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Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad som ligger till grund för de åtgärder man 
som pedagog väljer för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Studien har även syftat 
till att ta reda på om man som pedagog resonerar annorlunda vid val av åtgärder beroende på 
om en elev har diagnosen dyslexi eller ej. Forskningen har bedrivits med kvalitativa metoder 
där data har samlats in via intervjuer av pedagoger och specialpedagoger. Det vi kommit fram 
till är att det finns ett antal relativt tydliga tecken som man bör vara observant på för att kunna 
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framkommit att en diagnos inte har någon betydelse vid val av åtgärder som pedagoger 
använde. Som pedagog tar man hänsyn till de specifika symtom som finns hos en individ, 
oavsett om det finns en diagnos eller inte. 
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1. INLEDNING 
Det informationssamhälle vi lever i idag präglas av goda kunskaper i att hantera skriftspråket. 
Sandström Kjellin (2002) skriver så är skolans viktigaste uppgift att lära barnen att läsa och 
skriva.  
 
Stadler (1994) skriver att förmågan att kunna läsa och skriva är något som för de flesta ses 
som en självklarhet. Denna uppfattning leder i många fall till att personer med läs- och 
skrivsvårigheter ofta möter en oförstående omgivning som har uppfattningen att en person 
med läs- och skrivsvårigheter är mindre begåvad än personer med en väl fungerade förmåga 
att läsa och skriva. Denna uppfattning är dock något som uppstått utan giltiga skäl.  
 
Druid Glentow (2006) menar att en av skolans uppgifter är att organisera verksamheten så att 
det väcks lust att lära och nyfikenhet hos eleverna. En elev som blir medveten om sin 
kompetens, sina goda sidor blir allt mer motiverad att fortsätta lära och utvecklas. 
 
Man kan läsa i Myrberg & Lange (2005) att det är en förutsättning att lärarna har rätt 
utbildning och kompetenser för att kunna hjälpa och stötta eleverna i sitt arbeta. Detta blir än 
viktigare för elever i behov av särskilt stöd, till exempel barn med läs- och skrivsvårigheter. 
 
I Svenska Dyslexiföreningen (2006) kan man läsa följande: 
 

Basen för en lyckad skolgång är läskunnighet. Det ska därför vara skolans mest 
primära mål att se till att alla elever under skolår 1-3 erövrar denna färdighet och 
elever med läs- och skrivsvårigheter ges en strukturerad undervisning och 
möjlighet till kompensatoriska insatser. (sid 2.) 

 
Uppfattningar gällande elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan är att det inte är alla 
elever som får den hjälp de har rätt till och är i behov av.   
 
I massmedia framgår det ofta att barn som får en dyslexidiagnos får tillgång till andra åtgärder 
än elever med allmänna läs- och skrivsvårigheter. Detta resulterar ofta i att föräldrar anser att 
skolan inte gör tillräckligt för att hjälpa dessa barn som inte har en dyslexidiagnos. Vi undrar 
om denna uppfattning överrensstämmer med verkligheten. Vår undran är om en 
dyslexidiagnos har betydelse för de åtgärder man vidtar i skolan. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med arbetet är att ta reda på vad som ligger till grund för de åtgärder som pedagoger 
väljer att vidta för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Vi vill också lyfta fram 
om man resonerar annorlunda i samband med åtgärder för eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter om de har en diagnos eller ej.  
Vi kommer att använda oss av fyra huvudfrågor 
 

• Hur karaktäriserar och identifierar pedagoger läs- och skrivsvårigheter?  
• Vilka åtgärder använder man för att hjälpa en elev som uppvisar läs- och 

skrivsvårigheter? 
• Hur skiljer sig åtgärderna åt i skolan beroende på om en elev med läs- och 

skrivsvårigheter har en dyslexidiagnos eller ej? 
• Hur uppfattar pedagogerna i skolan behovet av en dyslexidiagnostisering när eleven 

har läs- och skrivsvårigheter? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
Dispositionen av denna uppsats ser ut som följer. Efter inledningskapitlet redovisas kapitel 2, 
litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att dela in 
litteraturgenomgången under olika rubriker. I kapitel 3 redovisas metoder. Här redogör vi för 
hur vi har gått till väga för att genomföra denna studie. Därefter presenteras resultatet i kapitel 
4 och i kapitel 5 analysen. Som avslutande del i uppsatsen finns kapitel 6, diskussion och 
slutsatser, där forskningsfrågor som vi anser relevanta att arbeta vidare med presenteras. 
 

2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
Litteraturgenomgången visar att det finns olika perspektiv på läs- och skrivsvårigheter. Grovt 
sett kan vi urskilja två perspektiv. Det ena är det medicinsktbiologiska synsättet och det andra 
är det sociala synsättet. Andra benämningar på perspektiv är de Sandström Kjellin (2002) 
nämner som omgivningsinriktade och individinriktat. Litteraturgenomgången har visat att 
forskningen är omfattande och vi har därför valt att studera vissa aspekter inom området 
närmare. Dessa är innebörd, identifiering, diagnostisering och åtgärder av dyslexi. När det 
gäller åtgärder har vi valt att fokusera på åtgärder för elever som redan har svårigheter, vi 
nämner endast kort om förebyggande åtgärder. Vi har upptäckt att det finns mycket forskning 
som pekar på individinriktade aspekter. Detta märks genom att Høien & Lundberg (1999), två 
framträdande forskare inom området, tar upp mycket om biologiska aspekter när det gäller 
läs- och skrivsvårigheter. I litteraturgenomgången anknyter vi mycket till dessa författare 
eftersom de är betydelsefulla gestalter inom fältet. 

2.1 Skolans styrdokument 
Det är viktigt att beakta vad skolans styrdokument för fram om betydelsen av att ge stöd och 
hjälp till elever i skolan. Vi kan läsa om detta i styrdokumenten för lärare, i detta fall Lpo 94. 
 

    Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. (s.4) 

 
Stadler (1994) menar att det är många elever som inte blir förstådda och därmed inte får den 
hjälp de behöver. Detta trots att det står i styrdokumenten att elever i behov av särskilt stöd 
har rätt till den hjälp de behöver. Stadler menar att detta problem inte beror på någon brist i 
läroplanerna utan snarare på att pedagogerna inte har fått en användbar utbildning om dessa 
problem.  
 
Vidare kan man läsa att alla pedagoger i skolan ska se till att alla elever får hjälp utefter sina 
egna förutsättningar. Som pedagog i skolan ska man se till att främja utvecklingen och 
kunskapsinhämtandet även för elever i behov av särskilt stöd. 
 
Med styrdokumenten som utgångspunkt framgår det att varje pedagogs uppgift är att ta reda 
på vilka olika behov och förutsättningar eleverna har. För att ha möjlighet att göra detta krävs 
grundläggande kunskaper om de särskilda behov en individ kan ha på grund av olika 
förutsättningar.  
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2.2 Innebörd av läs- och skrivsvårigheter och dysle xi 
Vi redovisar under detta kapitel innebörden som definitioner, orsaker, identifiering och 
kännetecken på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. I vissa fall använder vi begreppet 
dyslexi, då författarna gör så men det handlar ytterst om läs- och skrivsvårigheter. Litteraturen 
är inte helt tydlig i detta avseende. 

2.2.1 Definitioner 
Sundbaum & Wallstén (2006) skriver att det ännu inte finns någon definition av dyslexi som 
är helt internationellt accepterad. Det har under årens lopp funnits olika definitioner på 
begreppet dyslexi. Zetterqvist-Nelson (2003) skriver att ett annat begrepp för dyslexi är 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Benämningen specifika svårigheter innebär att läs- och 
skrivsvårigheterna ej kan relateras till faktorer som är sociala, psykologiska eller pedagogiska. 
Zetterqvist-Nelson (2003) hävdar att den nutida forskningen om dyslexi vill förorda termen 
dyslexi då man menar att uttrycket läs- och skrivsvårigheter kan förknippas med ett inaktuellt 
synsätt när det gäller orsakerna till läs- och skrivproblem. En ännu äldre benämning på 
svårigheterna är ordblindhet. Detta uttryck har övergetts bland annat på grund av att det 
felaktigt förknippades med blindhet.  
 
Høien & Lundberg (1999) har en definition av dyslexi som kortfattat lyder: ”Dyslexi är en 
ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska 
systemet.” (sid. 21)  
 
Som Zetterqvist-Nelson (2003) skriver pågår det en ständig diskussion om definitionen av 
dyslexi. Detta dels med anledning av att det ännu inte finns någon fastställd orsak till dyslexi.  
 
År 2002 formulerade The International Dyslexia Association en definition av dyslexi som 
lyder: 
 

      Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 
Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 
ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 
svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor 
och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser 
kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, 
vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. (Hämtat 
från www.ki.se/dyslexi 070118 

 
I det närmaste innebär detta att dyslexi i denna studie definieras likt Høien & Lundbergs  
definiton. 

2.2.2 Att kunna läsa 
Høien & Lundberg (1999) skriver att läsning innebär att kunna avkoda en text. Färdigheter i 
ordavkodning byggs upp under en tid för att senare bli automatiserad och mer resurser kan då 
avsättas till förståelse av texten. För att nå god läsfärdighet krävs ett nära samband mellan 
avkodning och läsförståelse, de hävdar att det är en förutsättning att ordavkodningen 
automatiseras för att få god läsfärdighet och läsförståelse. Høien & Lundberg menar att 
personer med dyslexi har svårigheter med ordavkodningen. Enligt Høien & Lundberg finns 
det två olika avkodningsstrategier när det gäller att avkoda ett enstaka ord, den ena är den 
fonologiska strategin och den andra är den ortografiska strategin. Om ordet däremot 
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uppträder i ett sammanhang kan läsaren under avkodningsprocessen också använda de 
semantiska, syntaktiska och pragmatiska stödjepunkter som texten har att ge.  
Høien & Lundberg (1992) skriver att den fonologiska strategin har sitt utgångsläge i mindre 
orddelar, till exempel enskilda bokstäver, stavelser och/eller morfem. Dessa 
betydelseskiljande bokstavsdelar kodas först om fonologiskt och sedan kopplas de 
fonologiska delarna samman till en helhet som i sin tur läggs till grund för ordavkodningen. 
Genom den ortografiska strategin går läsaren direkt från ordets synliga representationsform 
till dess betydelse och uttal, vilket gör det möjligt för läsaren att koda orden direkt. 
Förutsättningen för ortografisk läsning är att läsaren har sett ordet vid tidigare tillfällen och 
skapat en inre bild av ordet i långtidsminnet. I den ortografiska lässtrategin är det en 
förutsättning att läsaren har en bokstavskännedom. 
 
Høien & Lundberg beskriver även att det finns en strategi som är en blandning av de två 
tidigare strategierna, denna kallas analogstrategi. De framhäver dock att det är de ortografiska 
kunskaperna som betyder mest när det gäller att åstadkomma ett felfritt avkodningsresultat. 

2.2.3 Identifiering och kännetecken  
Litteraturgenomgången visar att det inte är helt självklart hur man kan identifiera läs- och 
skrivsvårigheter. 

Identifiering 
Som pedagog är man den person runt en elev som har goda möjligheter att identifiera läs- och 
skrivsvårigheter men som pedagog kan man dock inte ställa diagnosen dyslexi. Där behövs 
det utbildade logopeder för att avgöra om det är dyslexi eller andra typer av läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Genom att använda sig av så kallade screeningtester, prov som administreras på gruppnivå, 
har man möjlighet att identifiera elever som ligger inom ramen för läs- och skrivsvårigheter, 
oavsett om de beror på dyslexi eller inte. Dessa tester är tänkta att användas som pedagogiska 
verktyg för att få en ökad inblick i elevers färdigheter och på så sett ger testen även en 
möjlighet att identifiera elever i riskzonen. Myrberg & Lange (2005) skriver att det inte är 
tillräckligt att förlita sig på ett enda testresultat för att avgöra om en elev har dyslexi eller läs- 
och skrivsvårigheter som uppkommit på grund av bristande pedagogiska eller sociala 
förutsättningar. Flertalet forskare talar för att man bör genomföra flera test där man då kan 
använda det första testet till att ställa hypoteser medan ytterligare test leder till fördjupade 
analyser. Myrberg & Lange skriver att det finns ett behov av att komplettera enskilda 
testresultat med standardiserade test. Ett av dessa tester i Sverige är ordkedjetester som för år 
2 och år 3 behandlar menings- och läsförståelse. 
 
För en mer detaljerad genomgång av kartläggningsinstrument samt hur en dyslexiutredning 
går till se bilaga 4. 
 
CG & Lindell (1996) framhåller att det är svårt att identifiera barn med dyslexi under de 
första skolåren om inte svårigheterna är mycket svåra. De skriver att man dock kan vara extra 
uppmärksam på om barnet uppvisar tecken som kan vara symtom till dyslexi men påvisar att 
det inte alls behöver handla om dyslexi. Dessa tecken kan vara i form av att barnet:  
 

• Tycker att skolan är tråkig och har inte viljan att ens försöka läsa och skriva 
• Har svårigheter med att lyssna, hålla reda på saker och ting, lära sig klockan samt att 

skilja på höger och vänster 
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• Har svårt med nya okända ord 
• Blir bråkig i skolan eller drar sig undan – är tyst och vill inte synas 

 
Vidare påvisar CG & Lindell att när man talar om dyslexi och dess symtom bör man ha i 
åtanke att alla med dyslexi inte visar upp samma symtom. Vidare hävdar Stadler (1994) att 
eftersom man ännu inte fastställt någon direkt orsak till dyslexi får man grunda delar av en 
diagnostisering på tidigare erfarenheter och fallbeskrivningar. Stadler menar att det inte finns 
några yttre kännetecken som visar på att en person har dyslexi. Det är först när vissa 
kännetecken uppträder tillsammans som man kan ta steget mot att ställa en dyslexidiagnos. 

