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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att i en kommun söder om Stockholm undersöka det 
eventuella stöd som elever i år 1-5 med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi erhåller. 
Studien är baserad på en enkät som skickats till samtliga speciallärare och 
specialpedagoger i den aktuella kommunen. En telefonintervju med en person på 
kommunnivå genomfördes för att komplettera undersökningens resultat.  

Studien visar att alla skolor utom en har speciallärare och specialpedagoger till 
elevernas förfogande. Rektorn på varje skola ansvarar för stödundervisningen, då 
kommunen sedan en tid decentraliserat ansvaret för detta. 

Speciallärarna och specialpedagogerna anser inte att stödet som erbjuds eleverna är 
tillräckligt och skulle vilja öka tillgången till kompensatoriska hjälpmedel samt antalet 
speciallärare och specialpedagoger på skolorna. Skolorna använder en rad olika tester 
för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Enligt studien är klassläraren den som oftast upptäcker läs- och skrivsvårigheter. Trots 
att skolorna ska individualisera hjälpen till elever och erbjuda stöd inom klassrummet, 
sker den mesta stödundervisningen utanför klassrummet.  

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the remedial teaching offered to students in 
the early school years (school years 1-5) that have reading- and writing disabilities in 
one of the suburbs of Stockholm. The study is based on a questionnaire sent to all 
remedial teachers in the topical suburb. In order to complete the study, a telephone-
interview with the person skilled for these questions in the local government was made.  

The study shows that all schools except one have remedial teachers at the students 
disposal. The responsibility for the remedial teaching is decentralized within the 
community, and each principal is responsible for the help provided by the school.  

The remedial teachers themselves do not think the schools offer enough for these 
students and would like for them to increase the access to technical teaching aid, as well 
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as the numbers of remedial teachers at the schools. The schools use different tests in 
order to discover students with reading- and writing disabilities.  

According to the study, the class teacher is the person who most often discovers that the 
student has a problem learning how to read and write. Despite the fact that schools are 
supposed to individualize the help and give the remedial teaching within the classroom, 
most remedial teachers offered this help outside the classroom.   

Nyckelord 

Läs- och skrivsvårigheter, stödundervisning, specialpedagoger  



 

4

 
Förord  

Under mina VFU perioder har jag på olika sätt kommit i kontakt med elever som har 
problem med att lära sig att läsa och skriva. Då jag funnit stort intresse i hur man på 
bästa sätt kan hjälpa dessa elever har jag sökt mig till de två speciallärare som finns på 
skolan. Dessa gav mig möjligheten att ta del av deras arbete under två dagar. Under 
dessa dagar deltog jag under några timmars specialundervisning. Vi hade också tid att 
tala om möjligheter och hinder till stöd och specialundervisning. Dessa dagar som var 
mycket intressanta väckte många frågor hos mig. Några av dessa frågor hoppas jag att 
få svar på genom denna undersökning. 

Jag vill tacka alla specialpedagoger och speciallärare som genom sina fylliga och 
uttömmande svar givit mig en bra bild av hur stödet till elever med läs- och 
skrivsvårigheter ser ut i kommunen. 

Samtidigt vill jag tacka min handledare, Ulla Collén för ett fantastiskt stöd och 
samarbete och för att du delat med dig av din tid och dina erfarenheter. 

Stockholm i December, 2006  

Anna Löfgren    
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Inledning 

Att kunna läsa och skriva är något som idag är nödvändigt i vårt samhälle. Vi överöses 
av skriftlig information både i hem, skola och på vår arbetsplats. Den som har problem 
med att läsa eller skriva får tyvärr problem i det dagliga livet både praktiskt och socialt. 
Praktiskt ur den aspekten att det kan bli svårt att ta del av viktig information, socialt ur 
den aspekten att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan vara hämmande för 
självförtroendet om inte personen bemöts på ett för denne korrekt sätt.  

Som blivande lärare är det min skyldighet att ha metoder och kunskap för att lära elever 
att läsa och skriva. En självklar del av denna kunskap är att även kunna identifiera 
elever med läs- och skrivsvårigheter. När dessa elever upptäcks måste jag ha tillräcklig 
kunskap om hur jag ska klara av att hjälpa varje individ på bästa sätt. En lärare måste 
med andra ord behärska flera saker; han/hon måste kunna flera olika metoder för att lära 
elever att läsa och skriva så att han/hon kan hjälpa varje elev på bästa sätt (Björk & 
Liberg, 1996). Läraren måste också veta vilka krav han/hon kan ställa på skolan vad 
gäller eventuell specialhjälp till eleverna, t.ex. timmar med speciallärare samt 
kompensatoriska hjälpmedel.  

Under hösten har skolan och dess resurser varit i hetluften på grund av att det har varit 
val. Åsikterna har varit många och gått isär om hur skolan ska organiserar för att så 
många elever som möjligt ska klara de mål som finns uppsatta i läroplanen. En del 
partier har slagit på stora trumman för att avskaffa betyg och andra typer av 
prov/kontroller, och andra har betonat vikten av att testa, betygsätta och ställa krav på 
eleverna.  

Den nya regeringen avser att göra en hel del förändringar inom skolan, vilket också 
kommer att innebära förändringar av lärarutbildningen. Exakt hur förändringarna ska se 
ut är inte klart, men utbildningsminister Lars Leijonberg har redan uttalat sig om att en 
ny speciallärarutbildning ska införas så fort som möjligt (Rocksén, J. 2006), vilket 
också finns med i Budgetpropositionen för 2007.  Detta kan i förlängningen medföra 
andra organisationsformer och arbetssätt än vad många skolor har idag. 

Hugo Lagerkrantz, professor vid Astrid Lindgrens barnssjukhus, och Åse Victorin 
Cederquist, skolläkare vid Mölndals barnmottagning skriver i en debattartikel i DN den 
18 juni 2006 att det är viktigt att se till att barn med särskilda behov, t.ex. dyslexi får det 
stöd och den hjälp som de behöver. De poängterar vikten av att återinföra speciallärare 
och specialgrupper för de barn som behöver extra stöd och hjälp. Lagerkrantz och 
Victorin menar att detta är att respektera barnen, inte att peka ut, eller särskilja dem.  

På Myndigheten för skolutvecklings hemsida (www.skolutveckling.se) kan man läsa att 
Ett Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling invigdes den 7 juni i år. 
Genom detta centrum ska lärarna utbildas så att elever med läs- och skrivsvårigheter 
upptäcks tidigt och kan få det stöd de behöver. Centrumet ska dessutom se till att 
kunskapen om aktuell forskning om läs- och skrivsvårigheter och olika 
läsinlärningsmetoder finns ute i kommunerna och på skolorna. 

http://www.skolutveckling.se
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att i en kommun söder om Stockholm undersöka 
vilket eventuellt stöd som elever i år 1-5 med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
erhåller. Ett delsyfte är att undersöka om tillräckliga resurser erbjuds till dessa elever. 
Undersökningen ska också söka svar på hur skolorna upptäcker elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi.   

Undersökningen ska söka svar på nedanstående frågor genom speciallärarna och 
specialpedagogerna, i den undersökta kommunen. 

Frågeställningar  

1. Erbjuder skolorna i den undersökta kommunen någon hjälp till elever med läs- 
och skrivsvårigheter? Om hjälp erbjuds; hur ser stödet ut och hur är det 
organiserat?  

2. Anser speciallärarna/specialpedagogerna att det finns tillräckligt med resurser i 
form av kompensatoriska hjälpmedel, speciallärartimmar och fortbildning för 
speciallärare för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter?   

3. Hur, av vem och vid vilken ålder identifieras elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi i de berörda skolorna enligt 
speciallärarna/specialpedagogerna?  

Definitioner 

En allmän definition av läs och skrivsvårigheter  

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårt att lära att läsa och skriva, oavsett 
vad orsaken till problemen är. Orsakerna kan vara många; syn- eller hörselproblem, 
kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, 
emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (www.ki.se/dyslexi-

 

Vad är 
läs- och skrivsårigheter och dyslexi?). 

Dyslexi ingår som en undergrupp i begreppet läs- och skrivsvårigheter. Ibland används 
även begreppet ”Specifika läs- och skrivsvårigheter” synonymt med dyslexi 
(www.ki.se/dyslexi-

 

Vad är läs- och skrivsårigheter och dyslexi?).  

Dyslexi anses vara genetisk betingad och de elever som drabbas verkar bland annat ha 
en sämre fonologisk förmåga (Myrberg, 2003).  

http://www.ki.se/dyslexi-
http://www.ki.se/dyslexi-
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Høien och Lundbergs (1999) definition av dyslexi är; 

”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i den 

fonologiska systemet.” 

(Sid. 21) 

En definition av läs- och skrivsvårigheter kan enligt Myrberg (2003) vara;  

”Elever som fungerar normalt i talspråkssammanhang men har svårt att förstå och meddela sig 

med hjälp av skriftspråk.”   

