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Abstract 
This report has the purpose to show how students with dyslexia experience the schools 

methods and support measurement as well as psycho-social factors in connection with these. 

Today there are many different methods to use both in school and home. What seem to be 

missing for the prevention and work with reading and writing difficulties is that teachers of 

today doesn’t have adequate knowledge about the difficulties and therefore do not know how 

to in the best way help students with reading and writing difficulties. In this report two 

students were interviewed with reading and writing difficulties, they were asked if they 

experience that they get the help that they need. They were also asked how their classmates 

see their difficulties. To get clarity in how an investigation is being done and to see what 

support the school and the student can get a speech therapist from a local resource centre was 

interviewed. 

 
 

Keywords: dyslexia, reading and writing difficulties, alternative resources. 
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Sammanfattning 
 

Detta arbete har till syfte att visa hur elever med dyslexi upplever skolans metoder och 

stödåtgärder samt psyko-sociala faktorer i samband med dessa. Idag finns många olika 

metoder att använda sig av både i skolan och i hemmet. Det som verkar saknas för 

förebyggandet och arbetet med läs- och skrivsvårigheter är att lärare av idag inte har 

tillräckliga kunskaper om svårigheterna och därför inte vet hur de på bästa sätt kan hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter. I detta arbete har två elever med läs- och 

skrivsvårigheter intervjuats, de frågas om hur det har gått och hur det går för dem i skolan och 

om de upplever att de får tillräcklig hjälp i skolan. De frågas även om hur deras klasskamrater 

ser på deras svårigheter. För att kunna få klarhet i hur en utredning går till och för att se vilket 

stöd skola och elever kan få från utanför skolan så intervjuades en logoped på ett lokalt 

resurscentrum. 

 

Nyckelord: dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, alternativa hjälpmedel. 
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1.  Inledning 
 

Jag ville lära mig mer om hur elever upplever de insatser som görs vid diagnosticerad dyslexi. 

Därför vill jag även ta reda på vilka stödåtgärder som finns och visa hur dessa samt 

psykosociala faktorer upplevs av några elever. Målet är att visa hur de anser att detta påverkar 

deras lärande. 

 

Flera i min närhet har dyslexi och därför känns ämnet relevant och viktigt för mig. Det är ett 

stort problem i vårt samhälle idag men det är kanske just därför det är så svårt. Man måste 

också börja prata om det och inte sopa det under mattan, ta tag i det och se vad man kan göra 

åt det. Man behöver inte känna skam över sin dyslexi och försöka gömma det utan gå ut med 

det och börja jobba med det och inte emot det. Därför är det väldigt viktigt att försöka få fram 

strategier som hjälper till att förbättra sin situation, t.ex. våga fråga vid oklarheter eller lyssna. 

Som det står i boken Knäck koden av Ann Lagerström: ”Men det finns bara ett sätt att lära sig 

läsa och skriva och det är att: läsa, läsa, läsa och skriva, skriva, skriva och nöta, nöta, nöta och 

aldrig ge upp!” (2011, s.29). Det är där många dyslektiker faller, de ger upp. De tror att det 

inte går att göra något åt och att de inte kan. Dyslexin går inte över men man kan förbättra sin 

situation genom att kämpa för att kunna nå de mål som behövs för att komma dit man själv 

vill. Detta tycker jag är spännande, hur kan man som pedagog hjälpa eleverna med dyslexi 

med läsning och skrivning så att de inte tappar gnistan och kommer dit de vill trots sina 

svårigheter? Och i förskola och skola är där allt börjar, därför måste pedagoger veta vad som 

behövs för att stödja dessa elever så att de kan överkomma de hinder de kommer stöta på. 

 

 

1.1        Syfte och frågeställning 
 

I den här studien tänker jag undersöka hur skolor stödjer elever med diagnosen dyslexi. Syftet 

är att visa i vilken mån elever upplever att stödåtgärder, undervisningsmetoder och psyko- 

sociala faktorer har betydelse för deras lärande. 

 

Mina frågeställningar för arbetet är: 
 

 

 Hur arbetar skolans personal för att kunna stödja barn och unga med läs- och 

skrivsvårigheter? 

    Hur upplever barn och unga de stödåtgärder skolan ger? 
 

    Hur upplever barn och unga sin situation ur ett psykosocialt perspektiv? 
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2   Litteraturgenomgång 
 

De flesta moderna metoder för diagnostik och pedagogik vid dyslexi hänger på den 

fonologiska teorin. Att avkoda ett skrivet budskap innebär att snabbt översätta symboler till 

språkljud, fonologisk information. Det är här de flesta dyslektiker fastnar trots att det är 

avgörande för bra läsfunktion (Ingvar, 2008, s.13). Ord består av olika ljud som skilda åt 

egentligen inte hörs, man hör ordets helhet istället. Den här uppdelningen, s.k. segmentering, 

spelar en underordnad roll i det talade språket eftersom det är helheten som bestämmer och 

inte delarna. För den som ska lära sig läsa och skriva blir det svårt att på rätt sätt segmentera 

det som man tidigare sett som en helhet (Ingvar, 2008). 

 

2.1     Vad är dyslexi? 
 

Den första skildringen av en person med dyslexi kom 1896 då den brittiske läkaren Morgan 

skrev en rapport med namnet Ett fall av medfödd ordblindhet. Dyslexi blev inte accepterat 

som funktionshinder i Sverige förrän så sent som 1990. Tidigare var det ofta att barn med läs- 

och skrivsvårigheter ansågs ”dumma” och lämnades i skolan åt sitt öde (Ingvar, 2008, s.20). 

Många är rädda för mobbning och socialt utanförskap. Välkänt är att barn inte är barmhärtiga 

mot de som frångår normen (Ingvar, 2008, s.20). 

 

De specifika svårigheter som är mest typiska för dyslexi: 
 

 

 Problem med fonologisk avkodning – att se och tyda orddelar och automatiskt sätta 

ihop dem till ord. 

    Att snabbt namnge objekt på en bild, t.ex. kanot, schimpans, apelsinträd. 
 