Kännetecken 
Stadler (1994) skriver att ett tydligt tecken på läs- och skrivsvårigheter att man har svårigheter 
med att relatera de talade orden till de skrivna orden. Beroende på grad av dyslexi kan 
svårigheterna omfatta både läsning och skrivning eller enbart skriftlig formulering och 
stavning. Vidare skriver Stadler att det inte finns några exakta mått för att säga vilken grad av 
dyslexi en person har. Detta beror till viss del på att det inte finns några mätinstrument som 
kan påvisa att svårigheterna beror på dyslexi eller till exempel bristande träning eller 
undervisning. 
 
Kännetecken som kan visa sig vid läs- och skrivsvårigheter som Stadler nämner är följande: 

• Läser långsamt 
• Läser trevande och hackigt 
• Läser alltför fort och gissar 
• Stannar upp och läser om 
• Utelämnar eller läser fel på småord och ändelser 
• Gör tillägg ex. helt – helst 
• Slänger om bokstäver 
• Vänder hela ord mos-som 

 
Även Sundbaum & Wallstén (2006 s. 41) nämner olika kännetecken hos en person med läs- 
och skrivsvårigheter. 

• Försenad språkutveckling 
• Inget intresse att leka med bokstäver och ord (visar sig vid fem-sexårsåldern) 
• Svårt att känna igen ord och det går trögt att läsa 
• Svårigheter med stavning; (kännetecknande för vuxna med dyslexi) 
• Svårigheter med konsonanterna b-p och d-t 
• Problem med arbetsminnet; vilket försvårar avläsningen av långa ord men även att 

förstå sammanhang i texter. 
• Om dyslexi finns i släkten finns det på grund av ärftliga faktorer anledning att vara 

extra observant på typiska kännetecken för dyslexi. 
 
Ytterligare tecken på att ett barn kan ha läs- och skrivsvårigheter, är enligt Sundbaum & 
Wallstén att barnet undviker att läsa och att det gissar många ord vid läsning. Även ett dåligt 
självförtroende redan i de tidiga skolåren är typiskt för barn med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Høien & Lundberg (1992) menar att det inte tar lång tid innan man märker att det finns stora 
olikheter hos personer med dyslexi när det gäller läsning och rättskrivning. De förklarar att för 
vissa som har dyslexi är det stora problem vad gäller att ta sig igenom en text medan andra 
hastar iväg i ett högt tempo med många gissningar. Detta visar att personer med dyslexi inte 
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är en homogen grupp. Høien & Lundberg skriver att det ur ett pedagogiskt perspektiv skapar 
stora svårigheter. Om man kunde finna mer homogena grupper så skulle det vara lättare för 
pedagogerna att effektivisera undervisningen och anpassa upplägget efter de behov som finns 
i varje grupp. 
 
CG & Lindell (1996) framhåller att det finns olika typer av dyslexi, de talar om den visuella 
dyslexin och den auditiva dyslexin. De utgår ifrån att grundproblemet hos personer med 
dyslexi är deras ljudosäkerhet, det vill säga att de har svårt att urskilja enskilda språkljud och 
sedan koppla samman de till specifika bokstäver.  
 
CG & Lindell skriver att personer med visuell dyslexi har svårigheter med att se en ordbild i 
sin helhet och de blir därför tvungna att ljuda fram orden. Detta är arbetsamt och tar ofta lång 
tid. Personer med visuell dyslexi läser också fel på många småord samt tappar ändelser och 
bokstäver. Høien & Lundberg (1992) tillägger att personer med visuell dyslexi lätt förväxlar 
bokstäver (sol-los, dem-med) som är lika varandra och förväxlar ord som är likartade. Vidare 
beskriver CG & Lindell (1996) att personer med auditiv dyslexi stavar ord ljudenligt ”sova” 
blir ”såva” och ”mig” blir ”mej”. Ett annat karakteristiskt fel som de gör är att utelämna 
bokstäver i ord, till exempel ”hjul” blir ”jul” och ”gjorde” blir ”jorde”. Den auditiva dyslexin 
är mer direkt kopplad till ljudosäkerhet. Høien & Lundberg (1992) skriver att de som har 
auditiv dyslexi har svårt att urskilja fonemiskt likartade bokstäver till exempel b-p, d-t, k-g, 
och v-f.  
 
CG & Lindell (1996) påvisar att personer med auditiv dyslexi kännetecknas av att deras 
läsning går ut på att gissa sig fram till vilket ord som är skrivet, det bygger med andra ord på 
att känna igen ordbilder.  
 
De tecken som tas upp i detta kapitel peka på läs- och skrivsvårigheter men kan även 
användas för identifiering av dyslexi. Många av dessa tecken kan tydligt observeras av 
pedagoger och de bör därför arbeta med dessa svårigheter istället för att enbart sträva efter att 
få en dyslexiutredning av eleven anser vi. 
 
Sammanfattningsvis, som Høien & Lundberg (1992) skriver har personer med dyslexi och 
läs- och skrivsvårigheter olika svårigheter med läsning och rättskrivning. Det visar att 
personer med dyslexi inte är en homogen grupp. Men det finns dock en del karaktäristiska 
drag som dyslexi innebär. Dessa svårigheter är främst problem med ordavkodning och 
läsförståelse. Även förväxlingar av språkljud och delar av ord samt att tappa ändelser och 
bokstäver är typiska drag. CG & Lindell (1996) berör två olika former av dyslexi, den ena är 
den visuella dyslexin och den andra är den auditiva dyslexin. 

2.3 Orsaker  
Enligt forskningen finns det olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter, en av dessa kan vara 
dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter kan även bero på pedagogiska, sociala och psykologiska 
faktorer.  
 
Høien & Lundberg (1999) skriver att läsning och skrivning inte är några naturliga funktioner, 
som att till exempel lära sig gå och prata. De påvisar att läsning och skrivning är en 
verksamhet som är kulturellt betingad, det vill säga något som man tar till sig när man växer 
in i den kulturella gemenskapen.  
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I hjärnan har vi bland annat ett talcenter samt ett motoriskt center skapat av den biologiska 
evolutionen, men om skriften är en kulturell betingad produkt kan vi alltså inte räkna med att 
vi har något eget läs- och skrivcenter i hjärnan, menar Høien & Lundberg (1999). Läs- och 
skrivinlärningen har naturligtvis en biologisk grund på det viset att den kräver att man 
använder elementära funktioner, som. till exempel visuell varseblivning, minnesfunktioner, 
fonologiska funktioner och språkförståelse. För att få förståelse för varför en del barn får 
kraftiga lässvårigheter, tycker Høien & Lundberg att det är nödvändigt med ett biologiskt 
perspektiv. De påvisar dock att det finns faktorer som kulturella, sociala och 
undervisningsmässiga som är av stor viktig och till och med kritisk betydelse när det gäller att 
förstå elevers misslyckande i skriftspråket. Høien & Lundberg anser ändå att den kanske 
tyngsta orsaken till dyslexi är de genetiska faktorerna. 

2.4 Strategier 
Vi redovisar åtgärder som är förebyggande för läs- och skrivsvårigheter och vi redovisar även 
åtgärder som generellt sätts in om en elev har läs- och skrivsvårigheter. 

2.4.1 Förebyggande strategier i läs- och skrivutvec klingen 
Med förebyggande strategier vill man skapa goda förutsättningar för elevens läs- och 
skrivutveckling. Så väl kommunikation som miljö har visat sig ha betydelse för en god läs- 
och skrivutveckling. Det är viktigt att se eleven i sitt sammanhang i det sociala samspelet. 
Man kan läsa i Dysthe (2003) att detta är något som Vygoskij menar är oerhört viktigt, vi 
återkommer om detta i samband med åtgärder. Han poängterar vikten av att skapa en god 
miljö för att uppnå en god utveckling hos eleverna. 
 
Sandström Kjellin (2002) skriver att läsutvecklingen kan beskrivas ur två perspektiv, det ena 
är individperspektivet och det andra är omgivningsperspektivet. Man kan beskriva läs- och 
skrivförmågan som något som en individ klarar eller inte klarar av. Då ligger fokus på 
individens biologiska och intellektuella utgångspunkter och då inte i första hand på 
omgivningen där läsandet sker. Man kan också fokusera på omgivningen, då är det de 
kulturella och kommunikativa omständigheterna som står i fokus. Sandström Kjellin anser att 
man måste både ta individens biologiska och intellektuella förutsättningar och den kulturella 
och kommunikativa omgivningen i beaktande. Hon fortsätter med att beskriva att det under 
1990-talet förekom en tidvis vild debatt kring dessa perspektiv. De som koncentrerat sig på 
individen har hävdat att dyslexi är genetiskt betingat. De menar även att forskningen gått 
framåt inom detta område men att ansvariga inom skola och lärarutbildning valt att inte ta till 
sig denna ökade kunskap. De som koncentrerade sig på omgivningen har hävdat att kunskaper 
finns om de enskilda elevernas svårigheter men de varnar för att diagnostisera dyslexi, då det 
kan få negativa konsekvenser för eleverna. De ser hellre att man benämner problemet läs- och 
skrivsvårigheter istället för dyslexi.  

2.4.2 Åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigh eter 
Litteraturen visar att det finns åtgärder som är individ- eller omgivningsinriktade. I Dyslexi- 
från teori till praktik av Høien & Lundberg (1999) kan man läsa om vissa faktorer som det har 
visat sig att personer med läs- och skrivsvårigheter har nytta av i sin undervisning. Vi har valt 
att dela in dessa faktorer i individinriktade och omgivningsinriktade insatser. När det gäller 
dessa två inriktningar har vi valt att nämna Piaget och Vygotskij. Dysthe (2003) skriver att 
Piaget i sina teorier lägger vikten på den enskilda individens kunnande att ta till sig kunskap 
genom att förstå och skapa begrepp. Han utesluter dock inte socialt samspel. Vygotskij lägger 
stor vikt vid den sociala samverkan för lärande och utveckling. Elevens omgivning så väl som 
elevens lärare och andra elever spelar stor roll för individens inlärning. 
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Stadler (1994) menar att så gott som alla barn med specifika läs- och skrivsvårigheter har 
goda chanser att nå en acceptabel förmåga att läsa och skriva om de får den hjälp de är i 
behov av. Vidare skriver Stadler att ju tidigare denna hjälp sätts in, desto effektivare blir den. 

2.4.2.1 Individinriktade åtgärder 

Stadler (1994) menar att när man använder begreppet behandlig av dyslexi är det framför allt 
anpassad undervisning man syftar till. Med diagnos och åtgärdsprogram använder man sig 
som pedagog av en inlärningsmetodik som främjar inlärningen optimalt. För att använda sig 
av en inlärningsmetod krävs att man som pedagog har en lämplig utbildning. Stadler hävdar 
att det inte bara handlar om att som pedagog sitta bredvid en elev för att vara ett stöd. En elev 
med dyslexi kräver undervisning av en välkvalificerad pedagog som förutom kunskaper om 
inlärningsmetoder också har goda kunskaper om handikappet och vad det innebär. Några 
egenskaper som krävs av en pedagog som undervisar en elev med dyslexi är, som Stadler 
skriver, flexibilitet, lyhördhet för elevens reaktioner och oavbruten uppmärksamhet. Under 
arbetets gång bör man som pedagog göra en regelbunden utvärdering av hur arbetet går. Detta 
kan vara positivt för en elev som tack vare en utvärdering kan se sina framsteg. När det gäller 
egenskapen flexibilitet innebär det bland annat att ha förmågan att tillfälligt eller tillsvidare 
övergå till en ny, mer lämpad inlärningsmetod. 
Sundbaum & Wallstén (2006) framhåller att ett barn som har dyslexi är i stort behov av att få 
en systematisk träning i ordavkodning och kopplingen mellan bokstäver och ljud. Med tanke 
på att nya och ovanliga ord är komplicerade för en person med dyslexi kan man lätt underlätta 
genom att byta ut dessa ord i texter till mer vardagliga och vanligt förekommande ord. När en 
person med dyslexi väl har kodat av ett ord uppstår sällan problem med läsförståelsen. För att 
få denna förståelse krävs dock ett välutvecklat ordförråd vilket innebär att man som pedagog 
kan underlätta för en elev med dyslexi genom att utveckla dennes ordförråd. 
 

• Tidig identifiering och hjälp 
Høien & Lundberg menar att tidig hjälp är nödvändigt för att undvika att elever med läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi kommer in i en ond cirkel där alla ämnen i skolan blir 
problematiska på grund av svårigheterna.  
 
• Fonologiskt grundarbete 
Høien & Lundberg (1999) skriver om en metod som innebär att elever får träna fonologi 
genom att samtidigt som han/hon uttalar ett ord som finns som en bild drar ett streck för 
varje ljud som uttalas. Flertalet forskare förespråkar träning av artikulation av uttalade ljud 
för att öka den fonologiska medvetenheten. 

 
• Direkt undervisning 
En elev som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är i behov av en pedagog som ger 
vägledning, uppmärksamhet och förklaringar. Det är också viktigt att som pedagog hålla 
intresset uppe och att vara fokuserad på den specifika eleven. En person med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är också i behov av att få mycket tid till sin inlärning.  
 