(sid. 5)  

Undersökningens definition av läs- och skrivsvårigheter  

När elever med läs- och skrivsvårigheter nämns i denna undersökning avses både elever 
med generella läs- och skrivsvårigheter samt de som har erhållit en dyslexidiagnos.  
Undersökningen inkluderar dock inte elever med syn- eller hörselskador.   
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Teoretisk bakgrund, tidigare 
forskning 

En historisk utveckling av synen på elever i behov av särskilt stöd 

I början av 1900-talet intelligenstestades alla elever som började i skolan för att 
undersöka om det var möjligt för eleven att klara av sin skolgång. Man gjorde då inga 
urskiljningar på grund av olika typer av svårigheter. De åtgärder som vidtogs när eleven 
uppvisade problem var att de fick gå om en klass eller att de placerades i specialklass. 
Ändå fram till slutet av 1960-talet placerades många elever i specialklasser istället för 
att integreras i en vanlig klass. Inte förrän under 1970-talet skedde en del förändringar. 
Lärarna började då att arbeta i arbetslag och ansågs på så sätt kunde hjälpa eleverna i 
den vanliga klassen med hjälp av stödundervisning under en del av skolans timmar. I 
samband med detta försköts också bilden av ”elever med behov av stöd” till ”elever i 
behov av stöd”. Detta innebar att man inte längre ansåg att problemet låg oss individen, 
utan i omgivningens sätt att hantera elevens behov (Myrberg, 2006). 

Under 1990-talet försvann den s.k. förstärkningsresursen till skolorna i samband med att 
kommunerna övertog ansvaret för skolorna. Detta var öronmärkta pengar för elever i 
behov av särskilt stöd. Tyvärr har detta lett till minskade resurser till dessa elever, då 
många kommuner sparat pengar (Myrberg, 2006). 

Skolans styrdokument 

För att ta reda på vilka krav som staten ställer på kommunerna som är huvudmän för 
grundskolan har skollagen och skolans läroplan granskats. Varken i skollagen eller i 
skolans läroplan, Lpo 94, finns särskilda riktlinjer för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. I Lpo 94 står däremot att det är skolans ansvar att se till att alla elever 
som har problem att nå de uppsatta målen får den hjälp som de behöver. Under rubriken 
”Mål att uppnå i grundskolan” kan man läsa följande; 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”  

(Lpo 94, sid. 10) 

Även i skollagen poängteras att elever med behov av särskilt stöd ska erhålla detta. (4. 
Kapitlet, Grundskolan , §1) 

Det är med andra ord så att även om dokumenten inte uttalar sig specifikt om elever 
med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi har eleven rätt att erhålla hjälp om de anses 
behöva detta.   
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Salamanca deklarationen 

Den 7-10 juni 1994 anordnades den s.k. Salamanca konferensen i Spanien. 92 
regeringar, däribland Sverige, och 25 internationella organisationer deltog i konferensen 
som anordnades av Spaniens regering på uppdrag av Unesco. Målet med konferensen 
var att komma fram till en överenskommelse om hur vi i alla länder kan arbeta mot 
målet ”en skola för alla”(Salamancadeklarationen, 1994).  

Under konferensen antogs Salamanca deklarationen där man kom överens om;  

”principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd och en 

handlingsram.”  

(Salamancadeklarationen, sid. 5) 

I Salamanca deklarationen framgår att;  

”barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt från 

ett minimum av stöd i det vanliga klassrummet till kompletterande program för inlärningsstöd 

inom skolan som vid behov kan utvidgas till assistans från speciallärare och extern 

stödpersonal.”  

(Salamanca deklarationen, sid. 24) 

Det framgår mycket tydligt i deklarationen att skolan måste utgå från varje elev och 
dess behov och sedan säkerställa att eleven får det stöd de behöver för att klara de 
uppsatta målen. Vidare framgår att rektor har ett stort ansvar i att se till att samarbetet 
fungerar väl inom den egna organisationen för att stödja eleverna i behov.  

Läs- och skrivinlärning – en kort introduktion  

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära eleverna att läsa och skriva. När barnen 
kommer till förskoleklass är de alla i olika stadier av sin utveckling; en del kan redan 
läsa och skriva lite, för en del barn är läsning och skrivning något helt nytt. 

Idag vet man att läs- och skrivinlärningen är beroende av att barnen har en god 
fonologisk medvetenhet vilket kan tränas tidigt med hjälp av rim och ramsor samt 
språklekar (Myrberg, 2003). Enligt Snow, Burns och Griffin (1998) kommer elever som 
har fått träna fonologiskt medvetenhet tidigt att lära sig att läsa tidigare än barn som inte 
har fått träna detta, oavsett vilken läsinlärningsmetod som används. Kunskapen om 
fonologisk medvetenhet har gjort att många barn i Sverige idag har kommit i kontakt 
med läs- och skrivspråket redan i förskolan (Liberg, 1996). Det finns idag flera olika 
program för att träna barns fonologiska medvetenhet, ett exempel är 
Bornholmsmodellen som bygger på daglig träning av bl.a. rim och ramsor samt ordlekar 
(Lundberg, 1994).   

Kunskapen om hur stor roll fonologisk medvetenhet spelar för elevens framtida läs- och 
skrivutveckling utesluter dock inte behovet av att mekaniskt träna på att skriva 
bokstäver och ord (Myrberg, 2003), vilket även framgår i Snow, Burns och Griffiths 



  

6

 
studie (1998). Snow et al. (1998) anser att träning av den fonologiska medvetenheten 
ska kombineras med bokstavsträning och att förskoleelever ska klara att skriva riktiga 
bokstäver innan skolstart. De menar vidare att fri skrivning, där eleverna får stava 
ljudenligt (på barnets vis) även tränar den fonologiska medvetenheten och vice versa. 

Alla elever är olika och har olika sätt att lära på. Det är därför omöjligt att som lärare 
välja en enda metod för att lära elever att läsa och skriva anser Myrberg (2003). Istället 
säger en del forskare att det är viktigt att lärare har god kunskap om olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder och ser till att alla elever får den undervisning som passar dem 
bäst (Myrberg, 2003 samt Snow et al., 1998). Det gäller att anpassa undervisningen och 
läsningen så att den passar alla, även de ”duktiga” eleverna, som behöver en annan 
utmaning än de lässvaga (Myrberg, 2003). Även dessa elever har naturligtvis ett behov 
av att utvecklas. 

 Idag finns många skolor som stoltserar med att inte ha något fast material eller färdigt 
läromedel utan istället arbetar tematiskt. Skolorna anser att detta är mycket utvecklande 
för eleverna, som får arbeta projektbaserat utifrån ett ämne som de ofta valt gemensamt 
och därför finner intressant. Det föreligger dock en stor risk att man vid detta arbetssätt 
gynnar de elever som har lätt för att lära att läsa och skriva men att elever som har 
problem med detta faller mellan stolarna anser Myrberg (2003). Lärarna riskerar helt 
enkelt missa att en elev har läs- och skrivsvårigheter. 

Konsensusrapporten (Myrberg, 2003) understryker vikten av att se till att alla elever får 
tillräcklig lästräning och kommer igång med läsningen tidigt.  Även Snow et al. (1998) 
betonar läsinlärningens ställning som det primära under de första skolåren. De nämner 
följande punkter som de viktigaste under första året i skolan; träning av fonologiskt 
medvetande, kunskap om enkla skrivregler, kännedom om ljudningsmetoden vid 
stavning, ordavkodning av vanliga ord och sist läsning där både individuell läsning samt 
högläsning ingår.  

Att finna mening i läsning, och att kunna sätta den i en kontext är något som är mycket 
viktigt för att utveckla sin läsförmåga. Att läsa högt, att gå till biblioteket samt att 
diskutera texters innehåll och betydelse är ett bra sätt att utveckla läsningen (Myrberg, 
2003). Myrberg (2003) anser vidare att en mycket viktig faktor för att fånga upp elever 
som inte utvecklar sin läsning är att ta sig enskild tid med eleven. Eleven ska under 
dessa tillfällen läsa högt för läraren.  

Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivinlärningsproblem är vanligare än vad många tror. Cirka 20 % av 
Sveriges elever har någon sorts problem av detta slag (Björk & Liberg, 1996).  Elevers 
läs- och skrivsvårigheter kan ha sin grund i flera olika saker; syn- eller hörselskador, 
kulturell och språklig understimulering, språkstörning, emotionella problem, bristande 
pedagogiska insatser i skolan, ingen läskultur hemma, och slutligen en persons 
genetiska förutsättningar (www.ki.se/dyslexi- Vad är läs- och skrivsårigheter och 
dyslexi?). 

http://www.ki.se/dyslexi-
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Dyslexi 

Idag är forskarna relativt säker på att elever som har dyslexi har en biologisk 
nedsättning, dvs. att dyslexi är ärftligt (Myrberg, 2003). Ca 5 % av alla barn oavsett 
bakgrund lider av dyslexi, och det har visat sig att många av dessa, men inte alla även 
har motoriska problem (Ramus, 2005). Det finns i forskningsvärlden minst två teorier 
om vilka problem i hjärnan som orsaker dyslexi; den fonologiska teorin som säger att 
den drabbade har en kognitiv störning i den del av hjärnan som producerar tal och ljud 
och den generella magnocellulära teorin som anser att det fonologiska problemet är 
sekundärt och beror på ett större sensomotoriskt fel (Ramus, 2005). 

Sammanfattningsvis kan sägas att elever med dyslexi framför allt har problem med de 
fyra nedanstående punkterna, enligt Frost (2002). 