 Arbetsminnet blir sent utvecklat samtidigt som andra funktioner inte automatiserar i 

samma utsträckning som hos andra. ”Däremot har personer med dyslexi sällan andra 

problem med minne, inlärning och orienteringsförmåga, det som också kallas kognitiv 

förmåga” (Ingvar, 2008, s.23). 

 

I Sverige råder det samstämmighet kring definitionen av dyslexi. Däremot finns det ingen 

enighet när det gäller hur allvarligt problemet är och vilka åtgärder som behövs. De punkter 

som det råder enighet om är: 

 

    ”Dyslexi är en specifik (avgränsad) inlärningssvårighet. 
 

    Det är den vanligaste formen av inlärningssvårighet. 
 

    Det finns en biologisk grund till funktionsnedsättningen” (Ingvar, 2008, s.26). 
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Den tredje punkten från ovan omfattar också oförmågan att läsa en text med rätt intonation 

och utan stakning. Dyslexidiagnostiken bör innehålla mätning av flytande läsning och inte 

bara ordidentifikation, man riskerar i så fall att missa de barn som kan behöva extra träning 

under första delen av skolperioden (Ingvar, 2008, s.26). Många forskare menar själva roten 

till dyslexi är den dåliga fonologiska avkodningsförmågan.  När man testar dyslektiker är det 

vanligt med låg fonologisk förmåga (Ingvar, 2008). 

 

De flesta har det talade språkets helthetsfunktion men alla uppfattar inte att ord är uppbyggda 

av olika ljuddelar. De som har svårast för detta har dålig fonologisk förmåga, vilket kan 

likställas med dyslexi (Ingvar, 2008). 

 

Dyslexi är inte bara en försenad utveckling som går över med tiden, utan det är i princip 

medfött som påverkar personen genom hela livet. Alla steg mot målet är betydelsefulla, för 

det är inte omöjligt att lära sig läsa och förstå textinnehåll, tvärtom. Dessa steg är lika viktiga 

för såväl med som utan dyslexi, men vissa steg är längre för de med dyslexi. Precis som att 

alla springer olika fort så lär man sig läsa olika fort. Man ska inte göra slutledningen att det 

medfödda inte går att göra något åt. Mellan 25 till 65 % av barn till föräldrar med dyslexi har 

samma typ av svårigheter. Att dyslexi är ärftligt är länge känt (Ingvar, 2008). Elever med 

dyslexi är inte mindre intelligenta än andra barn. Mats Myrberg resonerar kring frågan om 

dyslexi skiljer sig från läs- och skrivsvårigheter i allmänhet och menar att "dyslexi är läs- och 

skrivsvårigheter som inte kan förklaras av brister i allmänbegåvning, ogynnsamma sociala 

eller pedagogiska omständigheter" (SOU1997:108, Att lämna skolan med rak rygg, 1997, 

s.42). 

 

Även om slutsatsen av de vetenskapliga fynden man gjort kan tyckas självklar, så är den inte 

det ännu i den svenska skolan. ”Alla barn vars föräldrar eller syskon har dyslexi bör följas så 

att stödinsatser kan sättas in tidigt för att minska effekterna av det genetiska arvet” (Ingvar, 

2008, s.35). Det många elever med olika läs- och skrivsvårigheter har gemensamt är att de 

sällan får rätt hjälp i skolan. När de går ut grundskolan har de stora kunskapsglapp och lämnar 

med dåligt självförtroende genom livet. 

 

2.2     Hur yttrar sig dyslexi? 
 

Det finns många tecken på dyslexi, läs- och skrivsvårigheter.  Dyslexi handlar om att man inte 

kan förstå den fonologiska avkodningen, vilket betyder att man inte kan förstå hur ljuden 

hänger ihop med bokstäverna och det blir svårt att urskilja olika ljud. Varje bokstav har ju sitt 

egna speciella ljud (Ingvar, 2008). I och med att personer med dyslexi läser hackigt och 
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långsamt genereras också andra svårigheter, bl. a att man kan ha svårt att minnas vad man 

precis läst. Forskare har kommit fram till att hjärnan hos en dyslektiker är annorlunda 

organiserad också på andra sätt, riktigt hur det hänger ihop kan inte forskarna visa än. 

 

Forskningsområdet verkar bestå av tre, i grunden, olika fält men delvis överlappande, där man 

på var sitt håll söker den primära orsaken till läs- och skrivsvårigheter. Inom de tre fälten så 

studerar man frågan utifrån olika utgångspunkter och man använder olika metoder (Wellros, 

2011). 
 

 

I fysiologisk mening kan personen ha normal hörsel men att denne uppfattar och registrerar 

ljud och ljudsekvenser annorlunda. Personen kan ha svårt att skilja mellan närliggande ljud 

och uppfatta ordens uppdelningar i stavelser, även svårt att höra var ett ord slutar och ett annat 
 

börjar. Denne tycker att ”hus” och ”stuga” rimmar bättre än ”hus” och ”mus”. 
 

 

Personen har svårt att urskilja delarna i en text, enskilda bokstäver och stavelser. Texten tycks 

bestå av en otydlig massa och bokstäverna lever sitt eget liv. Denne har svårt att förstå 

sambandet mellan språkljuden och dess kompis i alfabetet och att få språkljuden att bilda ord. 

Detta gör det svårt för personen att stava korrekt och att avgöra om en stavning är korrekt 

(Wellros, 2011). 

 

2.3        Utredning av dyslexi 
 

Ute i skolorna har inte kunskaperna kommit dit de bör vara. Eftersom kunskaperna är små så 

är det svårt att få eleverna att själva förstå vad som är fel med dem när de inte kan läsa. Och i 

dagens skola och samhälle får man inte avvika från normen. På grund av detta 

”normavvikande” så tror elever att de inte är lika bra som alla andra och att de är dumma och 

korkade. En utredning ger svar på elevers osäkerhet och en förklaring på att de inte är dumma 

utan snarare ganska kloka och duktiga. 

