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Abstract: 
 
Denna studie har gjorts på tre olika skolor inom samma kommun i Mellansverige, där tre lärare, två 

rektorer och två specialpedagoger har intervjuats. Eleverna på skolorna går i årskurserna F-5. Studien 

belyser hur skolan arbetar med elever som har dyslexi, samt vilken syn några lärare, specialpedagoger 

och rektorer har på hur man ska arbeta med detta. Studien visar att alla parter anser att dyslexi 

upptäcks för sent och att åtgärder borde sättas in tidigare samt att de viktigaste åtgärderna är 

pedagogiska anpassningar och kompensationshjälpmedel. Såväl i denna studie som i tidigare forskning 

framkommer svårigheter med att urskilja dyslexi tidigt. Elevernas problem kan ha olika orsaker och 

eleverna blir snabbt duktiga på att dölja sina problem med läsning och skrivning. Det framkommer i 

undersökningen ett missnöje hos lärarna med resursfrågan. Det poängteras dock att lärare måste bli 

bättre på att använda de hjälpmedel som finns för att elever med dyslexi ska få den hjälp de behöver 

och känna den motivation som är nödvändig.  
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Förord 
 

Mitt intresse för dyslexi kommer av att jag själv har denna problematik. När jag gick i skolan hade jag 

svårigheter att läsa och skriva. Jag minns känslan man har i kroppen när de andra i gruppen förstår vad 

läraren säger men man själv inte förstår vad som sägs i klassrummet, det är en fruktansvärd känsla. Jag 

har inte blivit utredd och varför vet jag inte. Lärarna kanske inte ansåg att jag hade dyslexi, men tack 

vare stöttning från hemmet så har jag tränat väldigt mycket. När jag hade läsläxor läste jag dem flera 

gånger för att tillslut kunna läsa det flytande. P.g.a. detta märkte kanske inte lärarna av att jag hade 

svårigheter. Jag minns att jag tillsammans med mina föräldrar testade det mesta för att underlätta 

läsningen.  
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Inledning 
 

Det framkommer i forskningen att det är av stor vikt att elever med dyslexi upptäcks i tid, men också 

att det kan vara svårt att identifiera. Det behöver inte bara identifieras utan även kartläggas och 

anpassningar och stödinsatser måste genomföras för att dessa elever ska få en bra skolgång. 

Inger Fridolfsson nämner att dålig läs- och skrivförmåga påverkar självförtroendet och ju äldre eleven 

är desto större blir insikten om att de ligger efter. När detta sker skaffar sig eleven olika strategier för 

att dölja sin problematik.
1
 I vetenskapsrådets rapport från 2007, där aktuell forskning sammanställs, 

kan man läsa att en dyslektiker gör samma läs- och skrivfel som andra men gör dessa oftare.
2
 Som 

Stadler också beskriver i sin sammanställning av dyslexiforskning, så utgör dyslektikerna inte heller 

en heterogen grupp utan svårigheterna visar sig på olika sätt och kan ha olika orsaker. 
3
 Detta är några 

anledning till att det är svårt att upptäcka dyslexi. 

Dagens samhälle är uppbyggt av språk. Att kunna läsa har blivit en viktig kunskap och 93 procent av 

Sveriges befolkning har inga problem med detta, medan för 7 procent är detta ett stort problem. 
4
 

Eftersom hela den svenska befolkningen ska gå igenom vår nioåriga grundskola så är det mycket 

viktigt att alla får den hjälp de har rätt till och att de 7 procent som har problem med läsning och 

skrivning också kan tillgodogöra sig kunskap på samma sätt som övriga elever. 

När personer med dyslexi i åldrarna från efterskolåldern till 29 år intervjuades om sin skoltid framkom 

det att den var kantad av misslyckanden och att det lett till en kunskapsutveckling med lägre betyg och 

sämre förutsättningar för både fortsatta studier och för yrkeslivet. I den undersökta gruppen med 

dyslektiker var det endast 17 % som började någon eftergymnasial utbildning medan 50 % i en 

kontrollgrupp läste vidare på högskola eller universitet.
5
 

Med bakgrund av detta vill jag genom denna undersökning se hur några skolor arbetar med elever som 

har dyslexi och hur det går till när det upptäcks. 

  

                                                      
1
 Fridolfsson, I. Grunderna i läs– och skrivinlärning, 2008, s. 213 

2
 Vetenskapsrådet, Dyslexi- En kunskapsöversikt, 2007, s. 60 

3
 Stadler, E. Dyslexi- en introduktion, 1994, s.76  

4
 Lagerström, A. Knäck koden- En hoppfull bok om dyslexi, 2011, s. 7 

5
 Fouganthine, A. Dyslexi genom livet, Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter s. 237 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur det går till när lärare misstänker att elever har dyslexi och hur 

de tillsammans med specialpedagoger och rektorer anpassar undervisningen för dessa elever. Studien 

svarar enbart för hur det ser ut i det aktuella rektorsområdet som undersöks. 

 Hur går det till när dyslexi upptäcks hos elever i det aktuella rektorsområdet? 

 Hur kartlägger lärare och specialpedagoger dyslexi i det aktuella rektorsområdet? 

 Hur anpassas undervisningen för de elever som har dyslexi? 

 Vilken syn har lärarna, specialpedagogerna och rektorerna på hur skolan ska anpassa 

undervisningen? 
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Bakgrund 
 

Eftersom denna undersökning handlar om hur man arbetar med elever som har dyslexi så kan det vara 

på sin plats att först helt kort beskriva för begreppet dyslexi här nedan. Därefter beskrivs elevhälsan 

som kan vara mycket viktig både i jobbet med utredning av dyslexi och hur man planerar att arbeta 

med eleven efter en eventuell diagnos. Sedan följer en redogörelse för delar av Skolverkets allmänna 

råd samt ett par utdrag ur läroplanen som visar vilket ansvar skolan har i att alla får en likvärdig 

undervisning. 

Begreppet dyslexi 
 

Forskarna är fortfarande inte överens om hur man ska förklara dyslexi, men de är eniga om att det 

finns en fonologisk förklaring, alltså hur hjärnan uppfattar och behandlar språket. Ca fem procent av 

Sveriges befolkning har idag dyslexi.
6
 

Man kan dela upp den dyslektiska problematiken i tre grupper:  

 bristande fonologisk medvetenhet (svårt att skilja mellan ljud, uppfatta rim med mera) 

 bristande fonologiskt arbetsminne (minns inte det man nyss har läst) 

 bristande fonologisk ordmobilisering (tar lång tid att hitta ett ord i sitt ordförråd) 

Man kan ha olika kombinationer av de ovannämnda punkterna, det är olika från fall till fall. 
7
 

 

Elevhälsa  
 

Enligt skollagen har det införts en gemensam elevhälsa. Så här lyder paragrafen som påvisar detta:  

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser.
 8 

  

När detta gäller kopplingen till elever med dyslexi så handlar det enligt min mening främst om 

specialpedagogiskt stöd för att underlätta för och stärka eleverna. Men det kan också hänga ihop med 

övriga bitar i elevhälsan, som t.ex. att eleven behöver tala om sådant som är jobbigt och som kan 

kopplas till dyslexin. Elevers personliga utveckling och kunskapsutveckling ska främjas och elever ska 

även ha möjlighet att ha bra arbetsmiljö. Skolornas fokus ligger på att elever i behov av särskilt stöd 

ska främjas. Elevhälsans personal deltar i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar lärande, god 

allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev. Elevhälsan består av specialpedagoger, 

                                                      
6
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-

skrivinlarning/hur-stottar-man-elever-med-dyslexi-och-andra-las-och-skrivsvarigheter-1.157474, 2016-06-06 
7
 Ibid 

 
8
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan, 2016-06-06 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-stottar-man-elever-med-dyslexi-och-andra-las-och-skrivsvarigheter-1.157474
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-stottar-man-elever-med-dyslexi-och-andra-las-och-skrivsvarigheter-1.157474
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-stottar-man-elever-med-dyslexi-och-andra-las-och-skrivsvarigheter-1.157474
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan
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skolkuratorer, skolläkare, skolsköterskor, studievägledare, elevassistenter och har även tillgång till en 

psykolog
.9 

 

 
 

Läroplanen 

En likvärdig utbildning 

  

I läroplanen står det att undervisningen ska vara likvärdig och anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Man trycker också på att det inte innebär att det ska vara lika för alla i undervisningen. 

Undervisningen ska utformas på olika sätt eftersom det finns olika vägar att nå målen då elever har 

olika förutsättningar och behov. Elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper är 

sådant som lärandet och kunskapsutvecklingen ska utgå ifrån.10
   

Den enskilda skolas utveckling 

 

En förutsättning för att arbetet med dyslexi ska fungera är som det står i läroplanen, att det finns ett 

systematiskt utvecklingsarbete och att verksamheten strävar efter att bli bättre. Den som är ansvarig 

för att skolans verksamhet utvecklas mot de nationella målen är huvudmannen, d v s kommunen. Den 

pedagogiska ledningen tillsammans med lärarnas professionella ansvar är en grundförutsättning för att 

skolan utvecklas kvalitativt. Verksamheten måste ständigt prövas, resultaten följas upp och utvärderas 

och nya metoder måste sedan utprovas och utvecklas. I detta arbete är det viktigt att alla parter är 

involverade. Såväl skolans personal och elever, liksom hemmen och det omgivande samhället.
11

 

En elev som är i behov av särskilt stöd ska efter att det är uppmärksammat få det stöd den behöver och 

ett åtgärdsprogram ska då upprättas. Ett åtgärdsprogram är en skriftlig bekräftelse på att åtgärder ska 

sättas in. Denna information är också värdefull om eleven skulle komma att byta skola. För vissa 

elever räcker det med extra anpassningar, medan andra är i behov av särskilt stöd.
12

 

 

De allmänna råden 
 

Skolverket har gett ut allmänna råd som beskriver hur man ska arbeta med åtgärdsprogram. Det är 

rekommendationer som skolor och förskolor ska följa om de inte har andra metoder för att uppnå 

samma resultat. Skolan är skyldig att se till att elever får det stöd som de behöver. Åtgärdsprogrammet 

är ett stöd för personalens planering när det gäller elevernas utveckling samt en hjälp till att ge rätt 

stöd. Det är även en skriftlig bekräftelse att de åtgärder som är aktuella vidtas. Eleven och 

vårdnadshavare har rätt att vara delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammet. 

 

Åtgärderna är uppdelade i sex olika punkter: 

  

1. Förutsättningar för arbetet 

2. Uppmärksamma 

3. Utreda  

                                                      
9
 http://www.vansbro.se/invanare/utbildning-forskola/elevhalsan , 2016-06-06 

 
10

 Skolverket, Lgr 11 Läroplan för grundskolan förskoleklass och fritidshem, 2011, s. 9 
11

 Ibid. s. 11 
12

 Skolverkets allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014 s. 14 

http://www.vansbro.se/invanare/utbildning-forskola/elevhalsan
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4. Utarbeta  

5. Genomföra, följa upp och utvärdera 

6. Rätten att överklaga åtgärdsprogram.
13

 

 

Det är viktigt att eleverna får den stimulans och undervisning som de behöver för att nå så långt som 

möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Elevers behov av särskilt stöd påverkas av skolans arbetssätt, 

arbetsformer och hur undervisningen är organiserad. Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga 

och ju tidigare eleverna ges förutsättningar att lyckas desto större chans att eleven utvecklas och att 

skolarbetet känns meningsfullt. De allmänna råden lyfter också vikten av att elever och 

vårdnadshavare får vara delaktiga i skolarbetet och att eleverna blir sedda samt att de får en 

återkoppling i skolarbetet.
14 

 

Det är många faktorer som påverkar elevers förutsättningar i skolan. Faktorer som kan påverka är hur 

undervisningen är anpassningsbar utefter elevens behov och kunskapsnivå. Andra faktorer är hur 

gruppen ser ut, om den är liten eller stor samt elevernas schema. 
15

 

 

Det finns elever som är i behov av ytterligare stöd i undervisningen för att nå de mål som skolan 

kräver. Om det sätts in relevanta insatser i tidiga åldrar har eleverna större chans utvecklas samt att nå 

de mål utbildningen kräver. Det är även viktigt att organisationen omkring eleven ses över innan man 

sätter in stödinsatser på individnivå. Detta kan göras genom att man ser över hur resurserna är 

fördelade på skolan, hur elevgruppen fungerar tillsammans och genom att se över hur elevens närmiljö 

ser ut samt vilka de olika pedagogiska metoderna är.
16

 Extra anpassningar kan hållas inom ramen för 

den ordinarie undervisningen, vilket innebär att den är mindre ingripande och att inget formellt beslut 

behöver fattas samt att den oftast ges under kortare tid. Särskilt stöd innebär däremot att 

hjälpinsatserna är mer ingripande och inte ingår i ordinarie undervisning.
17

  

 

De allmänna råden fokuserar på att stödinsatser ska ges så fort som en elev riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven. Då är det ofta extra anpassningar som ges i första hand. Men ibland kan man hoppa 

över de extra anpassningarna och gå direkt på särskilt stöd. Då anmäls det till rektor.  