• Multisensorisk stimulering  
Genom att använda sig av olika sinnen vid inlärning har man möjlighet att kompensera för 
sinnen som kan vara svagare hos en elev. För en elev som har läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi kan det vara de auditiva och visuella sinnena som kan behöva kompensation 
av kinestetiska (kroppsliga) sinnen.  
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• Behärskande, överinlärning och automatisering. 
Høien & Lundberg skriver om den interaktion som ofta sker i ett vanligt klassrum där 
pedagogen utgår från en genomsnittsnivå vid framåtskridandet i undervisningen. På så sätt går 
man vidare när de flesta nått en acceptabel kunskapsnivå. Vissa elever har då blivit 
överinlärda, medan bland annat personer med läs- och skrivsvårigheter aldrig fått en chans att 
nå rimlig kunskapsnivå i de ämnen där skriften är central. Insatser som gäller alla i klassen 
kan kallas generella (miljöinriktade) till skillnad från mer specifika (individinriktade). 
Sammanfattningsvis kan man se att dessa individinriktade faktorer lägger stor vikt vid att man 
arbetar enskilt med specifika metoder för elever med svårigheter.  

2.4.2.2 Omgivningsinriktade åtgärder 

Här nedan följer de omgivningsinriktade åtgärderna: 
Dessa handlar om att man ska arrangera miljön runt eleven på ett sådant sätt att den 
underlättar inlärningen. 

 
• God inlärningsmiljö 

I Høien & Lundberg kan man läsa om resultatet av en undersökning som genomförts där 
pedagoger har fått ange komponenter som de ansett som nödvändiga för att skapa en god 
läsinlärningsmiljö. Vi är medvetna om att vissa av dessa punkter kan uppfattas som 
individinriktade men pedagogerna i undersökningen väljer att se de som miljöinriktade. 

 
De åtta faktorerna som visade sig vara viktigast var: 
o Rikligt med lärostoff i klassrummet (många böcker med olika svårighetsgrad) 
o Tyngd lagd både på färdighetsträning och på mycket läsning av barnböcker. 
o Varierade former av läsning 
o Varierat läsmaterial 
o Explicit (tydlig) undervisning i skrivprocessen. 
o Samma element i läsundervisning både för lässvaga och för goda läsare. Lässvaga 

behöver dock tydligare träning av fonologiska färdigheter. 
o Göra läsinlärningen lustbetonad (motiverad läsning, ge eleverna tro på att de kan lära 

sig att läsa.) 
o Uppföljning av elevernas framgång i läsning och skrivning, (kartläggning och 

dokumentation). 
 
Exempel på sådana punkter som även kan vara individinriktade är vikt lagd på 
färdighetsträning och på mycket läsning av barnböcker och explicit (tydlig) undervisning i 
skrivprocessen. 

 
För att kunna införliva dessa faktorer menar Høien & Lundberg att det är viktigt att pedagoger 
i skolan har nödvändiga kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och det i sin tur innebär att 
studenter på lärarprogrammet bör få så väl teoretisk som praktisk erfarenhet i ämnet. 
 

o Hjälpmedel 
Carlström (2001) skriver att pedagoger måste vidta åtgärder så att elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan följa undervisning som exempelvis innehåller text lika bra som alla de 
andra eleverna. Hon skriver vidare att många personer med läs- och skrivsvårigheter utvecklar 
ett effektivt lyssnande, det kan då vara till hjälp att berätta på så intressant sätt som möjligt. 
Carlström framhåller att en person med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårigheter med att 
lyssna och anteckna samtidigt, därför kan det vara bra att erbjuda eleven stödanteckningar 
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eller OH-bilder innan lektionstillfället. Alternativet kan vara att delar av lektionen bandas. 
Hon framhåller även att datorn är till stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Høien & Lundberg (1992) tar upp ett hjälpmedel som kallas ”bok + band”. Materialet består 
av en tryckt text med tillhörande ljudband. Texten är förstås identisk med boken. Høien & 
Lundberg framhåller att denna metod har gett goda resultat hos barn som har läs- och 
skrivsvårigheter. Denna metod har även hjälpt till att öka koncentrationen hos eleven samt 
träna dess lyssningsförmåga.  
 
Høien & Lundberg beskriver ytterligare ett hjälpmedel i sin bok. Detta hjälpmedel är i form 
av olika dataprogram som ska hjälpa eleven med till exempel bokstavsinlärningen och 
läsinlärningen till textläsning där både avkodning och läsförståelse inkluderas. Genom detta 
hjälpmedel finns det stora möjligheter till individanpassning.  
 
För fler hjälpmedel se bilaga 3. 

2.5 Sammanfattning 
Som Lpo 94 lyfter fram är det skolans uppgift att anpassa undervisningen efter enskilda 
elevers behov och pedagoger i skolan ska främja kunskapsinhämtandet för alla elever, även 
för de som är i behov av särskilt stöd. 
 
När det gäller definitioner av dyslexi, finns det precis som Sundbaum & Wallstén skriver 
(2006), en uppsjö av olika definitioner, vissa mer lika varandra än andra. När man definierar 
så kan man där se att det finns skillnader mellan fokus på individens svårigheter och vad 
miljön kan medverka till. Likheter som dock finns hos olika forskare är att man nämner att 
läs- och skrivsvårigheter kan bero på att det finns vissa störningar i förmågan att avkoda ord 
och text. 
 
Gällande orsakerna finns det även här olika uppfattningar om orsakerna till att vissa personer 
drabbas av detta handikapp. Som framgår av litteraturen är forskarna ense om att dyslexins 
orsaker är en kombination av arv och miljö. 
 
För att upptäcka om ett barn har dyslexi finns det ett antal kännetecken man bör vara 
observant på men som CG & Lindell (1999) skriver behöver inte dessa symtom innebära att 
ett barn har dyslexi, men de kan fungera som varningssignaler för vidare utredningar.  
För att upptäcka om en elev har dyslexi kan man använda sig av flertalet olika tester. Precis 
som man kan läsa i Myrberg & Lange (2005) är det ofta nödvändigt att genomföra flera olika 
tester innan man kan ställa en säker diagnos. 
 
I litteraturen framgår det att det råder delade meningar om det är nödvändigt att diagnostisera 
eller ej. Ska man använda sig av diagnostisering bör det, precis som Høien & Lundberg 
(1999) anger vara med syftet att ge en vägledning åt pedagoger och elever. Man kan alltså i 
litteraturen se att en diagnos endast är främjande om den leder till att man som pedagog 
arbetar fram positiva åtgärder för en elev med svårigheter. Vidare menar forskare att det ofta 
genomförs diagnostiseringar som inte leder till vidare utredningar eller åtgärdsprogram. En 
fråga är då om ett åtgärdsprogram leder till fler och bättre åtgärder för en elev med läs- och 
skrivsvårigheter. Forskare är ändå eniga om att den typen av diagnostisering som inte leder till 
vidare åtgärder eller insatser är onödig. 
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Man kan läsa i Malmqvist (1974) att så gott som alla elever med läs- och skrivsvårigheter bli 
hjälpta om de får rätt hjälp och undervisning. Det finns många faktorer som spelar in för att 
underlätta för elever. Høien & Lundberg (1999) tar bland annat upp tidig identifiering, direkt 
undervisning och multisensorisk undervisning som bra arbetsmetoder för dessa elever. Det 
framgår tydligt i litteraturen att elever med dyslexi är beroende av pedagoger som har 
kunskaper om problemet och om hur man kan undervisa för att hjälpa en elev med 
handikappet dyslexi. (Stadler 1994, Sundbaum & Wallstén 2006) 
 
Carlström (2001) skriver att pedagogerna måste vidta åtgärder så att barn med dyslexi kan 
följa med i undervisningen på samma villkor som de andra eleverna. Hon menar att det finns 
en rad olika hjälpmedel som kan underlätta. Även Høien & Lundberg (1992) beskriver ett 
antal hjälpmedel som kan vara till hjälp.   
 
I litteraturgenomgången tycker vi oss kunna se att kompetensen hos pedagoger är viktigt för 
att man ska kunna hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter. Som man kan se så tar flera 
olika forskare upp liknande åtgärder och övervägande del av dessa är individinriktade. De 
omgivningsinriktade insatserna som nämns är färre. 
 

3. METOD 

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder 
För att få kunskap om lärares strategier har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. 
För genomförandet har vi intervjuat pedagoger och specialpedagoger. Vi har även varit i 
kontakt med FMLS ( Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter.) och 
Dyslexicentrum i Eskilstuna. 
 
Anledningen till att vi valde intervju som metod för att samla information var bland annat de 
fördelar som Denscombe (2000) tar upp. Han menar att man genom intervjuer får djupgående 
och detaljerad data och som forskare har man stora möjligheter att få värdefulla insikter i 
ämnet tack vare pedagogernas kunskaper. Intervjuerna var personliga semistrukturerade 
intervjuer som Denscombe beskriver i sin bok. Detta innebär att pedagogerna och 
specialpedagogerna intervjuades en i taget med öppna frågor som tillät dem att utveckla sina 
svar på. Som man kan läsa i Patel och Davidsson (1994) är en stor fördel med intervjuer i 
motsats till exempelvis enkäter den att man vid en personlig intervju inte bara tar till sig det 
som pedagogerna säger. Genom att se på kroppsspråk och minspel får man ytterligare 
uppfattningar om individens tankar vid en specifik fråga. När man arbetar med enkäter eller 
frågeformulär är detta något som man inte får tillgång till. 

3.2 Urval 
Vi tog kontakt med de pedagoger som vi tyckte skulle kunna vara lämpliga för vår 
undersökning. Urvalet av pedagoger är personer som har anknytning till arbetet med elever 
med läs- och skrivsvårigheter. I det allra första skedet är det till stor del de ”vanliga” 
pedagogerna som bär ansvaret att larma om det finns misstankar om läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi. Vidare kommer dessa barn med största sannolikhet att få träffa en 
specialpedagog. Därför har vi valt ut dessa grupper av pedagoger till vår undersökning och 
intervjuat 10 stycken.  När det gäller urval av pedagoger har vi gjort ett medvetet val för att få 
möjlighet att intervjua personer som är väl insatta i ämnet. Vi har intervjuat pedagoger och 
specialpedagoger på två olika skolor i kommunen. De utvalda pedagogerna arbetar med elever 
i olika åldrar, från förskoleklass upp till år 9. Som Denscombe (2000) skriver är ett subjektivt 
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urval att föredra i de fall man är i behov av värdefull data som man är medveten om att man 
kan få genom att välja ut specifika pedagoger. Vi har valt att intervjua både pedagoger och 
specialpedagoger på olika skolor och personer som arbetar aktivt med dyslexifrågor på 
Dyslexicentrum i Eskilstuna. Vi anser att dessa personer är relevanta för undersökningen och 
kan ge oss djupare insikter i ämnet. Personer som ingår i undersökningsgruppen kommer vi 
att kalla pedagoger. I undersökningsgruppen förekom det både klasslärare och 
specialpedagoger. I vissa fall där vi anser att det är en poäng att skilja deras svar åt har vi valt 
att nämna dessa pedagoger vid deras befattning, det vill säga klasslärare eller specialpedagog. 
 
Efter godkännande att medverka skickades intervjufrågor samt missivbrev till de aktuella 
pedagogerna via mail. Åtta av intervjuerna skedde i ett enskilt rum utan störande moment 
vilket Denscombe förordar och två av intervjuerna skedde i ett lärarrum. När vi genomförde 
intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att sedan kunna transkribera intervjuerna. Vi 
utelämnade dock pauser, hostningar och andra ovidkommande delar av intervjuerna. När vi 
gjort detta, delade vi in pedagogernas svar under olika rubriker, som var kopplade till de 
rubriker vi använt i avsnittet om forskningsfältet.  

3.3 Databearbetning 
Efter genomförandet av intervjuerna började vi med att skriva ut dem var för sig för att sedan 
kunna sammanställa dem. Genom att analysera intervjuerna kom vi fram till såväl 
gemensamma som skilda åsikter hos pedagogerna. Vi har fokuserat på likheter och skillnader 
i pedagogernas svar. Variationen av uppfattningarna är i fokus. Då pedagogerna citeras i 
någon form görs detta med fingerade namn. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Enligt Denscombe (2000) så innebär validitet tillförlitlighet, både vad det gäller 
insamlingsmetoder av data samt tillförlitligheten i pedagogernas svar. Han beskriver vidare att 
det finns kriterier på tillförlitlighet, dels huruvida insamlingsmetoderna är neutrala till 
resultatet samt huruvida resultatet skulle bli det samma om någon annan skulle göra om 
likadan undersökning. I och med det sistnämnda så anser Denscombe att det är viktigt att göra 
en detaljerad genomgång av forskningens mål, syfte och teori samt redogöra för hur 
forskningen genomfördes och hur urvalet av pedagoger gjordes. 
 
Vi använde oss av intervjuer som innebär att vi hade direktkontakt med pedagogerna vilket 
medför att data kan kontrolleras angående dess tillförlitlighet och relevans, enligt Denscombe. 
Nackdelen med intervjuer är som Denscombe skriver, att det är svårt att uppnå objektivitet då 
intervjuarens och kontextens inverkan spelar in. Detta har en negativ inverkan på 
tillförlitligheten. En annan faktor som kan spela in på riktigheten är om man kan förlita sig på 
informationen som samlats in via ett litet antal pedagoger.  