 

Målet för en utredning ska vara att ge en helhetsbild av elevens situation och utifrån den kan 

välja en lämplig åtgärd. ”Man börjar med det eleven kan och går sedan vidare med 

kompetenshöjande övningar i elevens egen takt” (Ericsson, 2010, s.97). Det är viktigt att 

eleven är medveten om vad hon/han kan och inte kan, eleven ska vara delaktig i läs- och 

skrivutvecklingen. Det bygger upp självförtroendet. En lärare måste vara lyhörd och ha goda 

kunskaper om läsning och skrivning och om barns läs- och skrivutveckling. Även för att 

kunna anpassa undervisningen utifrån elevers behov krävs dessa kunskaper (Ericsson, 2010). 

Pedagogen och läsforskaren vid Stockholms lärarhögskola Bo Sundblad utvecklade mellan 
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åren 1979 och 1981 ett läsutvecklingsschema (LUS) som man kan använda som ett kvalitativt 

bedömningsinstrument och verktyg för lärare att följa elevers läsutveckling och att flytta 

fokusen från lärarens ”utlärande” till det eleverna håller på med (Ericsson, 2010). 

 

LUS-schemat har blivit särskilt använt i Stockholmsområdet och använts som instrument för 

resultatuppföljning och resultatstyrning. Schemat är uteslutande menat som ett kvalitativt 

bedömningsresultat och kan därför inte användas i rangordningssyfte (Ericsson, 2010). 

 

De som kartlägger elevens läs- och skrivförmåga brukar vara specialpedagoger/-lärare, 

logopeder och skolpsykologer med ett antal speciella test som kvalitativt diagnostiserar olika 

delar av elevens läs- och skrivförmåga. ”Genom att relatera de meritvärden eleven uppnått till 

skolans värden får man reda på om en elevs prestation ligger inom normalvariationen eller om 

eleven är bättre eller sämre än medeleleven (Ericsson, 2010, s. 99). 

 

För att få grepp om en elevs läs- och skrivsvårigheter bör man skapa sig en uppfattning om 

elevens tal- och språkutveckling under förskoletiden, språklig medvetenhet, läsförmåga och 

skriv- och stavningsförmåga (Ericsson, 2010). 

 

I utredningar av dyslexi används testprogrammet Logos som innehåller en rad deltest vilka 

kartlägger läsflyt, läsförståelse, begreppsförståelse, hörförståelse, avkodningsförmåga, 

rättstavningsförmåga och läsrelaterade färdigheter. ”På grundval av testresultatet är det 

möjligt att göra en noggrann analys av lärsvårigheterna” (www.logometrica.se). För 

bedömning/diagnosticering av lässvårigheter är Logos ett verktyg som ger förslag på 

passande åtgärder utifrån testresultatet. Verktyget är lämpat för specialpedagoger, 

speciallärare, logopeder, psykologer och talpedagoger (www.logometrica.se). 

 

I kapitel 5 i detta arbete finns en intervju med två legitimerade logopeder, där jag mer 

djupgående ville få fram svar till min frågeställning rörande diagnostik och utredning. 

 

2.4          Rättigheter och stöd 
 

Forskning säger att om man redan i förskoleåldern börjar med språket i form av t ex rimma, 

ljuda, läsa ramsor och sjunga och lyssna så har elever stor chans att bli vän med orden även 

om hjärnan sätter sig på tvären. Sätter man in denna sorts övningar så tidigt som i 

förskoleåldern så är det bara ett fåtal som behöver extra hjälp senare. ”Men gör inget så 

stannar inte bara svårigheterna kvar utan de kan fördjupas” (Lagerström, 2011, s.24). Dessa 

övningar görs tillsammans med alla barn oavsett hur lätt eller svårt de har för att läsa, skriva, 

http://www.logometrica.se/
http://www.logometrica.se/
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lyssna eller komma ihåg, i förskolan blir det svårt att se vilka som har svårigheter och därför 

bör man försöka nå alla. 

 

Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag i att ta vara på det barnen har med sig ”med 

målet att alla barn ska förstå läsandets och skrivandets möjligheter och känna lust och vilja att 

använda skriftspråket” (Sou:108, 1997, s.264). God skriftspråklighet tar lång tid att uppnå och 

det går olika fort för barnen, därför får inte läs- och skrivinlärningen anses som avslutad efter 

de första åren i skolan. I många förskolor och skolor har man under de senaste åren utvecklat 

olika s.k. individanpassade arbetssätt, där barnen arbetar i en individuell takt efter en i förväg 

utarbetad planering. Det finns både för- och nackdelar med detta arbetssätt. De utmanande 

och utvecklande samtalen kring större frågor kan bli få och oväsentliga. Det finns en risk att 

läsandet och skrivandet blir till ”mekanisk uppgiftslösning” och risken blir större för elever i 

svårigheter (Sou:108, 1997, s. 264). 

 

Många bibliotek i Sverige har fått möjligheterna till att satsa extra och bygga ut vad som 

kallas Lärmiljö. Exempelvis började Högdalens bibliotek bygga upp Lärmiljö under 2003, 

syftet var ”att inspirera och rekrytera vuxna till studier, samt ge service till vuxenstuderande” 

(Ericsson, 2010, s.42). Lärmiljö erbjuder studieplatser, dataarbetsplatser, kurslitteratur och 

media, språkkurser, litteratur på andra språk, läxhjälp, IT-handledning, studiehandledning, 

information om utbildning, studielån, m.m. På Linköpings Stadsbibliotek har man satsat 

medel för att bygga upp ett dyslexicentrum. Där finns så klart bibliotekarier som kan bidra 

med information om bokval, men även två pedagoger och en psykolog anställd. ”Deras 

uppdrag är att serva lärare med kunskap om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, informera 

föräldrar och elever samt ge handledning” (Ericsson, 2010, s.42-43). 