Tidsgränserna för hur länge man har extra anpassningar är individuellt och avgörs från elev till elev. I 

somliga fall anser lärare och övrig skolpersonalbedömningen att särskilt stöd behövs omgående istället 

för extra anpassningar. Det är rektorns ansvar att se till att stödanpassningarna görs då han/hon fått 

information om att det behövs. Ofta har även elevhälsan en stor roll när det gäller utredningar och dess 

arbete runt om.
18

 

 

Det finns elever som är i behov av särskilt stöd under kortare och längre perioder av sitt lärande, när 

detta erbjuds finns möjligheten att lyckas även fast det är svårt och jobbigt i skolan. Det är viktigt att 

man som pedagog behöver fundera på om undervisningen måste anpassas utifrån elevers behov. 19 

 

  

                                                      
13

 Skolverket, Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram, 2009, s. 10 
14

 Ibid s. 10 
15

 Ibid. s. 11 
16

 Skolverkets allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014 s. 10 
17

 Skolverkets allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014 s. 11 
18

 Ibid s. 13 
19

 Skolverket, Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram, 2009 s. 12 
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Tidigare forskning 
 

Identifiering och diagnostisering 
 

Vetenskapsrådet pekar på att för att kunna urskilja dyslexi från andra problem med läs- och 

skrivinlärning så måste man gå till botten med de kognitiva funktioner som ligger till grund för 

dyslexiproblemet. För att fastställa om det handlar om dyslexitypiska fonologiska problem och inte 

brister i den språkliga uppväxtmiljön, koncentrationssvårigheter eller pedagogiska brister, så måste 

testerna vara normerade individualtest av fonologiska problem. Man testar b.la. tempo och korrekthet i 

den fonologiska bearbetningen.
20

 Stadler lyfter i sin bok fram att det är viktigt att man inte begränsar 

dyslexiutredningen till enbart läs- och skrivförmåga. Det är viktigt att göra en pedagogisk kartläggning 

utifrån elevens olika förmågor samt situation i stort. Expertis som kan behövas vid en sådan 

undersökning är t.ex. neurolog, ögonläkare, psykiatriker, logoped och optiker. Det är inte bara 

skolsituationen som ska utredas utan det är viktigt att man under utredningen samarbetar med 

vårdnadshavare, skolpersonal, fritidspedagoger m.fl. Elevens relation till personer i omgivningen har 

stor betydelse för hur eleven fungerar och agerar utifrån hela sin personlighet.
21

     

När man ska undersöka en elevs läs- och skrivförmåga så finns det olika tillvägagångssätt. Man brukar 

dela in dem i kvalitativa och kvantitativa metoder. Enligt Carlström så kommer den viktigaste 

informationen mellan lärare och elev genom samtal i undervisningssammanhang.
 22

 Alltså genom ett 

kvalitativt tillvägagångssätt där ansvaret delas mellan lärare och elev och där de tillsammans försöker 

ta reda på vilket system eleven använder vid läsning och skrivning samt att förstå hur elevens 

strategier kan förbättras. Läraren måste ha goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och vara 

mycket lyhörd för att fånga upp och kunna anpassa undervisningen efter elevens behov. Alla elever 

med läs- och skrivsvårigheter har inte samma behov.
23

 Läs- och skrivförmågan hos en elev brukar 

kartläggas av specialpedagoger, logopeder och skolpsykologer. Då genomförs ett kvantitativt test där 

man mäter elevens värden och jämför med en norm för att se om det avviker åt något håll, om det är 

bättre eller sämre än medelvärdet.
24

 

  

Tidiga insatser 
 

Fridolfsson lyfter fram att de elever som halkar efter första halvåret i skolan med stor sannolikhet har 

svårt att hänga med klasskompisarnas tempo i skriftspråksinlärningen, likaså när det gäller 

läsförmågan.
25

 Alla elever bör efter första klass uppnå en säker och automatiserad ordavkodning för att 

förhindra att det ovan nämnda blir till en ond cirkel. Det här innebär att första skolåret är avgörande 

för hur elevens läsinlärning utvecklas.
26

 Om man jämför svenska skolan med vissa andra länder så 

börjar de svenska eleverna i skolan när de är ett par år äldre. Detta gör att läs- och skrivinlärningen 

påbörjas senare i relation till andra länder, vilket gör att det är stor risk att de åtgärder som sätts in blir 

alltför sena. Läsförmågan kan vara oerhört viktig för eleven på fler än ett sätt. Enligt Fridolfsson 

påverkas självförtroendet negativt om läsförmågan är svag. Ju äldre eleven är desto större risk finns 

det att eleven har märkt att dennes läsförmåga inte hänger med. Dessa elever skaffar sig ofta en 

                                                      
20

 Vetenskapsrådet, Dyslexi- En kunskapsöversikt, 2007, s.60 
21

 Stadler, E. Dyslexi- en introduktion, 1994, s.77-78 
22

 Carlström M. i Eriksson B, Utredning av läs- och skrivsvårigheter 2007, s. 97 
23

 Ibid s. 97 
24

 Ibid s. 99 
25

 Fridolfsson, I. Grunderna i läs– och skrivinlärning, 2008, s.212 
26

 Fridolfsson, I. Grunderna i läs– och skrivinlärning, 2008, 213 
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strategi för att dölja sin problematik. Detta betyder att eleven har kort tid på sig att bli säker på 

ordavkodning innan den får ett dåligt självförtroende. Det är viktigt att skolan arbetar långsiktigt för 

att motarbeta detta. Om skolan har bra förebyggande metoder och i tid kan upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter blir det färre misslyckanden längre fram.
27

 

Tidiga insatser är effektiva, men det kan finnas vissa svårigheter med att upptäcka problem tidigt, 

enligt Vetenskapsrådet. Tecken man kan observera är försenad språkutveckling, barn som har dyslexi i 

släkten, barn som inte visar intresse för att lyssna på sagor och berättelser samt barn som inte verkar 

uppskatta rim och ramsor. Dessa barn ligger i riskzonen för att utveckla läs– och skrivproblem. Man 

kan också göra tester på fonologisk förmåga, men det är inte alltid lätt att förutspå hur utvecklingen 

kommer att fortskrida hos det enskilda barnet. Somliga barn undgår upptäckt medan andra som får en 

tidig diagnos inte utvecklar just några problem. Något som dock uppmärksammats är att fonologiska 

övningar i förskolan, om de är genomförda under lång tid och på ett systematiskt sätt, ger alla elever 

ett bättre möte med skriftspråket. Man har sett att alla barn, oavsett om de är i riskzonen eller inte, har 

möjlighet att komma upp i en så gott som normal nivå vid första läsinlärningen. Det man 

uppmärksammat i skolan är att systematiskt arbeta med språkljud, en planmässig bokstavsinlärning 

och en noggrant övervakad ordavkodning har fungerat bra.
28

 Stadler skriver om vikten av att upptäcka 

dyslexi i tid och att man sätter in insatser tidigt med tanke på hur det påverkar självkänslan. Hon 

beskriver det som att dyslektiker oftast har en negativ syn på sig själva till följd av misslyckanden och 

att de till och med undervärderar sig som människor.
29

 När en grupp människor som gått igenom 

skolan med dyslexi berättar om sin skolsituation så kommer det fram att de utvecklade olika strategier 

för att skydda sin självkänsla och upprätthålla motivationen. I början tog de stöd av föräldrar och 

sedan av kompisar och lärare. Efter detta så börjar olika strategier med försvarsfokus att användas och 

Fouganthine resonerar över om det beror på om de fått för lite stöd. Deltagarna i studien berättar också 

att de genom att vara utåtagerande, att komma med undanflykter och distinktioner försökte dölja sina 

svårigheter. Den tid som upplevdes som svårast var högstadietiden där det även kunde leda till skolk 

och deltagande i mobbing för att få en grupptillhörighet och öka självkänslan.
30

 Fouganthine drar 

slutsatsen utifrån sitt resultat att specialundervisningen under dessa elevers skoltid inte hjälpte dem i 

tillräckligt hög utsträckning. Hon hänvisar till en studie av skolverket, 2005, i vilken det framgår att 

rektorerna anser att det är fler elever som behöver stöd än som kan få det och att det beror på 

resursbrist.
31

 

 

Åtgärder/anpassningar 
 

Enligt Tarja Alatalos doktorsavhandling är det en rådande uppfattning bland 13 procent av lärarna att 

det räcker med lästräning varje dag som enda åtgärd, 27 procent håller med om detta till viss del. 
32

 

När det gäller åtgärder för läs- och skrivsvårigheter menar Claesson Wästberg att Sverige har halkat 

efter. Wästberg menar att barn med läs- och skrivsvårigheter har rätt att få veta varför de läser och 

skriver dåligt. De behöver alltså få en diagnos och dessutom adekvat hjälp.
 33

 

I fråga om barns upplevelser av kontroll och förmåga att klara av sina svårigheter så har flera 

undersökningar föga förvånande visat att detta hänger samman med lärarens sätt att bedriva 

undervisningen. När eleverna märkte att läraren var mer engagerad, stöttande och välvillig, fick 

                                                      
27

 Fridolfsson, I. Grunderna i läs– och skrivinlärning, 2008, s. 213 
28

 Vetenskapsrådet, Dyslexi- En kunskapsöversikt, 2007.s 97 
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 Stadler, E. Dyslexi- en introduktion, 1994, s. 109 
30

 Fouganthine, A. Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter s. 239 
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eleverna större tilltro till sina egna resurser och möjlighet att lösa uppgifter. Läraren får dock inte vara 

för lotsande och kontrollerande, men får för den delen heller inte lämna eleven alltför mycket på egen 

hand.
34

 

I en studie som Westling och Fischbein genomförde år 2000 så undersöktes varför elever placerades i 

liten grupp.
35

 Ibland kunde skälen vara att skydda eleven med svårigheter mot de övriga eleverna och 

en annan orsak kunde vara att underlätta för läraren eller den övriga klassen. I samma undersökning 

tillfrågades eleverna vad de tyckte bäst om: att vara kvar i klassen eller att gå ut till en mindre grupp. 