1. Problem med fonologisk bearbetning 

2. Verbalt korttidsminne 

3. Svårigheter att finna eller associera till rätt ord 

4. Problem med att uppmärksamma, bearbeta och kontrollera den sidan av den språkliga 

verksamheten som beror artikulationen 

(Sid. 79-80)  

Språkstörning 

De barn som tidigt visar på språkstörningar, dvs. inte utvecklar sitt språk i förväntad 
takt presterar senare sämre vad gäller läs- och skrivinlärning, än sina kamrater. Det 
verkar alltså som att talspråkets utveckling är en måttstock på elevens framtida 
möjligheter att lära sig att läsa. Denna hypotes kallas av Hagtvet (1996, ref. i Frost, 
2002) för ”den utvecklingsaccelererande hypotesen” (Frost, 2002) och grundar sig i en 
undersökning genomförd av Scarborough (ref. i Frost, 2002) där man undersökte vuxna 
dyslektikers barn och deras språkutveckling. 

De språkstörda barnen har en outvecklad fonologiskt förmåga som går att träna upp 
(Nauclér & Magnusson, 1997). Forskning visar dock att även om det går att träna upp 
den fonologiska förmågan hos dessa barn är det inte tillräckligt för att i slutänden få en 
god läsförståelse. (Nauclér & Magnusson, 1997). Med denna kunskap förstår vi att 
arbetsinsatsen också måste inkludera att träna språkförståelse samt syntaktisk förmåga. 

Dubbla diagnoser - ADHD och dyslexi 

I artikeln Comorbidity, or coexistens,, between dyslexia and attention deficit 
hyperactivity disorder (Knivsberg, Reichelt och Nødland, 1999) framgår att det är 
vanligt förekommande med dubbeldiagnos, dvs. att ett barn har fler än ett 
funktionshinder. En vanlig kombination förefaller vara ADHD och dyslexi.  

För de elever som har ett dubbelt funktionshinder är det viktigt att detta 
uppmärksammas så tidigt som möjligt, för att ge dem det stöd de är i behov av. 
Dessutom är det viktigt säkerställa att dessa elever får en utbildning som är anpassad till 
dess behov (Knivsberg et al.1999).  
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En nyckel till utbildningsfrågan för dessa elever är enligt Knivsberg et al. (1999) att 
läraren har tillräcklig kunskap om hur man kan anpassa undervisningen. 

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter  

Enligt Snow et al. (1998), finns det tre faktorer som i skolstarten gör att elever får svårt 
att lära att läsa och skriva;  

 

avsaknad av kunskap om den alfabetiska principen  

 

att de misslyckas med att se kopplingen mellan talspråk och läsning samt att 
hitta strategier för att genomföra detta  

 

avsaknad av motivation, dvs. att eleven inte finner någon läsglädje  

Ovanstående punkter visar är det viktigt att uppmuntra förskolan till att arbeta med 
språket och inse vikten av att även där ha välutbildad personal med kunskap om 
språkutveckling, och dess effekt på läsning (Snow et al. 1998).  

Familjen spelar en stor roll i det förebyggande arbetet. Genom att som förälder läsa 
mycket med barnet och samtala med barnet om böckers innehåll och budskap kan 
föräldrarna ge barnet ett intresse av att läsa. Att föräldrarna själva läser ger också goda 
förebilder och en förståelse för barnet att det är viktigt att kunna läsa (Björk & Liberg, 
1996). 

Att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter 
Høien och Lundberg (1999, sid. 267) har sammanfattat behovet av stöd till dyslektiker i 
6 punkter;  

1. Tidig identifiering och tidig hjälp;  

forskning visar att gedigna insatser i tidiga år kan avhjälpa problem. 

2. Fonologiskt grundarbete;  

fonologisk medvetenhet är nödvändig för läs- och skrivinlärning. 

3. Direkt undervisning;  

dyslektiska elever behöver direkt stöd av en lärare för att använda tiden 
effektivt. Individuell specialundervisning har visat sig göra stor nytta. 

4. Multisensorisk stimulering;  

Flera sinneskanaler används under inlärningen 

5. Behärskande, överinlärning och automatisering;  

repeterad läsning för att främja automatiserad läsning, växelläsning, körläsning 
och parläsning  
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6. God inlärningsmiljö;  

dvs. att läraren har tillräcklig kunskap för att tillhandahålla bra material, flera 
former av inlärning, explicit undervisning osv.  

Nedan presenteras dessa olika punkter utifrån aktuell forskning och litteratur. 

Tester, kartläggningar och diagnoser 

Myrberg och Lange (2006) anser att det är av yttersta vikt att testa och vara 
uppmärksam på elevernas läs- och skrivutveckling redan från barnens skolstart. Redan 
under de två första åren i skolan finns tecken på om eleven kommer att drabbas av läs- 
och skrivproblem i framtiden (Myrberg och Lange, 2006). Detta ställer krav på att 
läraren har kompetensen att kontinuerligt ”scanna av” sina elever och ha ett diagnostiskt 
arbetssätt där läraren snabbt kan ge feedback och stöd till eleven (Myrberg, 2000). 
Screeningtester är ett bra sätt att genom standardiserade tester få en överblick över 
elevernas kunskapsnivå (www.psykologiforlaget.se/skola/guiden.se). Tyvärr är det ofta 
så att det dröjer alldeles för länge innan man gör dyslexiutredningar. Ofta har problemen 
funnits under en längre tid och bidragit till en mängd konflikter och missad inlärning 
innan man beslutar om utredning (Myrberg och Lange, 2006).  

Det finns en rad olika tester som används ute i skolorna. Nedan finns en kort 
beskrivning av några av de tester som finns på marknaden.   

 

LUS – Läs Utvecklings Schema. Ett screeningtest, för att se hur eleverna 
utvecklas och för att anpassa verksamheten till gruppen. Ett verktyg för att 
läraren ska kunna sätta in åtgärder om en elev inte befinner sig där han/hon bör 
vara. Framtaget på uppdrag av Skolöverstyrelsen. Används för elever från 
förskoleklass till gymnasiet. (www.lus.nu) 

 

ITPA – Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. Diagnostiskt test för att se 
barnens starka och svaga sidor, för att sedan kunna utveckla de starka sidorna.  
Används i år 4-6. Krav på att läraren har speciallärarutbildning. 
(www.Psykologiförlaget.se) 

 

UMESOL – Används för att kartlägga elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Består av tre delar 1) Läsning och skrivning 2) Fonologisk medvetenhet 3) 
Självbild. Används huvudsakligen i år 1-3 (www.psykologiforlaget.se) 

 

Läskedjor – Test för att bedöma elevens kunskap om ordigenkänning eller 
ordavkodningsförmåga. Används från år 2 upp till gymnasiet. 
(www.psykologiforlaget.se) 

 

DLSM – Test för att erhålla kunskap om elevers läs- och skrivstatus. Används i 
år 4-6.(www.psykologiforlaget.se) 

 

Fonolek – Ett grupptest för att bedöma den fonologiska medvetenheten. 
Används från 6 år och uppåt. Ger läraren möjlighet att se vad eleven behöver 
tränas i. (http://www.lpc.ostersund.se/prod01.htm)   

http://www.psykologiforlaget.se/skola/guiden.se
http://www.lus.nu
http://www.Psykologif�rlaget.se
http://www.psykologiforlaget.se
http://www.psykologiforlaget.se
http://www.psykologiforlaget.se
http://www.lpc.ostersund.se/prod01.htm
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Vad det gäller testning är det dock viktigt att vara observant på att testningen sker i ett 
pedagogiskt syfte. Idag finns en trend att man lämnar den s.k. screeningen som används 
för att upptäcka elever i svårigheter, för att istället testa och stämma av undervisningen 
ur ett mer för skolan allmänt syfte (Myrberg, 2006). 

Utredningen bekostas i många fall av föräldrarna och resulterar ofta endast i en diagnos 
som inte bemöts med ett ordentligt pedagogiskt program (Myrberg, 2006). Att 
utredningar ofta sker på föräldrars initiativ framkom också i den granskning som 
Wennbo, Emanuelsson och Persson genomförde på skolverkets uppdrag 1998 (Persson, 
Andreasson & Heimersson, 2002). I samma studie framkom även att föräldrarna ofta är 
oense med skolan om vilka åtgärder som borde ha vidtagits under elevens tidigare 
skolår.  

Det är viktigt att poängtera att en utredning med en slutlig diagnos kan vara värdefull 
för att förstå vilka behov som eleven har. En diagnos är dock inget svar på vilket 
pedagogiskt stöd som behövs, men kan ge en fingervisning. Ett vanligt missförstånd är 
att det krävs en diagnos för att få tillgång till särskilt stöd vilket är helt felaktigt 
(Skolverket, 2001).   

Special- och stödundervisning 

Organisation  

En förutsättning för att hjälpa elever med läs- och skrivproblem är att det finns tillgång 
till speciallärare på skolan (Snow et al.1997). Specialläraren bör arbeta individuellt med 
eleven eller tillfälligt i små grupper. Det är också mycket viktigt att det finns ett bra och 
väl genomtänkt samarbete mellan specialläraren och klassläraren (Snow et al. 1997). I 
Lydéns studie (2005) poängterar lärarna just samarbetet mellan speciallärare och 
klasslärare; att det måste finnas en flexibilitet i hur specialundervisningen är upplagd. 
Ett praktiskt exempel är att det inte passar att gå ifrån vilka lektioner som helst. Även 
(Myrberg, 2000) säger att samarbetet mellan klasslärare och speciallärare är en 
förutsättning för att stödet ska leda till framgång. 