3.5 Etiska ställningstaganden  
I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer finns råd att följa när man bedriver 
forskning. Som ett krav framhålls det i skriften att man bör tänka på att tydligt informera 
personer som på ett eller annat sätt berörs av forskningen om dess syfte. Detta inbegrips i det 
så kallade informationskravet. Genom att vi informerat våra pedagoger, vid genomförandet av 
intervjuer, om syftet med vår forskning anser vi att vi uppfyllt detta krav. Vi har även, som 
kravet anger, informerat pedagogerna om deras uppgift i forskningsprojektet. 
Genom att vi i förväg har kontaktat pedagogerna anser vi oss ha tagit hänsyn till 
samtyckeskravet som innebär att en forskare ska se till att ha pedagogens samtycke till att 
deltaga i forskningen. Vetenskapsrådets tredje krav är det så kallade konfidentialitetskravet. 
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Vi har taigt hänsyn till detta krav genom att vi under arbetets gång bevarat uppgifter om 
intervjupersoner på ett säkert sätt. Därefter, när studien färdigsällts har vi raderat alla 
identifierbara uppgifter, så som bandinspelningar och intervjuanteckningar. När vi 
genomförde intervjuerna informerade vi pedagogerna om att intervjuerna enbart skulle 
komma att användas i den aktuella forskningen. Det är dels detta som det fjärde kravet, 
nyttjandekravet handlar om. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får inte 
användas eller lånas ut för syften som inte är vetenskapliga. 
 

4. RESULTAT 
Vi har valt att dela in resultatet i rubriker som hänger samman med våra forskningsfrågor. 

4.1 Innebörd av läs- och skrivsvårigheter och dysle xi  
När det gäller innebörden av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har vi undersökt vad våra 
pedagoger har för uppfattningar när det gäller kännetecken och orsaker. 

Kartläggning 
Pedagogerna från båda skolorna menar att tack vare bra kartläggning redan i förskoleklassen 
kan de tidigt se var det behöver sättas in extra stöd för att på så vis förebygga större läs- och 
skrivsvårigheter. Något som framkom var att man överlag i kommunens skolor använder sig 
av så kallade screeningtest för att kartlägga elevernas kunskaper. Tack vare dessa 
kartläggningar hävdar pedagogerna att de får ett bra verktyg för att ”hitta” de elever som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. De påpekar dock att det inte alltid är så enkelt 
att sätta in stöd med tanke på att tid hos specialpedagogen är en bristvara. Överlag är våra 
pedagoger positiva till screeningtester, då dessa på ett bra sätt visar vilka elever som är i 
behov av extra stöd samtidigt som en av pedagogerna påpekar att de även kan visa att en elev 
inte längre är i behov av specialundervisning. Det framkom även att dessa tester kan 
överraska då elever som lyckats dölja sina ”svårigheter” i den vanliga undervisningen kan 
uppvisa dåliga resultat på testerna men flertalet pedagoger framhåller att resultaten oftast är 
väntade.  
 
För att genomföra dessa kartläggningar använder man sig av olika tester. Några av dessa 
tester är: Lyssna på orden som används i förskoleklass, ett test genomförs på hösten och ett på 
våren. Test i läsförståelse är vanligt att man använder sig av för eleverna i år 2 och 3 och även 
bokstavskedjor, ordkedjor och meningskedjor används. För barnen i de tidigaste skolåren 
används bokstavs- och ordkedjor medan meningskedjor tycks vara något man använder för 
eleverna i år 3 och uppåt.  För barn i år 4 är det vanligt att man genomför tester som behandlar 
stavning, läsförståelse och ordkunskap.  
 
För att ta reda på vad pedagogerna har för tankar om dyslexi bad vi dem att definiera 
begreppet. Samtliga förde fram att det var deras egen definition och ingen allmänt vedertagen 
definition. En generell definition som pedagogerna gav, fokuserar på att dyslexi är detsamma 
som svåra/grava läs- och skrivsvårigheter. Flertalet av pedagogerna lyfte även fram att dyslexi 
innebär någon form av störning i det fonologiska systemet. Även att dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter kan vara av olika grad hos olika personer har tagits upp. Däremot har 
pedagogerna poängterat att för att en elevs läs- och skrivsvårigheter ska klassas som dyslexi 
så måste problemen vara ganska grava. Så gott som alla pedagogerna har varit noggranna med 
att lyfta fram att dyslexi inte alls kan knytas samman med intelligens utan de menar att vem 
som helst kan ha dyslexi, oavsett vilken intelligensnivå man ligger på. 
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Kännetecken 
Gällande upptäckt av dyslexi menar flera av pedagogerna att det går att upptäcka eller anta att 
en elev har läs- och skrivsvårigheter relativt tidigt. Det är dock vanligt att det tar tid att få en 
utredning, och även om man misstänker att en elev har dyslexi redan under de första skolåren, 
så menar pedagogerna att de får vänta allt för länge på en utredning. Som några pedagoger 
framhöll hoppas man att en utredning inte ska behöva dröja ända fram till eleven går i år 4 
eller 5. 
 
Så gott som alla pedagoger nämnde att man bör vara observant på om eleverna vänder på 
bokstäver och på ord och att det kan vara ett tecken på dyslexi.  
 

Att de vänder på bokstäver och det gör ju alla barn någon gång. Alla som vänder 
har ju inte dyslexi men de som inte slutar vända bör man vara observant på. 
(Stina)  

 
Det var en vanlig uppfattning att detta kan vara ett tecken på dyslexi och även på andra läs- 
och skrivsvårigheter men samtidigt så poängterade flera av pedagogerna att alla barn någon 
gång vänder på bokstäverna så det behöver inte alls innebära att man har läs- och 
skrivsvårigheter. Flera av pedagogerna nämnde även att ett tecken kan vara att en elev inte 
läser ut hela ord utan att de gissar sig fram till vissa ändelser istället. Även det att en elev 
uttalar krångliga ord felaktigt kan vara ett tecken på att de har någon form av svårigheter när 
det gäller läsning. Andra tecken som nämndes var kopplat till läsförståelsen. Elever som läser, 
men inte har en aning om vad de läser, bör man vara observant på.  
 

Barn som lär sig läsa men inte har en susning om vad han/hon läser…Det kan 
också vara så att man har svårt att koppla ihop det som talas med tecknen som 
ska skrivas. (Lotta)  
 

Vidare har man lite extra uppmärksamhet på de elever som läser extremt sakta. Även en sen 
läsutveckling är något som pedagogerna anser att man bör vara vaksam över men de 
understryker dock att det inte alls behöver bero på svårigheter. Det kan vara mognad som är 
anledningen.  

Orsaker  
Jag vet inte om det gagnar mig att veta varför utan det som är viktigt för mig är 
att veta hur jag kan hjälpa de och vad jag gör med dem. (Lisa) 
 

 Lisa påpekar även vikten av att så snart som möjligt få reda på om det finns dyslexi i släkten 
så att hjälp kan sättas in så snabbt som möjligt.  
 
Följande citat genomsyrar de flesta svar vi fick på frågan gällande orsaker till dyslexi. 
 

Det är jättesvårt, det kan inte jag svara på (Stina). 
 
Svaren var varierande men mer än hälften svarade att det var ärftligt. Några av pedagogerna 
hänvisade även till en defekt på hjärnan varav den ena av dem tillade att det inte är någon som 
kan säga att det är så. Samma pedagog hänvisade till att det fanns två olika falanger inom 
debatten angående orsaker till dyslexi men tillade att de är överens om att det är en brist i det 
fonologiska systemet.   
 
Stina var den enda pedagogen som tog upp aspekten om omgivningens påverkan kopplat till 
dyslexi. 
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Jag vet inte om jag tror att man får dyslexi om man blir illa omhändertagen i 
skolan, däremot kan man få läs- och skrivsvårigheter men jag har svårt att tro att 
man kan bli dyslektiskt på grund av att man har en dålig skolgång. (Stina)  
 

Andra orsaker som nämns är brist i arbetsminnet och detta menar pedagogerna försvårar bland 
annat för eleven att komma ihåg vad den har läst. Elever som har dyslexi kan även ha 
svårigheter med att komma ihåg ordningsföljder så som veckodagar, månader och klockan. 
Svårigheterna kan även förekomma i form av att man är ostrukturerad och detta kan visa sig 
genom att man glömmer vad som ska tas med hem och tillbaka till skolan. En person med 
dyslexi behöver enkla instruktioner som ges en i taget. Man kan relativt enkelt hjälpa dem 
genom att ha dubbla uppsättningar böcker, en som kan finnas i skolan och en som de kan ha 
hemma. Detta för att slippa ett moment vad det gäller att komma ihåg. 

Åtgärder  
När det gäller tillvägagångssättet när man misstänker läs- och skrivsvårigheter och dyslexi så 
är pedagogerna eniga om att hjälp måste sättas in direkt vid misstanke om läs- och 
skrivsvårigheter. De vänder sig till specialpedagogen på skolan för att gemensamt komma 
fram till en plan för vidare arbete. Ett fåtal av pedagogerna tillägger att man individanpassar 
undervisningen även i klassrummet. Följande citat speglar inledningsvis samtliga pedagogers 
svar medan den senare delen av citatet visar på vad endast ett fåtal pedagoger nämnde som en 
åtgärd. 
 

Man pratar med specialläraren och sedan försöker man hitta vad just den här 
eleven har svårt med och hur kan vi hjälpa den. (Lisa) 

Resursstöd 
På båda skolorna, där våra pedagoger finns, får de elever som uppvisar symtom på läs- och 
skrivsvårigheter tid avsatt hos specialpedagogen för extra träning. Om det inte har skett någon 
förbättring innan år 3 så är nästa steg på en av skolorna att man gör en utredning. Behovet av 
stöd av specialpedagog tycks vara större än den kapacitet som specialpedagogen kan 
tillhandahålla. Många pedagoger önskar att det skulle finnas fler specialpedagoger på skolan 
eftersom belastningen är så hög på de befintliga. Det sker alltså en prioritering av vilka som 
får träffa specialpedagogen och främst är det de äldre eleverna som prioriteras eftersom de 
behöver hjälp för att få ett slutbetyg. Det framkom att det behövdes en brytpunkt i detta, att 
det skulle satsas på de yngre eleverna så att de skulle få tillräckligt med tid att ”komma i 
kapp” för att senare klara skolan utan hjälp av specialpedagogen. De anser att det idag är 
många som får hjälp, men för lite hjälp som resulterar i att man inte når ända fram till målet 
med specialundervisningen och därmed kommer dessa elever att behöva hjälp under kanske 
hela sin skolgång.   
 
Vanliga kommentarer från pedagogerna är att även om tidigt upptäcker att en elev har 
svårigheter eller till exempel är långsam i sin läsutveckling kan man inte dra slutsatsen att det 
är läs- och skrivsvårigheter. I intervjuerna framgick det dock att man tidigt sätter in åtgärder 
samtidigt som man inte gör för stor sak av en elevs problem direkt. Man vill ändå avvakta och 
se om det med tidens gång visar sig att problemen består eller inte. 
 
Dessa specialpedagogiska insatser kan givetvis ses som en individuell åtgärd men vi har valt 
att göra denna indelning då specialpedagogiskt stöd visat sig vara en viktig del av åtgärder 
man använder för elever som är i behov av extra stöd. 

Individuella åtgärder i klassrummet 
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När det gäller individuella metoder för att hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter har det 
framkommit att man gör enskilda planeringar för hur man ska arbeta med en specifik elev. 
Man använder sig inte av generella metoder för alla elever med svårigheter utan man tar reda 
på vad det finns för specifika svårigheter för en elev och sedan utgår man från dessa vid 
specialundervisningen. Vanligt förekommande är att specialpedagogen har specifika 
planeringar för varje enskild individ för att se till att man jobbar med rätt saker som kan stärka 
just denna elev. Ett annat arbetssätt som lyftes fram var att undervisningen till viss del styrs av 
de elever som har svårigheter. Det innebär att man till exempel använder sig av texter som är 
anpassade efter barn med läs- och skrivsvårigheter. För att de barn som ligger långt fram i sitt 
arbete inte ska bli lidande ser man även till att ge dem mer utmanande texter och uppgifter. 

Hjälpmedel 
Hjälpmedel får man på båda skolorna vid behov, man behöver alltså inte ha en diagnos. 
Pedagogerna påpekar dock att det går lättare om eleven har en diagnos. Populära hjälpmedel 
som de använder är AlphaSmart, Daisy-spelare, bok + band, diktafon, talsyntes, radlinjal och 
speciella dataprogram. Dessa hjälpmedel avser de lägre åldrarna, längre upp i åldrarna kan 
översättningspennor tillhandahållas för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Skolorna 
köper även in exempelvis matteböcker som har mindre text än den de vanligtvis använder på 
skolan, detta för att underlätta i så stor utsträckning det går. Även dubbla uppsättningar av 
böcker förekommer. Vissa av pedagogerna försöker även att undervisa på så sätt att det ska 
underlätta för elever som har läs- och skrivsvårigheter men påpekar att det säkert finns 
tillfällen då man inte gör allt pedagogiskt rätt men att man alltid gör sitt bästa. Det finns även 
koppling till att eleverna tycker att det är roligt, att man försöker leka in till exempel 
bokstäverna. En av pedagogerna anser att man inte kan ta bort läsningen helt för man måste ju 
lära sig att hantera det men att man kan underlätta i den mån det är möjligt. Det är viktigt att 
man får den grunden menar pedagogen.   

