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Abstract 

 

The purpose with this essay is to get an insight on how the school has changed over the past 

years in terms of reading- and writing difficulties/dyslexia. In the literature studies I mention 

reading- and writing difficulties and the reasons why some people get these problems. Further 

on in the literature study it is written about what the education act and the curriculum say 

about the school’s duties towards pupils in need of special support.  

The result contains interviews with one language pedagogue and one special pedagogue who 

work in two different municipalities. In addition I interviewed two former pupils who went to 

school 15-20 years ago. 

I came to the conclusion that today’s schools have changed to the better for the pupils with 

difficulties. During the 1990’s the problems around dyslexia was getting attention in the 

society. This made the school more aware about reading- and writing difficulties/dyslexia and 

gave them more knowledge about the difficulties. 
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Sammandrag 
 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur skolan har förändrats under de senare åren 

vad gällande elever med läs- och skrisvårigheter/dyslexi. I litteraturgenomgången tas läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi upp och vad det finns för bakomliggande orsaker till varför vissa 

personer får dessa svårigheter. Vidare står det om vad skollagen och läroplanen säger om 

skolans skyldigheter till att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Undersökningen som behandlades i resultatet omfattade intervjuer med en språkpedagog och 

en specialpedagog som är verksamma i två olika kommuner samt intervjuer med två före detta 

elever med dyslexi som gick i skolan för cirka 15-20 år sedan.  

Resultatet av undersökningen visade på att dagens skola har förändrats till det bättre för elever 

med dessa svårigheter. Under 1990-talet uppmärksammades dyslexiproblematiken i samhället 

vilket gjorde att skolan blev mer medveten och fick kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

 

I dagens samhälle har vi med ganska hög sannolikhet svårt att klara oss om vi har svårigheter 

med att läsa och skriva. Om man tänker efter hur mycket vi läser om dagen så är det nog mer 

än vad vi tror. Internet, tidningar och bara en så enkel sak som att ta reda på när bussen går till 

skolan eller jobbet, kan för många bli ett stort problem.  

Undersökningar har visat på att cirka 5-8 % av Sveriges befolkning har svårigheter att läsa 

och skriva. Under min verksamhetsförlagda tid på lärarutbildningen har jag fått uppleva dessa 

svårigheter på nära håll. Med tanke på att det i varje klass förekommer flera elever som har 

problem med läsning och skrivning känner jag att jag vill fördjupa mig i ämnet läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter innebär en svårighet som kan vara tillfällig 

under en period och kan bero på olika orsaker. Dyslexi däremot är bestående svårigheter som 

man har hela livet. Vare sig det är tillfälligt eller något bestående är det viktigt att redan i tidig 

skolålder uppmärksamma elever med läs- och skrisvårigheter/dyslexi så att de kan klara sig så 

bra i samhället som möjligt.  

 

1.2 Syfte 

 

I Lpo 94 står det klart och tydligt att skolan är skyldig att hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd. Som framtida lärare kommer jag att stöta på många elever med både läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Därför tycker jag det är viktigt att uppmärksamma dessa elevers 

svårigheter tidigt samt skaffa kunskap om hur man på bästa sätt kan hjälpa dem.    

Mitt syfte med det här examensarbetet är att jämföra dagens skola när det gäller 

dyslexiproblematiken med hur det såg ut i skolan för 15-20 år sedan. Det har hänt mycket i 

skolans värld under 1990-talet när det gäller dyslexiproblematiken. För att få en inblick i 

dagens skola har jag valt att intervjua en språkpedagog och en specialpedagog som är 

verksamma i två olika kommuner. För att sedan kunna jämföra dessa två med hur skolan såg 

ut för 15-20 år sedan har jag valt att intervjua två före detta elever, en kvinna och en man som 

har dyslexi. 



 - 2 -  

2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Äldre skriftsystem 

 

Det nutida alfabetet är ett skrivsystem som består av olika bokstäver. Innan det nutida 

alfabetet fanns använde man sig av en annan metod för att förmedla berättelser. Dåtidens 

människor kunde måla bilder på föremål eller varelser. Detta kallas för piktogram. Med tiden 

uppkom ett förråd av olika tecken och symboler som dessa personer kunde använda på ett 

organiserat sätt för att uttrycka ord och förmedla till andra. Detta var början på skrivandets 

historia. Man är övertygad om att det äldsta skriftspråket är kilskriften som användes för 5000 

år sedan av sumererna som levde i dåtida Mesopotamien. Sumerernas skrivtecken var enkla 

bilder som kunde föreställa människor, djur och föremål.  

Senare i antikens Egypten använde man sig av hieroglyfer som var vackra bilder som ofta 

föreställde djur eller människohuvuden. Det äldsta stoffet som finns med hieroglyfskrift är 

cirka 5000 år gammal. Hieroglyfskriften betraktas som magisk, poetisk och fängslande.  

I dåtidens olika skriftsystem var det lättare att förstå vad meningarna betydde, då man lättare 

kunde avläsa sammanhanget genom bilder och olika tecken. 

Detta förekommer inte i dagens alfabetiska skriftspråk, som gör att det krävs ett logiskt 

tänkande och abstraktionsförmåga hos läsaren. Det är inte helt omöjligt att det var när vi 

övergick till det moderna skriftspråket som läs- och skrisvårigheter började förekomma.1   

Nu började man använda sig av olika alfabetiska skrivsätt. I Sverige använde man sig redan 

på 200-talet av runskrift. Man förmodar att människorna som var bofasta i Sverige kunde tyda 

sin runskrift. Anledningen till detta var att det fanns väl ingen anledning till att rista runor i 

sten om inte delar av befolkningen var läskunniga? 2  

 

2.1.1 Alfabetiskt skriftsystem 

 

Nutidens alfabet kännetecknas av att vi skriver med bokstäver som är olika symboler. De 

olika språkljuden i orden kallas för fonem och bokstäverna ska uttrycka dessa ljud.  

Man kan säga att skriften återger ljuden i språket, och de flesta av oss känner till hur dessa ord 

låter. Det första alfabetiska skriftsystemet utvecklades för ca 3000 år sedan av ett folk som 

kallades för fenicier. De var bosatta i nuvarande Libanon. Fenicierna levde av handel och 
                                                 
1 Ester Stadler, Dyslexi en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994, sid. 36 
2 Britta Ericson, Utredning av läs- och skrivsvårigheter, Studentlitteratur, Lund, 1996, sid. 16 
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sjöfart i den antika världen. För att lättare kunna kommunicera med andra kulturer upprättades 

ett nytt skriftsystem. De avvecklade hela det bildbaserade skriftspråket för att istället använda 

sig av det alfabetiska skriftsystemet. Nu var man tvungen att koda dessa bokstäver till ljud för 

att kunna förstå en skrift. Dessa bokstäver bildade sedan meningar. Det feniciska systemet 

visade sig vara en kulturell vinst och det spred sig till Grekland och även Rom. Nu var det 

mycket lättare för människor att lära sig läsa, när de olika tecknen inte var lika många som 

förut. Även om fenicierna använde sig av ett alfabet så är det troligtvis annorlunda än det vi 

har i västvärlden idag. Istället var det romarna som formade de bokstäverna i alfabetet som vi 

använder oss av idag. Nackdelen med det moderna skriftspråket, är att det blir problem för 

många. Eftersom det alfabetiska skriftsystemet är uppbyggt av ett fonologiskt system, så har 

många personer svårt att uppfatta dessa olika ljud och skilja dem till rätt bokstav. Detta kan i 

sin tur leda till dyslexi. 3 

 

2.1.2 Läskunnigheten sprider sig i Sverige 

 
I boken Barnet, språket och miljön skriver Ann-Katrin Svensson om hur svenskarna blev 

läskunniga. Svensson förklarar att genombrottet för den allmänna läskunnigheten på 1600-

talet i Sverige grundade sig i kyrkans roll i samhället. Det var viktigt att varje enskild individ 

skulle kunna läsa texter i bibeln men även förstå vad man hade läst. Därför infördes en 

kyrkolag år 1686. De flesta böcker och skrifter som fanns disponibla för allmänheten hade 

religiösa inslag. I början fick kyrkans män hålla i läsundervisningen för barn, men det var ett 

ansträngande och uselt betalt jobb. Detta resulterade i en ny lag 1723, då föräldrarna fick 

ansvara för läsundervisningen i hemmet. För att kontrollera att barnen kunde läsa använde 

man sig av husförhör. Det fanns föräldrar som fick böter om de slarvade med berättar 

bläsundervisningen i hemmet. Böterna använde man i sin tur till undervisning för fattiga barn. 