De framhöll att de fick mer stöd för sina svårigheter i en liten grupp men att de tyckte det var negativt 

att komma från sina kamrater i klassen.
36

 

Elever med dyslexi kan ha stor nytta av både de anpassningar som läraren står för, men även av 

kompensationshjälpmedel. När det gäller forskning om kompensationshjälpmedel så är det svårt att 

hitta något om de yngsta eleverna.
37

 Det kan bero på att inlärningssvårigheter är dolda svårigheter 

jämfört med t.ex. rörelsehinder. Idag är det dock inte frågan om man ska använda tekniska hjälpmedel 

som kompensation åt elever med dyslexi utan det handlar mer om hur man ska använda dem. Det 

finns forskning som säger att det är mycket viktigt att man sätter in kompensation tidigt. Om åtgärder 

vidtas under första och andra skolåret så kan 80 % av de lässvaga nå upp till normal läsförmåga, om de 

sätts in under tredje skolåret blir andelen 50 % och kommer insatserna under femte skolåret eller 

senare blir andelen bara 10-15 %. I en studie där lärare fick svara på hur de skulle hjälpa sina elever 

med kompensationshjälpmedel var det bara 44 % av lärarna som svarade på enkäten som gällde detta. 

De som svarade ansåg dock att deras elever drog stor nytta av kompensationen och de program man 

använde sig av. De åtgärder som gav mest utdelning var talsyntes och rättstavningsprogram. 
38

  

Utifrån en granskning som genomfördes av skolinspektionen behöver nästan alla skolor förbättra 

anpassningen av undervisningen när det gäller elever med dyslexi. Dyslexi är en dold 

funktionsnedsättning som kan ge stora och små problem med läsning och skrivning. Dyslektikern har 

även svårt med flyt i läsningen samt svårigheter att uppfatta helheten i längre texter. Detta kan i sin tur 

påverka betygen i alla ämnena. Skolinspektionens granskning hade som syfte att se om elever med 

dyslexi får den likvärdiga undervisningen som de behöver och har rätt till i syfte att nå de nationella 

målen.
39

 Som Bodil Andersson, Louise Belfrage och Eva Sjölund skriver ”Rättvisa är inte att alla får 

lika mycket utan att alla får vad de behöver”.
40

 Skolinspektionens granskning gjordes 2010 på 21 

grundskolor, men detta ger ingen bild över hur det ser ut i hela landet. Några av de resultat som kom 

fram i granskningen var att 13 av 21 skolor ansåg att det viktigaste var att uppmärksamma problemet 

genom att göra en kartläggning för att utreda läs– och skrivsvårigheter utifrån den enskilde elevens 

styrkor och svårigheter. Resultatet visade att 20 av 21 skolor behöver utvecklas i att anpassa 

undervisningen och det behövs fler alternativa verktyg. I hälften av skolorna sker insatser utanför 

klassrummet istället för att eleverna är kvar klassen. I 8 av skolorna gör man endast så i några enstaka 

ämnen. 16 skolor behöver även ytterligare kompetensutveckling inom detta område.
41
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Tarja Alatalos doktorsavhandling tar upp vilka möjligheter och hinder det finns för en skicklig läs- och 

skrivundervisning. Där framkommer det att lärare ofta förlitar sig på speciallärare för elever när det 

gäller anpassningar för dyslexi.  Ibland sker det genom ett samarbete mellan parterna och ibland 

lämnar man över så att åtgärderna utförs av speciallärare. De insatser det då talas om är specialträning 

i 20-30minuter tre dagar i veckan. Några lärare uppger att de skulle kunna hålla i specialträningen 

själv om de får den rådgivning de behöver. För att eleverna ska få denna anpassning krävs inga 

diagnoser. Specialundervisningen på några intervjupersoners skola har effektiviserats med tidiga 

insatser genom att systematiskt utveckla elevernas läsförmåga.
42

 

  

                                                      
42

 Alatalo, T. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 om lärares möjligheter och hinder. s. 130 



Dyslexianpassningar i skolan 

Martina Berglund 

 

13 

 

Metod 

Urval  
 

Undersökningen genomfördes i två rektorsområden med årskurserna F-5 i en mindre kommun i 

Mellansverige. Anledningen till det valet är min tidigare kontakt med skola och personal. Urvalet 

utgörs av tre lärare i åk F-5, två specialpedagoger samt två rektorer från respektive rektorsområde. 

Valet av målgrupp beror på min inriktning i utbildningen samt vikten av att dyslexi upptäcks i dessa 

åldrar.  

 

Datainsamlingsmetoder 
 

Studien är en kvalitativ undersökning vilket innebär att intervjuaren ställer enkla och raka frågor och 

får förhållandevis komplexa och innehållsrika svar. Trost skriver att detta innebär att man kan komma 

åt ett otroligt rikt material och få fram intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat.
43

 

Intervjuerna spelades in och skrevs ner så tidigt som möjligt efteråt. En fördel med detta enligt Patel 

och Davidsson är att intervjupersonernas svar registreras ordagrant och inget som sägs missas. Det 

medför dock att det tar lång tid att skriva ner alla svar.
44

 

 

Genomförande 
 

Utifrån egen erfarenhet från skolan samt inläsning av aktuell forskning formulerades syfte och 

frågeställningar. Patel och Davidsson talar också om vikten av att ange en tydlig bakgrund till 

problemområdet.
45

 Denna bakgrund ändrades dock under arbetets gång, likväl som syfte och 

frågeställningar gjorde. Sedan konstruerades frågor för intervjuerna och efter det bestämdes vilka 

yrkesgrupper som kunde bli aktuella att intervjua. För att få en så heltäckande bild som möjligt men 

ändå avgränsa antalet intervjuer så begränsades urvalet till klasslärare, specialpedagoger samt rektorer. 

Innan intervjuerna kontaktades rektorerna för att ge klartecken till att studien genomfördes på deras 

skola. Sedan skickades förfrågningar till målgruppen där alla svarade utom en. Det var emellertid det 

urval som behövs, vilket är en lärare och en specialpedagog från varje rektorsområde samt båda 

rektorerna. Lärarna är dessutom fördelade på tre av fyra kommunala skolor i kommunen. 

 

Bearbetning och kategorisering av det inspelade materialet 
 

Den första bearbetningen av det insamlade materialet var att skriva ner det inspelade, intervju för 

intervju. Efter detta så gjordes en indelning och där togs varje intervjufråga för sig för att lättare kunna 

göra jämförelser och senare dra slutsatser. För att göra det mer överskådligt så sammanfattades svaren 

för varje fråga det som var av störst intresse och valdes då ut med tanke på forskningsfrågorna. Efter 

detta behövde empirin sammanställas utifrån forskningsfrågorna för att göra det lättare för läsaren att 

hänga med samt för mig när jag påbörjade diskussionen. När kvalitativa intervjuer ska presenteras i ett 

resultat så är det enligt Patel och Davidson en avvägning om hur mycket citat som används och hur 
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mycket som är bearbetad och eventuellt tolkad text. Som författarna beskriver så kan en för citatrik 

text bli tråkig och för mycket av texten överlåts att tolkas av läsaren. Om citaten är för få så kan det 

innebära att läsaren får svårt att avgöra trovärdigheten, om mycket redan är tolkat av författaren.
46

 

Därför begränsades citaten och ersattes med en löpande text utan för många tolkningar.  

 

Etik 
 

De intervjuade informerades om sin anonymitet, att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta 

när som helst. Detta innebär att jag har följt Vetenskapsrådets informationskrav.
47

  Jag informerade 

även tidigare i mail om undersökningens ämne och syfte. Frågorna ställdes i samma ordning under alla 

intervjuer och spelades in för att sedan sammanställas efteråt i lugn och ro. Materialet förstördes också 

efter sammanställningen så att ingen enskild person skulle kunna pekas ut och dessutom gör 

sammanställningen att det inte ska gå att identifiera någon enskild. Därmed uppfylls också regel 6 i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som handlar om konfidentialitetskravet
48

 Även 

nyttjandekravet uppfylls eftersom uppgifter inte används till annat än forskningsändamål
49

.  I arbetet 

så nämns heller inget namn på skola eller region, förutom att det ligger i en mindre ort i 

Mellansverige. 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet i kvalitativa studier innebär att de metoder som används verkligen undersöker det som avses 

undersökas.
50

 För att få en hög innehållsvaliditet så har viktiga begrepp analyserats och förklarats. 

Dessutom redovisas i bakgrunden; elevhälsans och läroplanen som har betydelse för det undersökta 

området. Detta har betydelse både för förståelsen vid läsning av arbetet, samt för mig själv när jag tagit 

mig an detta område. Det är också viktigt att läsaren kan se hur forskaren gått tillväga i hela processen 

från val av område, vidare till urval och fram till bearbetandet och presentationen av det insamlade 

materialet.
51

 Jag har ovan i metodavsnittet förklarat hela processen så att läsaren får en bättre förståelse 

när denne sedan läser resultatet. Reliabiliteten handlar om hur bra motståndskraft studien har mot 

slumpinflytanden av olika slag.
52

 Det som gjorts för att stärka reliabiliteten är inspelning av intervjuer 

för att sedan i lugn och ro kunna gå igenom materialet efteråt och inte missa detaljer. Patel och 

Davidsson skriver att reliabilitet som begrepp inte används i samma utsträckning i kvalitativa studier 

som i kvantitativa, utan begreppet validitet får i stället en vidare innebörd. Begreppen flätas ihop och 

reliabiliteten ingår på sätt och vis i validiteten.
53
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Resultat 
 

Jag har valt att döpa de intervjuade till fiktiva namn istället för att skriva yrkeskategorierna varje gång 

de nämns i resultatet. Lärarna har fått namnen Lee, Lo och Luam, specialpedagogerna Sam och Senja. 

Rektorerna Robin och Rio.  

Upptäcka och kartlägga dyslexi  

Upptäckten 

 

Dyslexi kan vara svårt att upptäcka. Luam säger att dyslexi kan vara en av flera möjliga orsaker till att 

en elev har svårigheter och när man då upptäcker svårigheter hos en elev så kan en av de saker man ser 

på vara dyslexi. Luam nämner att ett steg är att ta hjälp och råd av specialpedagogen för att komma 

fram till vad det kan vara. Luam uppger sig inte ha arbetat så mycket i klasserna och har därför inte 

kunnat upptäcka svårigheterna:  

Jag har arbetat mest i en förskoleklass och anser att man inte ser lika tydligt där eftersom eleverna inte arbetar 

i samma utsträckning med skrivning och rättstavning. 

Några kännetecken som en av lärarna uppger är att eleverna tappar bokstäver, tar lång tid på sig att 

komma igång med läsningen och då brukar en utredning startas. 

Lee säger att om man redan i årskurs ett märker att någonting inte stämmer när eleven läser eller 

skriver, eller när de försöker läsa eller skriva, så tas kontakt med specialpedagog. Läraren skriver ett 

elevärende och specialpedagogen gör en utredning av eleven. Det behövs en specialpedagog eftersom 

läraren inte är utbildad för detta. 

Sammanfattning 

När lärarna får frågan om hur de går till väga för att upptäcka om någon har dyslexi så kommer de 

snabbt in på att det är viktigt att utreda vid misstanke. Två av lärarna uppger att de tar kontakt med 

specialpedagogen och en av lärarna nämner också att ett elevärende skrivs i första steget när man 

märker att någonting inte stämmer när eleven läser eller skriver. 

 

Att upptäcka i tid 

 

Lärarna 

Lee säger att om det är dyslexi är det viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt och upptäcks ett 

problem så är det viktigt att hålla ögonen öppna, se vad som kan göras, pröva att ändra på några saker 

som läraren gör för att se om det har någon påverkan. Om det inte har någon påverkan så bör läraren 

kontakta specialpedagog. Lee nämner även att det var populärt att säga ”han mognar nog ska du se” 

vilket inte stämmer. 

Lo tycker att dyslexi upptäcks alldeles för sent och att det tar för lång tid innan diagnos ställs. Även 

om dyslexi misstänks tidigt och lärarna ber om utredning blir det inte klart förrän på högstadiet. När 

detta sker får specialpedagogen komma in och se och föräldrarna informeras. Även Lo kommer in på 

att det tidigare varit en allmän uppfattning att eleverna inte varit mogna för läsning och skrivning, men 

att det ändrats och flera har kommit till insikt om att lässvårigheterna inte har med det att göra. 