Övriga åtgärder 
Endast ett fåtal av pedagogerna poängterade vikten av att ge elever med läs- och 
skrivsvårigheter stöd även vid matematikundervisningen. De menade att flera elever annars 
får problem med matematiken på grund av att de inte klarar av att läsa sig till vad uppgifterna 
handlar om. Även vikten av att ha en god kontakt och ett bra samarbete med barnens föräldrar 
kom fram under intervjuerna. Flera pedagoger menar att man bör få föräldrarna delaktiga 
genom att exempelvis läsa för sina barn. Detta gäller alla föräldrar men det är extra viktigt att 
tänka på för de föräldrar som har ett barn med svårigheter. 

4.2 Betydelsen av dyslexidiagnostisering för skolan s åtgärder 
De språkliga symtomen hos en elev med läs- och skrivsvårigheter får inte några förändrade 
åtgärder för att en elev får en dyslexidiagnos.  
 
Att diagnostisera bara för att få svart på vitt om en elev har dyslexi eller ej anses vara 
bortkastat. Det har dock visat sig att det arbete en specialpedagog gör för att hjälpa elever som 
är i behov av stöd inte påverkas om eleven har en diagnos. Alla pedagoger framhåller att 
elever i grundskolan har rätt att få det stöd de behöver oavsett om de har en diagnos eller inte. 
Dessutom poängterar flera specialpedagoger att en elev i grundskolan inte får större rätt till 
hjälpmedel för att de har en fastställd diagnos. Det är upp till varje skola att bekosta de 
hjälpmedel som behövs för skolans elever. Det är först vid studier vid gymnasium och 
högskola som de är beroende av en diagnos för att få tillgång till vissa hjälpmedel. 
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Ingen av pedagogerna nämner att de själva i sitt pedagogiska arbete är i behov av att en elev 
har en dyslexidiagnos. Alla pedagogerna menar att man anpassar undervisningen efter 
elevernas enskilda behov, oavsett om de har en diagnos eller ej.   
 
Vid de intervjuer som vi har genomfört har det visat sig att större delen av pedagogerna har en 
positiv inställning till att genomföra en dyslexiutredning. Flertalet menar att man tack vare en 
diagnos kan lyfta självförtroendet hos en elev med dyslexi som helt enkelt kommer ifrån 
tankar som ”Jag är dum i huvudet, det är något fel på mig”. Vidare har det framkommit i 
intervjuerna att pedagogernas generella uppfattning är att man bara ska genomföra en 
diagnostisering om det är av den anledningen att man vill få stöd för att se vilka åtgärder man 
ska sätta in.  
 
Under en intervju framkom det synpunkter på att pedagogerna själva skulle kunna göra en 
dyslexiutredning på skolorna. 

 
Vi önskar att speciallärare på skolor får gå en utbildning i kartläggning för då kanske det 
skulle gå fortare att göra dyslexiutredningar, Jag tror att det är på gång. (Lotta) 

  
Efter en diagnostisering tar pedagogerna till sig den informationen som de får av utredningen 
och det åtgärdsprogram som gjorts. Det är dock inte alla pedagoger som har kommit i kontakt 
med en utredning av misstänkt dyslexi med tanke på att de arbetar med barn i de första 
skolåren. De påpekar att i de flesta fall så har de redan börjat med dessa åtgärder innan 
utredningen eftersom de märkt att behovet finns. Samtliga påpekar att det inte spelar någon 
roll om barnet är diagnostiserat med dyslexi eller inte, åtgärder vidtas i vilket fall som helst. 
Åtgärderna utformas alltid efter barnets speciella behov och tid avsätts om det behövs för 
vidare träffar med specialpedagogen. En av pedagogerna hade gjort ett speciellt material som 
övar lästräningen, detta följde en viss arbetsgång som sedan kunde anpassas efter den enskilde 
elevens behov. Elevanpassat material gör att det är viktigt att hela tiden komma ihåg vad just 
denne elev har arbetat med och vad eleven ska arbeta vidare med.  

4.3 Sammanfattning 
Vi har kategoriserat pedagogernas svar för att göra det mer tydligt och överskådligt. 
 
Olika tecken man kan vara observant på när det gäller identifieringen av läs- och 
skrivsvårigheter: 

o Vänder på bokstäver 
o Läser inte ut hela orden 
o Uttalar krångliga ord fel 
o Saknar läsförståelse 
o Läser långsamt 

 
Utredning av läs- och skrivsvårigheter: 

o Viktigt med tidig upptäckt 
o Bra med kartläggning redan i förskoleklass 
o Tar tid att få en utredning 
o Brist på tid hos specialpedagoger 
o Screeningtester 

 
Orsaker till läs- och skrivsvårigheter: 

o Ärftlighet 
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o Defekt på hjärnan 
o Brister i det fonologiska systemet  
o Brist på arbetsminne 
o Omgivningens påverkan 

 
Betydelse av åtgärder: 

o Positiv inställning till diagnostisering 
o Ökar självförtroendet med en diagnos 
o Individanpassat arbetsätt 

 
Åtgärder som vidtas: 

o Individuellt stöd hos specialpedagog 
o Anpassat material för elever med svårigheter 
o Tillgång till hjälpmedel, till exempel AlphaSmart och Daisyspelare  

 
Kännetecken som lyftes fram vid identifiering är att de vänder på bokstäver och läser 
långsamt, att de har problem med läsförståelse och uttalar krångliga ord fel. Dessa svårigheter 
behöver inte alltid kopplas till dyslexi. För att identifiera läs- och skrivsvårigheter använder 
man sig över lag av screeningtester. Testerna utförs i regel på alla elever från förskoleklass 
upp till år 5. 
 
Pedagogerna har lyft fram att det är den enskilda individens svårigheter som ligger till grund 
för de åtgärder man väljer att vidta. Det är alltså det som visar sig som svårighet hos en 
enskild elev som påverkar vad det är för åtgärder som vidtas. En av respondenterna påpekar 
att om man så snart som möjligt får reda på att det finns dyslexi i släkten, det vill säga 
identifierar orsaken, i detta fall arv kan man sätta in åtgärder snabbt. Men respondenten 
påpekar samtidigt att det inte gagnar henne att veta vad det är som orsakar dyslexi utan det 
viktiga är att veta vad man kan göra för att hjälpa dem. 
 
När det gäller orsaker så talade samtliga pedagoger om arv och defekter på hjärnan och brister 
i det fonologiska systemet. Sedan framkom även orsaker som bristande arbetsminne och 
omgivningens påverkan till dyslexi. Det har visat sig att pedagogerna inte vidtar olika 
åtgärder beroende på vilken/vilka orsaker de har angett till svårigheterna. De faktorer som 
påverkar vilka åtgärder som vidtas är baserade på de specifika svårigheterna som eleven 
uppvisar samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå på den aktuella skolan. Det har alltså inte 
framkommit variationer i svaren gällande orsaker och kännetecken kopplat till vilka åtgärder 
som vidtas. 
 
Samtliga pedagoger nämner hjälpmedel som en strategi för att hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Undervisningen anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter varje 
enskild elevs behov. Det märks dock en viss skillnad av vikten av individanpassning. 
Pedagogerna på den ena skolan poängtera vikten av detta tydligare än vad som görs av 
pedagogerna från den andra skolan. En annan skillnad som man kan se är den att man på den 
ena skolan väldigt tidigt sätter in åtgärder medan man på den andra skolan till viss del 
avvaktar för att se om svårigheterna beror på mognad i läs- och skrivförmågan. Alla 
pedagoger poängterar vikten av specialpedagogens insatser. Man använder sig av 
specialpedagogen då man anser att det är de som besitter större kunskaper inom området läs- 
och skrivsvårigheter. 
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Samtliga pedagoger anser att det är nödvändigt att genomföra diagnoser för att stärka eleven 
men de framhåller att en diagnos inte är nödvändig för att ge en elev hjälpmedel i 
grundskolan. Däremot är en diagnos nödvändig för att få tillgång till hjälpmedel när man 
studerar på gymnasiet samt på högskolan. Vanligt förekommande hjälpmedel som lyftes fram 
vid intervjuerna är AlphaSmart, Daisyspelare, bok och band, diktafoner och dataprogram. 
Pedagogerna lyfter fram sina egna tolkningar av begreppet dyslexi, det handlade i första hand 
om grava läs- och skrivsvårigheter. De nämner att en vanlig uppfattning är att man är mindre 
intelligent om har dyslexi men pedagogerna påpekar tydligt att det inte hänger samman.  

5. ANALYS 

5.1 Läs- och skrivproblematiken  
Pedagogernas svar då det gäller kännetecken som man kan vara observant på när det gäller 
läs- och skrivsvårigheter överrensstämde mycket väl med varandra. Det fanns dock pedagoger 
som nämnde ett större antal kännetecken än andra. Många av de kännetecken för att upptäcka 
läs- och skrivsvårigheter som pedagogerna nämnde vid intervjuerna är desamma som vi finner 
i de teoretiska utgångspunkterna. Till exempel tar Stadler (1994) upp just det faktum att en 
elev utelämnar eller läser fel på ändelser och slänger om bokstäver. Sundbaum & Wallstén 
(2006) skriver om kännetecken som svårigheter att känna igen ord och långsam läsning. CG 
& Lindell (1996) framhåller att det i de tidiga skolåren kan vara svårt att se tecken på läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi om de inte är grava. Vidare menar de att man bör vara uppmärksam 
på vissa tecken men att de inte behöver innebära att en elev har dyslexi. Detta likt vad våra 
pedagoger har svarat. De nämner till exempel, att vända på bokstäver är något som alla barn 
gör någon gång under sin tidiga skolgång och att det inte behöver innebära dyslexi eller andra 
former av läs- och skrivsvårigheter. Man kan dock se att det var pedagogerna i de tidigaste 
skolåren som tillade att det är normalt att barn någon gång under sin skolgång vänder på 
bokstäver. De påpekar att om det håller i sig så bör man vara observant på detta barn. 
 
Stadler (1994) hävdar att det är först när flera olika kännetecken uppträder tillsammans som 
man kan ta steget till en dyslexidiagnos. Ett antal pedagoger hävdar detsamma, det vill säga 
att flera kännetecken måste uppträda tillsammans för att man ska göra en dyslexiutredning. 
Vidare skriver Stadler (1994) att forskare tidigare trodde att man kunde identifiera dyslexi 
genom en felanalys genom att peka på vissa specifika fel vid läsning och skrivning. Dessa 
idéer är något som man på senare tid har förkastat med tanke på att många av de specifika 
felen som nämndes kan begås av vem som helst vid till exempel stressade situationer. Ett 
tydligare tecken är att dessa fel hos en person med dyslexi är långvariga och ihållande. En av 
våra pedagoger tar upp just det faktum att ett visst antal ska uppträda tillsammans för att det 
ska bli en dyslexidiagnos. 
 
Precis som Svenska Dyslexiföreningen (2005) nämner så är screeningtester en bra metod för 
att upptäcka om man har några elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter eller 
dyslexi. Dessa tester genomförs på de två skolor som vi har undersökt. Detta är något som 
även alla pedagoger nämnt som en viktig del av en pedagogs arbete i skolan. De hänvisar till 
att testerna är en god hjälp i arbetet med att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. I 
Myrberg & Lange (2005) kan man läsa om hur viktigt det är att genomföra flera olika tester 
och inte enbart förlita sig på ett enda resultat. Våra pedagoger har lyft fram att man genomför 
flera olika tester under varje läsår från förskoleklass upp till år 5. I Myrberg & Lange (2005) 
presenteras ordkedjetester som vanligt förekommande tester i år 2 och 3 för att 
uppmärksamma elevernas läsförståelse. Dessa tester visar sig vara obligatoriska för just år 2 
och 3 på de skolor som vi har genomfört våra intervjuer på. 
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Något som har framkommit är att personer med läs- och skrivsvårigheter även kan få problem 
som inte direkt har att göra med läsning och skrivning. Pedagogerna nämner bland annat 
svårigheter med klockan, veckodagar och struktur i arbetet. Detta är något som även nämns av 
CG & Lindell (1996) då de talar om svårigheter att skilja på vänster och höger och problem 
med att hålla reda på saker och ting. 
 
Pedagogerna nämner olika kännetecken som kan placeras in under de två olika typerna av 
dyslexi som CG & Lindell (1996) talar om. De två begreppen auditiv och visuell dyslexi är 
dock inte något som används av pedagogerna. 

5.2 Insatser för elever med läs- och skrivsvårighet er 
Det har framkommit att några av respondenterna nämner att en god inlärningsmiljö är viktig, 
vilket man kan se som en förebyggande åtgärd. Detta kan man finna i litteraturgenomgången, 
där vikten att skapa goda förutsättningar för elevens läs- och skrivutveckling lyfts fram. Där 
återfinns dock två viktiga faktorer, såväl miljö som kommunikationen i klassrummet spelar en 
viktig roll. 
 
Det har framkommit ett svar där en respondent nämner att det är av vikt att få veta om det 
finns dyslexi i släkten, det vill säga att identifiera orsaken, i detta fall arv. Detta skulle då leda 
till att åtgärder snabbt kan sättas in. Det nämns dock inte vilka åtgärder som skulle vidtas och 
inte om det skulle sättas in förebyggande åtgärder.  
 