För att exempelvis få delta i nattvarden och gifta sig var man också tvungen att kunna läsa. 

Den allmänna skolplikten infördes 1842. Och för att kunna börja skolan var man tvungen att 

kunna läsa. Detta ledde till höga krav på föräldrarna och vissa klarade inte av det, därför 

infördes småskolan 1858 som hade till uppgift att lära barnen läsa. Nu behövde inte 

föräldrarna längre lära sina barn att läsa. 4 

 

                                                 
3 Ibid., sid. 37 
4 Ann-Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön, Studentlitteratur, Lund, 1998, sid. 108 
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2.1.3 Läs – och skrivsvårigheter ur ett historiskt perspektiv 

 

År 1877 skrev en läkare som hette Kussmaul om lässvårigheter och skapade benämningen 

”förvärvad ordblindhet”. Kussmaul ansåg att svagheten med att inte kunna läsa var en specifik 

sjukdom. År 1896 kunde man läsa i British Medical Journal om läkaren Morgan. Han skrev 

om en pojke på 14 år som hade problem med läsning. Morgan förklarade att pojken hade 

bristande eller inget synminne alls för ord. Detta betraktade Morgan som en liknelse med 

Kussmauls benämning på ordblindhet. Morgan menade att det var en medfödd skada. På den 

tiden fick lässvårigheter benämningen medfödd ordblindhet. Under början av 1900-talet 

trodde man att läs – och skrisvårigheter kunde bero på en slags hjärnskada 

Det här antagandet var av viktig betydelse för den världsomfattande läsforskningen.5 

 

I slutet av 1930-talet inrättades så kallade läsklasser i Stockholm. Nu hade man ytterligare en 

gång förändrat synen på läs- och skrivsvårigheter. Psykologen Monroe lade fram flera olika 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Han framförde bland annat att det kunde bero på dålig 

syn eller hörsel, dålig miljö eller begränsad inlärningsförmåga. Genom dessa faktorer kunde 

man i läsklasserna lättare få den hjälp som behövdes för att stödja dessa barn. Efter 

läsklasserna inrättades nu även läskliniker, och den första i Sverige satte igång 1949. 

Skillnaden mellan dessa två var att i läsklasserna gick elever som hade det svårare, medan i 

läsklinikerna placerades elever med lättare läs- och skrivsvårigheter. Synen på barn med läs- 

och skrivsvårigheter förändrades omkring 100 år efter folkskolans införande (1842). Nu 

började samhället förstå att även om dessa barn hade läs- och skrivsvårigheter, var de inte 

dumma. Tester framställdes så att man lättare kunde granska svårigheter hos barnen. Detta 

ledde till att kunskapen om läs- och skrivsvårigheter ökade, och man ville få en förståelse för 

detta fenomen. På 1970-talet förändrades skolan ganska radikalt från hur det hade varit 

tidigare. År 1978 försvann läsklasserna och läsklinikerna. Tanken var att alla barn skulle gå i 

samma klass, oavsett om det fanns svårigheter eller inte. De barn som hade problem fick hjälp 

via individualisering i klassrummet. Under 1980-talet stod forskningen om läs- och 

skrivsvårigheter stilla. Man talade om en ”omognad” hos dem som hade läs- och 

skrivsvårigheter. 6 

                                                 
5 Britta Ericson, sid. 17 
6 Ibid., sid. 18-23 
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Personer med dyslexi har en specifik variant av läs- och skrivsvårigheter. Under 1990-talet 

började man kämpa för att förändra dyslektikers situation till det bättre. För att kunna ha ett 

jämlikt samhälle krävs det att alla lär sig läsa och skriva. År 1990 definierades svagheten 

dyslexi som ett handikapp. Detta ledde till att dyslektiker fick förbättrade förutsättningar. 

Exempel på detta är att de fick rätt till stödåtgärder, men även också olika tekniska 

hjälpmedel. Ett flertal organisationer startades även nu. En av de mest kända är Förbundet 

mot Läs- och skrivsvårigheter (FMLS). Tanken med organisationen är att ta till vara intressen 

hos personer med läs- och skrivsvårigheter, men även att öka förståelsen för dyslexi ute i 

arbetslivet och i samhället. Organisationen ger även ut tidskriften L & S (Läs & skriv).  

1989 startades två andra viktiga föreningar, Svenska dyslexistiftelsen och Svenska 

dyslexiföreningen. Deras syfte är att stödja forskning inom området och förbättra 

tillvägagångssätten att ställa diagnos, men även att underlätta i undervisningen för 

dyslektiker. Precis som förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, ger Dyslexiföreningen ut en 

tidning Dyslexi - aktuellt om läs - och skrivsvårigheter.7 1996 startade ytterligare en 

organisation, kallad för Dyslexifonden. Den gick ut på att sprida kunskaper om dyslexi i hela 

landet. Genom bland annat tidningar, föreläsningar och utställningar blev folk medvetna om 

problemet, alla hade hört talas om dyslexi. Idag är människor i Sverige väldigt medvetna, och 

det finns många lokala organisationer dit människor kan gå om man behöver hjälp. Nya 

tillvägagångssätt i undervisningen och tekniska hjälpmedel för dyslektiker har gjort att de fått 

möjlighet att klara av sitt problem. Det finns olika läs och skrivningsövningar i datorer som 

elever med dyslexi kan träna på. Det är inte bara datorn som har gjort stor nytta. Talböckernas 

frammarsch har haft en betydande roll för läsinlärningen hos dyslektiker. Numera verkar 

attityden till dyslexiproblematiken ha ändrats. Aldrig har så många som idag varit så 

medvetna om svagheten. Framtiden ser ljus ut för dyslektiker och det kan bara bli ännu 

bättre.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Margareta Strömbom, sid. 34-35 
8 Ibid. sid. 36-37 
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2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

 

På Svenska dyslexiföreningens hemsida kan man läsa om definitionen av läs- och 

skrisvårigheter. Den lyder :  

”Alla människor som har svårigheter med att läsa och/eller att skriva oavsett orsak går under 

benämningen läs- och skrivsvårigheter.” 9  

 

Barn i Sverige börjar skolan när de fyller sju år. Även om barnen är jämngamla med varandra 

i en klass så kan skillnaden mellan mognad och utveckling vara stor dem emellan. En del 

elever kan redan läsa när de börjar i första klass, medan andra inte vet vad en bokstav är för 

någonting. Dessa stora skillnader gör att det kan förekomma svårigheter i undervisningen. De 

elever som har svårigheter i skolan, märker ganska omgående att de inte hänger med och lär 

sig i samma takt som de övriga eleverna. Detta är inte alls ovanligt och det förekommer i 

varje nybörjarklass elever som behöver mer hjälp. Elever med svårigheter undrar varför de är 

annorlunda och när de tidigt inte klarar av skolans ämnen leder det till negativa konsekvenser 

och blir indirekta problem. Kontentan av det hela blir att dessa elever känner att de misslyckas 

hela tiden vilket gör att de till slut ger upp och inte tycker det finns någon anledning att kämpa 

vidare. Resultatet blir att mindre problem blir större om de inte tas tag i direkt. 10 

Det händer att skolan observerar detta, utan att för den sakens skull förstå att det har med läs- 

och skrivinlärningen att göra. Det är inte helt ovanligt att man skyller problemen med 

inlärning på miljön, alltså antingen i skolan eller i hemmet. Det behöver inte nödvändigtvis 

vara så utan det kan bero på barnens enskilda olikheter. En del barn har särskilda läs- och 

skrivsvårigheter oavsett miljön och undervisningen. Redan under första skolåret kan man 

uppfatta vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma dessa elever och snabbt införa åtgärder. Tidiga stödåtgärder gör att man kan 

förebygga problem som kan komma att bli svårare att lösa senare i livet. 11 

Forskning har visat att 80 % av de elever som har svårigheter när de går i tvåan, även har det 

när de går i årskurs nio. Detta styrker ännu mera att man inte ska vänta och se vad som händer 

i elevens läs- och skrivutveckling.  