Luam tror inte heller att det upptäcks i tid och det kan bero på de arbetssätt som används för att de gör 

att elevernas läs- och skrivsvårigheter inte kommer fram. Då hinner det gå ett tag innan man upptäcker 
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det om inte signaler kommer hemifrån eller på annat vis. Luam är övertygad om att det vore bättre om 

det upptäcktes tidigare eftersom det är bättre ju tidigare hjälp sätts in oavsett vilket barn det är.  

 

Specialpedagogerna 

Sam tror att dyslexi upptäcks lite sent och att det inte uppmärksammas att inlärningen går som det är 

tänkt, ändå fortsätts det med samma metoder. Det som skulle behöva göras är att testa metoder, ägna 

mer tid för läsning och arbeta med fonologisk medvetenhet och språkmedvetenhet. Det är viktigt att 

eleverna får en stabil grund då det är många som har svårigheter i starten med fonologisk medvetenhet. 

Då slipper det ställa till ännu större problem längre fram.      

Senja anser att det är svårt att svara på, men tror att det oftast går för lång tid. Även att många elever 

hinner misslyckas lite för mycket innan de får rätt förståelse. Det kan enligt Senja bero på pedagogisk 

dyslexi, exempelvis att de inte fått tillräckligt med träning och den undervisning som de behöver eller 

att undervisningen är för svår.  

Senja menar att det är svårt att se problemen i förskoleklass och i årskurs ett för de har fullt upp med 

att knäcka koden, samtidigt som en del har det med sig direkt. De flesta börjar komma igång i tvåan 

till trean och då är det viktigt att bli uppmärksam och där uppger Senja att personal och föräldrar blivit 

bättre. 

Senja menar att detta kan bero på att skolan fått bättre skrivunderlag. Det går att följa upp eleverna och 

personalen uppmärksammar mer.  

Enligt Senja finns inställningen fortfarande kvar om att vänta och se om det mognar, men säger också 

att det blivit bättre. Det är dock skillnad mellan elever med dyslexi. Vissa uppmärksammas direkt 

medan andra går under radarn och upptäcks inte förrän i högstadiet, då det blir betydligt mycket mer 

text och mer tidspress.  

 

Rektorerna 

Robin tycker att det har varit så att det har dragits ut på tiden, men att skolan blir bättre och bättre på 

att upptäcka det tidigt. Det kan ha att göra med att det inte funnits nog med kunskaper för att upptäcka 

det, men att skolan börjat på att få det nu.  

Rio menar att det är olika, att det handlar om individer och även om du har en diagnos så kan det vara 

olika. Rio anser också att det kan vara svårt att se vad det beror på i de yngre åldrarna. Det kan 

utkristalliseras att det är något inom läs- och skrivsvårigheter men i många fall kan det också bero på 

andra saker. Hur som helst så ska det enligt Rio bli en dyslexiutredning och då skickas det till en 

logoped. Detta steg kan det dock väntas för länge med, speciellt i de lägre åldrarna och det kan enligt 

Rio vara för att pedagogerna inte vet om det är läs- och skrivsvårigheter eller är det något annat och i 

vilken ordning det tas. Det som görs innan är att det upprättas ett åtgärdsprogram för att ändå göra 

insatser oavsett vad det beror på.  

[…] man börjar fundera på att det är något annat, då skickar vi en remiss till logopeden, kan det vara dyslexi? 

Och vi kanske gör det försent.  

Rio lyfter även att man ser till den pedagogiska biten. Det kan finnas brister där som gör att eleven inte 

hänger med. 

[…] man måste fundera på är om det är dyslexi eller brister i undervisningen, det är det som är kärnan på 

något vis. Så länge man har det frågetecknet så är det risk att du väntar för du tänker om man ändrar 

undervisningen, då kanske det löser sig. Men jag kan tycka att vi väntar för länge.  
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Sammanfattning  

Två av lärarna säger alltså uttryckligen att dyslexi inte upptäcks i tid. Den tredje menar att man under 

ett antal år har fastnat i att eleven kommer att mogna, vilket även en till lärare uttrycker har varit ett 

problem. 

Specialpedagogerna är också överens om att dyslexi upptäcks för sent. En tillägger att det kan vara 

svårt att veta om det beror på att de inte fått nog med träning, alltså att det kan bero på undervisningen, 

eller om det kan bero på dyslexi, men att man är mer uppmärksam nu. Vissa elever är lättare att 

upptäcka tidigt medan andra hittar genvägar och upptäcks först i högstadiet då det blir svårare.  

Rektorerna är överens om att det kan väntas lite för länge men att det har blivit bättre. Även här 

kommer det fram från en rektor att det kan handla om undervisningen, men att den tanken kan göra att 

man väntar för länge med utredning. 

 

Kartläggning 

 

Lärarna 

Lee har inte haft någon elev som varit utredd med diagnosen dyslexi, men däremot elever som har 

vissa svårigheter med t.ex. b och d, men det behöver inte vara dyslexi.  

Lo säger att ett elevärende ska lämnas in och efter utredning, om det visar sig att det är dyslexi så går 

det att försöka få all den hjälp som är möjligt, så pedagogerna vet hur eleven ska få den hjälp den ska 

ha utifrån diagnosen.  

Luam uppger att de har en färdig blankett som heter elevärende som används. Det är en blankett som 

uppdateras kontinuerligt. Därför har Luam inte helt klart för sig hur elevärendegången fungerar.    

Specialpedagogerna 

Specialpedagogen Sam säger att det är viktigt att ha ett samarbete mellan klasslärare och 

specialpedagog, de går då igenom vad eleven gjort samt vad läraren funderar över. Sam gör då en 

kartläggning och ser över fonologi, avkodning, läsförståelse samt skrift. De går även igenom olika 

tester som läskedjor, DLS, Provia, testmatris samt ett språktest (ITBA) vilket inte görs varje gång. 

Utifrån de olika delarna synliggörs sedan vad som behövs tränas på. Om detta inte ger resultat skickas 

en remiss till logopeden. Sam säger även att läraren är inkopplad under hela processen samt annan 

personal, om de är inkopplade i gruppen. Vid osäkerhet kopplas en annan specialpedagog in för att se 

hur den ser på situationen samt för att kunna få tankarna att ta ett steg till.  

Senja ber lärarna dokumentera vad de ser och vet. Efter det görs en djupare kartläggning av eleven. 

Kartläggningen kan se väldigt olika ut beroende på vad eleven har för svårigheter, men ofta går 

specialpedagogen tillbaka och ser efter språkmedvetenhet, minnesfunktion, stavning, läshastighet, 

läsförståelsen o.s.v. på så sätt försöker man ringa in var svårigheten finns. Senja säger även att det 

skickas en remiss till logopeden, vilket sker med skolsköterskan för syn och hörsel samt en allmän 

kommentar om hälsotillstånd. I vissa fall skickas även en pedagogisk kartläggning, beroende på vad 

det är som sätter käppar i hjulet. Svenskläraren och/eller klassläraren är inkopplade, men i dessa 

stadier är det klassläraren och såklart föräldrarna. Senja berättar att de frågar alltid föräldrarna om de 

vill göra en utredning innan.  
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Sammanfattning 

Det som kommer fram hos lärarna är att de hänvisar till elevärendegången när det kommer till 

kartläggning av elever. En av lärarna har haft elever med vissa svårigheter men har aldrig gjort någon 

utredning. 

Båda specialpedagogerna inleder arbetet med en kartläggning som de gör med hjälp av lärarna. Sedan 

gör specialpedagogerna en djupare kartläggning av eleven. Sedan går en remiss till logopeden enligt 

båda specialpedagogerna. Sam lyfter även fram läraren som en viktig person som är med under hela 

processen och även att man kan samarbeta med andra specialpedagoger för att ta arbetet framåt. Senja 

menar också att svenskläraren är viktig om det är stadier där klasslärare ej är svensklärare, samt 

föräldrar som alltid tillfrågas om utredning ska startas. 

Vem ansvarar för vad? 

 

Lärarna 

På frågan om vem som ansvarar vid upptäckten av dyslexi så säger Lee att ansvaret ligger hos de som 

arbetar runt eleven. Även om det är någon som misstänker eller funderar över något så ska de i första 

hand tala med mentorn/klassläraren för att sedan prata ihop sig och skriva ett elevärende. Efter det ska 

elevhälsateamet gå vidare och se vad som behöver göras.  

Lo menar att elevärendet ska lämnas till elevhälsateamet. Lo skulle ta hjälp av specialpedagogen; - det 

är den första personen man frågar. Om man blir orolig för någon tar man kontakt med 

specialpedagogen/specialläraren som då får hjälpa till med en rätt bedömning och att man sedan går 

vidare om det ska göras en utredning. 

Luam tycker att ansvaret ligger hos skolan, men framförallt hos klassläraren, specialpedagogen samt 

rektorn. Rektorn anses ha yttersta ansvaret, men rektorn kan omöjligt ha koll på alla elever. 

Klassläraren eller den pedagog som är närmast eleven ska ta det största ansvaret för att eleven ska få 

bra hjälp. 

Specialpedagogerna 

Enligt Sam ligger ansvaret ytterst hos klassläraren. När en remiss skickas till logopeden är det ett 

samarbete med skolsköterskan, för det ska finnas nygjorda hörsel och syntester och då kopplas 

skolsköterskan in.  

Senja anser att det är skolan och föräldrarna som ansvarar. Framförallt skolan eftersom det är där det 

största arbetet ska göras. Eleverna är skolans ansvar, men föräldrarna kan arbeta på sitt sätt. Yttersta 

ansvaret ligger enligt Senja hos rektorn, men det ser lite olika ut. Logopeden ska skicka en 

återkoppling tillbaka till skolan och föräldrarna och då är det klassläraren som har ansvaret eftersom 

den personen håller i undervisningen. Detta är viktigt att ha med i undervisningsplaneringen, för att 

lärarna måste tänka på vad eleverna behöver för att de ska följa med i undervisningen samt att de når 

de mål som de ska. Specialpedagogen ska vara med och stötta, men det är rektorn som har det yttersta 

ansvaret.  

 

Rektorerna 

Robin säger att rektorn ansvarar över alla barn som är i behov av särskilt stöd, men när de får in ett 

elevärende oavsett vad det gäller så lämnar rektorn över till sin specialist, vilket är specialpedagogen. 

Som Robin säger behöver rektorn inte nödvändigtvis ha kunskaper i hur det ska gå till och hur de ska 

arbeta med detta utan det är specialpedagogens ansvar, rektorns ansvar är att det blir gjort.        
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Rio menar att det är rektorns ansvar, tillsammans med elevhälsateamet. Rektorn är en del i elevhälsan.  

Sammanfattning 

Två av lärarna menar att ansvaret ligger på dem som arbetar närmast eleven, medan en nämner 

elevhälsateamet och specialpedagogen som ska kontaktas. En av de två förstnämnda lärarna påpekar 

också att rektor bär yttersta ansvaret med att det är omöjligt för denne att känna till alla elever. 

En av specialpedagogerna nämner läraren som har det yttersta ansvaret medan den andra säger att det 

ligger hos rektor. Föräldrarna är en viktig del i arbetet och har ett ansvar på det sättet, men skolan har 

det största ansvaret och det är där det största arbetet ska göras. 

Båda rektorerna är alltså överens om att det är rektor som har det yttersta ansvaret. En formulerar sig 

som så att rektorn ska se till att det blir gjort och att specialpedagogen är specialisten som vet hur man 

ska jobba med detta. Den andra rektorn säger att rektorn är en del av elevhälsateamet. 

 

Åtgärdsprogram och föräldrakontakt 

 

Lärarna 

Lee hänvisar till elevärendegången, Lo säger att man skriver först och sedan skickar till föräldrarna 

medan Luam hävdar att det är viktigt att föräldrar och elever är med från start och sedan informeras 

hela tiden. 