Skolan är organiserad på ett sådant sätt att det bör vara relativt enkelt att stödja elever 
med läs- och skrivproblem. Genom att dela på klasser inom ett arbetslag och därutöver 
erhålla förstärkning av en speciallärare kan skolan ge rätt förutsättningar för alla elever i 
klassen (Ejeman & Molloy, 1997). Detta gäller såväl planering för när 
specialundervisning ska ges, som planering av innehållet i specialundervisningen. 
Specialundervisningen bör innehålla samma tema eller arbete som den övriga klassen 
arbetar med anser Ejeman & Molloy (1997).  

I Persson, Andreasson och Heimerssons studie (2002) framgår att i skolor där rektorn 
ger mer ansvar och frihet till personalen att organisera stödet till elever med särskilt 
behov, upplevde pedagogerna att resurserna var bättre än på de skolor där rektor 
fördelade resurserna. Studien visar också att de skolor där specialpedagogerna arbetar 
förebyggande, inte i samma utsträckning som andra skolor arbetar med klassisk 
specialundervisning, utan integrerar istället stödet i den dagliga verksamheten.  
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Ovan nämnda studie visar också att organisationsformen verkar vara avgörande för 
huruvida lärarna upplever resurserna som tillräckliga eller inte. Det förefaller vara så att 
lärarna efterfrågar speciallärarnas arbete med enskilda elever, medan rektorerna strävar 
efter att istället använda sig av specialpedagogernas kunskap om hur särskilt stöd ska 
integreras enligt modellen en skola för alla (Persson et al. 2002).   

Speciallärare och specialpedagog 

Sedan 1990/1991 finns ingen utbildning som leder till speciallärarkompetens. Istället 
infördes specialpedagogexamen och med det kom också en ändring i hur vi talar om det 
särskilda stödet som ges till elever. Idag talar vi om specialpedagogisk verksamhet 
istället för endast specialundervisning ( Persson et al. 2002). Detta är ett led i den 
utveckling mot en ”skola för alla” som förespråkats sedan tidigt 1990- tal (Persson et al. 
2002). Som tidigare nämndes i denna studies inledning (se sid. 6 i denna uppsats) 
kommer den nya regeringen att återinföra speciallärarutbildningen.  

I en studie utförd på uppdrag av skolverket (Skolverket, 2003) framgår att var tredje 
skola i landet saknar specialpedagoger, medan de samtidigt i var tredje skola utgör mer 
än 10 % av lärarpersonalen. Situation skiljer sig alltså markant mellan landets skolor. I 
samma skrift (Skolverket, 2003) framgår också att specialpedagogiskt stöd ibland ges 
till elever av lärare som saknar sådan kompetens. En förklaring skulle vara att 
efterfrågan på den specialpedagogiska kompetensen är högre än tillgången.   

Resurser 

För att kunna erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter stöd och hjälp behövs 
resurser av olika slag. Bland annat behövs särskilda läromedel samt tillång till 
speciallärare eller specialpedagog. Under 1990- talet förändrades ansvaret för svensk 
skola, och kommunerna övertog ansvaret för skolan från staten. Detta har medfört att 
ekonomiska resurser omfördelats, vilket har lett till att pengar som borde satsas på 
elever med svårigheter istället har satsats på t.ex. ombyggnationer och annat (Myrberg 
2000).  

Med hjälp av en enkät till Sveriges samtliga kommuner har man undersökt hur det går i 
skolan för de elever som har funktionshinder. Enkätsvaren visar att endast 57 % av 
dessa elever når målen i grundskolans kärnämnen. (Rocksén, 2006).  Det är dock viktigt 
att påpeka att dessa elevgrupper även inkluderar elever med grava funktionshinder. Jan 
Rocksén, Generaldirektör på Specialpedagogiska institutet hävdar utifrån 
undersökningens resultat att det behövs fler specialpedagoger som kan hjälpa dessa 
elever i skolan. Han anser också att lagstiftningen är för vag, vad det gäller hjälp till 
elever med funktionshinder. Det borde finnas formuleringar och målsättningar i 
lagtexterna som går att följas upp menar Rocksén. 

I den tidigare nämnda studien (Persson et al. 2002) framkom att de elever som är tysta 
och inte märks, ofta är de som inte prioriteras vid en resursfördelning. Studien visar att 
de elever vars föräldrar på ett bestämt sätt hävdar sina barns rättigheter är de som 
prioriteras före de tysta eleverna. En annan grupp som blir lidande av otillräckliga 
resurser är de ”stökiga barnen”, dvs. de barn som hörs och syns mycket (Persson et al. 
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2002). Här saknas tid och möjlighet för att undersöka det bakomliggande problemet till 
barnens agerande hävdar Persson, Andreasson och Heimersson (2002). 

Vid samma studie framkom att rektorerna är de som är mest nöjda med skolans 
stödåtgärder (57 %). Bland specialpedagogerna ansåg endast 45 % att skolan erbjöd 
tillräckligt stöd till elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2003)   

Tidiga insatser 

Det absolut sämsta en lärare kan göra är att avvakta med att sätta in alternativa metoder 
eller stöd till lässvaga elever. Istället är det nödvändigt att så tidigt som möjligt 
upptäcka de lässvaga eleverna, och ge dem stöd (Myrberg, 2003). Det förefaller vara så, 
att om en elev inte uppfyller målen i första klass, så kommer den eleven att ligga efter 
även i år 4 (Frost, 2002). Att det är nödvändigt med tidiga insatser framgår även av 
Lydéns undersökning där lärare, speciallärare och talpedagoger är överens om att tidiga 
insatser är nödvändigt, och att man ser till alternativa organisationsformer för att se till 
att stödet kan sättas in så fort som möjligt (Lydén, 2005). Ett för eleven mycket bra sätt 
ur ett inlärningsperspektiv och för staten mycket kostnadseffektivt sätt är att arbeta med 
förebyggande insatser redan i förskolan och förskoleklass (Myrberg, 2000). 

Läraren måste ha förmågan att kunna identifiera var eleven befinner sig i sin utveckling 
och anpassa undervisningen och stimulera till vidare utveckling utifrån denna kunskap 
(Myrberg & Lange, 2006). Omfattande forskning visar att lärare med hög 
lärarkompetens har en stor inverkan på elevernas resultat (Gustafsson & Myrberg, 
2002).  

Skolverkets undersökning visar att det oftast är klassläraren som upptäcker elevens 
svårigheter och ser till att speciella stödåtgärder sätts in (Skolverket, 2003). Skolverket 
betonar vikten av att stöd ska sättas in tidigt för att ha störst effekt, men konstaterar 
samtidigt att det är vanligt att skolans personal och ledning avvaktar fram till år 5, fast 
man är medveten om att eleven har problem (Skolverket, 2001). 

En annan faktor som är mycket viktig när det gäller att övervinna läs- och skrivproblem 
är att det måste finnas ordentligt med tid avsatt för läsning och skrivning (Myrberg & 
Lange, 2006). Lärarens uppgift är också att hjälpa elever att hitta strategier som 
fungerar för varje elev. Här gäller det att lyssna och ta hänsyn till eleven, att våga lita på 
att eleven kanske har hittat egna vägar. Då gäller det att förstärka dessa vägar, och 
uppmuntra till att utveckla elevens vägar vidare (Myrberg & Lange, 2006).  

Individuella åtgärdsprogram 

Begreppet Individuella åtgärdsplaner har förekommit sedan 1976 och tillkom genom 
SIA utredningen, Skolans Inre Arbete (Skolverket, 2001). Tanken var att ändra fokus 
från synen att lyfta fram elevens svårigheter till att istället anpassa verksamheten till 
varje elevs unika behov.  

För de elever som behöver extra stöd ska sedan 1 januari 2001 individuella 
åtgärdsplaner skrivas (Skolverket, 2003). Åtgärdsplaner kan skrivas på initiativ av 
skolan, men även krävas av elever själva, eller deras föräldrar. I grundskoleförordningen 
framgår dock att skolans rektor bär det formella ansvaret för att ett åtgärdsprogram 
skrivs (Skolverket, 2001). 
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När man upprättar åtgärdsprogram är det viktigt att alla parter; alla lärare i arbetslaget, 
speciallärare, elev och föräldrar är involverade och tar del av upplägget (Ejeman & 
Molloy, 1997). Det är dock alltid specialläraren eller specialpedagogen som har 
ansvaret för utarbetandet av individuella åtgärder.  Skolverket studie (Skolverket, 2003) 
visar att det oftast är klassläraren som tar initiativ till att en åtgärdsplan skrivs (82 %) 
följt av specialpedagogen (76 %). Föräldern tar nästan aldrig initiativ till att en 
åtgärdsplan skrivs (9 %), däremot är de mycket aktiva när man väl upprättar planen (83 
%). Föräldrarnas medverkar oftare på de skolor där specialpedagoger finns.  

Det är en fördel om den individuella åtgärdsplanen är mycket detaljerad så att alla parter 
kan se de framsteg som sker på ett enkelt sätt, vilket också blir mer motiverande för 
eleven (Ejeman & Molloy, 1997).  Skolverket poängterar att det är viktigt att 
åtgärdsprogrammet beskriver både elevens individuella svårigheter samt hur de yttrar 
sig på gruppnivå (Skolverket, 2003).  