 

                                                 
9 www.ki.se/dyslexi/ 2006-11-23 
10 Ibid., sid. 11-12 
11 Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning, Studentlitteratur, 1998, Lund, sid. 90-91 
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2.3 Vad är dyslexi och hur vanligt är det? 

 

” Dyslexi är en av flera distinkta inlärningssvårigheter. Det är en specifik, språkligt baserad, medfödd störning, 

som kännetecknas av svårigheter att avkoda enskilda ord, vilket i sin tur vanligen beror på nedsatt fonologisk 

förmåga. Svårigheterna med ord avkodning är oftast oväntade med hänsyn till ålder, övriga kognitiva förmågor 

och studiebegåvning: de är inte resultat av en generell utvecklingsstörning eller sensorisk störning. Dyslexi visar 

sig genom språkliga problem av olika svårighetsgrad. Ofta ses, förutom lässvårigheter, ett tydligt samband med 

stavning och skrivning. ” 12 

 

Dyslexi finns överallt i hela världen, oavsett språk eller religion. Det är framförallt i 

västvärlden som svårigheten har uppmärksammats. Anledningen till detta är att vi lever i ett 

informationssamhälle där vi använder oss av läsningen för att få reda på saker, och i de flesta 

yrken krävs det att man är läs- och skrivkunnig. Många personer kan inte läsa och skriva, 

vilket gör att svårigheten då uppmärksammas. I Sverige är det fem- tio procent som har 

dyslexi vilket innebär omkring 500 000 människor. Det är inte helt lätt att veta exakt hur 

många personer som har svårigheten, med tanke på att kriterierna för dyslexi är olika i 

undersökningar som har gjorts inom området. Dock kan man utläsa genom siffrorna att det 

förekommer en eller flera elever med dyslexi i varje klass. 13 

Personer med dyslexi är oftast normalbegåvade, i vissa fall även ”överbegåvade”, men deras 

svaghet ligger i läsningen och skrivningen. En del forskare påpekar att det förekommer 

störningar i den vänstra hjärnhalvan, i den del av hjärnan som sköter språket. Hos personer 

med dyslexi är vänster och höger hjärnhalva lika stora, medan vänster hjärnhalva är större än 

den högra hos människor som inte har dyslexi. Personer med dyslexi har ofta en kreativ 

fallenhet. Dyslexi förekommer i olika grader och det är viktigt att upptäcka tidigt och sätta in 

åtgärder. Redan när barnet börjar i skolan och dyslexin inte har upptäckts ännu, har chanserna 

minskat att få den hjälp som krävs. Omkring 80 % barn med dyslexi har åtminstone ett av 

följande symtom: Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter 

• Talet är försenat 

• De hoppar över en del konsonantljud 

• Svårigheter att lära sig bokstäver 

• Svårt att följa instruktioner 14 

                                                 
12 Torbjörn Lundgren & Karin Ohlis, Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter, Förbundet FMLS, 
Stockholm, 2003, sid. 10 
13 Margareta Strömbom, Dyslexi - visst går det att besegra, Margareta Strömbom och Carlsson Bokförlag, 
Stockholm, 1999, sid. 16-17 
14 Laila Åge, Leka, Läsa, Skriva,  Laila Åge och Ekelunds Förlag AB, Värnamo, 1995, sid. 91-92 
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2.3.1 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

 
Det förekommer inga specifika orsaker till varför vissa människor får läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Många gånger är det en kombination av olika faktorer som gör att 

svårigheterna uppstår. I boken Läs- och skrivinlärning skriver Ester Stadler om hur man bör 

gå tillväga för att analysera vad det är som har orsakat uppkomsten till svårigheterna. Stadler 

har skrivit ner några av de vanligaste faktorerna. 

• ”På grund av hög frånvaro under den första skoltiden kan eleven ha missat 

grundläggande kunskaper 

• Med anledning av att eleven inte är språkligt mogen så är denne inte mottaglig för 

undervisning. 

• Eleven har en hjärnskada, dålig hörsel eller syn.  

• Glömmer bort språkljuden på grund av fonologiska svårigheter 

• Eleven är inte mottaglig för undervisning med anledning av att denne har personliga 

problem, exempelvis i hemmet eller med kompisar”. 15 

 

Viktigt att säga är att det aldrig någonsin är antingen arv eller miljö som utvecklar dyslexi, 

utan det är en kombination av de båda. För att arvsanlagen skall utvecklas till dyslexi, måste 

även miljön vara med och påverka. Immunologi och hormonella faktorer kan vara av 

betydelse. I forskningen har man nu kommit fram till att ett speciellt samband mellan dessa 

faktorer och det genetiska, leder till dessa utvecklingsstörningar i hjärnan som orsakar 

dyslexi. 16 

                                                 
15 Stadler, läs- och skrivinlärning, sid. 92-93 
16 Christer Jacobson & Ingvar Lundberg, Läsutveckling och dyslexi, Liber Utbildning AB, Falköping, 1995, 
sid.29 
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2.4 Arv och miljö 

 

2.4.1 Arv 

 

Inom forskning om dyslexi har det fastställts att man ärver anlagen. Men det finns ingen enkel 

förklaring till dyslexi. Bara för att en person har anlag till dyslexi, behöver denne inte 

utveckla dyslexi. Forskare inom området pekar på att det är i kromosom 6 man kan hitta anlag 

till dyslexi. 17 

” Det finns en koppling till arvet när det gäller dyslexi. Hur anlagen ärvs är dock inte klarlagt. 

Men genom att känna till ärftligheten kan man snabbare fånga upp de barn som är i 

riskzonen.” 18 

 

2.4.2 Miljö 

 

Enligt forskning finns det inga resultat på att ett barns hemförhållanden, såsom skilsmässa, 

alkoholiserade föräldrar, eller brist på läsande i hemmet skulle kunna leda till dyslexi. Dessa 

barn kan få läs- och skrivsvårigheter men inte nödvändigtvis dyslexi. Det som har visat sig 

vara viktigt för barn är att de känner sig trygga i hemmets miljö. Kontakten mellan barn och 

föräldrar är mycket viktig som leder till att barnet inte ger upp vid misslyckanden och har 

kvar självförtroendet. I stärkande miljöer för ett barn med dyslexi har problemen minskat 

avsevärt i jämförelse med andra barn som inte har samma förutsättningar. 19 

” Inget tyder på att barn från sämre sociala förhållanden oftare än andra skulle vara 

dyslektiker. En lugn och trygg hemmiljö ger dock bättre studie ro för ett barn som har 

dyslexi.” 20 

 

2.4.3 Könsfördelning 

 

I de flesta undersökningar som görs om dyslexi, har det visat sig att siffran är mer än dubbelt 

så hög hos pojkar som hos flickor som har dyslexi. Det är inte förrän på senare tid man har 

börjat fundera över varför dyslexi förekommer mycket oftare hos pojkar. En anledning kan 

                                                 
17 Ibid. sid. 35 
18 Seth, Heimdal, Janson, Dyslexi för föräldrar Informationsförlaget Stockholm 1997 sid. 35 
19 Ibid. sid. 38 
20 Seth, Heimdal, Janson sid. 38 
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vara att pojkar mognar senare än flickor, även när det gäller läs- och skrivinlärning. Men det 

har inte fastställts om det kan vara en bidragande faktor till dyslexi hos pojkar. Inom skolans 

värld har det visat sig att det är mycket vanligare bland pojkar att ha problem med läsning och 

skrivning. 21 

 

2.5 Kriterier för dyslexidiagnos 

 

Dyslexi är inte alltid så lätt att förstå. I skolans värld krävs det en utredning för att ta reda på 

om barnets läs- och skrivsvårigheter beror på diagnosen dyslexi. Efter att skolan med 

föräldrarna beslutat sig för att kontakta en logoped, kan denne sedan kartlägga graden av 

svårigheten hos barnet. Det kan finnas olika faktorer till varför elever har läs- och 

skrisvårigheter. Logopeden utför olika test för att undersöka om dessa barn har diagnosen 

dyslexi. Det mest angelägna i dessa tester är inte att kolla om eleven har dyslexi, utan det 

viktiga är svårighetens omfattning. Efter att logopeden har klartgjort graden på svårigheten, 

kan sedan skolan se hur de på bästa sätt hjälper eleven med sin svårighet. I boken Utredning 

av läs- och skrivsvårigheter skriver Britta Ericson om de tre kriterierna som används vid 

dyslexidiagnos: 

 

1. Hur gammal eleven är/vilken årskurs denne går i 

Det krävs att eleven ligger två år efter de övriga eleverna i samma årskurs på 

standardiserade prov i läsning och skrivning.  