Generellt sett ser vi att våra pedagoger fokuserar på både individinriktade och miljöinriktade 
åtgärder. Som individinriktade nämns att man tidigt fokuserar på att upptäcka svårigheter hos 
en elev för att vidare få stöd av en specialpedagog. När det gäller de miljöinriktade åtgärderna 
så nämns i första hand hjälpmedel medan en god inlärningsmiljö i övrigt har poängterats av 
våra pedagoger. Detta kopplar vi till Sandström Kjellin (2002) som talar om de två olika 
perspektiven. I resultatet kan man inte se att vissa orsaker leder till vissa åtgärder.  
 
Enskilt stöd från specialpedagog nämns av samtliga pedagoger men det är inte något som tas 
upp av tidigare forskning. Samtliga pedagoger, såväl klasslärare som specialpedagoger 
nämner samma slags åtgärder och hjälpmedel för att hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Däribland nämns tid hos en specialpedagog. Specialpedagogen som 
hjälpmedel innebär inga annorlunda hjälpmedel eller andra strategier utan handlar enbart om 
enskild tid tillsammans med en pedagog. 
 
Resultatet visar att pedagogerna nämner samma hjälpmedel som tas upp i litteraturen. Till 
exempel så nämns bok+band och dataprogram som vanligt förekommande hjälpmedel. Detta 
är något som även Høien & Lundberg (1992) skriver om. Merparten av pedagogerna nämner 
ett stort antal hjälpmedel som matchar de teoretiska utgångspunkterna medan ett mindre antal 
av pedagogerna endast kunde nämna ett fåtal hjälpmedel som är användbara för elever med 
läs- och skrivsvårigheter.  

5.3  Konsekvenser av dyslexidiagnostisering  
Høien & Lundberg (1999) skriver att en diagnostisering sällan leder till att ge positiv 
vägledning för de berörda personerna, det blir oftast bara en stämpel. Myrberg & Lange 
(2005) skriver att en diagnostisering kan leda till att en elev får en negativ självbild och det 
därmed inte finns någon anledning till att diagnostisera om det inte leder till några åtgärder. 
Detta likt det som Sandström Kjellin (2002) skriver. Under intervjuerna har det dock 
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framkommit att samtliga pedagoger ser positivt på diagnostisering för att det kan stärka 
elevernas självförtroende, att de då får svart på vitt att de inte är ”dumma i huvudet ” eller 
”mindre begåvade”. De påpekar att det endast är nödvändigt att diagnostisera av den 
anledningen för hjälp får de oavsett om de har en diagnos eller ej. Ingen av respondenterna 
problematiserar en diagnostisering, de nämner inga nackdelar som skulle kunna finnas i och 
med en diagnostisering, till exempel att det kan leda till att eleven får en stämpel.  
 
Som man kan läsa i Myrberg & Lange (2005) och som flera av våra pedagoger menar bör 
man endast diagnostisera om det kommer att leda till åtgärder som är till fördel i 
undervisningen. I motsats till Mats Myrbergs uttalande i Myrberg & Lange (2005) att man är 
beroende av en diagnos för att få tillgång till hjälpmedel menar flera pedagoger att det inte har 
någon betydelse om en elev har en diagnos eller ej. Alla elever i grundskolan har rätt till den 
hjälp och de hjälpmedel de är i behov av, utan att de behöver ha en diagnos. I Myrberg & 
Lange (2005) lyfter man även fram att vilken hjälp man får kan variera beroende på vilken 
skola man går på, detta främst beroende på att olika skolor har olika rutiner för hur man 
arbetar för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Detta kan jämföras med vad en av 
våra pedagoger påpekar, hon säger att i vissa kommuner får personer med läs- och 
skrivsvårigheter ingen speciallärarhjälp om de inte har en diagnos. 

5.4 Begreppet dyslexi 
Zetterqvist & Nelson (2003) skriver att det finns många olika definitioner på begreppet 
dyslexi, de framhåller att det ännu inte finns någon fast orsak till dyslexi vilket försvårar 
definitionen av begreppet. Sundbaum & Wallstén (2006) menar att det inte finns någon 
internationellt vedertagen definition av begreppet dyslexi. Detta ser vi som en rimlig 
förklaring till våra pedagogers spridning i svaren. Det faktum att det finns en stor osäkerhet 
när det gäller gränsdragningen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan vi inte se har 
några negativa konsekvenser för eleverna när det gäller åtgärder av svårigheter.  
 
Zetterqvist & Nelson (2003) skriver att begreppet dyslexi kan jämföras med specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Detta kan jämföras med många av pedagogernas svar som innehöll 
benämningen grava läs- och skrivsvårigheter. 
 
Zetterqvist & Nelson (2003) nämner dock att dyslexi orsakas av en defekt i det fonologiska 
systemet och detta är även något som flera av våra pedagoger tar upp. Høien & Lundberg 
(1999) anser att en av de tyngsta orsakerna till dyslexi är genetiska faktorer. Hälften av 
pedagogerna angav ärftlighet som en stor faktor till dyslexi. Sundbaum & Wallstén (2006) 
nämner bristande arbetsminne som en av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter då eleven 
exempelvis har svårt att komma ihåg vad den har läst. Detta nämner flertalet av våra 
pedagoger som en orsak till dyslexi. De förmedlar även vikten av att ge korta och tydliga 
instruktioner för att hjälpa personer som har dyslexi.  

5.5 Sammanfattning 
Det är viktigt att pedagogerna har stor kompetens inom området läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi för att svårigheter ska kunna upptäckas och att rätt åtgärder vidtas för de specifika 
svårigheterna. Det har framkommit att det är få av pedagogerna som talar om förebyggande 
åtgärder i form av en god inlärningsmiljö. I litteraturgenomgången poängteras dock vikten av 
förebyggande insatser i form av det sociala samspelet och miljöinsatser för den språkliga 
utvecklingen.  
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De åtgärder som pedagogerna tar upp är i första hand hjälp av en specialpedagog, vilket är ett 
individfokuserat synsätt.  Pedagogerna påpekar att samtliga elever i behov av stöd får hjälp 
(med eller utan en diagnos). Pedagogerna talar även om hjälpmedel i form av böcker, 
diktafon, talsyntes och speciella dataprogram, vilket är ett omgivningsinriktat synsätt. Dessa 
hjälpmedel tillhandahölls av de båda skolorna till elever som var i behov av det. Samtliga 
pedagoger framhåller att de inte gör skillnad på om en elev har en diagnos eller ej.  
 
När det gäller vilka kännetecken man kan vara observant på så är pedagogernas svar nästan 
identiska med varandra och det som den tidigare forskningen nämner. Likt Stadler (1994) 
lyfter de fram att det är först när flera olika kännetecken uppträder ihop som man bör se över 
om det skulle behövas en dyslexiutredning. 
 
För att upptäcka läs- och skrivsvårigheter använder sig samtliga av våra pedagoger av 
screeningtester för att se om det finns några elever som ligger i riskzonen, detta likt vad som 
förespråkas i den tidigare forskningen. 
 
Samtliga pedagoger har visat sig vara positiva till diagnostisering av dyslexi, vilket inte 
överrensstämmer med det Høien & Lundberg (1999) skriver i sin bok. De hävdar att en 
diagnostisering sällan leder till en positiv vägledning utan blir oftast bara en stämpel. 
Pedagogerna hävdar att en diagnos kan leda till att stärka elevernas självförtroende, detta i 
motsats till vad Høien & Lundberg (1999) menar. Pedagogerna hävdar att man endast bör 
diagnostisera om det kan leda till fördelar för eleven, så som till exempel åtgärder och 
hjälpmedel. Men poängterar att eleven inte är i beroende av en diagnos för att få hjälpmedel i 
grundskolan. Detta olikt det Mats Myrberg framhåller i Myrberg & Lange (2005) där han 
menar att man är beroende av en diagnos för att få tillgång till hjälpmedel. 
 

6. DISKUSSION 
Här nedan följer diskussionen som är uppdelat under två olika rubriker. Vi börjar med att 
diskutera de metoder vi använt oss av för att genomföra detta arbete för att sedan gå över till 
att diskutera de resultat vi har kommit fram till. 

6.1 Metoddiskussion 
Urvalet av våra pedagoger har skett medvetet då vi ville intervjua pedagoger som undervisar i 
de tidiga åldrarna och specialpedagoger. Vi anser att det är pedagogerna i de tidiga åldrarna i 
stort bär ansvaret att upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt att det är 
specialpedagogerna som följer upp dessa barn. Vi skulle ha kunnat välja pedagoger 
slumpmässigt för att undersöka vilka kunskaper pedagoger besitter men eftersom det inte är 
det vår undersökning har som mål valde vi att medvetet välja ut pedagoger.  
 
Som vi tidigare nämnt när det gäller fördelarna med att använda sig av intervjuer istället för 
enkäter vid datainsamling är just det att man utöver det talade språket även får tillgång till 
pedagogernas tankar via kroppsspråk och minspel. Även om detta lyfts fram som en fördel i 
Patel & Davidsson (1994) kan det ju även vara till nackdel då man riskerar att tolka in för 
mycket av dessa uttryck. 
 
Det faktum att vi i förväg skickade ut intervjufrågorna har vi i efterhand kommit på har både 
för- och nackdelar. I och med att pedagogerna fick se frågorna innan intervjutillfället kan ju 
detta ha lett till att de hade mer ingående svar än vad de skulle ha haft om de inte fått se 
frågorna förrän vid intervjutillfället. Nackdelen med att de då kunnat lämna mer uttömmande 
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svar kan i sin tur leda till att vi tolkar det som att pedagoger i allmänhet har bra kunskaper i 
ämnet fast det kanske beror på att de haft tid på sig att förbereda svaren. 
 
Varierande på om det var en pedagog eller en specialpedagog som intervjuades valde vi att 
ställa frågorna med olika svårighetsgrad, detta på grund av att några av pedagogerna ansåg att 
vi hade frågor som de tyckte verkade komplicerade. Frågorna hade samma innebörd men 
ställdes bara på varierande sätt. Vi noterade att det inte inverkade på resultatet hur frågan 
ställdes, pedagogerna kom med liknande eller samma svar.  
 
Åtta av intervjuerna skedde i ett enskilt rum utan störande moment vilket Denscombe (2000) 
förordar och två av intervjuerna skedde i ett lärarrum. Under dessa två intervjuer blev det ett 
flertal avbrott och både pedagogerna och intervjuarna tappade fokus och hade svårigheter att 
återvända till de delar som diskuterades innan avbrotten. Detta tror vi spelade in på resultatet i 
den meningen att svaren blev osammanhängande och att vissa delar även tappades bort. Ett 
annat problem med att genomföra intervjuer i en lokal där andra personer vistas samtidigt kan 
leda till att pedagogen svarar annorlunda när andra personer kan höra svaren. Vi anser dock 
inte att det påverkade de svar som våra två pedagoger gav. Detta var ingen ultimat situation 
men det var den enda lediga lokalen som fanns att tillgå.  
 
För att minnas intervjuerna bättre använde vi oss av två bandspelare. Anledningen till att vi 
använde oss av två bandspelare var att gardera oss emot eventuella tekniska problem. 
Tillstånd efterfrågades för användning av ljudupptagning. Detta godkändes i samtliga fall. 
Information om vad ljudupptagningen skulle användas till gavs innan samtliga intervjuer i 
form av ett missivbrev samt information vid själva intervjutillfället då detta inte kunde tänkas 
påverka pedagogernas svar.  

6.2 Resultatdiskussion 
Många av de kännetecken för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter som pedagogerna nämnde 
är de samma som vi tar upp i forskningsfältet. Till exempel tar Stadler (1994) upp just det 
faktum att en elev utelämnar eller läser fel på ändelser och slänger om bokstäver. Sundbaum 
& Wallstén (2006) skriver om kännetecken som svårigheter att känna igen ord och långsam 
läsning. Med detta drar vi slutsatsen att det finns ett antal kännetecken på läs- och 
skrivsvårigheter som verkar vara allmänt kända för pedagoger i skolan och dessa tecken är 
något som man överlag kan utgå ifrån för att upptäcka om en elev har svårigheter. I och med 
att alla våra pedagoger nämner liknande kännetecken och åtgärder anser vi att det är svårt att 
säga om åtgärderna skulle ha sett annorlunda ut om man fokuserat på andra kännetecken. De 
åtgärder som har framkommit under intervjuerna anser vi är en blandning av individinriktat 
och miljöinriktat perspektiv. Vi kan dock se att tyngdpunkten ligger åt de individinriktade 
åtgärderna då pedagogerna sällan talar om miljöns betydelse eller det sociala samspelet i 
klassrummet. Detta ger oss därför svårigheter att tala om de två olika synsätten kopplat till 
orsaker och åtgärder. 
 
Som pedagog eller specialpedagog anser man inte att det är orsakerna som är det viktiga för 
att kunna använda sig av lämpliga åtgärder för att hjälpa en elev med läs- och 
skrivsvårigheter. Detta var något som även nämndes under intervjuerna. Det faktum att det 
inte var någon av pedagogerna som var väl insatt i vad det är som orsakar dyslexi tolkar vi 
som att man anser att denna fråga inte är särskilt relevant. En tanke som slagit oss är om det är 
nödvändigt att vara medveten om de två olika typerna av dyslexi, auditiv och visuell, när det 
gäller att sätta in åtgärder. Om man som pedagog utgår ifrån den enskilda individens 
svårigheter och behov bör man kunna sätt in rätt åtgärder i alla fall. Vi har i resultatet sett att 
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pedagogerna berört de olika typerna av dyslexi utan att nämna de vid särskilda begrepp. Detta 
menar vi pekar på att betydelsen av dessa begrepp inte är nödvändig då man kan sätta in rätt 
åtgärder i alla fall.  
 