 

Många folk- och skolbibliotek i Sverige utrustas med så kallade Äppelhyllor. De ska sprida 

kunskap om olika funktionshinder (Ericsson, 2010, s. 43). I dessa Äppelhyllor kan man finna 

ljudböcker, talböcker och lättlästa böcker, även punktskriftsböcker, böcker på teckenspråk och 

någon taktil bilderbok för och om barn med funktionshinder. 

 

Det är inte bara biblioteken utan även Bibliotekstjänsts Förlag har tagit initiativ för att 

underlätta livssituationen för de läs- och skrivsvaga genom att bidra till ökad förståelse för 

funktionshindret och hur man skapar läslust. Detta har skett genom att bl.a. ge ut handböcker, 

dels Läslust & Läslist år 2003 och Läslust & Läslist år 2005. Första initiativet till den 

förstnämnda boken togs av Barnboksinstitutet. Boken vänder sig till lärare som undervisa åk 
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4-9 samt de yrkesprogrammen, men innehåller även ett par kapitel för de yngre barnens 

läsutveckling och hur man tidigt kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. (Ericsson, 2010). 

 

Tpb (talboks- och punktskriftsbiblioteket) är en statlig myndighet som lyder under 

Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång 

till litteratur på medier som passar dem. På tpb.se kan man låna talböcker och 

punktskriftsböcker. En stor och viktig del i verksamheten är forskning och utveckling kring 

ny teknik för produktion och läsning. Ett särskilt uppdrag Tpb har är att ge 

högskolestuderande tillgång till anpassad studielitteratur . (http://www.tpb.se/om_tpb/). 

 

En metod många skolor använder sig av är ASL, Att skriva sig till läsning (2005), en metod 

framtagen av Arne Trageton. Denna metod användes inte bara i arbetet med dyslexi utan för 

alla elever i klass etta. Arbetet går ut på att eleverna använder endast skrivplattor, datorer och 

liknande i allt skrivande och när eleverna börjar tvåan börjar skrivandet med den traditionella 

pennan . Syftet med denna metod är att förbereda barnen för läsning och skrivning genom 

motorikträning istället för den traditionella bokstavsinlärningen med formning av bokstäver. 

Bokstavsinlärningen kommer genom skrivandet på det digitala medlet och samtal Trageton, 

2005). Det elever med läs- och skrivsvårigheter slipper i denna metod är tragglandet med 

bokstäver och stavning. Då det digitala hjälpmedlet hjälper till och svårighetsgraden i det de 

skriver går att anpassa för varje elev. 

 

Alternativa hjälpmedel 

I bloggen Logopeden i skolan skriver den legitimerade logopeden Johanna Kristensson om 
 

allt som har med språkinlärning, läs- och skrivsvårigheter och språkstörningar att göra. En flik 

på hennes blogg heter Alternativa verktyg. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig 

undervisningen krävs ibland alternativa hjälpmedel. Alternativa hjälpmedel innebär förenklat 

ett komplement till traditionella hjälpmedel och papper, penna och bok. Elever i behov av 

särskilt stöd ges möjligheterna genom alternativa hjälpmedel att uppnå målen i skolan, det 

ökar även självständigheten (logopedeniskolan.blogspot.se). 
 

 

Alternativa verktyg kan t.ex. vara talsyntes, Daisyspelare
1
, rättstavningsprogram, 

skannerpenna, digital kamera, diktafon, m.m. De tidsenliga alternativa verktygen bär man 

numera med sig vart man än går, t.ex. i en smartphone eller surfplatta. Idag finns det hur 
 

 
1 

Daisy-spelare spelar upp digitala talböcker som inte en vanlig CD-spelare kan. Man kan med hjälp av Daisy 

hoppa bland sidor och kapitel i boken, sätt bokmärken och återkomma dit nästa gång man lyssnar, även koppla 

till ett läsprogram och hänga med själv (http://www.tpb.se/ll/talbocker/daisy/). 

http://www.tpb.se/om_tpb/
http://www.tpb.se/ll/talbocker/daisy/
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många ”appar” som helst till en bråkdel av kostnaden som vissa program till datorer. I en 

telefon kan man ha med sig skanner, talsyntes, översättningsprogram, internet, Daisyspelare 

etc. istället för att vara beroende av ibland nästan obefintlig datortillgång i skolan. 

”Tillgängligheten blir verklig på riktigt” (logopedeniskolan.blogspot.se, Alternativa verktyg). 

Och dessa alternativa verktyg är inte bara för att underlätta för elever i skolan, de kan även 

användas i vardagen för vuxna personer. Få tidningen, boken, instruktionerna, recept, 

inköpslista m.m. uppläst, istället för att själv behöva skriva stödord från en t.ex. föreläsning 

spela in med en diktafon eller via en app i mobilen. Möjligheterna är oändliga för personer 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

 

2.5     Styrdokumenten 
 

I våra styrdokument står det tydligt att undervisningen ska ta hänsyn till varje elevs 

förutsättningar och behov, den ska utgå från elevernas bakgrunder och tidigare erfarenheter 

(Skolverket, 2011). Skolan ska vara likvärdig för varje elev men detta betyder inte att den ska 

se likadan ut överallt eller att skolans resurser fördelas lika, skolans ansvar är för de elever 

som av någon anledning har svårigheter att uppnå målen för sin utbildning. ”Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2011, s.8). 

 

Skolan ska främja lärande där eleverna stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 

2011, s. 9). En annan viktig del i skolans ansvar är att stimulera elevernas nyfikenhet, 

kreativitet och självförtroende och även att vilja pröva sina egna idéer och att lösa problem. 

Skolan ska se till att elever får pröva och utveckla olika uttrycksformer för kunskaper och 

uppleva känslor och stämningar (Skolverket, 2011, s.10). Detta för att varje elev ska få 

utveckla den metod som fungerar bäst för eleven i dess kunskapsinhämtning och 

erfarenhetsbildande. Skolans strävan ska vara att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 

elevernas bildning, kunskapsutveckling och tänkande. Varje elev har rätt att i skolan få känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att övervinna svårigheter och 

att göra framsteg (Skolverket, 2011, s.10). I styrdokumenten står det mycket tydligt att skolan 

ska ta hänsyn till elevers olikheter och förutsättningar och har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen (Skolverket, 2011). Ett steg till att 

förstärka elevernas självförtroende och självkänsla är att låta dem lyckas, se till att de har de 

medel som de behöver för att kunna uppnå sina mål(Skolverket, 2011, s. 10). 



