musik kan det användas olika metoder 

för att träna upp sitt språk, utöver att jobba med barnvisor. Dyslektiker har generellt 

svårigheter med att läsa notskrift, eftersom det skiljer sig från vanlig läsning genom att 

notskrift innehåller viktiga spatiala komponenter (Sloboda, 1980 se Flach, et al., 2016), kan 

det undvikas och istället håller lärare och elev sig till vanliga texter. Vi som lärare kan då 

uppmana eleverna att läsa sångtexter, medan de lyssnar på själva låtarna för att förstärka sin 

fonologiska medvetenhet. Metoden med sångtexten kan varieras beroende på svårighetsgrad 

genom att konstant ge eleverna nya texter och sånger att öva på. Då eleverna har lärt sig 

hantera dessa metoder kan dessa sedan överföras till den vanliga bearbetningen av språk som 

sker i den övriga skolgången, eftersom detta kan underlätta för barnen att behärska olika 

föreningar som uppstår mellan bokstäver, det vill säga visuella symboler, och fonem 

(Forgeard, et al., 2008). Vi anser inte att musiken enbart behöver vara att läsa en sångtext och 

lyssna på en låt. Det går att kombinera musiken med spel. Musikspelet skulle kunna användas 

på liknande sätt som förgående metoder och variera i svårighetsgrader då barnen får sätta 

extra fokus på tempo och tajming (Overy, 2000, 2003 se Habib, et al., 2016). Metoden att 

kombinera musik och spel pågick under en period på 15 veckor, vilket resulterade i att de 

dyslektiska barnen förbättrade sin fonologiska medvetenhet och stavning, men inte 

läsförmågan (a.a.). Det mönster som kan skådas hos dyslektiker är att deras svårigheter för 

musik kan ha ett samband med de svårigheter de har med språk och kunnighet. Dessa 
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svårigheter är grundade i fundamentala tajmingsvårigheter (Overy, 2000). Med 

tajmingsvårigheter menar vi att en dyslektiker hör takten men har svårigheter att till exempel 

klappa samtidigt som takten och istället blir det en fördröjning eller att personen klappar lite 

för fort.  

 

Drama 

När man pratar om ämnet drama så är det vanligt att man tänker på manus och mycket 

textbearbetning, vilket kan verka skrämmande för dyslektiker, men sättet som drama 

bearbetar text är något som passar dyslektiker perfekt. När en text bearbetas inom drama sitter 

personen inte bara ner och läser, utan läraren varierar hur denne arbetar (Whitfield, 2016). 

Man arbetar med olika inlärningsstilar som stärker en dyslektiker och ger dem olika strategier 

för textbearbetning (a.a.). Vi har tidigare nämnt att dyslektiker har en fallenhet för att tänka 

visuellt och därför är drama ett bra sätt att jobba med dyslektiker, med anledningen för att de 

får möjligheten att leva ut hur de tolkar olika texter i scener (Whitfield, 2016). Det har även 

visat sig att elever i mellanstadiet kan göra betydelsefulla inferenser från en pjäsdialog (Rose, 

et al., 2010). Trots då att dyslektiker har svårigheter i att göra inferenser så kan de se bilderna 

mentalt för att sedan leva ut dem och sedan därigenom göra sina egna inferenser.  

 

Vad vi har gemensamt med Dale S Rose är att vi anser att forskningen kring dyslexi inom 

drama är otillräcklig. Det är inte mycket av forskningen som har blivit publicerad och den 

forskningen som har publicerats har oftast inte mer än tio stycken deltagare i studierna (Rose, 

et al., 2010). Den forskning som har publicerats har dock visat att drama är ett väldigt bra sätt 

att jobba med dyslektikers språkutveckling och läsförståelse (Rose, et al., 2010). Hur kan vi 

som lärare jobba med dyslektiker med drama inom svenskämnet? Då drama baserar sina 

tekniker på att praktiskt visualisera bilderna man får när man läser en text, så kan drama vara 

ett effektivt sätt på lära ut läsförståelse (Rose, et al., 2010). Forskningen har även visat att 

genom arbetet med dyslektiker och drama tränar eleven sitt arbetsminne, och eftersom att 

dyslektiker oftast tänker i bilder när det kommer till att memorera text så är drama ett bra sätt 

att arbeta på för att öka elevens arbetsminne och läs- och skrivförståelse (Rose, et al., 2010). 