När skolverket (2003) undersökte vad skolorna ansåg att syftet med åtgärdsprogrammen 
var, resulterade det i följande punkter; 

 

följa elevens utveckling  

 

vara en överenskommelse mellan hem och skola  

 

vara ett stöd i den pedagogiska verksamheten.  

Det är mycket viktigt att följa upp den undervisning som ges. Man ska därför 
regelbundet följa upp de individuella åtgärdsplaner som skrivs tillsammans med elever 
och föräldrar. Utan att utvärdera resultaten av de åtgärder som vidtagits är det svårt att 
bedöma om valet av åtgärd är rätt (Myrberg & Lange, 2006). 

Skolverket visade med hjälp av en enkätundersökning till 1230 grundskolor att 17 % av 
alla elever får särskilt stöd (Persson et al. 2002). Samma studie visade att 21 % av 
eleverna var i behov av särskilt stöd. Det betyder att det finns ett glapp mellan 
behövande och det stöd som ges (Persson et al. 2002). Studien visade också att bland de 
elever som får särskilt stöd saknas åtgärdsprogram för var fjärde elev. Studien visar 
också att det är vanligare att elever definieras som elever i behov av särskilt stöd i 
skolor som är små, har högre personaltäthet och större andel specialpedagoger. 
Skolstorlek, andelen specialpedagoger och lärartäthet spelar dock ingen roll när man 
mäter hur många elever av de som får särskilt stöd som har åtgärdsprogram (Skolverket, 
2003). 

Individuell undervisning 

Individuell undervisning kan ske både i klassrummet och utanför, med eleven 
individuellt, eller i mindre grupp. Idag finns det många som förordar att man i största 
möjliga utsträckning ska sträva efter att ge elever specialundervisning inom klassens 
ram, att sträva efter integration så långt det är möjligt, ”en skola för alla”. En anledning 
till detta är att en del elever kan må dåligt av att behöva gå ifrån klassen, då detta kan 
göra att de känner sig annorlunda (Björk & Liberg, 1996; Lydén, 2005). Siv Fischbein 
poängterar dock att klinikundervisning inte alls behöver vara fel, bara man vet varför 
man lyfter ur barn ur ordinarie undervisning (föreläsning, 27/4-2006). En del elever mår 
bra av att få komma ifrån klassen. Det blir lättare att koncentrera sig om eleven får sitta 
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ensam med specialläraren och eleven får dessutom odelad uppmärksamhet (Björk & 
Liberg, 1996).  Idag verkar det finnas en tendens till att återgå till en mer essentiell syn 
där vi faktiskt anser att det är rimligt med klinikundervisning (Brodin, J och Lindstrand, 
P 2004).  

Wearmouth (2004) betonar att det är viktigt att ta reda på vad inlärningsproblemen 
beror på för att sedan bedöma om undervisningen bör ske inom klassrummet, eller i 
separat form. Wearmouth som följt en dyslexielev genom dennes skolgång anser att 
elever som bemöts på fel sätt riskerar att få låg självkänsla och istället för att utvecklas 
mot de uppsatta målen, inte alls lär sig mer än förut. Wearmouth (2004) poängterar 
därför vikten av att inkludera eleven i den hjälp man sätter in och se till att stödet även 
är anpassat för eleven.  

När enskild undervisning ges bör läraren tänka på att undervisningen ska vara 
helhetsorienterad och inte fokusera på endast enskilda arbetsmoment. Anledningen till 
detta är att det inte alls är säkert att eleven använder just dessa intränade arbetssätt när 
de väl sitter i en ”verklig” situation (Björk & Liberg, 1996). Något som är mycket 
viktigt att betänka i specialundervisningssammanhang är att elever med läs- och 
skrivinlärningsproblem oftare än andra elever blir uppmärksammade på de fel som de 
gör, vilket kan leda till en ond cirkel. Många elever med dyslexi har andra områden som 
de är mycket duktiga på; matematik och naturkunskap är två exempel. Framhäv 
eleverna inom de områden som de är extra bra på, anser Höien och Lundberg (1999).  

Även de pedagoger som deltagit i Konsensusrapporten Identifiering, diagnostik samt 
specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter (Myrberg & 
Lange, 2006) är överens om att lärarens kunskap och attityd är avgörande för att hjälpa 
elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Hemmets betydelse för läs- och skrivutveckling 

Hemmet har en stor inverkan vad det gäller barnets språkliga utveckling. Det är viktigt 
att föräldrar i ett tidigt skede, redan när barnen är små stimulerar dem språkligt genom 
att samtala med och läsa för dem (Myrberg, 2000). Vidare ger mycket böcker hemma 
och förekomsten av skriven information i form av små lappar osv. en signal till barnet 
om vad skriftspråket betyder och det blir därmed en naturlig del av livet (Frost, 2002). 
Att läsa kräver enorma ansträngningar för en del elever. Genom att skapa meningsfyllda 
lässtunder, där eleven uppskattar innehållet kan läraren stimulera till läsning (Høien & 
Lundberg, 1999). Det är viktigt att samtala med elevens föräldrar om hur viktig 
lästräningen är så att de förstår vikten av och kan ge stöd till läsningen även utanför 
skoltid. 

Vad det gäller barn med läs- och skrivsvårigheter så blir samarbetet med familjen ännu 
mer angeläget. Dessvärre är det så att många föräldrar till just dessa elever själva har en 
läs- och skrivproblematik (Myrberg, 2000). Myrberg anser vidare att man i dessa fall 
kanske t.o.m. måste erbjuda föräldrarna utbildning för att de på bästa sätt ska kunna 
hjälpa sina barn.   
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Alternativa åtgärder 

I Konsensusrapporten (Myrberg, 2003) framgår mycket tydligt att forskarna tar avstånd 
från insatser såsom massage, motorisk träning, medicinering samt andra s.k.”Quick 
fixes” för att förbättra läsförmågan. Istället förespråkas språklig utveckling genom t.ex. 
högläsning, språklekar, bokstavsträning.  

Det är av yttersta vikt att de metoder man tillämpar är vetenskapligt prövade och 
belagda med framgång. Hur gärna man än vill tro att t.ex. massage skulle avhjälpa 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter på en mycket kort tid är detta omöjligt och 
orealistiskt och framför allt inte vetenskapligt prövat (Af Trampe & Andersson, 2005). 
Af Trampe och Andersson poängterar att många av de alternativa metoderna dock fyller 
ett syfte; nämligen det att om en metod får eleven att må bra, så får eleven lättare att 
lära.  

Kompensatoriska hjälpmedel 

Kompensatoriska hjälpmedel finns i flera olika former, både högteknologiska och lite 
enklare. Några exempel kan vara; penngrepp, läslinjal, bandspelare eller dator (Föhrer 
& Magnusson, 2003). Det är viktigt att man ser till att hitta ”rätt” hjälpmedel för varje 
individ. Det är alls inte säkert att samma hjälpmedel är rätt för alla elever (Föhrer & 
Magnusson 2003). Snow, Burns och Griffin (1998), betonar även de, vikten av att alla 
kompensatoriska läromedel inte är ordentligt utvärderade, varför det är viktigt att som 
pedagog förhålla sig kritisk och välja stöd med omsorg.  

Bandspelare & Daisyspelare 

Ett relativt enkelt pedagogiskt hjälpmedel för lässvaga elever är att få lyssna på en 
berättelse som är inspelad på ett band, och samtidigt följa med i texten. Enligt Høien 
och Lundberg (1999) stimulerar detta eleven ur minst tre perspektiv. Först och främst 
kan det hjälpa eleven att fånga läsintresset, för det andra stimulerar detta flera sinnen 
parallellt då eleven både följer texten med ögonen och samtidigt hör texten läsas upp 
och sist tränar eleven på att koncentrera sig.  

Idag finns möjligheten att lyssna på inspelat material både genom en klassisk 
bandspelare samt en CD-rom baserad lösning som kallas för Daisy spelare (Förher & 
Magnusson, 2003). Fördelen med Daisy spelaren är att man kan använda samma skiva 
till flera elever och göra elektroniska bokmärken så att man vet var eleven befinner sig i 
texten när de ska använda denna nästa gång.  

Datorn som hjälp 

Experiment utförda redan på 1960 talet visar att eleverna har lättare att fokusera på 
stavning och utveckla stavningsförmågan om de får ”slippa” det motoriska momentet att 
skriva med papper och penna (Föhrer & Magnusson, 2003). På 1960- talet fanns inga 
datorer till elevernas hjälp, utan experimentet genomfördes med hjälp av skrivmaskiner. 

För en del elever erbjuder datorn ett mycket bra stöd. I Ejeman och Molloy (1997) 
påpekas hur viktig känslan av att ”våga skriva” är, då eleven vet att datorn hjälper till att 
rätta texter och det blir dessutom snyggt. Med hjälp av datorn kan eleven träna stavning 
eller läsa och höra texter samtidigt med hjälp av talsyntes. När eleven har hunnit bli 



  

16

 
ca.10 år har eleven mycket stor hjälp av en dator, då de då har blivit duktiga på att 
producera berättelser muntligen, men behöver hjälp att snabbt och enkelt få ned det på 
papper (Föhrer & Magnusson, 2003).  