Sofie Christiansson Karlstad universitet  

9 

 

 
 

Skolinspektionens granskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan 
 

I den här undersökningen har man granskat 21 skolor om hur de kartlägger barns läs- och 

skrivinlärning och hur elever med svårigheter stöttas och får hjälp i undervisningen. På många 

skolor görs inte de åtgärder som krävs och elever får inte den hjälp de behöver. Detta gynnar 

inte deras framtid och deras självkänsla blir lidande. 

 

De viktigaste resultaten i Skolinspektionens granskning var 
 

 

 Att uppmärksamma, kartlägga och utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Av de 21 

granskade skolorna var det 13 stycken som fokuserade vid kartläggningar och 

utredningar främst på den enskilde elevens styrkor och svårigheter. ”Råd och 

rekommendationer utifrån utredningarna får ett tydligt genomslag endast i hälften av 

verksamheterna” (www.skolinspektionen.se, 2011). 

Det är viktigt att kartläggningar och utredningar belyser förhållanden på individ-, 

grupp- och organisationsnivå, råd och rekommendationer behöver tas på större allvar. 

För att kartläggande/utredande personer och lärare ska förstå varandra bättre kan 

kompetensutveckling behövas. 

 I nästan samtliga av skolorna behövde anpassningen av undervisningen utvecklas (20 

av 21 skolor). Som en del av undervisningen användes alternativa verktyg bara i 

begränsad omfattning. I hälften av skolorna skedde anpassningar av undervisningen 

genom insatser utanför den ordinarie klassramen, istället för att ingå i den dagliga 

undervisningen (www.skolinspektionen.se, 2011.). 

Det fanns positiva exempel i granskningen där lärare anpassade undervisningen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men detta arbete genomsyrade inte den 

dagliga verksamheten. Därför bli möjligheterna för läsning, skrivning och samtal 

begränsade för elever med läs och skrivsvårigheter. Dessa undervisningsanpassningar 

vid läs- och skrivsvårigheter ska ingå i den dagliga ämnesundervisningen och då i 

första hand i den ordinarie klassrumsramen framhåller Skolinspektionen 

(www.skolinspektionen.se, 2011). 

 Särskilt stöd. I 8 av 21 skolor fick eleverna särskilt stöd endast i några ämnen. I 10 

skolor gavs stödet utanför den ordinarie undervisningen, trots att stöd enligt läroplanen 

ska ges i första hand inom den ordinarie klassramen. I 16 av skolorna har de 

åtgärdsprogram som utarbetats haft bristande kvalitet (www.skolinspektionen.se, 

2011). 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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 Lärarnas behov av kompetensutveckling. För att lärarna i alla årskurser ska kunna 

möta elever med läs- och skrivutveckling/dyslexi behövde 16 av 21 skolor få ökad 

tillgång till kompetensutveckling inom detta område (www.skolinspektionen.se, 

2011). 
 

 Att följa upp måluppfyllelsen för elever. 14 skolor behövde utveckla arbetet med att 

följa upp och utvärdera måluppfyllelsen för alla elever (www.skolinspektionen.se, 

2011). 
 

 

Det är ett faktum att lärare i alla årskurser behöver kompetens för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter och för att på ett fungerande sätt anpassa undervisningen. I de skolor där 

Skolinspektionens granskning ägde rum fanns det lärare som bedrev en reflekterande och 

utvecklande undervisning. Det behövs således ett system för att ta vara på dessa lärares 

kompetens och kunskap, något som utvecklar skolans verksamhet. 

 

I 20 av de 21 skolor som granskades behövde undervisningsanpassningen utvecklas så det 

ingår i den dagliga ämnesundervisningen. Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöver 

få möjlighet att utveckla läslust och ”möta olika läsutmaningar, arbeta med olika typer av 

texter och samtala om texter med olika personer och i olika sammanhang” 

(www.skolinspektionen.se, 2011). De behöver också få mer tid och möjligheter att få redovisa 

sina kunskaper på alternativa sätt såsom digitalt hjälpmedel vid skrivning då de snabbare och 

lättare kan få ner sina tankar i skrift, och då också använda de datorprogram som finns för att 

hjälpa till i skrivningen. 

 

Skolinspektionens granskning väcker många frågor. Men även på andra skolor, utöver de som 

omfattades av granskningen, kan ta användning av resultatet. Skolhuvudmän och rektorer på 

alla skolor kan/bör kolla över hur den egna verksamheten förmår möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter och se hur kompetensen ser ut hos lärarna (www.skolinspektionen.se, 2011). 

 

I detta arbete kommer det klart fram att skolor och deras personal behöver 

kompetensutveckling och få stöd för hur de ska arbeta för att kunna hjälpa och stödja elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Skolinspektionens granskning har klart och tydligt visat att 

skolorna inte vet hur de ska hjälpa eleverna eller personalen på skolan. På några av dessa 

skolor fanns lärare som hade en fungerande och utvecklande undervisning men alla behöver 

kunna ta del av deras kunskaper och arbetssätt. Därifrån kan kompetensen ta sig till runt till 

många fler skolor där lärare inte fått till en fungerande undervisning än. På vissa skolor kunde 

man se att den kunskap som fanns på skolan behövde komma ut till fler lärare och dessa 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/


Sofie Christiansson Karlstad universitet  

11 

 

 
 

behövde ha stöd i hur de skulle använda materialet och metoderna på rätt sätt 
 

(www.skolinspektionen.se, 2011). 
 

 

Kort sagt, skolorna behöver mer kunskap och kompetens. Inte minst är det viktigt att dessa tas 

tillvara. 

 

 

3   Metod 
 
 

3.1      Val av metod 
 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer i enlighet med Kvale (2009) och Patel & Davidsson (2011). 