Det föreslås även att läsinstruktioner som är dramabaserade är effektivare än vad de vanliga 

traditionella läsinstruktionerna är (a.a.). Det drama även gör som är till stor hjälp för 

dyslektiker är att de kan hjälpa dessa elever att komma ihåg ord och ordets betydelse för att de 

har en anknytning till det ordet via dramaämnet (Whitfield, 2017).  



Linköpings universitet | Institutionen för kultur och kommunikation 

Examensarbete, 15 hp | Grundlärarprogrammet åk 4-6, 240 hp 

                                                                                                                              Vårtermin 2018 | 973G30 

22 

 

 

Det är viktigt för en elev med dyslexi att känna sig säker och att den har stöd för att kunna 

känna motivationen som krävs för att lyckas (Eadon, 2005). Det är mycket text att bearbeta 

när man jobbar med drama och då är det viktigt att man som lärare förklarar för eleverna med 

dyslexi hela historien först innan man börjar arbeta med texten (Eadon, 2005). Efter det tar 

Eadon (2005) upp att det kan vara bra att börja jobba med improvisationer, framförallt då runt 

huvudkaraktärerna och deras story. En lärare kan därför utgå från att arbeta på detta sätt med 

målet att dyslektiska elever ska kunna känna sig säkrare i att läsa manus, då eleverna redan 

känner till karaktärerna och vet hur de är. Detta kommer underlätta för dem att göra 

inferenser. Vi har nämnt innan att det hjälper dyslektiska elever med deras självförtroende. 

Med drama är det samma sak och även deras självsäkerhet (Eadon, 2005). Det drama gör, 

som hjälper alla elever, är att de lär känna sig själva, vilket är något viktigt för alla individer, 

framförallt för dyslektiker som har lägre självkänsla, självförtroende och självsäkerhet än vad 

elever som inte har någon läs- och skrivsvårighet har (Eadon, 2005). 

 

Det som är bra med drama för dyslektiker är att det är ett ämne som uppmuntrar till kreativitet 

(Antonelli, et al., 2014), vilket innebär att drama hjälper elever med dyslexi att leva ut sina 

tolkningar och får samma möjlighet att uttrycka sig som en icke-dyslektisk elev. Målet för 

dagens lärare är att kunna hitta rätt strategier för varje enstaka elev att kringgå sina svårigheter 

(Skolverket, 2016). Därför anser vi att drama bör bli vanligare i dagens skola, framför allt i 

samband med svenskämnet.  

 

Bild  

Forskningen om dyslektiker i ämnet bild har visat oss att dessa elever har en fallenhet för 

kreativitet. Frågan vi ställer då är hur kan man arbeta med det för att öka elevernas läs- och 

skrivförmåga? Dyslektiker har svårigheter med att arbeta verbalt och skriftligt (Eden, et al., 

2003), därför anser vi att en lärare kan låta dessa elever få rita vad de känner och eventuellt 

förstår när de hör ett stycke från en text, istället för att förklara med ord precis vad som har 

hänt. På detta sätt tvingas inte eleven in i en obekväm situation där den måste försöka förklara 

något verbalt, då det kan påverka deras självförtroende på ett negativt sätt som vi tidigare har 

nämnt, men de får fortfarande samma möjlighet att visa att de har förstått vad det stycket 

handlade om och visa eventuella inferenser som denne kan ha plockat upp. Att en dyslektisk 

elev får vissa texter upplästa för sig är ett positivt sätt för att få eleven att förstå sig på hur 
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meningar är uppbyggda och elevens läsförståelse förbättras då den kan fokusera på vad den 

hör istället för att fokusera på att läsa orden i texten rätt (Lundberg, 2010). Ämnet bild i 

skolan har som mål att eleverna ska hitta vägar som kan hjälpa dem att arbeta på ett 

undersökande och problemlösande sätt (Skolverket, 2016). 