För att datorn ska vara ett bra hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter är det 
nödvändigt att eleverna kan använda tangentbordet på ett korrekt sätt, och på så sätt 
uppnå en tillräckligt god skrivhastighet (Föhrer & Magnusson, 2003). Studier har visat 
att även mycket unga elever (redan vid cirka 8 års ålder) har lätt att träna upp 
hastigheten på tangentbord. Det finns dock två grundförutsättningar; den första är att 
tillräckligt med tid avsätts till detta (cirka.30 min/dag, 3 gånger per vecka) samt att 
eleven använder en korrekt fingersättning redan från start (Föhrer & Magnusson, 2003).  

En del elever tycker dessutom att datorn är motivationshöjande, vilket är ett plus i sig 
(Myrberg 2000). För andra elever med svåra läs- och skrivinlärningsproblem kan det 
dock vara så att datorn är ett för avancerat stöd. Det kan stjälpa en del elever istället för 
att hjälpa (Myrberg & Lange, 2006). Av denna anledning är det viktigt att inte ”överge” 
eleven och lämna över allt till datorstödet, utan att aktivt stödja och hjälpa eleven med 
dennes arbete vid datorn (Myrberg 2000).  

Lärarens egen kunskap om datorer och läromedel till dessa är självklart mycket viktig. 
Situationen idag är enligt Föhrer och Magnusson (2003) den att det satsas pengar på 
själva datorerna och utrustningen kring det, men mycket lite på lärarnas datorutbildning. 
Författarna poängterar också att många av de lärare som finns idag blev klara med sin 
utbildning långt före det fanns datorer i skolan. Hur ska lärarna kunna använda datorer 
till sin hjälp i undervisningen om de inte själva har kunskapen? 

Lydén (2005) skriver att en del lärare, speciallärare och elever finner datorn som ett bra 
hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter, men att det ofta är problem att få 
detta att fungera; datorerna är trasiga ibland, och på ett ljudband från ett läroboksförlag 
har inläsaren några konstiga ljud som stör eleverna.         
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Illustration av stöd och hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter 

Nedanstående modell är hämtad från www.sprakaloss.se/kamjacob.htm, och 
sammanfattar på ett bra sätt hur arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter kan se 
ut. I modellen beskrivs elevens förutsättningar, behov av att träna samt olika sätt att 
kompensera eleven för dennes läs- och skrivsvårigheter genom att stödja elevens 
strategier och tillhandahålla tekniska hjälpmedel.   

 

Bild 1. Modell för åtgärdsplanering   

http://www.sprakaloss.se/kamjacob.htm
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Metod 

Design  

Den design som är lämplig för denna undersökning är en tvärsnittsdesign. Anledningen 
till detta är att undersökningen har för avsikt att undersöka situationen vid flera skolor 
vid en speciell tidpunkt (Bryman, 2001). Undersökningen är av kvantitativ karaktär med 
kvalitativa inslag då den bygger på att undersöka bl.a. antalet elever med läs- och 
skrivsvårigheter, ekonomiska resurser1 och andra kvantifierbara data (Trost, 2001). De 
kvantitativa inslagen kommer av de många öppna frågor som finns med i 
enkätundersökningen. Dessa frågor söker svar på vad respondenterna anser och tycker 
om stödet till elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Datainsamlingsmetod 

För att undersöka och jämföra hur situationen ser ut på de olika skolorna i kommunen 
och därefter dra slutsatser om situationen inom kommunen i stort skickades enkäter ut 
till samtliga speciallärare i skolår F-5 inom den berörda kommunen.  

Anledningarna till valet av denna datainsamlingsmetod är tre;  

 

det finns för många speciallärare i kommunen för att under en kort period hinna 
träffa samtliga för en personlig intervju,  

 

de tillfrågade med stor sannolikhet känner sig anonyma när de besvarar enkäten. 
Det känns viktigt då speciallärarna kommer att få svara på frågor om de är nöjda 
med deras skolas insats, och om de anser att tillräckliga ekonomiska resurser1 

tillhandahålls,  

 

lärare ofta svåra att få tag på och genom att använda enkäter kan målgruppen 
besvara frågorna när de har tid och möjlighet (Bryman, 2001).  

 Antalet öppna frågor är begränsat. Anledningen till detta är att det annars finns en risk 
att de som ska besvara enkäten inte gör så, då just öppna frågor kan verka arbetsamt för 
respondenten (Bryman, 2001). Detta skulle kunna leda till att enkäten inte besvaras.  

Urval och undersökningsgrupp 

Enkäten skickades till samtliga speciallärare och specialpedagoger i den undersökta 
kommunen, alltså ett totalurval (Trost, 2001). Totalt mottogs enkäten av 22 
specialpedagoger och speciallärare på 11 skolor. Av dessa valde 17 personer; 7 
specialpedagoger och 10 speciallärare, att besvara enkäten. 

Kompletterande informationsinsamling 

Förutom ovan beskrivna undersökning har en telefonintervju genomförts. Den 
intervjuade personen arbetar inom den undersökta kommunen, och har titeln; 

                                                

 

1 Med ekonomiska resurser avses kompensatoriska hjälpmedel, speciallärartimmar, läromedel, 

fortbildning/utbildning av speciallärare/klasslärare. 



  

19

 
”Sakkunning, elevhälsa”. Denna person fungerar som samordnare för kommunens 
organisations kring elever i behov av särskilt stöd.  

Information om den undersökta kommunen har också sökts via Internet och olika 
informationsbroschyrer.  

Genomförande 

Med hjälp av kommunens hemsida sammanställdes en adress och telefonlista till 
kommunens alla F-5 skolor. Namnen på samtliga speciallärare och specialpedagoger 
samlades in och noterades i samma lista. 

Ett brev skickades ut till alla rektorer på de aktuella skolorna med syfte att informera 
om den kommande undersökningen (bilaga 1). I brevet informerades också som de 
etiska principerna (www.vr.se). 

En enkät med 21 frågor sammanställdes. Efter att noggrant ha valt ut relevanta frågor 
för undersökningens syfte och frågeställningar besvarades en provenkät av en 
specialpedagog som är verksam i annan kommun än den som skulle undersökas. Detta 
för att säkerställa att enkäten gick att besvara på ett bra sätt. Därefter gjordes ett antal 
förändringar av enkäten. 

För att få en övergripande bild av hur situationen ser ut i hela kommunen skickades brev 
och enkäter ut till samtliga speciallärarna samt specialpedagoger; 22 speciallärare och 
specialpedagoger på 11 skolor. Missivbrevet som skrevs på ett separat papper häftades 
fast för att undvika att respondenten skulle tappa bort det (Trost 2001). Brevet innehöll 
information om undersökningens syfte, etiska principer samt information om vem 
undersökningen utfördes av. Kontaktinformation till både studenten och handledaren 
fanns med i brevet. All denna information kändes viktig för att respondenten på ett 
enkelt sätt skulle förstå varför undersökningen genomfördes och känna sig trygg med att 
besvara frågorna (Trost 2001).  

Till brevet bifogades även ett frankerat svarskuvert för att underlätta för respondenten 
vilket i sin tur skulle kunna leda till en större svarsfrekvens. Kuverten numrerades för 
att på ett enkelt sätt kunna skicka påminnelsebrev till dem som inte svarat. Även 
numreringen av svarskuverten förklarades i missivbrevet (se bilaga 2) för att 
respondenten skulle förstå att de fortfarande var anonyma (Trost, 2001). 

När svarstiden löpte ut hade 13 av 22 enkäter (59 %) besvarat och returnerat enkäten. 
Trost (2001) skriver att man idag får räkna med en svarsfrekvens på mellan 50-75% på 
enkätundersökningar. I undersökningar som vänder sig till speciella grupper, vilket 
denna enkät gör, kan man komma upp högre i svarsfrekvens (Trost, 2001), varför nya 
enkäter tillsammans med ett påminnelsebrev (se bilaga 3) skickades ut till dem som inte 
ännu svarat. Påminnelserna gjorde att 17 av 22 enkäter slutligen returnerades besvarade.  

Bearbetning 

När enkätformulären returnerades kodades svaren in i en tom enkät som användes till 
sammanställningen. Enkäten innehåll många öppna frågor och respondenterna hade 
skrivit långa och utförliga svar vilka också fördes in i sammanställningsenkäten. Varje 
enkätfråga med tillhörande svar färgkodades efter de olika frågeställningarna som också 

http://www.vr.se
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gavs olika färger. Därefter fördes resultaten tillsammans med en sammanfattning in 
under respektive frågeställning under rubriken resultat. 

Svarsfrekvens och bortfall 

17 av 22 enkäter besvarades, vilket utgör en svarsprocent på 77,2 %. Vid 
enkätundersökningar är det vanligt med en svarsfrekvens på cirka. 50-75% (Trost, 
2001), varför svarsfrekvensen på denna undersökning får anses vara tillfredställande. En 
skola returnerade en enkät ifylld av rektor, då specialläraren slutat och att tjänsten för 
närvarande inte var tillsatt. Den returnerade enkäten betraktas som bortfall, och har 
därför inte inkluderats i resultatdelen. Av respondenterna var sju stycken (41 %) 
specialpedagoger och tio stycken (59 %) speciallärare.  