Detta kriterium används vanligtvis av forskare när de ska jämföra elever med dyslexi och 

icke- dyslektiska elever. Det här görs för att skilja mängden i olika elevgrupper. Det har 

dock påvisats att detta kriterium inte är helt tillförlitligt, med tanke på att en del elever kan 

ligga efter andra i sin åldersgrupp på grund av olika orsaker, såsom sjukdom och senare 

mognad.  

2. Begåvning 

Om denna elev med svag begåvning, inte lär sig läsa och skriva lika snabbt som de andra 

eleverna i samma ålder. 

I det andra kriteriet, begåvning rekommenderas det en psykologgranskning även om 

föräldrarna och skolan är medvetna om elevens begåvning. Anledningen till detta är att få 

fram elevens svaga och starka sidor, men också att få reda på om eleven lider av dyslexi. 

                                                 
21 Christopher Gillberg & Maj Ödman, Dyslexi vad är det?, Natur och Kultur, Borås, 1994, sid. 40 
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3. Språk 

Om eleven har dålig språklig förmåga i talet, det vill säga ordförråd och i 

uttrycksförmågan, har speciella läs- och skrivsvårigheter. Det tredje kriteriet språket bör 

vara det viktigaste kriteriet för att ställa diagnosen dyslexi. När vi lär oss att tala, betyder 

det att vi har lärt oss att behärska språket. 22 

 
2.6 Skolans ansvar för elever i behov av särskilt stöd 

 

2.6.1 Lpo94 

 

I Lärarens handbok (2002) står det i lpo94 klart och tydligt att alla som arbetar i skolan ska 

samarbeta och se till att de elever som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. 

Vidare står det att ”Undervisningen skall anpassa sig till varje elevs förutsättningar och behov 

och att läraren skall sporra, handleda och ge stöd till elever med olika typer av svårigheter”. 23 

 

2.6.2 Skollagen 

 

I Lärarens handbok kan man även hitta skollagen. I 1 kap. 2 § står det följande: ”I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.” 24   

Vidare i skollagens 4 kap. 1 § kan man läsa: ”Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet.” 25 

 

2.6.3 Åtgärdsprogram 

 
Elever som är i behov av särskilt stöd, exempelvis dyslexi har rättigheten att få ett 

åtgärdsprogram. Eftersom vi alla är olika, behövs det ett personligt åtgärdsprogram för en 

elev med dyslexi. Tanken är att åtgärdsprogrammet ska utformas av eleven, föräldrarna och 

personalen i skolan. Den ansvarige läraren för åtgärdsprogrammet är skyldig att meddela 

övrig personal, så att dessa senare kan hjälpa till att utveckla eleven och dennes behov. 26 

                                                 
22 Britta Ericson, sid. 148-149 
23 Lärarförbundet, Lärarens handbok, Lpo94 Solna, 2002, sid. 17 
24 Ibid., skollagen, sid. 55 
25 Ibid. sid. 72 
26 Sigrid Madison & Judith Johansson, Dyslexi Vad är det? Vad kan vi göra?, Bokförlaget Kommunlitteratur, 
Höganäs, 1998, sid. 36-37 
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I åtgärdsprogrammet skall det stå hur man stärker läsningen och skrivningen hos eleven och 

vilka personer som är med och hjälper till att dessa mål följs.  

Det är rektorn som har huvudansvaret för åtgärdsprogrammet och han/hon ansvarar för när 

personalen skall träffas för utvärdering. Syftet är att bryta den onda cirkeln och stödja eleven 

till att förbättra sin läs- och skrivinlärning. 27 

 

 

 

                                                 
27 Britta Ericson, sid. 86 
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3. Metod och urval 

 
För att få en inblick i hur elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behandlas i dagens 

skola, har jag valt att intervjua en språkpedagog och en specialpedagog. För att få en bättre 

inblick och kunna jämföra dem båda har jag valt att fokusera på två olika kommuner. 

Språkpedagogen är en man i 55-års åldern och jag har valt att kalla honom för Anders. Han är 

verksam i tre olika skolor inom kommunen och det rör sig om 400-500 elever totalt. Cirka 30 

av dessa elever har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Anders började jobba 1980 och 

först arbetade han som lärare på högstadiet och mellanstadiet.  År 1987 började han jobba 

som språkpedagog eller talpedagog, som det också ibland kallas. Anders har varit verksam 

ganska länge inom skolans värld, men ändå kunde man se på honom hur engagerad han var 

och hur mycket han brann för sitt yrke.  

Specialpedagogen i den andra kommunen har jag valt att kalla Karin och hon är i 45- års 

åldern. Karin var tidigare förskollärare men jobbar numera som specialpedagog sedan tre år 

tillbaka. Karin är verksam i två skolor i kommunen och sammanlagt går det cirka 200 elever 

på skolorna. Karin har ingen statistik på hur många av dessa elever som har läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. 

Förutom att intervjua språkpedagogen Anders och specialpedagogen Karin har jag valt att 

intervjua två före detta elever som har diagnosen dyslexi. Eftersom det har skett stora 

förändringar i skolans värld de senaste tio åren för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, kan det vara intressant att få höra hur de här eleverna har upplevt sin 

skolgång. Den ena före detta eleven är en man på 30 år. I uppsatsen har jag valt att kalla 

honom Johan. Den andra före detta eleven med dyslexi är en kvinna på 27 år som jag kallar 

Lisa. Anledningen till att jag har valt de här personerna är för att få reda på hur det såg ut 

förut i skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Syftet med intervjuerna är att 

jämföra vad som har hänt i skolans värld sen Johan och Lisa gick i skolan.  I mitt 

genomförande av intervjuerna har jag valt att inte använda mig av några hjälpmedel såsom 

exempelvis bandinspelare. I stället har jag valt att göra anteckningar under intervjuerna för att 

senare komma ihåg och sammanställa svaren som har sagts. Tanken var från början att 

intervjua verksamma personer i skolan om endast dyslexi. Men sedan resulterade det även i 

läs- och skrisvårigheter. Anders och Karin har i sina svar beskrivit hur de arbetar med elever 

som har antingen läs- och skrisvårigheter eller dyslexi.  

Något som jag hade kunnat göra annorlunda är att det hade varit intressant att intervjua 

exempelvis gymnasieelever med dyslexi och se vad de har fått för hjälp.  
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4.  Resultat 

 

4.1 Intervjuer med pedagoger 

 
Språkpedagogen Anders och specialpedagogen Karin jobbar i två olika kommuner. För att få 

en inblick om vad de har för förhållningssätt till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

fick de tolv frågor att besvara. Nedan följer deras svar på intervjufrågorna. 

 

Finns det några siffror på hur många elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som 

behöver hjälp varje läsår på skolan? 

Specialpedagogen Karin har inga siffror på hur många det rör sig om, men hon säger att det 

förekommer varje år att elever har svårigheter av detta slag. Hon passar även på att säga att de 

har några nu under utredning.  

 

Språkpedagogen Anders berättar att det finns 33 elever just nu med läs- och skrivsvårigheter 

inom de tre skolorna han arbetar på. Men han understryker att alla dessa inte är dyslektiker. 