Specialpedagogerna 

Sam menar att om en elev fått en dyslexidiagnos så diskuteras det igenom med klassläraren, med 

föräldrar och ibland också eleven, vad det betyder och innebär för den personen. Sedan föreslås 

lämpliga åtgärder. De flesta åtgärderna är det som läraren ska tänka på, men det är också viktigt att 

eleven och föräldrarna har en förståelse för problematiken och framförallt att de förstår att det inte har 

med intellekt att göra utan att det ligger på en annan nivå. Det är viktigt att man får hjälpmedel och att 

det tränas på rätt sätt. Sedan när man kommit fram till ett lämpligt åtgärdsprogram ska all personal 

informeras om vad som ska gälla. Vi är noga med att bestämma hur och vad man informerar, vem som 

har ansvar och att man följer upp det som eleven blivit bättre på. 

Senja talar om vad som bör finnas med i ett åtgärdsprogram. Vissa elever har svårigheter med 

bokstäver medan andra har svårt med läsningen och då kanske det behövs åtgärder för just det. 

Det är viktigt att komma ihåg att en dyslektiker inte är en person utan att det kan se olika ut.  

Enligt Senja är det mycket viktigt att använda det underlag man får och så se vad eleven har för behov. 

Det beror även på hur det ser ut i personalen, hur vana de är med elever som har dyslexi, personalen 

får tycka till när Senja gör ett förslag. Det bästa enligt Senja är om lärare och specialpedagog kan sitta 

tillsammans men det måste också finnas tid till det. 

Rektorerna 

Robin berättar om åtgärdsprogram i stort, att det först blir ett elevärende och att elevhälsan bestämmer 

vem som ska äga ärendet beroende på vad det gäller. Om det exempelvis är kunskapsmässigt så är det 

läraren tillsammans med specialpedagogen som gör utredningen. Efter det så får rektorerna 

utredningen och ska fatta beslut om det ska göras ett åtgärdsprogram. Det är sällan som kuratorn blir 

inkopplad när det handlar om dyslexi utan det är mest när det handlar om beteende. När det gäller 

dyslexi är det just lärare och specialpedagog som utreder. Detta beror såklart också på hur eleven mår 

menar Robin. 
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Robin berättar att skolan har en gemensam mall som man skriver, sen står det givetvis olika saker 

beroende på behovet. Det är samma från förskoleklass upp till åk 9. Det skrivs inga åtgärdsprogram i 

förskoleklass, men det kan göras.  

Rio förklarar att om läraren försökt själv att göra vissa åtgärder och anpassningar, att det varit upp i 

arbetslaget vilka anpassningar som finns och som kan sättas in och det ändå inte leder någonstans, då 

skrivs ett elevärende. Då utreds det med elevhälsateamet som består av rektor, specialpedagog, 

skolsyster och kurator, och sen beslutar rektor. Sedan genomförs en mindre utredning om det ska 

skrivas ett åtgärdsprogram eller inte och då tar rektor ett beslut om det. Ibland skriver läraren själv och 

i vissa fall tillsammans med specialpedagog och någon gång skriver endast specialpedagogen. 

Sammanfattning 

Det skiljer sig lite mellan lärarnas svar när det gäller vad som ska göras när man upprättar ett 

åtgärdsprogram. För en av lärarna är det viktigt att föräldrarna är med från start medan den andra 

hävdar att det räcker att de informeras. 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt att det är tydligt både för elev, lärare och föräldrar när man 

informerar, vem som har ansvar över vad och att man följer upp resultaten. De flesta åtgärder är de 

som lärarna ska tänka på och det kan se väldigt olika ut från elev till elev, som den ena 

specialpedagogen uttrycker det; dyslektiker är inte en person utan det kan se olika ut. Även här skiljer 

sig svaren mellan de svarande. Den ena specialpedagogen nämner inte föräldrar och elev, utan talar 

bara om lärare och specialpedagog. 

Rektorerna är eniga om att det först ska diskuteras i elevhälsan. En av rektorerna talar också om att 

elevhälsan delegerar uppdraget till den som är lämplig beroende på vad det handlar om. När det gäller 

dyslexi så hamnar ärendet oftast hos lärare och specialpedagoger. Båda uppger att rektorn tar beslutet 

om åtgärdsprogram. Den ena rektorn uppger även att det är viktigt att lärarna först försöker anpassa så 

långt det är möjligt och tar hjälp av arbetslaget. Sen kan man skriva ett elevärende.       

 

Anpassningar för elever med dyslexi 

Anpassningar av klassrum och grupper 

 

Lärarna 

Lee anser att placeringen i klassrummet är viktigt. Det behövs nära kontakt med eleven så att läraren 

uppmärksammar det som behövs.  

Lo påpekar också placeringen och att det är olika beroende på situation: 

[…] jag försöker ha den eleven nära mig, långt fram så man kan se om eleven förstått och så att jag lätt ska 

kunna hjälpa. Men samtidigt kan det vara så att det är en orolig elev som behöver ha lite koll och då kanske 

jag sätter den eleven längst bak, vilket jag har gjort med en elev, för den eleven hade oftast assistent så då fick 

eleven sitta längst bak med assistenten bredvid. Det är lite beroende på hur det ser ut. 

Luam går i samma spår och hävdar att det inte alls fungerar att eleverna får välja placering. Vissa mår 

bättre av att sitta längre fram, några behöver sitta bredvid någon de känner sig trygga med, som en 

annan elev eller en resurs. I vissa fall behövs extra genomgångar. Luam påpekar även att alla elever 

behöver tänkas in i placeringen i klassrummet. 
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Sammanfattning 

När det gäller anpassningar av klassrum och grupper så tillfrågades endast lärarna. Alla tre lärare anser 

att det är viktigt med placeringen i klassrummet. Två lärare framhåller nära kontakt med eleven genom 

placering medan den tredje lyfter fram olikheterna, att alla elever i klassrummet behöver olika 

placeringar beroende på behov. 

 

Inkludering eller exkludering 

Lärarna 

Lee menar att det måste gå att ha anpassad undervisning i klassrummet, att det inte finns någon 

anledning att plocka ut någon. Många anpassningar går att genomföra i klassrummet enligt Lee, 

exempelvis inläst material som eleven kan lyssna på i hörlurar. En annan sak är när eleven inte kan 

koncentrera sig i klassrummet, men det kan vara vilken elev som helst, och då kanske eleven kan få gå 

ut om det behövs för arbetsron. 

Lo har tidigare arbetat som speciallärare i en annan kommun och där plockades de ut ur klassrummet 

under vissa svensklektioner och då var det anpassat efter vad de skulle göra samt att det lästes med 

dem. De använde sig av något som kallas Rydaholmsmetoden
54

 som skulle förbättra deras 

läshastighet. Lo anser att det är olika beroende situationen och att de anpassningar som innebär 

exkludering inte gäller bara elever med dyslexi. En anledning till att plocka ut elever med dyslexi kan 

vara att de själva märker att de inte kan läsa som de andra och att de då kan tycka att det är skönt att 

inte behöva visa det för de andra. Lo vill plocka ut elever oftare men medger att de resurserna inte 

finns. Det skulle bland annat behövas speciallärare. 

Luam tror att man anpassar i klassrummet utifrån de behov som finns i klassen, vissa elever blir 

utplockade, men det är pga. lärarnas olika arbetsmetoder,  

[…] jag tror att vi ska anpassa undervisningen så att alla elever ”får plats” i klassrummet oavsett orsak; 

dyslexi, hörselnedsättning eller ADHD då behöver varje elev sin anpassning, alla ska få plats i klassrummet. 

tycker jag.   

Specialpedagogerna 

Sam menar att det varierar och att eleverna aldrig bara ska plockas ut, utan det måste alltid finnas 

anpassningar.  

Det är ju inte möjligt, eftersom det måste tas hänsyn i alla ämnen så det går inte att plocka ut och trolla.  

Enligt Sam beror det på om det finns personal som kan arbeta med eleverna och kan föra dem framåt. 

Men annars måste det ske anpassningar i klassrummet. Något som är effektivt enligt Sam är stöttning i 

klassrummet. Det gäller bara att träna på rätt nivå. Eleverna lär sig också mycket av varandra och får 

vara en del av klassen. Sam lyfter ändå fram att det finns undantag när det går att plocka ut elever ur 

klassrummet, om det exempelvis är en stor och stökig klass där det är svårt att få till de anpassningar 

som behövs. 

Senja tar upp resursfrågan och att eleverna kanske inte mår så bra av att exkluderas. Det finns heller 

inga resurser för att plocka ut elever.  Det ska i så fall bara ske vid intensivträning och inte för att ha 

ämnesundervisningen någon annanstans.  

                                                      

54  

Rydaholmsmetoden är en metod som nämns i resultatet och kan då behöva en kort förklaring. Metoden utgår 

från att träna avkodningsförmågan vilket är det primära problemet för de elever som har dyslexi. Fokus ligger 

även på att det ska vara enkelt material, framstegen ska göras tydliga, automatisering samt långsiktighet. 

http://www.rydaholmsmetoden.se/  

http://www.rydaholmsmetoden.se/
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[…] men inte på grund av att de har dyslexi för då skulle eleverna med dessa svårigheter få tillbringa hela sitt 

liv någon annanstans. 

Intensivträningen som Senja menar att de försöker med är varje dag i ca 5-10 minuter, antingen i 

läsning eller i bokstavsläsning. Den som utför detta med eleven är klassläraren eller någon annan. Det 

här kan vara om det framkommer i utredningen att eleven inte är ljudsäker och behöver då träna på 

detta intensivt. Senja tycker att det skulle behövas mer intensivträning i de yngre åldrarna så att det 

inte blir så stor svårighet längre fram.  

Senja beskriver också att elever kan tycka att det är jobbigt att gå ut ur klassrummet medan vissa kan 

tycka att det är skönt att få den uppmärksamheten som man kanske behöver.  

Rektorerna 

När det kommer till rektorernas syn på inkludering kontra exkludering så tror Robin att det vanligaste 

är att man försöker ha dem inkluderat och att man försöker arbeta med dem i klassrummet, men sen 

förekommer båda delarna, vilket det också bör göra. 

 Det beror på vad man behöver träna på och så. Men den största delen är i klassrummet och det är där 

anpassningen sker. 

Rio tycker att det blir mindre och mindre att de plockas ut och det finns heller inga speciallärare. 

Träningen som utförs kan utföras i klassrummet och det går att ha olika gruppkonstellationer som 

öppnar för de åtgärder som behövs. Rio hävdar att det är svårt att kontinuerligt plocka ut elever för 

intensivträning, men när det sker så sker det inom klassens ram. 

Sammanfattning 

Lärarnas åsikter skiljer sig alltså åt lite. Två lärare tycker att det ska anpassas i klassrummet medan en 

tycker att de bör exkluderas mer men att det inte går p.g.a. resursbrist. Alla lärarna nämner på något 

sätt att det inte bara handlar om dyslexieleverna utan att alla elever behöver någon slags anpassning. 

Specialpedagogerna ger en bild av att eleverna ska få vara med i klassrummet med sin klass och de 

kan få plockas ut om de behöver lugn och ro från en stökig klass eller för intensivträning. 

Anpassningar i klassrummet ska alltid finnas och det ska vara anpassningar till rätt nivå för eleven. 

Båda rektorerna har alltså synen av att det plockas ut mindre och inkluderas mer i klassrummet. Det 

sker ibland men mestadels sker anpassningar i klassrummet. 
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Tillgängliga hjälpmedel 

 

Lärarna 

Lee har inga elever med dyslexi, därför finns inga hjälpmedel, men det finns möjlighet till att få saker 

och ting inläst, Lee berättar även att det finns dataprogram som kan användas till att träna vissa saker 

beroende på vilka svårigheter eleven har och för att göra det lättare. Lee menar att specialpedagogen 

har bra koll på det. 

Lo säger att förutom datorn så har inspelade introduktioner använts både i samhällsorienterade ämnena 

och i de naturorienterande ämnena. Innan det fanns så mycket ljudböcker så spelade Lo in själv, men 

nu går det till och med att få lästalen upplästa ur matteböckerna med hjälp av talsyntes. 