En fråga som väcktes under arbetets gång är den om pedagoger som arbetar med elever som 
har läs- och skrivsvårigheter fokuserar på en eventuell diagnos eller om det är symtomen som 
är det viktiga. Den slutsats som vi kunnat dra genom våra intervjuer är den att såväl 
pedagoger som specialpedagoger anser att det inte är nödvändigt att en elev har en diagnos för 
att de ska få den hjälp de är i behov av. Däremot finns det en generell uppfattning om att 
diagnosen behövs för elevens egen skull, för att få någon form av bekräftelse på att man inte 
är mindre intelligent utan att man har ett handikapp som orsakar svårigheterna. Som vi har 
nämnt tidigare så framkommer det så väl i litteratur som i intervjuer att beroende på vilken 
skola och vilken kommun man bor i så är man mer eller mindre i behov av en diagnos. Detta 
anser vi är mycket oroväckande, det ska inte behöva vara ett lotteri när det gäller vilken hjälp 
man ska få. Alla elever bör få samma rättigheter när det gäller att få den hjälp som man är i 
behov av. I vårt resultat har vi uppmärksammat några få skillnader mellan de två skolorna där 
vi har genomfört våra intervjuer. Det vi kan se som skiljer de åt är att man fokuserar mer på 
individanpassning på den ena skolan. Därmed inte sagt att man inte utgår från individens 
behov på den andra skolan. 
 
Vi anser att det är nödvändigt att det läggs stora resurser i skolorna för att elever i behov av 
stöd ska få det de verkligen behöver. Detta skulle kunna ske exempelvis genom att fler 
pedagoger eller specialpedagoger anställs där det finns behov. Vi har noterat att åtgärder och 
strategier inte skiljer sig mellan klasslärare och specialpedagoger. Det som skiljer är att när en 
elev får träffa en specialpedagog får den enskild tid med en pedagog, vilket lika gärna skulle 
kunna vara en ”vanlig” pedagog. Vi har uppfattat det som att det är den enskilda tiden då 
elev- pedagog kan arbeta tillsammans och ostört som är en viktig åtgärd.  Vi anser likt en av 
våra pedagoger att det ultimata vore att kunna lägga så mycket specialpedagogtid som möjligt 
hos de yngre eleverna för att de då senare under skolåren förhoppningsvis kommer att behöva 
mindre tid hos specialpedagogen.  
 
Med tanke på att pedagogerna har påpekat att de definitioner de har gett är deras egna tolkar 
vi det som att de vill skydda sig själva från att ha en felaktig definition. Vi förstår deras 
resonemang i och med att det finns så många olika definitioner av begreppet dyslexi.  
 
I och med de synpunkter som kommit fram under intervjuerna angående den tid det kan ta att 
få en dyslexiutredning genomförd och till vilken nytta den genomförs så anser vi att detta 
noggrant bör begrundas. En av anledningarna till att det genomförs en dyslexiutredning är för 
att eleverna ska få tillgång till hjälpmedel men det har framkommit att i grundskolan behövs 
det ej en diagnos för att få tillgång till hjälpmedel. Vi anser att resurserna borde läggas på 
åtgärder och hjälpmedel i stället för utredningar. Man borde slopa tvånget på diagnos på 
gymnasiet och högskolor och i stället tillhandahålla hjälp till alla studenter som är i behov av 
detta. Vi menar dock att det kan vara nödvändigt att göra en utredning om det kan komma till 
nytta för att stärka individen. 
 
Tack vare att alla individer är olika så gör sig även problem med dyslektisk karaktär olika 
uttryck beroende på individen som har handikappet. Detta leder till att det krävs en 
anpassning till den elev man arbetar med för stunden. Vid våra intervjuer påpekar flera 
pedagoger, vikten av att anpassa så väl den vanliga undervisningen som 
specialundervisningen till den enskilda individen. Ett arbetssätt som framkom under en 
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intervju, innebär att man till viss del anpassar undervisningen efter de elever som behöver 
extra stöd. Detta tror vi medför att de elever som har läs- och skrivsvårigheter inte känner sig 
utpekade eftersom alla arbetar med samma sak. 
 
Samtidigt som att det är viktigt att sätta in åtgärder tidigt måste man avvakta får att se om 
svårigheterna håller i sig. Detta är ett dilemma i våra ögon, att avvakta samtidigt som man ska 
sätta in tidiga åtgärder. 
 
Såväl Stadler (1994) som Høien & Lundberg (1999) framhåller vikten av att en elev med 
dyslexi får undervisning av en pedagog som är fokuserad och som riktar full uppmärksamhet 
mot eleven. Är detta praktiskt genomförbart vid arbete i helklass, återigen kommer vi till 
frågan om tid och resurser. Hur man än vrider och vänder på det så är det alltid någon eller 
några som blir lidande. 
 
Som Høien & Lundberg menar är det nödvändigt att pedagoger i skolan har kunskaper om 
läs- och skrivsvårigheter och då även att lärarstudenter får den kunskap de behöver i ämnet. 
Vi anser att när det gäller just lärarprogrammet så finns det stora brister som i sin tur kan leda 
till att elever med dyslexi och andra svårigheter inte får den hjälp de är i behov av. Eftersom 
vi i resultatet kan se att man talar om både individinriktade och omgivningsinriktade åtgärder 
anser vi att det hos pedagoger finns kunskaper om båda dessa inriktningar. Vi tycker oss dock 
kunna se att man i tidigare forskning till stor del talar om individinriktade åtgärder. Detta gör 
att man kan dra slutsatsen att det bör satsas mer på forskning gällande omgivningsinriktade 
åtgärder för att öka kunskaperna kunskapen om dessa hos pedagoger. 

6.3 Slutsatser 
Det primära sättet att hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter är enligt svar från våra 
pedagoger att tillhandahålla specialpedagoghjälp, det vill säga en individinriktad åtgärd. Även 
en rad olika hjälpmedel kan underlätta för en elev med läs- och skrivsvårigheter. 
 
När det gäller vad som ligger till grund för de åtgärder som man som pedagog väljer att sätta 
in så är det den enskilda individens svårigheter som är utgångspunkten. Som pedagog tittar 
man alltså på vad den aktuella eleven uppvisar för svårigheter och utifrån det sätter man sedan 
in åtgärder.  
 
Den generella uppfattningen är att en diagnos hjälper mer än den stjälper. Framförallt lyfter 
man fram att en diagnos kan stärka en elevs självförtroende. Det har framkommit att det inte 
har någon inverkan på åtgärderna man vidtar om en elev har fått en dyslexidiagnos eller ej 
Det har alltså visat sig att man inte skiljer åtgärderna åt om en elev har en diagnos eller inte. 
Med detta som utgångspunkt kan man dra slutsatsen att en diagnos inte är nödvändig för att 
en elev ska få rätt åtgärder som hjälp för sina svårigheter. En viktigt poäng som vi vill 
framföra, som har framkommit via våra intervjuer är just det faktum att man inte fokuserar på 
diagnosen utan på den enskilda individens svårigheter och behov. För att citera Tom Storfors 
(Lärare i specialpedagogik på Mälardalens högskola): ”Ett barn är aldrig sin diagnos”. 
(070405 Mälardalens högskola) 
 
Genom att genomföra olika screeningtester kan man relativt lätt urskilja om en elev har läs- 
och skrivsvårigheter. Dessa tester kan enkelt genomföras av en pedagog, det behöver inte 
göras av en specialpedagog. Man kan även vara observant på olika kännetecken i den dagliga 
verksamheten. 
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Andra slutsatser som vi har dragit av denna forskning är att man fokuserar mer på symtom än 
orsaker till svårigheterna och det är inte orsakerna till svårigheterna som är grundläggande för 
vilka åtgärder man vidtar. 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Sundbaum och Wallstén (2006) skriver att det system som förts in på en del skolor i Sverige 
med mentorskap för nyutexaminerade pedagoger tros leda till att allt fler elever får 
kompetenta pedagoger som kan se problem och tidigt ta tag i dem för att ge elever de stöd de 
är i behov av och har rätt till. Man kan även läsa att det krävs ett allmänt kompetenslyft för 
alla pedagoger som är delaktiga i barns språkutveckling. Även det faktum att lärarstuderande 
får för lite utbildning i hur man hanterar läs- och skrivsvårigheter är oroväckande och det är 
ett aktuellt ämne som bör undersökas vidare. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två stycken studenter från Mälardalens högskola, Sofie Engstrand och Anna-Karin 
Barrögård som skriver ett examensarbete inom området dyslexi. Vi är intresserade av att 
intervjua både pedagoger och specialpedagoger på Tegelviken och Skogstorpskolan. Vi har 
gjort ett medvetet val av pedagoger genom att vi valt att intervjua pedagoger på våra 
respektive partnerskola. 
 
Syftet med intervjuerna är att undersöka hur de aktuella skolorna arbetar för att upptäcka barn 
som har dyslexi samt hur en utredning kan gå till. Vi vill även ta reda på hur man kan hjälpa 
barn med dyslexi och om det finns någon/några metoder som är bättre än andra samt 
undersöka vilken hjälp dessa barn får och vilken hjälp de är berättigade till.  
 
Vi har utformat ett antal frågor som rör upptäckt och åtgärder av dyslexi, intervjuerna 
kommer att ske enskilt under cirka 35 minuter. Svaren som inkommer kommer att behandlas 
konfidentiellt om inget annat önskas.  
 
Tack på förhand! 
 
Vid eventuella frågor går det bra att ringa eller maila oss. 
 
Sofie Engstrand 
Sed04002@student.mdh.se 
016-514032 
 
Anna-Karin Barrögård 
Abd04001@student.mdh.se 
016-138959 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Kan du definiera ordet dyslexi? 
 

2. Vad är det som orsakar dyslexi? 
 

3. Vilka tecken kan man vara observant på när det gäller upptäckten av barn med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi? (steg för steg) 

 
4. Hur agerar man (på den aktuella skolan) om man misstänker att en elev har dyslexi? 

 
5. Hur tidigt kan man urskilja om en elev har dyslexi eller om eleven bara har en 

försening i läs- och skrivutvecklingen? 
 

6. Vad använder man för material för att testa en elev? 
 

7. Vilka tester anser du är lämpliga? 
 

8. Vad anser du om diagnostisering? Är det nödvändigt eller ”förstör” det bara? 
Motivera! 

 
9. Vilka åtgärder vidtar man om ”får” en elev med dyslexi? 

 
10. Vilka hjälpmedel kan ni erbjuda de elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på 

er skola? 
 

11. Kan man på er skola få tillgång till hjälpmedel utan att ha en diagnos? 
 

12. Anpassar man metoderna till elevernas specifika behov eller använder man mer 
generella metoder? 

 
13. Förändrar en diagnostisering sättet att förhålla sig till eleven.? Skiljer sig 

arbetsmetoderna åt om en elev har diagnos eller ej? Motivera 
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Bilaga 3 
 
I LÄSK-pärmen som finns att ladda ner på FMLS-hemsida ges några tips på användbara 
hjälpmedel. De beskriver bland annat: 
 
AlphaSmart 
Som är ett bärbart tangentbord med en display. Texterna kan lagras och sedan föras över till 
en dator för utskrift. 
 
Copyboard 
En skrivtavla som liknar en whiteboard med möjlighet att få utskrift direkt från tavlan till 
papper. 
 
Daisyspelare 
Är en spelare som kan läsa upp böcker som är inspelade på en cd-rom skiva. 
 
Elektroniska ordlistor 
Ordlistor som finns i datorn som till exempel synonymordlista och lexikon. 
 
Fickminne 
En bandspelare som kan användas för korta anteckningar 
 
Freestyle 
Det finns freestylar som har olika uppläsningshastigheter att välja mellan. 
 
Ljudförstärkning 
Gör så att rösten hörs tydligare 
 
Läslinjal 
Markerar raden i boken 
 
Ordbehandling 
Markerar felstavning och ger förslag på korrigeringar samt har en synonymordlista och 
grammatikfunktion. 
 