Han säger att de inte låser sig fast vid diagnosen dyslexi, utan de tar även in andra som har 

avkodningsproblem. Det är ganska lösa gränser och det är viktigt att även fånga in dessa 

”gråzonsbarn” menar Anders.  

 

Vid vilken årskurs bör dessa svårigheter uppmärksammas? Hur upptäcks de? 

I den här frågan var båda personerna mycket överens. Det är väldigt viktigt att det upptäcks 

tidigt så att åtgärder kan sättas in direkt. Karin berättade att dessa elever uppmärksammas i år 

1 men egentligen ville hon att det skulle ske redan på förskolan. Det upptäcks genom tester 

som Karin går in och gör i klasserna.  

 

Även Anders var inne på att det skall uppmärksammas redan i år 1. Han berättade vidare att 

lärarna bör ha noggrann uppsikt på två- tre elever i varje klass som har svårigheter. Lärarnas 

synsätt på svagheten är också relevant för dessa elever med svårigheter. 

 

Finns det tester man kan göra? Vad för några tester? 

Karin berättade att hon går in hos ettorna varje år och gör ett test som kallas för IL- Basis. Det 

är olika former av lästester. Efter att ha granskat svaren på testerna ser hon om det finns 

någon/några elever som inte klarade testerna. Det finns olika typer av tester. Till exempel OS 
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64 och OS 120 som är ordläsningsprov. Sen finns det SL 60 och SL 40 som är olika prov där 

man läser meningar. I dagsläget använder Karin UMESOL som är ett databaserat test för 

elever som inte håller ramen. Men just nu håller hon på lära sig ett annat test som kallas för 

LOGOS. Det testet kan man göra i 3- 5: an. Jag anser att LOGOS är ett bättre test än 

UMESOL för det är mera omfattande. Karin berättar att hon inte får ställa diagnosen dyslexi 

på någon elev, utan det måste en psykolog göra.  

 

Anders berättar hur de gör på skolorna i kommunen där han jobbar. Han förklarar att de 

jobbar bland annat enligt Lustrappan som består av flera olika steg som eleverna skall uppnå 

efter hand. Sedan finns det olika tester som görs i hela mellanstadiet. First Step är en läsmetod 

som används efter jullovet i år 1. Metoden består av fyra strukturer, som är omläsning av 

tidigare böcker, skrivning av meningar, ordgranskning och introduktion av nya böcker. Detta 

skall ske en lektion, en gång i veckan i 8 veckor. För att allt skall fungera, sätter man in den 

bästa läspedagogen som ansvarar för First step under dessa 8 veckor. 

Tanken är att efter denna tid skall eleven ha knäckt läskoden. 

 

Vad har ni för förhållningssätt till dessa elever? Finns det hjälpmedel att få? 

Det viktigaste är att möta eleven där den befinner sig säger Karin. Hon kommer återigen in på 

att det är viktigt att man sätter in åtgärder snabbt. Ju tidigare desto lättare blir det för dem. 

Angående hjälpmedel så använder sig dessa elever av läslinjaler, vilket gör att det blir lättare 

att hänga med i läsningen. Det finns många andra hjälpmedel som kan underlätta för elever 

med läs- och skrivsvårigheter såsom Daisyskivor (ljudböcker) och Alfa Smart som man 

skriver på ett tangentbord. Tyvärr har de inte tillgång till dessa hjälpmedel just nu på de här 

två skolorna.  

 

Anders berättar att de har det bästa tänkbara förhållningssättet till dessa elever. Han menar att 

eleven står i centrum och att integration är viktigt. Man skall undvika att se problem, utan i 

stället erbjuda och peka på möjligheter. Hjälpmedel de kan erbjuda är att varje elev som har 

dyslexi på mellanstadiet får tillgång till en egen dator. Där finns det bland annat ett bra 

studiverktyg som kallas för ”Lexi Läser” som utvecklar elevernas språkliga kompetens.  

Datorn är ett bra alternativ för inhämtning av kunskap hos eleverna på mellanstadiet. Vidare 

berättar Anders om mjuka pedagogiska hjälpmedel. Det kan till exempelvis vara bemötande, 

beröm och att man lyckas efter sina egna förutsättningar. Något som Anders påvisar som 

viktigt är att man aldrig som pedagog skall skicka hem en läxa utan att ha gått igenom den.  
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Hur fungerar klassrumsundervisningen för elever med läs- och skrisvårigheter/dyslexi? 

Karin nämner här att det är väldigt individuellt. Pedagogen får ta reda på vad just den här 

eleven behöver. Det kanske är mer passande för en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

att sitta nära pedagogen i klassrummet. Och användningen av läslinjal är också en viktig del i 

klassrummet.  

 

Anders har fått uppfattningen att lärarna är nöjda och positiva med den nuvarande 

klassrumsundervisningen. I kommunen har de haft tillgång till de bärbara datorerna i drygt ett 

år nu och det fungerar bara bättre och bättre i klassrummet.  

 

Hur behandlas dessa elever av lärare och andra elever? Gör man någon skillnad? 

Alla elever ska behandlas lika oavsett om någon elev har svårigheter menar Karin. Men visst 

så finns det saker man bör tänka på som pedagog. Exempelvis att inte tvinga någon att läsa 

högt. Det är viktigt att prata med eleverna och säga till dem att alla inte är starka i allt. Ge 

beröm så det stärker eleven.  

 

Anders tycker att eleverna med svårigheter blir bra behandlade av de andra, och det är ingen 

som blir mobbad för att någon har tillgång till en bärbar dator i klassrummet. Det är snarare 

tvärtom. De eleverna som inte har behov av någon dator, är avundsjuka och vill också ha en 

dator. 

 

Enligt läroplanen är skolan skyldig att hjälpa elever med behov av särskilt stöd. Hur 

efterlevs dessa krav på er skola? 

 Karin menar att det är viktigt att arbeta med språklig medvetenhet. På de här två skolorna hon 

är verksam i jobbar de med ett projekt som de kallar för språka – läsa – skriva. Där går de 

igenom hur de gör om det finns någon elev med svårigheter. De har även fortbildningsdagar 

för lärare, så att de skall få kunskap och bli mera medvetna om svårigheter som kan infinna 

sig i skolan. Tyvärr är det inte genomförbart i dagens samhälle, men Karin säger att hon 

skulle vilja att klasserna var mycket små och att det finns mer resurser i skolan.  

 

Anders anser att elever med behov av särskilt stöd blir behandlade mycket bra på de skolorna 

han är verksam. Han menar att de gör allt för att dessa barn skall klara sig vidare.  
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Är det vanligt/ovanligt för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att nå målen i 

exempelvis år 5? 

De flesta av våra elever klarar av målen säger Karin. Men när det gäller exempelvis de 

nationella proven i år 5 så kanske det finns elever som behöver hjälp och då ska de givetvis få 

det också.  

 

Det här var en lite svår fråga tycker Anders, men det beror väl lite på hur pedagogerna jobbar. 

Fast han säger att de flesta av eleverna klarar nivån i år 5.  

 

Hur mycket blandar sig föräldrarna till dessa barn in i undervisningen, läxläsningen 

och så vidare? 

Det är väldigt svårt att säga generellt, det är mycket individuellt menar Karin. En del föräldrar 

ställer krav på skolan, en del föräldrar är ”svagare” och klarar inte av det. Sen kan det ju vara 

så att föräldern/föräldrarna själva har problem med läsning och skrivning, så de inte kan 

hjälpa sina barn heller. 

 

Anders hoppas på att föräldrarna blandar sig i mycket. Oro är stressande för barnen vilket gör 

att det blir ännu viktigare att fånga upp dessa barn tidigt. 

 

Vad tycker du att man som pedagog bör göra för att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på bästa sätt skall få en bra skolgång? 

Karin säger att det finns mycket man kan göra för dessa elever, och hon tipsar mig om FMLS 

(Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter) hemsida där man kan hitta många bra tips.  

http://www.fmls.nu/ 

 

Det viktiga som pedagog är att man måste tro på sig själv hävdar Anders. Skapa gott 

självförtroende hos eleverna. Det eleven gör lyckas den med. Alltså lyckas eleven efter sina 

förutsättningar. Vidare berättar Anders att den personliga dialogen mellan lärare och elev är 

viktig. Bemötandet är oerhört betydelsefullt. Eleverna skall känna att de duger som de är. 