 
Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på 

”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala 

analysmetoder av textmaterialet (Patel & Davidsson, 2011, s. 13-14). 
 

De intervjuade är elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom dessa kan ge en närmre 

inblick i hur det känns att ha svårigheter med att läsa och skriva. Jag ville veta hur de själva 

ser på sina svårigheter, om de anser sig få stöd och hjälp från skolan och hur de hittar sätt att 

klara av studierna. Syftet med forskningsintervjuer är att förstå ämnen från den intervjuades 

levda vardagsvärld ur dess eget perspektiv (Kvale, 2009). 

 

3.2        Urval 
 

Jag ville veta hur eleverna själva uppfattar sina situationer och hur det har gått och går för 

dem i skolan. Därför valde jag två elever som går på högstadiet respektive gymnasiet. 

Anledningen till att jag valde äldre elever var för att jag ville veta hela processen från när de 

fick sina diagnoser och till där de är nu och hur de tas emot på högstadiet respektive 

gymnasiet. Då båda informanterna var under 18 så talade jag naturligtvis med föräldrarna före 

och förklarade mitt syfte och hur frågorna skulle komma att vara. 

 

I min kommun så finns det ett resurscentrum, för föräldrar och lärare med barn/ungdomar i 

åldrarna 1-20 i behov av särskilt stöd. Där valde jag att intervjua en logoped för att ta reda på 

hur en utredning går till och vad de gör för att hjälpa och stödja skola och deras pedagoger. 

 

3.3      Genomförandet 
 

Intervjuerna gjordes på platser som känns avslappnade och trygga för intervjupersonerna, de 

ska där känna att man kan tala öppet om sina upplevelser och känslor. Platsen borde ha en 

balans mellan den kognitiva kunskapsproduktionen och den mänskliga interaktionen (Kvale, 

http://www.skolinspektionen.se/
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2009). Den första intervjun med gymnasieeleven gjordes hemma i elevens kök utan 

inspelning och vi satt och pratade om dennes tidigare upplevelser av sina svårigheter och 

skolgång. Den andra intervjun med högstadieeleven gjordes i dennes eget rum och den 

spelades in, jag förklarade noga innan vi började att inspelningen endast var för mitt eget 

arbete och dokumentationen av vad som sades och att ingen annan skulle ta del av det. 

 

Inför intervjun med logopederna kontaktade jag dem via mail för att boka ett möte med dem, 

problemet var att de hade väldigt mycket att göra och kunde inte träffa mig förrän den 7 

januari 2013. Därför föreslogs det istället att de svarade via mail så löstes problemet för alla. 

Nackdelar med att göra intervju endast via mailkontakt är att man inte får möjligheter till att 

ställa följdfrågor, om sådana uppstår, direkt och svaren kanske blir andra än vad man 

förväntar sig. Det blir väldigt formellt och inte lika personligt när man inte ser eller hör 

personen man intervjuar, även detta kan påverka resultatet. Det djup man eftersträvar i en 

kvalitativ forskningsintervju försvinner och istället blir ett fråga-svar-perspektiv som kvarstår. 

Som det står i Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale och Svend Brinkmann: 

”… intervjuaren och intervjupersonen konstruerar kunskap tillsammans” (Kvale & 
 

Brinkmann, 2009), s.34). 
 

 

3.4      Bearbetning 
 

I sammanställningen av intervjuerna med elever med dyslexi transkriberades och lades de två 

ihop för att kunna jämföra deras svar och för att ge det en litterär form, då blir det lättare att 

förmedla meningen i intervjupersonernas berättelser (Kvale, 2009). 

 

Intervjun med logopederna bearbetades inte mer än att deras svar kopierades in i efter 

frågorna. Svaren jag fick behövde inte bearbetas då de redan kändes konkreta och 

lättförståeliga. 

 

 

4   Resultat 
 
 

4.1     Sammanställning av intervjuerna 
 

 

Intervju med elever 
 

I denna intervju namnger jag eleverna med falska namn för att skapa en personlig känsla i 

texten och för att inte avslöja deras identiteter. Vi kan kalla dem Ester (gymnasieeleven) och 

Klara (högstadieeleven). 
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Både Ester och Klara fick reda på sina läs- och skrivsvårigheter i fjärde klass, det var deras 

respektive klasslärare som misstänkte någon form av hinder för bådas deras läsnig. Ester läste 

hackigt och tyckte läsningen var jobbig, extra svårt var det med långa ord. Klara läste 

långsamt och fick då komma till specialläraren för avkodning. 

 

Eleverna tyckte att det var jobbigt innan de fick reda på att de fick ord på varför det gick så 

långsamt och att det var så jobbig med läsningen. De tyckte att det var tråkigt att det skulle 

vara så svårt att ta sig igenom läsningen. Men efteråt vände det för Ester, hon fick mer hjälp 

än tidigare, t.ex. fick hon inläst instruktioner. Hon fick även träffa specialpedagog när hon 

börjat på högstadiet och fick extra hjälp med läsningen för att klara skolarbeten. Men för 

Klara var det inte mycket skillnad, det känns som att lärarna inte tar hänsyn till hennes läs- 

och skrivsvårigheter. Exempelvis i engelskan har inte läraren överseende för att Klara har 

svårt för orden och texten och får då inte den hjälp hon behöver för att klara t.ex. 

grammatikproven och döms hårdare än vad som behövs. Och detta känns väldigt jobbigt att 

aldrig få bra poäng! 

 

Ester och Klaras läs- och skrivsvårigheter är snarlika i sitt yttrande. Ester gissade sig till vad 

som stod, det gjorde det lättare att ta sig genom texten men det blev samtidigt svårare att 

förstå innehållet då det blir fel istället. Svårigheterna för Klara låg i att det gick långsamt och 

att det var svårt att få ihop ordens språkljud. 

 

I båda Esters och Klaras skola så känner nästan alla lärare till elevernas läs- och 

skrivsvårigheter, i Klaras fall så tror hon att bara lärarna i de praktiska ämnena som inte 

känner till hennes svårigheter. Men då eftersom de är praktiska så är det inte väsentligt att 

dessa känner till läs- och skrivsvårigheterna om inte teori och läsning kommer in i ämnet. 