Luam tycker att datorhjälp är väldigt bra, med olika rättstavningsprogram m.m. och berättar om hur 

hjälpmedlen utvecklats, utifrån egna erfarenheter. 

När min son gick i skolan visste man inte vad dyslexi var för något, medan idag finns det alla möjliga 

hjälpmedel.  

Luam menar också att för en elev med behov så är rättstavningsprogram väldigt bra, medan för 

vissa kanske det kan vara för enkelt att använda det så det är viktigt att anpassa undervisningen 

utifrån elevernas behov. 

Specialpedagogerna 

Specialpedagogernas svar varierar väldigt i omfång men Sam uppger att datorn borde vara det stora. 

Man får lyssna på texter, göra olika övningar och använda skrivhjälpmedel.  

Senja menar också att datorn är det som används mest och att Ipads inte fåt lika stort genomslag 

eftersom det inte köpts in än. Alla klasser är dock utrustade med datorer och de kan flyttas mellan 

klasserna om en klass skulle behöva alla datorer. Annars finns det alltid några datorer tillgängliga till 

varje klass hela tiden. Det finns stavningskontroll och talsyntes på datorerna så elever med dyslexi har 

möjlighet att använda det. 

Skolan använder ett program där det går att ändra bakgrundsfärg. Senja talar om att det kan vara så att 

en del har svårt med svart och vitt, så då kanske det är bättre med en annan färg. Det finns även 

scanner, scannerpennor och scannermöss som gör det möjligt att kan scanna in en sida i en lärobok för 

att sedan få det uppläst med talsyntes. Texten som scannas kan också redigeras som en vanlig 

Wordtext på datorn berättar Senja.  

Senja säger också att dyslexi kan hänga ihop med att svårigheter att läsa tal i matematik och att det då 

går att scanna in de sidor som behövs och sedan få de upplästa med talsyntesuppgifter.  

Senja fortsätter berätta att det främst är i matematik och svenska som hjälpmedlen behövs, medan i de 

samhällsorienterade- och naturorienterande ämnena så pratar de väldigt mycket, läser tillsammans, 

skriver på tavlan, skriver sammanfattningar och skriver av och då använder de dator eller skriver ett 

par meningar och så skriver läraren av resten.  

Det framkommer också att det skiljer sig mycket från hur det är på högstadiet. Där måste det användas 

inlästa läromedel mer. Senja anser att nivån och utmaningarna borde höjas mer hela tiden i stället för 

att det ska komma som en chock när eleverna börjar högstadiet och då har de inte utvecklat sin 

lästeknik nog. 
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Rektorerna 

Robin talar om att det finns datorer, talsyntes, inläst material och olika dataprogram. Men Rio 

uttrycker att det inte är det största ansvaret som rektor.  

Rio lyfter också dator och olika träningsprogram och beskriver sedan hur det ser ut med, när det ska 

kompenseras och när eleverna arbetar utifrån att åtgärda. Rio menar att det borde föras en diskussion 

om detta och även om hur länge det ska tränas. Det är också viktigt att eleverna tillåts kompensera i de 

senare åldrarna och att det inte upplevs som fusk utan att det är något helt naturligt. 

Det Rio varit i kontakt med när det gäller att kompensera är dator eller talande tangentbord, men när 

det gäller att träna så är det olika vad för typ av träningsprogram som används. Med kompensation så 

är det mest dator och talande tangentbord. Rio förlitar sig också på specialpedagogen: 

 […] men specialpedagogen har mer koll på vad det finns för inköpta hjälpmedel i den här kommunen.  

Sammanfattning 

De hjälpmedel som kommer upp bland lärarna är inläst material, dator med rättstavning, talsyntes och 

träningsprogram. En av lärarna uppger att specialpedagogen har bra koll på vilka hjälpmedel som 

finns. 

De hjälpmedel som kommer fram när specialpedagogerna berättar är datorer och Ipads(som dock inte 

finns så många inköpta). Det som finns på datorerna är stavningskontroll, talsyntes, program som 

ändrar bakgrundsfärg till texter, scanner, scannerpennor och scannermöss. 

Rektorerna talar om datorer med träningsprogram, inläst material och talsyntes. En av rektorerna tar 

även upp skillnaden mellan kompensationshjälpmedel och träningshjälpmedel och att det skiljer sig 

mycket hur det tränas och kompenseras utifrån elevernas ålder. 

 

De viktigaste anpassningarna enligt lärare, specialpedagoger och rektorer 

 

Lärarna 

Lee har den uppfattningen att ju fler sätt ett ämne kan presenteras på, vad det än är, desto större chans 

har det att nå alla elever. En del tar till sig av att läsa, några behöver ha det berättat för sig och andra 

behöver dessutom skriva för att befästa det. Vissa elever behöver ha ritat i bilder och en del kanske gör 

bäst av att se det på film. Enligt Lee så ska dyslektiker såklart läsa också, men de andra bitarna blir 

desto viktigare för att underlätta.     

Lo talar om tydlighet och hur viktigt det är att elever som behöver extra genomgångar, får det. Då ser 

läraren också om eleven förstått det som presenterats. Det här gör även att eleverna känner sig tryggare 

i klassrummet och med sig själva. Som Lo säger: 

Tydlighet behöver alla, men viktigt är att sedan kolla upp så att ingen behöver känna sig utanför eller är 

osäkra på vad som ska göras. 

Tydlighet och att eleverna får den tid som de behöver lyfter Luam fram som det viktigaste. Även 

grupperna är viktiga. De bör inte vara så stora, så läraren hinner med varje elev. Assistent ses inte som 

något nödvändigt för elever med dyslexi utan det är bättre att ordna mindre grupper så pedagogen har 

tid och möjlighet att hjälpa eleverna. Det bör finnas alla hjälpmedel tillgängliga i klassrummet och det 

är viktigt att läraren varierar sin undervisning och ibland använder bilder, ibland berättar och skriver 

på tavlan för att nå så många elever som möjligt. Luam menar att detta bidrar till att eleverna känner 
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mindre stress, eller att de är utanför eller sämre. Eleverna måste våga fråga om de inte förstår, så ett 

tillåtande klimat är också viktigt. Det kan bara enklare i mindre grupper. 

 

Specialpedagogerna 

Sam menar att det är jättesvårt och att undervisningen ibland kan bli för ensidig där en metod används 

för hela gruppen och det är inte säkert att det passar alla. Det är viktigt att ha ett tydligt mål annars kan 

det bli svårt. 

 […] att man kör på utan att följa upp (– funkar det för alla elever?) och då tror jag att man kan skapa 

problem. Det är oerhört viktigt att man undervisar, att man har ordentliga genomgångar, resonerar med 

eleverna och att man ser till att alla har förstått.  

Sam säger att det är viktigt att information lämnas på olika sätt och det är väldigt noga med att följa 

upp med allt som görs och se på elevernas utveckling. Viktigt är att få in datorer som en naturlig del i 

undervisningen och att det inte har att göra med att elever har problem med att läsa eller skriva för att 

få använda datorer. Det behöver följas upp och då kan en noggrann planering upprättas efter var 

eleverna befinner sig.  

Senja tycker att det är en svår fråga, men för det första är det viktigt med förståelse för att det finns en 

svårighet och då går det att nå fram till en bra lösning, annars blir det tufft att nå fram till de eleverna. 

Senja menar att kompensationsmedlen som finns måste användas, men inte enbart för dyslektiker utan 

för alla. 

Som Senja säger så står det också i läroplanen att alla elever ska kunna använda datorer och göra 

presentationer samt använda de funktioner som finns. De hjälpmedel som finns måste användas bättre 

och inte enbart när elever fått diagnosen dyslexi. Det kan kännas utpekande att vara den enda som 

använder dator hela tiden och andra elever kan bli avundsjuka. 

Senja lyfter också att all personal måste få lära sig hur kompensationshjälpmedlen fungerar. Alla vet 

att det finns men inte hur det fungerar. 

Rektorerna 

Robin säger att anpassningar ska göras så att det passar till alla och så att eleverna får kunskap och 

information fast på ett annat sätt. Att de får använda sig av olika hjälpmedel som finns tillgängliga.             

Rio anser att det är väldigt viktigt med struktur, tydlighet och att de får den tiden som de behöver. 

Kompensationshjälpmedel ska användas och det ska vara helt klart för alla i skolan att det är helt okej. 

Sen är det väldigt viktigt att man följer läs- och skrivplanen. 

Sammanfattning 

Det som framkommer hos lärarna är att tydlighet och variation är viktigt, även att lärarna fångar upp 

och ser till att alla elever har förstått. Tillgång till hjälpmedel framkommer också som en viktig del. 

Det har inte enbart med inlärningen att göra utan även för att eleverna inte ska känna sig stressade, 

utanför eller sämre.  

Specialpedagogerna talar om varierad undervisning och att fånga upp eleverna och hela tiden ser till 

att de är med. Även kompensationshjälpmedel tas upp som viktigt. De har inte råd med utrustning åt 

alla men då måste vi bli bättre på att använda dem. 

Rektorerna tycker det är viktigt att anpassa. Något som anses som viktigt är struktur, tydlighet och 

extra tid. Det är också viktigt att det ska kännas ok med kompensationshjälpmedel så det inte uppfattas 

som fusk. 
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Resurser som finns att lägga på elever som har dyslexi 

 

Rektorerna får frågan om vilka resurser som finns för elever med dyslexi men de menar att det inte 

finns några öronmärkta resurser. Det som finns är specialpedagoger och de använder bara en viss del 

av sin tid på just dyslexi. Det är enligt rektorerna den vanliga budgeten som man får ta medel ur, för 

budget läggs efter antalet elever och där tas ingen hänsyn till om de har stödbehov eller inte. Det 

fördelas utifrån de pengar man har. Robin anser att de pengarna inte räcker och önskan är att det 

hanteras på ett annat sätt. Elever med dyslexi är mer resurskrävande och då borde det tas hänsyn till i 

budget, menar Robin. 
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Metoddiskussion 
Anledningen till att de tre yrkeskategorierna; lärare, rektorer och specialpedagoger valdes var för att 

lärare och specialpedagoger är de som arbetar närmast barn som har dyslexi, på olika sätt. Det bygger 

jag dels på egna erfarenheter och dels utifrån hur det ska se ut på skolan enligt de riktlinjer som finns. 

Rektorernas perspektiv är också viktigt eftersom de har det yttersta ansvaret på skolan. För att få en 

vidare förståelse för ämnet så kunde även elever ha intervjuats men då hade det insamlade materialet 

blivit för stort. Det är dock något som skulle fungera som vidare forskning där fokus i stället ligger på 

elevernas uppfattningar. 

Eftersom mitt syfte är att undersöka hur lärare, specialpedagoger och rektorer arbetar med frågor 

rörande dyslexi samt vilka uppfattningar de har, så passade en kvalitativ studie med intervjuer bäst. 