Internt bortfall 

För att på ett enkelt sätt redovisa vilka frågor som har varit svåra att analysera på grund 
av internt bortfall, presenteras en tabell som åskådliggör hur många som har besvarat 
varje enskild enkätfråga. Frågorna med nummer 4, 5 samt 12 har visat sig vara svåra att 
besvara, och finns kommenterade nedan.    

Fråga:  

Nedan finner du samtliga 
enkätfrågor. 

Antal 
special-
pedaoger 
som 
besvarat 
frågan 

Antal 
special-
lärare 
som 
besvarat 
frågan 

Totalt antal 
som besvarat 
frågan  

Fråga 1) Vilken tjänst har du på skolan?  7/7 10/10 17/17 

Fråga 2) Hur många elever finns på Din 
skola? (År F-5)  

7/7 9/10 16/17 

Fråga 3) Hur många klasser finns på 
Din skola?  

6/7 9/10 15/17 

Fråga 4) Hur många speciallärarjänster 
finns på din skola? 
Kommentar: Frågan visade sig svår att 
besvara, varför denna fråga inte är 
analyserad. Svaren finns dock 
presenterade i tablell 2.    

7/7 9/10 16/17 
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Fråga:  

Nedan finner du samtliga 
enkätfrågor. 

Antal 
special-
pedaoger 
som 
besvarat 
frågan 

Antal 
special-
lärare 
som 
besvarat 
frågan 

Totalt antal 
som besvarat 
frågan  

  

Fråga 5) Hur många 
specialpedagogtjänster finns på din 
skola 
Kommentar: Frågan visade sig svår att 
besvara, varför denna fråga inte är 
analyserad. Svaren finns dock 
presenterade i tabell 2.      

7/7    9/10    16/17 

Fråga 6) Hur många 
undervisningstimmar per vecka ingår i 
Din tjänst?  

7/7 9/10 16/17 

Fråga 7) Hur många elever i Din skola 
(år F-5) får stöd av Dig på grund av läs- 
och skrivsvårigheter eller dyslexi?  

7/7 10/10 17/17 

Fråga 8) Vem är det som enligt Din 
uppfattning, oftast uppmärksammar att 
en elev har läs- och skrivsvårigheter?   

5/7 8/10 13/17 

Fråga 9) Hur arbetar skolan för att 
identifiera elever med läs- eller 
skrisvårigheter?     

Fråga 10) Om en elev i Din skola får en 
diagnos för sina läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi, i vilket 
skolår är det vanligast att eleven då 
befinner sig i?  

7/7 5/10 12/17 

Fråga 11) Den specialundervisning som 
Du ger elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi, när sker 
den oftast?  

6/7 10/10 16/17 
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Fråga:  

Nedan finner du samtliga 
enkätfrågor. 

Antal 
special-
pedaoger 
som 
besvarat 
frågan 

Antal 
special-
lärare 
som 
besvarat 
frågan 

Totalt antal 
som besvarat 
frågan  

  

Fråga 12) De elever som får 
specialundervisning av Dig, får de det 
under delar eller hela terminen? 
Kommentar: Frågan visade sig svår att 
besvara, varför denna fråga inte är 
inkluderat i resultatdelen.    

6/7   5/10   11/17 

Fråga 13) Anser Du att elever med läs- 
och skrivsvårigheter eller dyslexi på 
Din skola får den hjälp som de är i 
behov av?  

7/7 10/10 17/17 

Fråga 14) Vilka kompensatoriska 
hjälpmedel erbjuds elever med läs- och 
skrivsvårigheter på Din skola?     

Fråga 15) Hur fördelas 
specialundervisningstimmarna på din 
skola?  

7/7 9/10 16/17 

Fråga 16) Får elever med en diagnos 
lättare de resurser som han/hon behöver 
än en elev utan diagnos på Din skola?  

7/7 8/10 15/17 

Fråga 17) Finns det något skriftligt 
dokument på din skola som allmänt 
beskriver hjälp till elever med läs- och 
skrivsvårigheter?  

7/7 9/10 16/17 

Fråga 18) För hur många elever med 
läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 
finns åtgärdsprogram skrivna?  

7/7 9/10 16/17 

Fråga 19) Vad har du för utbildning?  7/7 10/10 17/17 

Fråga 20) Tar du del av ny forskning 
inom ämnet läs- och skrisvårigheter? 

7/7 10/10 17/17 

Tabell 1. Internt bortfall 
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Reliabilitet och validitet- trovärdighet och äkthet 

Innan enkäten skickades ut provades den på en specialpedagog som är verksam i annan 
kommun än den undersökta. Efter det gjordes några förändringar utefter hennes 
synpunkter. Reliabiliteten kan därför anses vara tillfredställande då frågorna till 
målgruppen torde kännas relevanta och möjliga att besvara. Vid analysen av 
undersökningen visade det sig dock att vissa frågor ändå varit svåra att besvara enligt 
instruktionen (Se internt bortfall). Flera av dessa frågor har dock ändå tillfört studien 
mycket kunskap om situationen i kommunen, då många av respondenterna skrivit långa 
och utförliga kommentarer även på dessa frågor.  

Etiska aspekter 

Följande av Vetenskapsrådets etiska principer har tagits i beaktande (www.vr.se):  

1. Informationskravet – alla deltagare informeras om att de deltar på en frivillig 
grund. De har också informerats om undersökningens syfte.  

Ett brev skickades under vecka 40 ut till rektorerna på samtliga F-5 skolor i kommunen 
för att informera om hur och när undersökningen skulle genomföras. I brevet framgick 
vilka personer som undersökningen riktade sig till, undersökningens syfte, information 
om etiska principer samt kontaktinformation till författaren av undersökningen samt 
författarens handledare. (Se bilaga 1) 

När enkäten under vecka 41 skickades ut till samtliga speciallärare/specialpedagoger 
som ingick i undersökningen inkluderades ett missivbrev där samma information som 
rektorerna fick i sitt brev fanns med. (Se bilaga 2).  

2. Samtyckekravet – deltagarna bestämmer själva om de vill medverka eller inte.   

I missivbrevet till alla lärarna framgick att det var frivilligt att delta i undersökningen, 
ingen skulle uppleva tvång att deltaga.  

3. Konfidentialitetskravet – uppgifter om deltagarna behandlas med 
konfidentialitet.  

Enkäterna som användes i undersökningen var helt anonyma. Svarskuverten var 
numrerade så att de kunde prickas av mot en lista för att ha möjlighet att sända ut 
eventuella påminnelser till de deltagare som inte svarat. Enkäterna lades så fort de 
prickats av i en gemensam hög, där det inte gick att urskilja vilken enkät som inkommit 
från vilken skola.  

4. Nyttjandekravet – insamlade uppgifter får endast användas för 
forskningsändamålet.   

http://www.vr.se
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Den information som framkommit vid undersökningen kommer enbart att användas till 
denna studie. Studenten kommer ej att lämna ut särskild information till t.ex. rektor eller 
kommunledning eller annan person som kan finna informationen särskilt relevant.  
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Resultat 

Syftet med denna undersökning är att i en kommun söder om Stockholm undersöka 
vilket eventuellt stöd som elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i år 1-5 
erhåller. Ett delsyfte är att undersöka om speciallärarna/specialpedagogerna på 
elevernas skolor anser att tillräckliga resurser finns tillgängliga för dessa elever. 
Undersökningen söker svar på hur personalen på skolorna upptäcker elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. Jag kommer att redovisa resultatet av denna studie genom 
att utgå från studiens syfte och dess frågeställningar.  

Bakgrund till enkätundersökningens resultat 

När man läser resultatdelen av denna undersökning är det viktigt att tänka på att några 
av specialpedagogerna och speciallärarna arbetar på samma skolor. Det går alltså inte 
att dra slutsatser om de enskilda skolorna, eller om t.ex. specialpedagogernas närvaro i 
sig skiljer sig från skolor som saknar specialpedagoger. I vissa fall kan det vara så att de 
olika respondenterna talar om samma individer eller elevgrupp. 

Den undersökta kommunen 

I den undersökta kommunen finns en Barn- och utbildningsplan som beskriver hur 
skolan ska fungera inom kommunen samt vilka mål som finns. I denna plan finns inte 
elever med läs- och skrivsvårigheter särskild omnämnda. Däremot står det att alla elever 
ska lämna grundskolan med godkända betyg, och att de som behöver extra stöd för att 
uppnå detta ska erhålla den extra hjälpen. 

I en telefonintervju med kommunens sakkunniga för elevhälsa den 20/10-2006 
framkommer att kommunen inte har några centrala riktlinjer för hur organisationen på 
skolorna ska se ut och därför inte heller har några krav att skolan ska ha speciallärare 
eller specialpedagoger på plats. Beslutet om hur stödet till elever med läs- och 
skrivsvårigheter ska se ut är helt upp till varje rektor. Ett alternativ till specialpedagoger 
och speciallärare kan vara att varje klasslärare arbetar med mycket små grupper 
framhåller kommunens sakkunniga inom elevhälsa. En av anledningarna till att det inte 
finns något centralt direktiv angående stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter 
anges vara att behovet är extremt individanpassat och därför inte går att styras centralt. 
Sedan den 1 januari arbetar kommunen av dessa anledningar enligt en ny organisation 
där varje rektor är chef över elevhälsopersonal som finns placerad på varje enhet. 
Organisationsformen skulle enligt kommunens Kvalitetsredovisning för 2005 utvärderas 
under våren 2006, men det finns ingen skriftlig redovisning angående detta tillgänglig. 