 

I Esters fall så tar lärarna hänsyn till hennes dyslexi, hon får extra hjälp i de flesta ämnen. I 

engelska t.ex. får hon ett skrivprogram på datorn som hjälper med skrivningen. Lärarna 

försöker på många olika sätt. Men Klara får inte mycket hjälp eller stöd. Hennes mentorer 

(två stycken) gör så gott de kan men de andra verkar blunda. 

 

I sådana fall som Klara, där de inte får någon hjälp för att ta sig igenom läsningen och knäcka 

koden för läsning, behöver elever skapa sig andra metoder för att det lättare ska gå framåt och 

för att underlätta för sig. Därför kände jag att det var en viktig fråga för mig att ställa för att 

förstå. Ester svarade att hon frågar mycket om t.ex. svåra ord eller instruktioner som är svåra 

att förstå. I läsningen försöker hon fokusera på den rad som ska läsas, i början höll hon ett 
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papper på texter nedanför men inte längre. Klara svarade att hon lyssnar, hon berättade som 

ett exempel att hon hade lyssnat på ett band och hängt med i en bok om världens länder och 

sedan gjort ett litet test för att se hur många hon kom ihåg. Hon fick väldigt bra resultat. Hon 

har en Daisy-spelare där hon kan lyssna på alla möjliga sorters böcker och litteratur, men som 

inte användes. 

 

Ester tycker att det känns tryggt att prata om det med sina lärare och att de vet om det och 

förstår. Klara pratar inte särskilt med sina lärare om det, hon frågar om hon behöver hjälp men 

annars pratar hon inte om det. Men så blir det väl om man inte litar på att lärarna förstår eller 

vill veta om det anser Klara. På frågan om klasskamrater känner till informanternas 

svårigheter gavs olika svar. I Esters klass känner alla till hennes svårigheter. Ester är inte 

ensam med att ha dyslexi så det känns tryggt att prata om det i klassen. Klara vet inte om 

hennes klasskamrater känner till det, det är jobbigt att prata om det. De ser att hon har dator 

men det är ingen som frågar. 

 

Den sista frågan jag ställer till de två eleverna är om de känner att de får det stöd och hjälp de 

behöver för att uppnå målen. Klara svarade ett säkert nej på frågan, och av ovanstående svar i 

tidigare frågor att döma så ser det ut att vara en ensam kamp. Men för Ester ser framtiden 

ljusare ut, hon säger att det är svårt med tanke på hennes läs- och skrivsvårigheter men 

kämpar på för att klara det. För att citera hennes sista mening: ”Ska ge fan på att klara det!”. 

 

Intervju med logopeder om dyslexiutredning 
 

Hur går diagnosticeringen till? 
 

 

Eleven kommer till oss på […] under ca 4 timmar (uppdelat på två tillfällen) för en läs- och 

skrivutredning. Utredningen består av test som prövar ordförståelse, språkförståelse, 

ordförråd, avkodning, läsförståelse, fonologisk förmåga, stavning och skriftlig formulering 

samt i liten utsträckning minne. 

 

Vad använder man dyslexidiagnosen till? 
 

 

Diagnosen i sig är inte viktig för de insatser eleven får i skolan, i […] är man berättigad till 

hjälpmedel utifrån de behov man har, inte utifrån diagnos. Skolan ska också ge adekvat stöd 

utifrån behov, ej diagnos - i enlighet med skollagen. I […] kommun har alla elever fri tillgång 

till alternativa läs- och skrivverktyg så som Stava Rex, Spell Right och ViTal. 

Diagnosticering är inte målet med utredningen utan kartläggningen görs för att man ska få en 
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god bild av elevens starka och svaga sidor och kunna ge förslag på lämpliga åtgärder till 

skolan. 

 

Hur påverkar diagnosen barnet/ungdomen? Positivt eller negativt? 
 

 

Detta undersöks inte men upplevelsen är att de flesta elever blir lättade över diagnosen och att 

utredningen i de flesta fall leder till ökad självkännedom där eleverna också kan se sina 

styrkor. 

 

När diagnosen ställts, har du som logoped skyldighet att rådgiva om fortsatt hjälp till eleven? 
 

 

I vår verksamhet ingår alltid rådgivning och handledning till skolans personal. Det kan se 

annorlunda ut på olika håll i landet, beroende på om man utreds inom landstinget eller i 

kommunen, men de allra flesta ger råd kring lämpliga insatser. 

 

 

5   Diskussion 
 

Genom att ge eleverna möjligheter att läsa och skriva ofta bidrar det till större möjligheter för 

alla barn att lära sig skriva och läsa. Inte bara genom att presentera möjligheterna utan också 

göra lärandet lustfyllt för att få eleverna till att söka sig till skrivning och läsning. 

 

I boken En kamp om kunskap av Seija och Maria Wellros beskriver författarna i första kapitlet 

om hur Maria kunde ligga i sin säng på kvällarna och gråta i oförståelse till varför hon alltid 

är ”sämst i klassen” eller varför hon är ”dum i huvet”. Oförståelse för varför det där SO- 

provet inte lyckades trots kvällar med näsan i böckerna (2011). Det är svåra frågor som 

många föräldrar får men inte kan svara på. 

 

Man kan ju fråga hur det kommer sig att så många elever känner på det viset, och jag tror att 

det handlar mycket om att man inte vågar prata om det och att man då känner skam och 

pinsamhet över att man inte är som alla andra, att man känner sig korkad. Har man dyslexi 

betyder inte det att man är mindre begåvad eller intelligent än personerna runt om dem. Men 

det kan vara så att man har sina begåvningar åt olika håll. Fast då kommer problemet att om 

man inte pratar om det så kommer de där känslorna om att känna sig mindre begåvade eller 

intelligent. 