 

Då dyslektikers svårigheter sitter i den vänstra hjärnhalvan (halvan som arbetar med 

fonologin och arbetsminnet) (Eden, et al., 2003) är det viktigt att låta dessa elever få arbeta 

med att förbättra det de har svårt för. Strategierna som lärs ut till elever med dyslexi är 

strategier som bygger på elevernas styrkor. Vi har nämnt ett fåtal gånger att dyslektiker oftast 

har en naturlig känsla för de estetiska ämnena musik, drama och bild (Chakraarty, 2009) och 

därför anser vi och forskningen att det är bra att bygga upp strategier som baseras på dessa 

styrkor. Ett exempel på detta är att eleverna med dyslexi får rita vad de hör medan de lyssnar 

på sin lärare eller klasskamrater vid högläsning, för att sedan försöka skriva ner i skrift vad de 

har ritat. 

 

Det är vanligt att dyslektiska elever i skolan har lågt självförtroende och ser ner på sig själva 

för att de inte hänger med i samma takt som sina klasskompisar och därav tappar de 

motivationen till att kämpa på (Antonelli, et al., 2014). En sak som då kan vara bra att ta upp 

och använda som exempel för att höja dessa elevers motivation och självförtroende är att två 

av världens största tänkare och artister var dyslektiker. Dessa två är konstnären och 

vetenskapsmannen Leonardo Da Vinci och den revolutionerande konstnären Pablo Picasso 

(Chakraarty, 2009). Förhoppningsvis genom att ta upp dessa två, och flera kända personer, 

som har dyslexi kan man höja de dyslektiska elevernas självförtroende, självkänsla och 

motivation (Antonelli, et al., 2014).  

 

Det finns språk som kallas för alfabetiska språk och så finns det språk som kallas för icke-

alfabetiska språk. Alfabetiska språk bygger på bokstäver, vilket de västerländska språken gör. 

Icke-alfabetiska språk bygger på symboler och bilder till exempel kilskriften, hieroglyfer, 

japanska och koreanska. Svenska är ett alfabetiskt språk och kinesiska är ett icke-alfabetiskt 

språk (Chakraarty, 2009). Det har visats att elever som läser svenska, gentemot elever som 

läser kinesiska, använder olika delar av hjärnan (a.a.). Eftersom att kinesiska är icke-

alfabetiskt språk kan man också kalla det för ett visuellt språk. Därför kan läraren använda det 

svenska språket som ett visuellt språk för att hjälpa de dyslektiska eleverna. Ett exempel är att 

eleverna ska få måla ett reklamblad där deras fokus inte ligger direkt på att skriva utan att de 
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kommer fokusera på det indirekt utan att tänka på det. Använder de grafem som en visuell 

symbol när de ritar eller målar kommer de fortfarande lära sig hur den ser ut, låter och 

används. Det som kännetecknar en dyslektiker är deras stavning, hur man använder bokstäver 

och ordförråd (Chakraarty, 2009). Att arbeta med svenska språket som ett visuellt språk tror 

vi gör att de kommer lära sig olika strategier för att lära sig hantera sin dyslexi. 

 

Likheter och skillnader mellan de estetiska ämnena 

Under arbetets gång har vi upptäckt att ämnena musik, drama och bild har många likheter, 

men också många skillnader mellan varandra. Den största likheten med dessa ämnen är att 

alla tre i någon form är konst och design. Tidigare i arbetet har vi nämnt att elever med flyt i 

läsningen kan interagera med ljud, bilder och rytmer. Ljud och rytmer associeras med musik. 

Musik och bild har en högre bearbetningsgrad i den vänstra hjärnhalvan, som också bearbetar 

språket. Därför kan vi dra slutsatsen att även drama bearbetas av samma hjärnhalva då drama 

består av musik, bild och språk. Eftersom denna stora likhet är ett samband mellan dessa tre 

ämnen, kan läraren utmana eleverna genom att slå ihop ämnena och arbeta med dem, till 

exempel i en musikal. Ytterligare en likhet vi anser bör få mer uppmärksamhet och fokus, är 

att alla tre förstärker och lyfter upp elevers självförtroende, självvärde, självkänsla och 

motivation.  