Genom detta så fick jag en tydlig bild över deras syn och uppfattningar på ämnet. Mitt urval är inte 

nog stort för en kvantitativ studie och jag ville få ut mycket information ur få källor.  Jag spelade in 

intervjuerna för att kunna skriva ner vad som sägs i lugn och ro, vilket medför att jag kunde 

koncentrera mig på intervjun i stället för att hinna med att anteckna och lyssna samtidigt. Dessutom 

kan det bli svårt att förstå vad man menat med sina anteckningar i efterhand säger Trost.
55 

Han menar 

också att det kan vara bra med inspelningar för att själv utvecklas som intervjuare. Man hör om man 

begår misstag och även sådant man gör bra och kan ta med sig i fortsättningen
.56 

Den intervjuade 

slipper också fundera över anteckningarna som annars kan vara ett störande element. Om intervjuaren 

inte genomgående för anteckningar så kan det enligt Trost uppfattas en aning misstänkt när 

anteckningar görs.
57 

Det ska ändå påpekas att det är viktigt att en egen sammanställning av intervjun 

görs så snabbt som möjligt efter intervjun. Det kan som Trost skriver handla om tolkningar man gör 

som inte framgår av inspelningen och framförallt när man skriver rakt av det inspelade ordagrant.
58

 

Om studien genomförts igen med den ökade kunskap som förvärvats genom arbetets gång hade 

intervjufrågorna sett annorlunda ut. Nu fick i stället syfte och frågeställningar ändras men det innebär 

dock inte att arbetet handlar om något helt annat utan det innebar enbart små justeringar. Som Patel 

och Davidsson beskriver så ökar kunskaperna om problemområdet under arbetets gång.
59

 För att 

undvika att behöva ändra allt för mycket på syfte och frågeställningar så är det viktigt att ha en väl 

genomarbetad bakgrund och även en ordentlig genomgång av tidigare forskning.  
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 Trost, J. 2009, Kvalitativa intervjuer, s.. s. 54 
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 Ibid. s. 53 
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Resultatdiskussion 

Upptäckt och kartläggning av dyslexi 
 

Vad som framkommer i första steget när lärarna upptäcker dyslexi är att de ofta skriver elevärende och 

tar hjälp av specialpedagog för en utredning. Specialpedagogerna uppger att det är ett samarbete 

mellan lärare och specialpedagoger och att specialpedagogerna gör en djupare kartläggning med hjälp 

av olika tester. Man kan alltså säga att specialpedagogernas syn stämmer överens med lärarnas när det 

gäller hur man börjar utreda om man misstänker dyslexi. Specialpedagogerna nämner även föräldrarna 

som en viktig del av samarbetet och att om det behövs så arbetas ett åtgärdsprogram fram. Enligt de 

allmänna råden så ska också föräldrarna hållas uppdaterade om hur man arbetar med 

åtgärdsprogrammet så det bör då även gälla för utredning av dyslexi av skolpersonal.
60

 

Vetenskapsrådet och Stadler lyfter också fram föräldrarna som en viktig part i en kartläggning. De 

menar att det är viktigt att man ser till elevens hela situation och som vetenskapsrådet skriver så är det 

mycket som kan påverka elevens resultat. Hela bilden behövs för att kunna fastställa om det handlar 

om dyslexi eller om det beror på brister i den språkliga uppväxtmiljön, koncentrationssvårigheter eller 

pedagogiska brister.
61

 Stadler säger också att elevens relationer till personer i sin omgivning har stor 

betydelse för hur eleven fungerar och agerar. Elevens hela utveckling måste vägas in
62

 

En av lärarna uppger att dyslexi kan vara en av flera möjliga orsaker till att en elev har svårigheter och 

att det därför är en av de saker man undersöker. Det verkar som om denna lärare har ringat in precis 

det som forskningen också pekar på, nämligen att det är viktigt att man undersöker dyslexi direkt vid 

misstanke, men att man inte utesluter andra orsaker. 

Ingen av lärarna eller specialpedagogerna nämner någon slags kartläggning av kvalitativ nivå som 

Carlström M. tar upp i sin text.
63

 Det kan vara så att det helt enkelt inte framkommer för att lärarna gör 

insatser och anpassar för alla elever utan att reflektera över att de kartlägger eleven. Men det verkar 

inte förekomma någon systematisk kvalitativ kartläggning av elever som man misstänker har dyslexi 

utan man tar direkt hjälp av specialpedagogen. Om detta är bra eller dåligt kan man förstås diskutera. 

Eftersom specialpedagogen enligt sin yrkesroll bör ha större kunnighet inom ämnet så kan det vara bra 

att denne får saken i händerna så snabbt som möjligt. Detta kan också hänga ihop med en rädsla för att 

dyslexi upptäcks för sent och att man vill få igång en process så snabbt som möjligt för att det inte ska 

dra ut på tiden. Det kan också vara så att man missar en viktig bit där man kan hitta bra lösningar tidigt 

mellan lärare och elev i undervisningen. Sen är det inte sagt att man inte kan börja med detta 

kvalitativa arbete med eleven efter att man satt igång en utredning med specialpedagog.  

Carlström nämner också den kvantitativa utredningen och dess betydelse för att se om eleven avviker 

antingen till det bättre eller till det sämre jämfört med medelvärdet. Dessa kvantitativa utredningar 

utförs av b.la. logopeder.
64

 I denna undersökning berättar specialpedagogerna att det är viktigt att 

logopeden återkopplar till undervisande lärare. Detta för att lärarna ska kunna planera in de 

anpassningar som behövs. Det som är positivt är att specialpedagogerna verkar se, liksom Carlström 

gör, att det är viktigt med en kvantitativ utredning och att det är en logoped som gör detta. En av 

rektorerna i denna undersökning anser dock att man ibland väntar för länge med att utreda hos 

logoped.   
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 Skolverkets allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014 s. 34 
61
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Upptäcks dyslexi i tid? 

 

Fridolfsson lyfter fram att de elever som halkar efter första halvåret i skolan med stor sannolikhet har 

svårt att hänga med klasskompisarnas tempo i skriftspråksinlärningen, likaså när det gäller 

läsförmågan. Dessa elever får oftast dåligt självförtroende och brukar snabbt bli bra på att dölja sina 

problem.
65

 Detta gör det såklart extra viktigt att svårigheterna upptäcks i tid.  

Fouganthine skriver också om hur läs- och skrivsvårigheter hänger ihop med dåligt självförtroende. De 

vuxna personerna som intervjuades i hennes avhandling och som har läs- och skrivsvårigheter berättar 

att det tidigt blev duktiga på att själva kompensera för och dölja sina svårigheter. När de sedan började 

högstadiet ökade svårigheterna med att dölja dyslexin och de blev då mer utåtagerande och kunde 

börja skolka samt delta i mobbing. Man kan alltså säga att det hela blev en ond spiral då svårigheterna 

inte upptäcktes direkt.
66

     

Eftersom kompensationshjälpmedel och träning på rätt sätt i tidig ålder visat sig så viktigt i tidigare 

undersökningar så är det extra intressant att se hur lärare, specialpedagoger och rektorer svarat i frågan 

om dyslexi upptäcks i tid.  

Enligt två av tre lärare så upptäcks dyslexi oftast för sent och alla tre lärare är överens om att det är 

viktigt att det upptäcks tidigt. Enligt lärarna så har resonemanget längre tillbaka i tiden varit att eleven 

kommer att mogna och växa ifrån problemen men de tror att man är mer uppmärksam nu, för det är 

inget man mognar ifrån. Enligt en av lärarna kan det dröja ända till högstadiet innan en elev får en 

diagnos. Om man då ser till en studie gjord 2007 av Höien så når enbart 10-15 % normal läsförmåga 

om åtgärder sätts in under 5e skolåret eller senare, medan om det sättets in under första eller andra 

skolåret så är motsvarande siffra 80 %. 
67

 

Specialpedagogerna tycker också att det upptäcks för sent och att det kan vara svårt att se det då det 

kan bero på andra svårigheter men att man blivit mer uppmärksam på detta. Även rektorerna 

instämmer om att det upptäcks för sent och är inne på samma spår som en av specialpedagogerna, 

nämligen att det kan bero på annat, som ex. undervisningen. Detta går i linje med det som 

Vetenskapsrådet också tar upp, nämligen att det är viktigt att gå till botten av de kognitiva funktioner 

som ligger till grund för dyslexiproblem för att kunna urskilja dyslexi från andra problem med läs- och 

skrivinlärning. Vetenskapsrådet pekar liksom rektorer och specialpedagoger i denna undersökning på 

att det kan handla om undervisningen, men även den språkliga uppväxtmiljön och 

koncentrationssvårigheter.
68

  

Stadler skriver om hur viktigt det är att upptäcka dyslexi i tid med tanke på att det kan påverka 

självförtroendet och motivationen och att det till och med kan leda till att barn undervärderar sig som 

människor om de misslyckas till följd av sina läs- och skrivsvårigheter.
69

  Med bakgrund av detta så 

kan man säga att det är positivt att lärare, specialpedagoger och rektorer i denna undersökning ser att 

det går åt rätt håll och att man upptäcker fler fall tidigare. 
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Åtgärdsprogram vid dyslexi 

 

Ett åtgärdsprogram ska enligt de allmänna råden vara ett stöd för personalen i planeringen och ett 

hjälpmedel för att eleverna ska utvecklas och få det stöd som behövs. Eleven och vårdnadshavare har 

även rätt att vara delaktiga i arbetet med åtgärdsprogrammet.
70

 

Om vi ser till lärarna i denna undersökning så skiljer sig svaren lite åt när det gäller samarbetet med 

föräldrar vid upprättande av åtgärdsprogram. En av lärarna nämner inte föräldrarna som en del i 

kartläggningen, en skriver först och skickar sedan till föräldrarna medan den tredje vill ha med 

föräldrarna från start. Tittar vi på de allmänna råden så är det alltså bara en av lärarna som riktigt 

uppfyller kraven. Samma gäller specialpedagogerna där bara en av två tar upp elev och föräldrar. Den 

som tar upp elev och föräldrar menar att det är mycket viktigt att vara grundlig när man talar om vem 

som har ansvar för åtgärder i möte med dem samt att man följer upp. Rektorerna är grundligare i sitt 

svar om hur man upprättar ett åtgärdsprogram men de nämner inte heller elev och föräldrar i arbetet. 

De poängterar att det är rektorerna som fattar beslut om åtgärdsprogram ska upprättas. De som skriver 

är specialpedagog eller lärare och ibland båda. 

Alla yrkeskategorierna har koll på gången när man skriver ett åtgärdsprogram men om man ser till de 

allmänna råden så ser det ut som att det viktigaste är att man även får med elev och föräldrar från start. 

Stadler menar också att det är viktigt att man under en utredning av dyslexi samarbetar med 

vårdnadshavare, skolpersonal, fritidspedagoger m.fl. Detta för att elevens omgivning har stor 

betydelse för hur eleven fungerar och agerar utifrån hela sin personlighet.
71

 Med tanke på att ett 

åtgärdsprogram också ska se till hela eleven så bör det alltså ske på samma sätt här.  

 

Vem ansvarar för utredning av dyslexi? 

 

På frågan om vem som har ansvaret när man upptäcker dyslexi så hävdar två av tre lärare att den som 

bör ta det största ansvaret är de som arbetar närmast eleven. Den som har yttersta ansvaret är enligt en 

av lärarna rektorn, men denne kan dock inte ha koll på alla elever på den nivån. En av 

specialpedagogerna säger att läraren har det yttersta ansvaret medan den andra säger rektorn. Båda 

rektorerna är överens om att det yttersta ansvaret vilar på dem själva, men att de delegerar till 

specialpedagogerna som är deras specialister.  

Denna fråga kan vara en tolkningsfråga om vad ansvaret innebär. Någon måste såklart upptäcka läs- 

och skrivsvårigheter innan man drar igång med utredning och det faller naturligt på lärarna som 

arbetar nära eleverna. De som talar om att läraren har det yttersta ansvaret kan möjligtvis ha tolkat 

frågan på detta vis. Om man ser på det allmänna råden som gäller åtgärdsprogram så är det skolans 

huvudman som har det övergripande ansvaret över hela verksamheten men som rektorerna säger så 

fungerar specialpedagogerna som en extra hand efter som de är specialister på området.
 72

 

Något som behövs ta i beaktande är att läraren måste ha goda kunskaper om läs- och skrivutveckling 

och vara mycket lyhörd för att fånga upp och kunna anpassa undervisningen efter elevens behov, inte 

minst när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta tar Carlström upp och om man tänker 
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på lärarens ansvar vid utredning av dyslexi så är det alltså i klassrummet utredningen börjar, med den 

kvalitativa utredning som beskrivs ovan.
73

 

 

Anpassningar för elever med dyslexi 
 

När lärarna får frågan om hur klassrummet och gruppen ser ut så svarar de att placeringen är viktig. 