 

Vad anser du om att ta ut dessa elever med svårigheter till en speciallärare?  

Karin kan inte säga om hon tycker det är bra eller dåligt. Hon menar på att det är väldigt 

individuellt. Det som är bra för en del är dåligt för andra. 
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Anders berättar att han är emot att ta ut elever till speciallärare. Men de gör ett undantagsfall 

när det gäller ”träningslägret” First step.  Anders syftar på lästräningen de använder sig av på 

dessa skolor under åtta veckor. Då slipper man gå till speciallärare år efter år därför att de 

flesta hinner knäcka läskoden under dessa åtta veckor. 

 

Övriga tankar eller synpunkter? 

Karin avslutar intervjun med att säga att det är ett viktigt ämne, och att det borde tas upp mera 

om läs och skrivsvårigheter/dyslexi i lärarutbildningen. 

 

Anders berättar hur han tycker en bra lärare är. Relationerna är mycket viktiga.  

”När jag vet vem jag själv är och hur barnen skall bli bemötta så blir jag en bra lärare.” 

Relationerna med eleverna är viktigare än det kunskapsmässiga. Sen så tycker Anders att 

lärarna skall kontrollera om deras egen undervisning är bra eller dålig. Anders anser att det är 

viktigt att göra en utvärdering av sin egen roll och verksamhet. Det är många pedagoger som 

är rädda för det här, men de blir bättre lärare om de tar och utreder sin egen roll som pedagog. 
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4.2 Intervjuer med före detta elever 

 

Lisa och Johan är två före detta elever med dyslexi som gick i skolan för omkring 15-20 år 

sedan. För att få en uppfattning om hur skolan såg ut förr när det gäller läs - och 

skrisvårigheter/dyslexi har de fått tio frågor att besvara om hur de anser att de har blivit 

behandlade av skolan. Nedan följer deras svar på intervjufrågorna. 

 

Hur gammal var du när du fick reda på att du hade dyslexi och vem var det som kom 

underfund med det? 

Johan var 29 år när han fick reda på att han hade dyslexi. Alltså var det bara för drygt ett år 

sedan. Men han säger att han anade i högstadiet att det var någonting som inte stämde. Johan 

hade stora problem med svenskan och matten, men svenskläraren på högstadiet trodde 

benhårt på att han hade grammatiska problem med svenskan. Även engelska var ett ämne som 

var svårt, men tack vare att Johans mamma skaffade parabol, så tittade han mycket på 

engelska filmer, vilket gjorde att han talade engelska bra. Vidare berättar Johan om när han 

första gången fick höra om att han eventuellt hade dyslexi. Det var faktiskt handledaren i 

examensarbetet på universitetet som kom på det 1998. Han sa till Johan att ”du måste ju ha 

någon form av dyslexi” förklarar Johan. Men han blev inte utredd förrän sommaren 2005 av 

Ams rehabilitering. 

 

Lisa var 19 år när det kom fram att hon eventuellt kunde ha dyslexi. Hon berättar att det var 

hennes körskolelärare som anade att någonting inte stod rätt till. När Lisa läste pärmarna till 

teoriprovet blev det fel hela tiden. Detta gjorde att körskoleläraren ställde frågan muntligt och 

då klarade hon det utan några som helst problem. På den tiden gjorde man teoriprovet 

skriftligt, men hon fick en remiss och sen fick göra det på datorn berättar Lisa.      

 

Har du gjort några tester? Vilka då i såfall? Hur följdes de upp? 

Johan förklarar att eftersom han har blivit utredd och fått diagnosen dyslexi så har han 

genom- gått olika tester. Johan säger att han inte minns namnen på testerna han har gjort, men 

berättar att det var olika typer av skrivning, läsning och förståelsetester. Någon uppföljning 

efter testerna har inte skett. 
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Lisa förklarar att hon har fått en utredning gjord av en psykolog som gjorde små tester. Bland 

annat fick hon göra ordkunskapstester. Hon berättar sedan vidare att det tog hela två år från att 

ha gjort utredning till att få ”beviset” på papper.  

 

Har du haft tillgång till några hjälpmedel i den vardagliga undervisningen? 

Johan berättar att han inte har haft några hjälpmedel när han gick i skolan. Som dyslektiker är 

det lätt att hitta knep för att klara sig igenom saker och ting.  

 

Lisa säger att hon inte heller har haft tillgång till några hjälpmedel i den vanliga 

undervisningen i klassrummet. Hon menar att det kan bero på att lärarna inte tog henne så 

seriöst. Det enda hon fick höra hela tiden var att hon var intresserad av hästar istället för 

skolan. 

 

Har du gått hos speciallärare? Hur ofta? Hur många år? 

Johan har aldrig gått hos någon speciallärare. Men det kan ju också bero på att hans familj 

flyttade väldigt mycket när han gick i skolan, och Johan bytte klass ganska ofta så det blev väl 

aldrig riktigt aktuellt.  

 

Lisa fick gå hos specialläraren i både matten och svenska med början i 3: an och ända till hon 

gick i 9: an.  

 

Hur tycker du att du har blivit behandlad av skolan under din skolgång? 

Johan tycker att han har blivit ganska dåligt behandlad av skolan. Men påpekar även att han 

har full förståelse för lärarna om de har 30 elever och skall hinna uppfatta om någon har 

dyslexi. Som med mig till exempel säger Johan. De trodde att det var grammatiska problem. 

Men ämnet var ju mera outforskat på den tiden han gick i skolan. Johan hoppas och tror att 

skolan har blivit lite bättre nu. Men något Johan påpekar är att han tycker de borde halvera 

klasserna.  

 

Lisa tycker att skolan har behandlat henne helt okej. Hon menar att det nog kan bero på att 

hon satt mestadels tyst och snäll och inte hördes så mycket. Även om lärarna inte har sagt 

någon gång att hon är dum i huvudet så tycker Lisa att hon har känt sig dum hela skolgången. 
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Har du känt att du var en i klassen av lärare och övriga elever eller blev du behandlad 

på ett annat sätt? I såfall hur?  

Johan tycker inte att han har känt sig som en i klassen, men menar på att det beror på att han 

har flyttat runt så mycket under sin skolgång. Han berättar att han kände sig utanför, för att 

han hade problem med exempelvis muntliga redovisningar och högläsning. Enda gången 

Johan kände sig som en i klassen var när de hade bild. Johan berättar att hans starka sida är 

bild. Vilket förde med sig att han fick hjälpa både läraren och de andra eleverna. 

 

För Lisas del så har hon alltid hållit sig lite vid sidan av. Hon berättar att hon minns tydligt att 

när hon gick i lågstadiet satt hennes lärare och berättade hela tiden hur duktiga två andra tjejer 

i klassen var, även på föräldramöten. Sådant är jobbigt att höra, särskilt för Lisa som redan 

kände sig dum i huvudet. Vidare berättar Lisa att hon har haft otur med lärare i grundskolan. 

De lärare som hon har haft har varit nära pension och de har bara gått och väntat på att få gå i 

pension säger hon. 

 

Finns det någonting som du tycker kunde ha gjorts bättre? 

Johan tycker att lärarna bör vara mer observanta. Det viktiga är att framförallt upptäcka 

svårigheten tidigt. Som Johan tidigare har berättat var hans svensklärare i högstadiet inställd 

på att han hade grammatiska problem. Det fanns tyvärr ingen möjlighet att hon kunde se det 

på ett annat sätt och rådfråga någon annan lärare fortsätter Johan. I dagens skola får lärarna 

mera information om eleverna. Exempelvis när en elev börjar i 7: an så får de information av 

lärare på mellanstadiet om eleven. Tyvärr är det ju så att det ändå finns lärare som ”blundar” 

för problemen. Vilket absolut inte får ske anser Johan. 