 

Om man jämför Klaras svar i intervjun och svaren från logopeden kan man se att hjälpen 

brister på något håll. Logopeden berättade att efter genomgången utredning om läs- och 

skrivsvårigheter hos en elev ger resurscentrum rådgivning och handledning till skolans 
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personal. Man kan då fråga hur det kommer sig att elever, som t.ex. Klara, inte känner att de 

har det stöd de behöver? 

 

Kunskapen om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter har inte kommit ända fram dit den borde 

än, och fortfarande sitter gamla tankar och åsikter kvar. Det kan även vara så att elever i 

dagens skola inte känner till vad läs- och skrivsvårigheter innebär, däraför tror de att man är 

”dum” när man t.ex. har svårt att läsa eller skriva. Som det står i Martin Ingvars bok En liten 

bok om dyslexi 

 
Tidigare var det ofta att barn med läs- och skrivsvårigheter ansågs ”dumma” och lämnades i 

skolan åt sitt öde. Mobbning och social isolering har lagt sten på bördan för många. Barn är 

ju som bekant inte nådiga mot dem som avviker från normen” (Ingvar, 2008, s.20). 
 

Och det var detta som Klara, högstadieeleven, kände om sin roll i klassen och som person. 

Ingen frågar och ingen försöker engagera sig för att hon kanske hade velat ha hjälp. Genom 

att inte låtsas om det förlikar man sig med att man/någon är avvikande från vad som anses 

”normalt”. 
 

 

Styrdokumenten beskriver väldigt tydligt hur man ska arbeta i skolan för att hjälpa eleverna 

med sina svårigheter. Det jag har upptäckt efter att ha läst litteraturen och genomfört 

undersökningen är att många lärare inte har tillräckliga kunskaper för att kunna stödja elever. 

De har inte tillräckliga kunskaper och de får inte det stöd och utbildning som krävs och de 

känner sig osäkra på huruvida skolan ger det stöd som krävs till eleverna. Många skolor 

saknar en tydlig plan på hur man förebygger och stödjer läs- och skrivsvårigheter, detta trots 

att våra styrdokument tydligt beskriver vad skolan behöver göra för barnen. Frågan är således 

om skolans personal inte vet hur åtgärder och stöd ska genomföras i praktiken, eventuell om 

allmän resursbrist eller tidsbrist råder. 

 

Arbetet med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter måste börja så långt upp som i 

skolledningen, för att skolan ska ha det rätta stödet och för att lärarna ska ha den kunskap de 

behöver så måste skolpolitiker kanske öppna ögonen för hur det ser ut i skolan och försöka 

ändra. Seija Wellros (2011) skriver väldigt träffsäkert i sin bok En kamp om kunskap om hur 

hon hade velat se att de såg ut. Det är en tanke från en mamma som har en oförstående och 

ledsen tonårsflicka, och det har hon nog gemensamt med många föräldrar till barn och unga 

med läs- och skrivsvårigheter, att själv försöka tänka ut lösningar till sitt barns problem. 

Wellros skriver att Gud borde bota blindheten hos skolpolitiker och andra makthavare så att 

de sedan är i stånd att tilldela resurser för forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete. De 

hinner inte undsätta dagens unga med svårigheter, t.ex. Wellros egen dotter Maria. Men det 
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skulle hjälpa framtida skolmyndigheter att hålla fast vid skollagens önskan om en skola för 

alla (Wellros, 2011, s.19). 

 

Föräldrar beskyller sig själva och tror att det är de själva som gjort något för att orsaka dessa 

svårigheter, men så är ju inte fallet. Men då står det i styrdokumenten att rektorn har ett 

ansvar för att upprätta kontakt mellan skola och hem om det uppstår problem och svårigheter 

för elev (Skolverket, 2011). Kontakten ska användas för att båda parterna ska veta om vad 

som försiggår i skolan och hur det går för eleven att klara av skolans mål. 

 

Det är viktigt att man som lärare i skolan uppmärksammar om man misstänker någon form av 

svårighet hos någon elev (Skolverket, 2011), hålla ögonen öppna och försöker hjälpa eleven 

så mycket man kan för att svårigheterna inte ska få ta överhanden och känslan av utanförskap 

eller dumhet smyger sig på.  Dessa ska samarbeta för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande (Skolverket, 2011). För att kunna skapa en god lärmiljö krävs det att 

alla är ombord, lärare, rektorer och elever. Jag tror att det är viktigt att prata med hela klassen 

om vilka svårigheter man kan tänkas ha för att kunna skapa en förståelse för att alla inte har 

det lätt och att det finns extra hjälp att få om man har svårt för något. Annars kommer det 

alltid att finnas de som, av oförståelse, kommer påpeka och ifrågasätta en lärares arbete med 

de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Detta kommer att försvåra arbetet något som inte 

gynnar eleverna med svårigheter. 
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Bilagor 
 

 

Intervju med elev som har dyslexi 
 
 
 
 

1.   Hur fick du reda på att du har läs- och skrivsvårigheter? 
 

Vilken årskurs? 
 

 
 

2.   Hur upplevde du din skolgång innan du fick reda på att du har läs- och 

skrivsvårigheter? 

 
 

3.   Hur upplevde du din skolgång efter du fick reda på att du har läs- och 

skrivsvårigheter? 

Bättre/sämre, lättare/svårare. 
 

 
 

4.   Hur yttrar sig dina läs- och skrivsvårigheter? 
 

 
 

5.   Vad tror du att dina lärare känner till om dina läs- och skrivsvårigheter? 
 

Vad beror det på? 
 

 
 

6.   Tycker du att dina lärare tar hänsyn till dina läs- och skrivsvårigheter? 
 

På vilket sätt? 
 

 
 

7.   Hur tycker du att du lär dig bäst? 
 

 
 

8.   Pratar du med dina lärare om dina läs- och skrivsvårigheter? 
 

Känns det bättre? – Varför inte? 
 

 
 

9.   Hur känner du för att uppnå målen? Känns det lätt eller svårt? 
 

 
 

10. Vet dina klasskamrater om dina läs- och skrivsvårigheter? 