 

Arbetet har även visat oss att den största skillnaden mellan musik, bild och drama är hur 

mycket stöd och riktning eleven behöver. Musik är ett komplext ämne där utövaren behöver 

hålla reda på toner, noter, instrument, rytmer och puls och behövs det oftast någon som kan 

leda eleven framåt längs utvecklingen. Elever kan få större spelrum för sin kreativitet, fast de 

inte har några musikaliska grunder. De måste fortfarande hålla reda på rytmen, pulsen och 

toner för att kunna skapa något som låter skapligt och inte som en massa oljud. Bild är också 

komplext på sitt sätt då det behövs olika tekniker för att kunna teckna och måla på ett 

strukturerat sätt. Dock är bild betydligt enklare än musik när det gäller att släppa eleven och 

låta eleven få använda sin kreativitet mer fritt. Det kan vara väldigt bra även inom drama att 

ha någon som kan lära eleverna olika tekniker med mera. Däremot är det mycket enklare även 

här, som i bild, att låta eleverna få uttrycka sin kreativitet utan hinder. Det allra viktigaste för 

eleverna när de får använda dessa ämnen är att de tillåts vara kreativa med så fritt spelrum 

som möjligt. Då kommer hjärnan att stimuleras tillräckligt mycket för att utsöndra dopamin. 

Detta resulterar i ett eftertraktat beteende hos eleven och kan därför framställa de estetiska 
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ämnena som tillfredsställande moment i utbildningen. Det vill säga moment som eleverna 

gärna använder som verktyg under sin skolgång eftersom de har roligt samtidigt som de lär 

sig ny kunskap.  

 

Slutsatsen man kan dra då är att drama, bild och musik är ämnen som kompletterar varandra. 

Där två av dessa fallerar lyfter det tredje upp. Därför är det viktigt som lärare att kombinera 

alla tre ämnena på ett eller annat sätt för att ge en sådan stark komplettering till de andra 

strategierna som lärs ut till dyslektiker. Detta för att göra det så bekvämt som möjligt för 

eleverna så att de inte tappar motivation till att gå klart skolan. Lärare skulle kunna kombinera 

svenska och musik för att på så sätt bearbeta texten i en låt. Om eleverna har fått läsa en 

berättelse eller novell skulle de kunna få spela upp en pjäs, vilket ger dem möjligheten att 

jobba med avkodning. I bildämnet kan eleverna få möjligheten att uttrycka sig visuellt genom 

att måla eller rita en bildserie från novellen de har läst. Den ärftliga faktorn som leder till 

dyslexi kan inte en lärare göra så mycket åt förutom att underlätta på bästa möjliga sätt. 

Miljön däremot kan läraren utforma till en trygg plats som uppmanar förmågan att vilja, att 

våga lära sig, inte känna sig tvingade eller utpekade men också höja elevernas motivation. 

Under arbetets gång har vi själva upptäckt att detta område är väldigt begränsat och 

forskningen vi har hittat har haft liknande resultat. Vi kan därför påstå att det finns mycket 

mer att forska om inom detta område. Något vi har lärt oss utav detta arbete är att dyslektiker 

har fallenhet för olika estetiska moment, vilket man kan ta vara på som lärare i sin 

undervisning. Det är förmodligen något som inte ens dyslektiker själva är medvetna om, 

eftersom fokusen hamnar på dyslexins svårigheter och inte på vilka moment som kan 

underlätta för dyslektiker. Vad vi har upptäckt under arbetsprocessen är att forskningen kring 

detta område är relativt nytt. Därför tror vi att detta är orsaken till att de flesta av dagens lärare 

lägger fokus på de existerande strategier som man lär ut till dyslektiker i dagens skola, istället 

för att utforska nya möjligheter. 
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