 

Lisa tycker att skolan borde ha uppmärksammat hennes svårighet tidigare. Helst redan i ettan 

på lågstadiet säger hon. Nu såhär i efterhand när Lisa tänker tillbaka, så skulle hon ha velat ha 

haft talböcker som underlättar enormt. Talböcker fick hon så sent som på komvux. Dator är 

också ett hjälpmedel Lisa skulle vilja ha haft. Lisa förklarar att det är lättare att se exempelvis 

stavfel på en dataskärm än på ett vanligt papper. En annan sak som hon tycker är väldigt 

viktigt är att ge beröm, vilket inte hennes lärare gav, förutom en lärare som hon hade på 

komvux berättar Lisa 
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Hur var dina föräldrar delaktiga i undervisningen i skolan, läxläsning och så vidare? 

Hade de kunnat göra någonting annorlunda? 

Mina föräldrar har stöttat mig så mycket de har kunnat förklarar Johan. Bland annat genom att 

läsa tillsammans. Johans mamma har anat att någonting har varit fel, men tyvärr har hon inte 

haft kunskap. Johan berättar att han är tacksam, för det är tack vare henne som hans intresse 

för bild skapades. Pappa hjälpte honom med matten. Men eftersom dyslexiproblematiken är 

ett relativt nytt och outforskat ämne så var det svårt för Johans föräldrar att göra någonting. 

Sen tror Johan att föräldrarna över lag litade på att läraren gjorde rätt i skolan. 

 

Min mamma har försökt hela min skolgång berättar Lisa. Hon är arg på sig själv att hon inte 

har gjort mer för mig. Min pappa däremot har inte gjort någonting. Men det kan nog bero på 

att Lisa tror att han också har dyslexi, han läser aldrig någonting högt och hon ser likheter 

med hennes svårigheter hos honom. Exempelvis blandar ihop b och p. Lisa säger att när hon 

skulle ha prov i skolan så började hon alltid klockan 21 kvällen innan och pluggade. Vilket 

givetvis inte gav så höga resultat. 

 

Hur tycker du att pedagoger i skolan skall göra för att elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi skall få den bästa skolgången? 

Johan tycker det allra viktigaste är att man inte ska särskilja eleverna. Ha förståelse för dem 

om eleverna läser och skriver sakta. Sen tycker han att det är viktigt att informera om dyslexi 

inför klassen så att de andra eleverna får förståelse om varför någon elev går ut till en 

speciallärare säger han. Förklara för eleverna på en nivå så att de förstår. Vidare berättar 

Johan att han tycker det är väldigt individuellt elever emellan. Därför är det viktigt att ha en 

dialog med eleven och föräldrarna hur man på bästa sätt löser problemen så att just den eleven 

får en bra skolgång förklarar Johan. 

 

Det bästa rådet Lisa kan ge är att lärarna skall ta eleverna på allvar.  Som lärare bör man vara 

intresserad av varje elev och uppmuntra dem. Tala om när de har gjort någonting bra. Hon 

tycker att om man har skrivit någonting så ska läraren sätta sig ner med eleven och säga vad 

det var som var bra. Givetvis måste man även ta upp det som var mindre bra, och hur man 

istället hade kunnat göra. Men det är viktigt att tänka på hur man lägger fram det till eleven. 
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Övriga tankar eller synpunkter? 

Tack vare Ams Rehabiliteringscenter fick Johan en egen bärbar dator. Den fick han efter att 

han hade blivit utredd sommaren 2005.  I den finns flera olika dataprogram såsom 

exempelvis: 

Vital – Läser upp allt han skriver. Saida – Rättstavningsprogram.  

Avslutningsvis säger Johan att han har en lätt grad av dyslexi och han berättar att han tycker 

faktiskt om att läsa böcker. 

 

Avslutningsvis vill Lisa säga att hon tycker det är oerhört viktigt hur lärarna är i skolan. Om 

hon hade haft bättre lärare så hävdar Lisa att hon hade haft bättre betyg än de hon har idag. 

Även hennes läsning och skrivning hade nog varit bättre än den är idag. Därför är det så 

viktigt att lärarna i skolan är lyhörda och att de bemöter eleverna på ett bra sätt. 
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5. Diskussion 
 
Ester Stadler skriver i sin bok Dyslexi en introduktion om hur skriftsystemet såg ut för 

längesedan. För mer än 5000 år sedan målades bilder på varelser och djur. Sedan upptäcktes 

det alfabetiska skriftspråket av Sumererna. Stadler menar att det var när vi gick över till det 

moderna skriftspråket som läs- och skrisvårigheter började förekomma.28  

Hur hade samhället sett ut idag om vi hade haft kvar det gamla skriftsystemet med bilder? 

Hade det funnits dyslexi även då?  

Jag har i mitt arbete valt att skriva om läs- och skrisvårigheter/dyslexi med tyngdpunkten på 

dyslexi. Läs- och skrisvårigheter är inte detsamma som dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter är 

ofta en kombination av olika faktorer såsom hög frånvaro i skolan, eleven är inte språkligt 

mogen eller eleven har en hjärnskada29 

Dyslexi däremot är någonting bestående som finns med hela tiden. Man hävdar att det finns 

störningar i vänster hjärnhalva hos dyslektiker. Laila Åge skriver i sin bok om hjärnan. Den 

högra hjärnhalvan har visat sig vara större hos dyslektiker, därför får ofta personer med 

svagheten en kreativ fallenhet.30   

Johan, den ena före detta eleven jag intervjuade hade en stark fallenhet för bild. Han berättade 

att han fick hjälpa både sin bildlärare och andra elever när det var bild i skolan. Det var under 

bild lektionerna som Johan fick känna sig som en i klassen och vara behövd. Därför tror jag 

det är viktigt att man som pedagog fokuserar på elevernas starka sidor istället för svagheter. 

Alla elever behöver någon gång känna sig uppskattade och behövda. Särskilt elever med 

svårigheter som dyslexi har behov av att få känna sig duktiga någon gång.  

Mitt intresse för elever med svårigheter har legat som grund för min uppsats och jag har valt 

att undersöka hur skolan har förändrats under de senaste decennierna när det gäller 

dyslexiproblematiken. 

Efter att ha intervjuat Lisa och Johan som började i skolan på 1980-talet kan jag se att de inte 

har fått någon större hjälp med sin svårighet. Lisa och Johan menar på att de flesta lärare som 

de har haft under skoltiden har haft bristande kunskaper och varit omedvetna om vad dyslexi 

är. Det är först under 1990-talet som skolan på allvar har börjat hjälpa elever med dyslexi. 

Genom att forskningen har gått framåt inom området, har skolan blivit i högre grad 

informerad om svårigheten. År 1990 definierades svagheten som ett handikapp, vilket gjorde 

att det bildades olika organisationer såsom Förbundet mot läs - och skrisvårigheter och 

                                                 
28 Ester Stadler, Dyslexi en introduktion, sid. 36 
29 Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning, sid. 92-93 
30 Laila Åge Leka, Läsa, Skriva, sid. 91 
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Svenska dyslexiföreningen. Syftet med dessa organisationer är att personer med läs – och 

skrivsvårigheter/dyslexi skall kunna få den hjälp de behöver och dessutom att öka förståelsen 

för dyslexi i samhället. 31 

När den nya läroplanen kom 1994 kunde man läsa följande:   

”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd”32  

Dyslexi är en svaghet och de elever som har dyslexi är i behov av särskilt stöd.  

I kommunen där språkpedagogen Anders jobbar skall elever med läs- och skrisvårigheter 

uppmärksammas i år 1.I förskolan har de något som kallas för omedveten språkträning. Det 

går ut på att exempelvis skriva ordet lampa på en lapp och fästa vid en lampa. På så sätt lär 

sig barnet omedvetet att läsa. När barnet sedan börjar i år 1 används Lus trappan som består 

av olika steg i läsning som denne skall uppnå. Om det förekommer elever som inte har knäckt 

läs koden när de börjar vårterminen i år 1 så använder de sig av metoden First step. 

I mellanstadiet får elever med dyslexi en bärbar dator som hjälpmedel. Ett ytterligare 

hjälpmedel som finns i kommunen är att många skolböcker numera finns på cd-skivor, så 

kallade Daisy-skivor som elever med svårigheter kan lyssna på.  