Talsyntes. Skärmläsare 
Syntetiskt tal som läser upp texten på skärmen. 
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Bilaga 4 
 
Kartläggningsinstrument av läs- och skrivsvårigheter 
Genom att använda sig av så kallade screeningtester, prov som administreras på gruppnivå, 
har man möjlighet att identifiera elever som ligger inom ramen för läs- och skrivsvårigheter, 
oavsett om de beror på dyslexi eller inte. Dessa tester är tänkta att användas som pedagogiska 
verktyg för att få en ökad inblick i elevers färdigheter och på så sett ger testen även en 
möjlighet att identifiera elever i riskzonen. När man som pedagog ska bestämma sig för att 
använda ett screeningtest bör vissa faktorer ses över. Dessa är testets reliabilitet, alltså vilken 
tillförlitlighet testen anses ha. Dessutom bör man se över testets validitet, d.v.s. att man tar 
reda på om testet mäter de färdigheter det har som mål att mäta. Man bör även kontrollera att 
normgruppen är tillräckligt stor och att den är adekvat. Till sist ska man även se till att tiden 
för genomförandet av testet överensstämmer med tänkt tidpunkt. Detta är nödvändigt i de fall 
man räknar med att göra en nationell jämförelse. Modell för utredning av läs- och 
skrivsvårigheter, Svenska Dyslexiföreningen 
 
I Stadler (1994) kan man läsa om ett av det äldsta standardiserade läs- och skrivtestet, 
Diagnostiska Läs- och Skrivprov (DLS). Detta är ett prov som mellan åren 1957-58 
utarbetades för dåvarande låg- och mellanstadiet. Det man mäter i detta prov är förmåga att 
avläsa ord och text, läshastighet, ordförståelse, läsförståelse och diktamensskrivning. Under 
åren har nya varianter av testet utkommit allt eftersom behovet av modernisering uppstått. 
Syftet med DLS är att det ska användas så tidigt som möjligt för att kunna sätt in rätt hjälp i 
rätt tid. I de nyare exemplaren kan man idag analysera flertalet aspekter på läs- och 
skrivförmågan: 
 

• Läsning av enstaka ord, texter, läsförståelse och läsintresse. 
• Skrivande: Berättande i skrift, användning av skiljetecken och rättstavning. 
• Tal och språk: Ordkännedom, rytmkänsla, ljuduppfattning, grammatisk förmåga och 

artikulation. 
• Läsintresse: genomförande av enkät gällande läsvanor 

 
Stadler (1994) s. 82 
 

Myrberg & Lange (2005) skriver att det inte är tillräckligt att förlita sig på ett enda testresultat 
för att avgöra om en elev har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter som uppkommit p.g.a. 
bristande pedagogiska eller sociala förutsättningar. Flertalet forskare talar för att man bör 
genomföra flera test där man då kan använda det första testet till att ställa hypoteser medan 
ytterligare test leder till fördjupade analyser.  
 
Myrberg & Lange (2005) menar att test av läs- och skrivsvårighet bör leda till en bra 
uppfattning om vilka resultat undervisningen ger. Vidare menar han att testen kan fungera 
som en ”larmklocka” när det gäller de elever som inte uppnår nödvändiga framsteg i sin läs- 
och skrivutveckling. I Myrberg & Lange kan man läsa om en psykolog som förklarar tester 
och diagnoser på följande sätt: ”dels…att följa varje enskilt barns framsteg, dels att ta 
temperaturen på hela gruppens framsteg.” (s. 20) Vidare menar psykologen att det inte räcker 
med att lyssna av sina elever och att genomföra enstaka test. Det finns ett behov av att 
komplettera enskilda testresultat med standardiserade test. Ett av dessa tester i Sverige är 
ordkedjetester som för år 2 och år 3 behandlar menings- och läsförståelse. 
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I Sundbaum och Wallsten (2006) kan man läsa om att nonsensordstest är ett vanligt 
förekommande test för att få en uppfattning om en elevs fonologiska avkodningsförmåga, 
(förmågan att uppfatta och producera språkliga ljud). Idor Svensson, psykolog vid Växjö 
Universitet hävdar att nonsensordstestet är ett av de instrument som tydligast visar om en 
person har dyslexi eller inte.  
 
Dyslexiutredning 
I Myrberg & Lange (2005) kan man läsa om forskning som visar på att de flesta elever som 
har läs- och skrivsvårigheter av någon form aldrig genomgår testning och därmed får de ingen 
diagnos. Vidare kan man läsa att det är en het fråga om man ska diagnostisera elever eller ej. 
Vissa forskare hävdare att en diagnostisering bara leder till en stämpling medan andra 
forskare menar att en diagnos är nödvändig för att en elev med dyslexi eller svårigheter av 
annan art ska få tillgång till den hjälp de är i behov av. Vidare skriver Myrberg att 
omfattningen på en utredning bör styras av vilket syfte man har med utredningen. 
Stadler (1994) skriver att de metoder som främst används vid diagnostisering är pedagogisk-
psykologiska och språkliga för att undersöka språkliga verksamheter som tal, språkförståelse, 
läsning och stavning. Vid svårare fall bör man även använda sig av neurologiska 
undersökningar. När det gäller diagnostisering menar Stadler (1994) att den främsta 
anledningen till att man gör detta är för att få ett så bra kunskapsunderlag som möjligt för 
resultatrika behandlingsåtgärder. Den diagnos som finns för att säkerställa att en person har 
dyslexi är i första hand analyser och tolkningar av genomförda observationer. I diagnosen ska 
det tydligt framgå en beskrivning av symptomen, av svårigheternas art och grad och i den 
mån det är möjligt även möjliga orsaksbakgrunder. För att kunna göra en så noggrann och 
lämplig beskrivning som möjligt av behandling/åtgärder menar Stadler (1994) att det är 
lämpligt att även göra en beskrivning av så väl svaga som starka sidor hos individen.  
 
Myrberg & Lange (2005) skriver att den diagnos som visar på att en elev har dyslexi kan vara 
både positiv och negativ. För att få tillgång till särskilt stöd, inlästa läromedel, anpassade prov 
och tekniska hjälpmedel är man beroende av att ha en diagnos. Vidare skriver Myrberg oh 
Lange om att en diagnostisering kan ge eleven en negativ självbild. Om en diagnostisering 
inte leder till några åtgärder finns det ingen anledning att diagnostisera.  
 
Enligt Høien & Lundberg (1999) är syftet med att genomföra en diagnostisering att ge 
vägledning åt pedagoger och föräldrar för att dessa ska få nödvändig information för vidare 
behandling och åtgärder. I många fall, menar Høien & Lundberg att diagnostisering inte leder 
till att berörda personer får positiv vägledning för att kunna sätta in rätt pedagogiska insatser. 
För vissa blir diagnosen bara en stämpel. Høien & Lundberg menar att syftet med individuella 
diagnostiska tester är att kartlägga både starka och svaga sidor hos en elev, för att kunna reda 
ut om det finns faktorer som kan vara ett hinder för en god läsutveckling.  
 
I Zetterqvist-Nelson (2003) kan man läsa om Svenska Dyslexistiftelsen/föreningens argument 
för att man bör identifiera och diagnostisera dyslexi i ett tidigt skede av ett barns utveckling. 
Argument för detta är att man genom att identifiera dyslexi tidigt kan motverka att det blir ett 
bestående handikapp. 
 
Enligt CG & Lindell (1996) så omfattar en utredning av dyslexi ett antal steg. De skriver att 
det första testet ofta görs av samtliga barn i klassen, detta för att urskilja om det finns barn 
som är i behov av extra stöd och resurser. Dessa tester brukar kallas för screeningtester. CG & 
Lindell går vidare till steg två som innefattar början till utredningsfasen. I detta skede låter 
man barnen som hamnat i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter att utföra ett antal olika 
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tester för att kartlägga dess läs- och skrivförmåga, ordförråd samt läsförståelse. I steg tre görs 
en bedömning av barnets svårigheter samt en utredning av vad dessa svårigheter kan bero på. 
Man tar till exempel reda på vilka ljud och ljudsammansättningar som är särskilt svåra och om 
det finns anledning att tro att barnet lider av bristande läsförståelse eller svårigheter med 
minnet. CG & Lindell skriver att svårigheterna även kan bero på problem med att strukturera 
eller på bristande ordförråd. I denna fas av utredningen är det inte bara tester som utförs utan 
analyssamtal tillkommer. CG & Lindell menar att det i vissa fall kan vara nödvändigt att ta 
ytterliggare ett steg i utredningsarbetet. Dessa specifika fall kan utgöras av att barnet drar sig 
undan, undviker att synas eller bråkar och skolkar eller på andra sätt utmärker sig från en 
normal social grupp. De framhäver att i sådana fall kan det bli aktuellt att göra ett mer 
allsidigt psykologiskt test. Genom dessa tester kan man få fram barnets starka och svaga 
sidor, man kan även få fram om det förekommer motoriska problem. Med hjälp av testet kan 
man visa på vad för slags hjälpmedel som barnet är i behov av och har rätt till. CG & Lindell 
skriver att det kan vara hjälpmedel som en dator med ordbehandlingsprogram eller till 
exempel en bandspelare. 
 
I Myrberg & Lange (2005) står att läsa att beroende av vilken skola en elev går i kan dennes 
dyslexi bli till ett handikapp av varierad art. En elev som går i en skola med väl utvecklade 
rutiner för dyslexidiagnostik har större chans att övervinna sitt handikapp än vad en elev som 
går i en skola med mindre bra rutiner har.  
 
I Sundbaum och Wallsten (2006) kan man läsa om ett uttalande från Bodil Andersson, 
logoped, som lyder: 
 

  Vi ska inte fråga oss om ett barn har dyslexi eller inte – det viktigaste är inte dyslexietiketten, utan att 
en utredning görs som hjälper oss att förstå varför varje unikt barn har svårt att läsa och skriva. 
(Sundbaum och Wallsten 2006 s. 39) 

 
I Sundbaum och Wallsten (2006) framgår att det idag inte finns några formella krav på vad 
som bör ingå i en dyslexiutredning. Detta leder till att utredningar kan se olika ut beroende på 
vem som gjort den. Trots denna brist på formella krav har forskarna dock nått en viss enighet 
om vissa delar som bör ingå i en utredning. I en utredning bör man få fram en noggrann 
beskrivning av tidigare svårigheter hos barnet och även en beskrivning av nuläget. Även en 
testning av avkodning, läshastighet, läsförståelse och stavning bör ingå. 
 
Svenska Dyslexiförening (2006) skriver om fyra olika former av utredningar. Dessa är 
pedagogisk utredning, psykologisk utredning, medicinsk/neuropsykiatrisk utredning och 
logopedisk utredning.  
Pedagogisk utredning innebär att lärare tillsammans med skolans/arbetslagets specialpedagog 
gör en mer ingående utredning. Denna typ av utredning innefattar dels ett samtal med 
föräldrar för att få reda på frågor som rör ärftlighet, ev. tidigare skolgång, barnets självbild 
m.m. Via intervjuer med pedagoger och elev och även observationer i klassrummet får man 
fram information om den aktuella skolsituationen när det gäller koncentrationsförmåga och 
kontakt med pedagoger och dyl. I den pedagogiska utredningen ingår även tester och analyser 
av elevens fonologiska medvetenhet, läsning så som avkodning, läsförståelse, läshastighet och 
ordförståelse. Även skrivning vid så kallad diktamen och sekvensminne som innebär 
förmågan att kunna alfabetet, veckodagar, månader m.m. är analyser som bör genomföras. 
Som avslutande del på en pedagogisk utredning ska pedagoger i samrådan med föräldrar och 
elev upprätta ett åtgärdsprogram med tydliga rutiner för uppföljning. Detta åtgärdsprogram 
ska fokusera så väl på individen som på hela skolsituationen. 
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Den psykologiska utredningen är en del av elevhälsoteamets uppgifter. Syftet med denna typ 
av utredning är att få en så tydlig bild som möjligt av barnets funktion och behov för att kunna 
göra undervisning individanpassad i så stor utsträckning det är möjligt. 
I slutet av denna typ av utredning bör man lägga fram rekommendationer om lämpliga 
åtgärder och en efterföljande utvärdering. Dessutom bör det i denna typ av utredning ingå 
observationer av eleven då han/hon befinner sig i olika miljöer. 
Slutsatser och rekommendationer vid en psykologisk utredning ska göras i form av ett 
skriftligt psykologutlåtande. I samrådan med specialpedagog bör psykologen komma med 
rekommendationer och praktiska – pedagogiska åtgärder. 
 
Den tredje utredningsmetoden som nämns i Modell för utredning av läs- och skrisvårigheter 
(2006) är medicinsk/neuropsykiatrisk utredning.  
Man gör en så kallad Anamnes, vilket innebär att föräldrarna får specifika frågor om bland 
annat barnets utveckling från fostertid till nuvarande situation när det gäller svåra infektioner 
och sjukdomar, motorisk utveckling och även eventuella trauman under uppväxten. Under 
detta samtal försöker man även identifiera om det finns några förklaringar till läs- och 
skrivsvårigheterna från föräldrarnas sida. De slutsatser och rekommendationer som kommer 
fram i denna form av utredning grundar sig på elevhälsoteamets samlade utredningar och till 
sist dokumenteras dessa i ett läkarintyg. 
 
Den fjärde metoden som tas upp i Svenska dyslexiföreningen (2006) är den logopediska 
utredningen. 
En logoped analyserar barnets språkliga funktioner. Även vid denna typ av utredning är det 
första steget att samtala med föräldrar och ev. skolpersonal för att få en uppfattning om 
barnets tidigare utveckling och uppväxt. Vidare testas barnet och dess språkliga förmågor och 
förutsättning bedöms utifrån aktuell ålder. Man genomför undersökningar för att bedöma 
muntlig språkförståelse, berättarförmåga, språklig medvetenhet och förmåga att använda talet 
spontant. 
Logopeden drar till sist slutsatser och kommer med skriftliga rekommendationer som är 
skrivna på ett sätt så de enkelt kan uppfattas av föräldrarna och av pedagoger. Detta utlåtande 
bör ses som en del i ett större sammanhang och det är viktigt att kunna omsätta 
rekommendationerna i pedagogiska sammanhang. Det är vanligt förekommande att logopeder 
kommer med förslag på kompensatoriska hjälpmedel.  
 
Ur pedagogisk synvinkel anser vi att de flesta av testerna som vi tidigare nämnt i detta avsnitt 
skulle kunna genomföras av pedagoger eller specialpedagoger. Det enda vi kan se som 
svårighet för pedagoger att genomföra är det medicinsk/neuropsykiatriska momentet. De delar 
i dessa utredningar som är viktiga för pedagogen är att se vilka svårigheter som finns och 
vilka åtgärder man kan använda sig av. 
 