Nära kontakt med eleven är en viktig punkt och en lärare lyfter även olikheten mellan individer, att 

alla med dyslexi inte är lika utan alla behöver sina anpassningar. Detta går bra ihop med det som står i 

Lgr 11 i stycket; ”En likvärdig undervisning”, att man ska anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov, och att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, eftersom det finns 

olika vägar att nå målen och alla elever har olika förutsättningar och behov. 74
 

En viktig fråga i arbete med elever i behov av särskilt stöd är hur man organiserar verksamheten runt 

detta. Man talar om att inkludera eleverna i klassrummet eller att ta ut dem i mindre grupper. Lärarna i 

denna undersökning har lite olika uppfattning där. Två av lärarna menar att man ska inkludera så långt 

som möjligt för att det finns hjälpmedel som gör att de kan vara med samt att en av dem anser att alla 

ska få plats i klassrummet. Dock säger de att alla elever har rätt till arbetsro och om inte eleven kan 

koncentrera sig på vissa lektioner så kan man anpassa så att eleven får sitta ostört, men det gäller 

såklart inte bara elever med dyslexi. Den tredje läraren anser att plocka ut ur klassrummet är en bra 

metod och att man skulle behöva göra det mer, men att det inte finns resurser för det. Enligt Tarja 

Alatalos avhandling bör lärarna exkludera de elever som har läs- och skrivsvårigheter för att de ska få 

chansen att komma ikapp de andra eleverna inom läsningen.
75

 Detta går emot vad specialpedagogerna 

säger i min undersökning.   

Specialpedagogerna menar att man ska försöka anpassa så mycket som möjligt i klassrummet. Det 

man kan göra är att plocka ut för intensivträning. Som det framkom i en studie av Westling och 

Fischbein så tyckte eleverna att de fick mer stöd för sina svårigheter när de fick gå till en mindre 

grupp, men också att de tyckte att det var jobbigt att gå ifrån klassen. Lärarna i Fischbein och 

Westlings studie framhöll även att eleverna kunde plockas ut för att skyddas mot övriga klassen eller 

för att underlätta för läraren och övriga klassen.
 76

  

Även rektorerna har uppfattningen att det inkluderas mer idag än tidigare. Det finns inga speciallärare 

och det går att anpassa i klassrummet. Dock så kan man göra gruppindelningar inom klassens ram och 

ta hänsyn till eleverna med dyslexi. 

Sammanfattningsvis så går utvecklingen med skolans specialpedagogiska organisation åt samma håll 

som forskningen, men en fråga jag ställer mig är om man hinner att individanpassa åt så många olika 

behov i stora klasser. 

Som jag tagit upp i min genomgång av forskningsläget så behöver elever med dyslexi både 

pedagogiska anpassningar som läraren kan stå för samtidigt som de har stor nytta av 

kompensationshjälpmedel. Det är inte längre frågan om man ska använda kompensationshjälpmedel 

utan hur och vad man använder. Man kan tänka att dessa hjälpmedel gör att eleven inte behöver 

använda sina färdigheter om de har kompensation och därför inte utvecklas men forskning visar att ju 
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tidigare det sättets in desto längre når eleverna i sin läs- och skrivutveckling. Lärarna i samma 

undersökning lyfte fram talsyntes och rättstavningsprogram som de viktigaste hjälpmedlen.
77

 

Lärarna i denna undersökning framhåller inläst material och rättstavningsprogram som de hjälpmedel 

de använder. Specialpedagogerna tar upp fler hjälpmedel, men i huvudsak datorer och Ipads som är 

utrustade med stavningskontroll, talsyntes, program som ändrar bakgrundsfärg till texter, scanner, 

scannerpennor och scannermöss. Något som en av specialpedagogerna nämner är också att det är stor 

skillnad mellan låg -och mellan- jämfört med högstadiet. När eleverna kommer till högstadiet blir det 

en större mängd text och då blir inläst material ännu viktigare. Rektorerna talar också om 

rättstavningsprogram och talsyntes och en rektor tar även upp kompensationshjälpmedel och åtgärder 

för att träna upp förmågorna. Kompensationshjälpmedel kommer in mer senare i åldrarna. Här blir det 

då viktigt att se till forskningen då den säger att kompensationshjälpmedel ska sättas in så tidigt som 

möjligt för att eleverna ska hänga med längre fram.  

I denna undersökning tar varken lärare eller specialpedagoger upp något om insatser som kan göras 

med hela klassen, som kan fungera för både elever med och utan dyslexi. Vetenskapsrådet lyfter i sin 

sammanställning att fonologiska övningar, som genomförs systematiskt under lång tid kan hjälpa alla 

elever, oavsett om de är i riskzon eller inte, att komma upp i normal nivå vid första läsinlärningen. Att 

arbeta med språkljud, en planmässig bokstavsinlärning och en noggrant övervakad ordavkodning har 

fungerat bra.
78

 Att ingen tillfrågad i denna undersökning nämner detta behöver inte betyda att de inte 

praktiserar dessa tillvägagångssätt. Det kunde ha kommit fram om de fått en mer specifik fråga om 

detta. Dock så är det inget som de tycks tänka på i första anblick när det gäller anpassningar för elever 

med dyslexi. 

Det som är bra om man vill arbeta, eller nu arbetar utifrån, det sätt som vetenskapsrådet beskriver är 

att nästan alla i denna undersökning vill inkludera i klassrummet. Då kan det vara bra att ha med sig 

att mycket av anpassningarna fungerar för alla elever.  

Något som kan tolkas positivt i denna undersökning är att undersökningsgruppen lyfter fram många 

olika anpassningar som görs och kan göras. Detta skiljer sig från vad som framkommer i Alatalos 

avhandling om undervisning för elever med dyslexi, nämligen att en del lärare anser att kontinuerlig 

intensivläsning utanför klassrummet räcker som enda åtgärd.
79

  

De viktigaste anpassningarna i klassrummet 
 

Lärarna pekar på tydlighet och variation och att man använder sig av kommunikationsvägar som kan 

underlätta om man har svårt för att läsa och skriva. Att fånga upp eleverna och se till så att de hänger 

med så att de slipper bli stressade eller känna sig misslyckade samt att de har tillgång till 

kompensationsutrustning. Flera undersökningar har föga förvånande visat att lärarens engagemang 

hänger samman med elevernas upplevelse av kontroll och förmåga att hantera sina svårigheter.
80

 Så 

det är som en av lärarna säger, mycket viktigt för att eleverna inte ska bli stressade och känna sig 

misslyckade, alltså att de får kontroll över sin situation. Specialpedagogerna är inne på samma spår 

och de nämner även kompensationshjälpmedelen som mycket viktiga. Den bästa resurssituationen 

råder inte men de hävdar att man måste bli bättre på att använda hjälpmedlen. Rektorerna trycker på 

tydlighet, struktur och kompensationshjälpmedel samt att det ska få ta den tid som behövs för 

eleverna. 
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Myrberg och Lang sammanfattar vad forskare kommit fram till, är de viktigaste eller framgångsrikaste 

arbetssättet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Undervisningen ska utgå ifrån elevernas 

kunskapsnivå. Det är viktigt att upprätthålla intresse och motivation, att använda olika metoder 

beroende på elevens svårigheter och att ha en kontinuerlig och strukturerad undervisning. Tidiga 

insatser med datorprogram i kombination med lärarstöd lyfts fram samt att ge såväl pojkar som flickor 

stimulans. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering, stimulera eleven att utveckla egna effektiva 

strategier och stödja läs- och skrivutvecklingen i samverkan med hemmet framhålls också.
81

 

Om man jämför dessa arbetssätt med dem som lärarna, specialpedagogerna och rektorerna i denna 

undersökning lyfter som viktiga så får de med det mesta på ett bra sätt. Det verkar alltså som om de 

har uppmärksammat det viktigaste. Det som inte framkommer i denna undersökning men som 

forskarna lyfter är genusfrågan att såväl pojkar som flickor får stimulans, viket för den delen kan 

tolkas som att det är en självklarhet, samt att man ska stimulera eleven att utveckla egna effektiva 

strategier. 

 

Resurser 
 

Rektorerna svarar på frågan om resurserna och det finns alltså inga ”öronmärkta” pengar till resurser 

för läs- och skrivsvårigheter utan man får plocka från hela verksamhetens budget. Den ena rektorn 

påpekar att detta blir lite fel då det ibland kan vara väldigt resurskrävande och ibland mindre. Man 

borde bli tilldelad efter behovet till det berörda området. Detta går i linje med det som Fouganthine 

hänvisar till, nämligen att rektorerna enligt skolverket anser att det är fler elever som behöver stöd än 

som kan få det och att det beror på resursbrist.
82

 Det framkommer även när en av specialpedagogerna 

talar om hjälpmedel att det är ont om resurser, men som tidigare sagt så måste man då bli bättre på att 

använda kompensationshjälpmedel.  

 

Sammanfattning 
 

Alla intervjupersoner ger en bild av att det är viktigt att utreda dyslexi vid misstanke. Lärarna vänder 

sig oftast i första hand till specialpedagogen och det uppges också att elevärende skrivs vilket innebär 

att ärendet kommer till elevhälsan. När första steget i utredningen sker är det lärare och 

specialpedagog som samarbetar och det är specialpedagogen som gör de mer fördjupade testerna. 

Föräldrarna nämns som en viktig del i utredningen för att få en heltäckande bild av läget. Något som 

också framkommer är hur viktigt det är att dyslexi upptäcks i tid. Både intervjupersonerna och tidigare 

forskning talar om konsekvenser det kan få om det inte upptäcks i tid. Det kan handla om dåliga 

studieresultat, skolk, dåligt självförtroende och även deltagande och utsatthet för mobbing. Det är 

också viktigt att poängtera att det inte är enkelt att upptäcka alla gånger. Dyslektiker blir ofta duktiga 

på att dölja sina svårigheter och även detta är något som både tidigare forskning och 

intervjupersonerna lyfter fram. Enligt intervjupersonerna så upptäcks dyslexi ofta för sent men det har 

skett en positiv utveckling. Vem som ansvarar för utredning av dyslexi går isär i svaren hos de 

intervjuade, läraren är den som arbetar närmast eleven men det krävs mycket som pedagog för att 

kunna fånga upp och anpassa undervisningen. En fråga som besvaras av intervjupersonerna är hur de 

ställer sig till inkludering eller exkludering av elever med dyslexi under lektionerna. De flesta är inne 

på att inkludering är det bästa alternativet och att exkludering kan göras av andra orsaker som ex. 

intensivträning. När det gäller vilka anpassningar som anses som viktiga så kommer några in på 
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kompensationshjälpmedel och träningshjälpmedel. Det är viktigt att båda används och att 

kompensationshjälpmedel ses som något naturligt och inget att skämmas för. De undersökta skolorna 

använder sig av talsyntes och rättstavningsprogram som också tidigare forskning lyft fram som några 

av de viktigaste anpassningarna. Slutligen kan sägas att intervjupersonerna enligt hur de svarar är väl 

medvetna om komplexiteten i att upptäcka och arbeta med elever som har dyslexi. De gör också 

anpassningar som går i linje med det som forskningen lyfter som bra exempel som både 

kompensationshjälpmedel och träningshjälpmedel. Den medvetenhet som de också har om problemen 

ser jag som en god förutsättning att lyckas ännu bättre i framtiden. 

 

Vidare forskning 
Att genomföra ett arbete som detta ger så klart fler tankar och funderingar. Den metod och den 

målgrupp jag valde ger en bild av läget, men för att få en mer heltäckande bild krävs fler metoder och 

en större målgrupp. Genom att göra observationer av hur lärare anpassar undervisningen och hjälper 

elever med dyslexi att använda hjälpmedel, så torde bilden bli tydligare. Intressant vore också att 

intervjua elever med dyslexi om deras upplevelser av hur det anpassas för dem i skolan. 
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