I den andra kommunen ansåg specialpedagogen Karin att de redan i förskolan skulle 

uppmärksamma dessa svårigheter och vidta åtgärder direkt. Men i dagsläget fanns det ingen 

möjlighet till det. I dagsläget görs testet IL -basis med ettorna varje år och efteråt kan Karin se 

vilka elever som inte håller ramen. I Karins kommun fanns det inga tekniska hjälpmedel i 

dagsläget. Jag anser att det är synd att inte alla kommuner har den hjälp som krävs för dessa 

elever. Jag har själv varit ute på en skola i Anders kommun och sett på mellanstadiet hur 

elever med dyslexi klarar sig bra i undervisningen med datorns hjälp. Internet, webbkameror 

och olika chattprogram har gjort att framtiden ser ljus ut för dyslektiker.  

Johan berättade om olika program som han hade tillgång till i datorn och som underlättade i 

hans vardag. Det hade varit intressant att veta hur Johans liv hade sett ut idag om han hade 

fått den hjälpen han behövde när han gick i skolan. Och vad hade Lisa haft för förutsättningar 

i skolan om hon hade i stället fått skolböckerna i form av talböcker? Naturligtvis går det inte 

att besegra dyslexi helt, men skolan kan med hjälp av snabba åtgärder och tekniska 

hjälpmedel underlätta för elever med svagheten, för att de på bästa sätt ska få en bra skolgång. 

Det finns ingen konkret orsak till varför vissa människor får dyslexi, utan det kan bero på 

                                                 
31 Margareta Strömbom, sid. 35 
32 Lärarens handbok, Lpo94, sid. 17 
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olika faktorer. Forskning visar på att det finns en koppling till arvet. Men bara för dyslexi 

ligger i arvsanlagen betyder det inte att man behöver utveckla dyslexi.33 

Lisa berättade att hon trodde att hennes pappa hade dyslexi. Eftersom hon själv vet vad det 

innebär att ha dyslexi och vilka svårigheter som kan förekomma, såg hon tydliga tecken även 

hos sin pappa. Exempelvis att blanda ihop bokstäverna b och p, som är mycket vanligt 

förekommande bland dyslektiker. Även i intervjun med Johan visade det sig att hans pappa 

också hade någon form av läs- och skrisvårigheter. Givetvis är det så att arvet har betydelse 

men även miljön har visat sig vara viktig för läs- och skrivutvecklingen hos ett barn. I boken 

Dyslexi för föräldrar står det följande: ”Ett barn med dyslexi kan genom en utvecklande miljö 

få väsentligt färre problem än ett barn som inte har möts med samma förståelse.”34 

Det är viktigt att föräldrarna hjälper sitt barn på bästa sätt vid läs- och skrivinlärningen. Det är 

viktigt att börja tidigt att läsa för barnet. Även fast barnet inte förstår allt man läser, så kan 

ändå barnet lyssna och titta på bilderna i boken. Det skapas en form av kontakt mellan 

föräldern och barnet när den vuxna läser högt. Jag kan tycka det är lite synd att många gånger 

när barnet börjar i skolan och själv har lärt sig att läsa, så slutar föräldrarna läsa högt. Varför 

blir det så? När det gäller föräldrarnas roll i skolan verkade det som att Johan och Lisas 

föräldrar sällan lade sig i undervisningen, på grund av att de hade bristande kunskap och 

trodde att skolan alltid gjorde rätt. Men efter att jag har intervjuat Anders och Karin, låter det 

som att det har blivit lite ändring på det området. Idag är föräldrarna mera medvetna om vilka 

rättigheter eleverna har i dagens skola, så troligtvis förekommer det att föräldrarna ställer 

högre krav på skolan. Men som Karin sa kan det ibland vara svårt att som förälder hjälpa sitt 

barn på grund av att denne själv har läs- och skrisvårigheter.  

Alla kan nog hålla med om att dagens elever med svårigheter har fått bättre förutsättningar att 

lyckas än när Johan och Lisa gick i skolan. Dagens skola ser till varje enskild individs behov. 

Varje elev som är i behov av särskilt stöd har idag rätt till ett åtgärdsprogram. Tanken är att 

man tillsammans med skolans personal, eleven och föräldrarna utformar ett program hur man 

på bästa sätt utvecklar och tillfredställer elevens behov.35   

Åtgärdsprogram är ett bra sätt att fånga upp elever som har svårigheter, så att de får den hjälp 

de behöver. I mina intervjuer har jag valt att inte fråga något om åtgärdsprogram, men jag 

hävdar att om Johan och Lisa hade haft tillgång till det när de gick i skolan så hade de klarat 

sin skolgång bättre. I all litteratur jag har läst om dyslexi och från mina intervjuer så är alla 

                                                 
33 Christer Jacobson & Ingvar Lundberg, sid. 35 
34 Seth, Heimdal, Janson, Dyslexi för föräldrar, sid. 38 
35 Sigrid Madison & Judith Johansson, Dyslexi vad är det? Vad kan vi göra?, sid. 36 
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överens om att det är viktigt att upptäcka svårigheten i tid. Med hjälp av att man sätter in 

åtgärdsprogram snabbt för elever med svårigheter, har man redan kommit en bra bit på väg. 

Det är viktigt att komma ihåg att aldrig vänta och se vad som händer. Ju senare svårigheten 

upptäcks, desto svårare blir det att ta till åtgärder för denne elev. Både Lisa och Johan anser 

att de har gått igenom skolan utan att någon har uppmärksammat deras svårighet. Men som 

både Johan och Lisa sa, så blir man duktig på att hitta knep för att klara sig undan och det är 

svårare för pedagogen att se elever som alltid sitter tysta och stilla under lektionerna.  

Enligt Anders och Karin så förekommer det inte i dagens skola att någon kan gå igenom hela 

skoltiden utan att få den hjälp eleven behöver. I dag fångar skolan upp de elever tidigt som är 

i behov av särskilt stöd.  

Kunskap om dyslexi i skolan, tillgången till tekniska hjälpmedel och skolans skyldigheter att 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd har gjort att varje elev med svårigheten har bättre 

förutsättningar än någonsin tidigare.  

Om jag ser till resultatet av undersökningen jobbar både Anders och Karin för att elever med 

svårigheter, på bästa sätt skall få en bra skolgång. Skillnaden är att i Anders kommun har de 

kommit längre när det gäller tekniska hjälpmedel. De har även olika många års erfarenhet av 

yrket och jag har förstått att det inte är bara det kunskapsmässiga som är viktigt att ha som 

pedagog. Minst lika viktigt, om inte ännu viktigare är vad man har för relation till sina elever. 

Anders påpekade att kontakten mellan lärare och elev var otroligt viktig för hur eleven skulle 

lyckas i undervisningen. Kunskap kan jag som pedagog läsa mig till, men jag kan inte lika lätt 

slå upp i en bok hur jag bemöter mina elever.  

När det gäller Johan och Lisa anser jag att de har haft en ganska likvärdig skolgång. Ingen av 

dem har fått den hjälp de har varit i behov av. Dåtidens skola hade inte samma krav på sig på 

den tiden som den har nu. Det är skrämmande att höra att elever kunde gå igenom hela 

skoltiden utan att det uppmärksammades och sattes in åtgärder. Lyckligtvis har skolan 

förändrats till det bättre under 1990-talet och jag hoppas att framtiden bara blir ännu bättre för 

elever i behov av särskilt stöd.  

Efter att jag har gjort dessa intervjuer anser jag att jag har fått en inblick i hur skolan har sett 

ut förr i tiden och hur den ser ut i dagens samhälle. Det skulle vara intressant för mig att 

forska vidare i ämnet dyslexi. I uppsatsen är det endast fyra personer som har intervjuats. Det 

skulle ha varit roligt att höra från andra före detta elever med dyslexi hur de har upplevt sin 

skolgång, om det skiljer sig någonting från Johans och Lisas version. Men också intervjua 

andra specialpedagoger och lärare på andra skolor och se om de jobbar på ett liknande sätt 

som Anders och Karin gör i sina kommuner för elever i behov av särskilt stöd.  
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