Vid telefonintervjun framkom att det på kommunnivå finns specialpedagoger av olika 
slag tillgängliga för skolorna. Deras huvuduppgift är främst att handleda 
personalgrupper, men dessa kan även kontaktas för frågor om barn i behov av särskilt 
stöd. 



  

26

 
Enligt kommunens Kvalitetsredovisning från 2005 framgår också att alla elever i skolan 
har en individuell utvecklingsplan framtagen i samråd med föräldrar. Klarar eleven inte 
de uppsatta målen ska en åtgärdsplan upprättas. Här förespråkar kommunen att 
föräldrarna bör vara med, men poängterar att det inte är nödvändigt. 

Vidare skriver kommunen i samma redovisning att enheterna (skolorna) anger att de har 
mycket täta kontakter med föräldrar till elever i behov av särskilt stöd.  

Det är dock viktigt att observera att definitionen av ”barn i behov av särskilt stöd” inte 
är tydlig i kommunens kvalitetsredovisning, vilket de själva påtalar. I begreppet 
inkluderas barn med DAMP, ADHD, utvecklingsstörningar, syn- och hörselskador samt 
elever med andra typer av inlärningsproblem, t.ex. läs- och skrivsvårigheter.  Därför är 
det mycket svårt att få en bild av det stöd som ges just till elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Däremot framgår av redovisningen att några skolor har haft 
fortbildning för personal angående stöd till elever med dyslexi under 2005. 

Skolornas storlek 

Sju specialpedagoger och tio speciallärare besvarade enkäten. Tre av 
specialpedagogerna arbetade på skolor med 100-299 stycken elever och fyra på skolor 
med 300-599 elever. Tre speciallärare arbetar på skolor med 100-299 elever och sex 
speciallärare har uppgett att de arbetar på skolor med 300-599 elever. En speciallärare 
besvarade inte frågan angående skolans storlek. Specialpedagogerna verkar ha något 
fler klasser på sina skolor; två har svarat 18, en har svarat 20 två stycken har svarat 10 
respektive 9, en av specialpedagogerna har ej besvarat frågan. Bland speciallärarna 
varierade antalet klasser på skolorna mellan 6-15. Nio av tio speciallärare har besvarat 
frågan. Denna information finns även presenterad i tabell 2. 

Speciallärarnas och specialpedagogernas undervisning, fördelad över de 
olika skolåren 

Tre av sex specialpedagoger hade sina undervisningstimmar fördelade över år F-5, 
alternativt skolår 1-5. En specialpedagog arbetade med skolår 3-5, en annan med skolår 
4-5. Ytterliggare en specialpedagog arbetade med skolår1-5. En specialpedagog valde 
att inte besvara frågan. En kommentar som fanns i anslutning till denna fråga var;  

”Timmarna är fördelade på de elever som behöver spec.”, 

Det borde kunna tolkas som att hon inte är så hårt knuten till de olika skolåren, utan kan 
istället utgå från eleverna. 

Två av tio speciallärare hade sina undervisningstimmar fördelade över år F-5 alternativt 
1-5. Fyra speciallärare arbetade endast i de tidiga skolåren. Två speciallärare besvarade 
inte frågan. Två av speciallärarna arbetade endast i skolår 4-5. 

Speciallärartjänster och specialpedagogtjänster 

För att få en bild av hur stort stödet är organiserat ute på skolorna ställdes frågorna ”Hur 

många speciallärartjänster finns på Din skola?” samt ”Hur många specialpedagogtjänster finns på 

Din skola?”  Svaren till dessa frågor finns redovisade i tabell 2. Det har dock visat sig 
vara svårt att dra några större slutsatser av dessa frågor, varför ingen större analys har 
utförts.  
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I samband med detta finns anledning att kommentera att en skola i kommunen saknar 
speciallärare och specialpedagog för tillfället. På skolan finns en lärare som just nu 
vidareutbildar sig till specialpedagog. För att lösa situationen under tiden, ”hyrs” 
tjänsten in vid behov. Denna skola är dock inte inkluderad i resultatdelen på annat sätt 
än med denna kommentar (se vidare under rubriken ”svarsfrekvens och bortfall”). 

Utbildning 

På frågan; ”Vad har du för utbildning?” svarade samtliga (7) specialpedagoger att de har 
specialpedagogutbildning. Många kommenterade också att de även har annan 
grundutbildning, t.ex. fritidspedagog, lärare, utbildning inom tal och skrift, handledning 
osv. 

Av speciallärarna var det endast fyra av tio som uppgav att de hade 
speciallärarutbildning (3), eller specialpedagogutbildning (1).  I samband med detta 
finns det anledning att kommentera att det i dagens läge inte finns någon 
speciallärarutbildning, den togs bort i början av 1990-talet. Fyra av speciallärarna har 
uppgett att de har lärarutbildning, en har uppgett  

”lärare med specialpedagogiskt kompetens, 160 poäng” och en ”förskolelärare med 

specialpedagogisk kompetens”.   

Titel Antal 
elever på 
skolan 

Antal 
klasser på 
skolan/ 
Antal 
elever 
som för 
stöd av 
Dig. 

Antal 
speciallärar
-tjänster på 
skolan, 
totalt antal 

Antal 
special-
pedagog-
tjänster  på 
skolan, 
totalt antal 

Utbildning 

SP 1 300-599 12/8 3 1,75 Spec. ped. 

SP2 100-299 20/5 2 11 Spec. ped. 

SP3 100-299 10/6 1 1 Spec. ped. 

SP4 300-599 Bortfall/10 1 2 Spec. ped. 

SP5 100-299 9/15 0 1 Spec. ped. 

SP6 300-599 18/20 0 1,7 Spec. ped. 

SP7 300-599 18/20 0 1,7 Spec. ped. 

SL1 300-599 15/8 2 0 L.utb. m. 
spec. komp

 

SL2 100-299 12/14 1 (2x0,5) 0 L. utb 

SL4 
(vikariat) 

Bortfall Bortfall/15 1 Bortfall L. utb 



  

28

 
Titel Antal 

elever på 
skolan 

Antal 
klasser på 
skolan/ 
Antal 
elever 
som för 
stöd av 
Dig. 

Antal 
speciallärar
-tjänster på 
skolan, 
totalt antal 

Antal 
special-
pedagog-
tjänster  på 
skolan, 
totalt antal 

Utbildning 

  

SL3   100-299   6 klasser 
fördelat 
på 12 
grupper/ 
15   

2   0   Spec.L. utb

 

SL5 300-599 12/4 5 2 L.utb 

SL6 300-599 12/10 4 0 L.utb 

SL7 300-599 10/15 2 0 Spec.L. utb

 

SL8 100-299 10/13 1,65 1 Spec.ped. 

SL9 300-599 15/14 2 0 Förskole-
lärare 
m.spec. 
komp 

SL10 300-599 12/8 3 1,75 Spec. L. 
utb 

      

Tabell 2. Sammanställning av insamlad bakgrundsfakta, en översyn över enkätfrågorna 1-5.  

SP = Specialpedagog  

SL = Speciallärare 

Spec.ped = Specialpedagog utbildning 

L.utb. m. spec. komp = Lärarutbildning med specialpedagogisk kompetens 

L.utb = Lärarutbildning 

Spec.L. utb = Speciallärar utbildning 

Förskolelärare m. spec. komp. =Förskolelärare med specialpedagogisk kompetens  
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Fortbildning 

Det är intressant att notera att samtliga respondenter anger att de tar del av ny forskning 
genom tidskrifter, media, internet, kollegor, intern utbildning samt extern 
utbildning/fortbildning. En specialpedagog skrev följande kommentar; 

”För tre år sedan studerade jag vid LHS (Lärarhögskolan i Stockholm), halvfart 20p. Det är inte 

så länge sedan. Jag läser/tittar ofta i den litteraturen efter tips och idéer, tankar. Jag vill också 

fördjupa/förkovra mig framöver för att kunna hjälpa elever på bästa sätt.”   

Organisation och utformning av stödet till elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i den 
undersökta kommunen 

Antal elever med stödåtgärder 

Antalet elever som får hjälp av varje enskild tillfrågad speciallärare eller specialpedagog 
skiftade stort på de olika skolorna. Två av respondenterna har uppgett att de har 20 
elever som får hjälp av denne, en annan respondent svarade att de endast hade 4 elever 
som fick särskilt stöd av just henne. Det ska i sammanhanget poängteras att en av 
skolorna inkluderar klasser med elever med diagnoser som ADHD och Autism vilket 
kan ha påverkat resultatet. En annan faktor som spelar in är hur många 
undervisningstimmar som är inkluderade i respondentens tjänst.  

Fördelning av stöd 

Det visade sig att det var svårt att svara på frågan om elever som får 
specialundervisning får det under hela eller delar av terminen (fråga nummer 12), varför 
jag får anse att frågan delvis måste uteslutas med hänvisning till ett alltför stort bortfall. 
Jag vill ändå presentera några av de kommentarer som både specialpedagoger och 
speciallärare delade med sig av i anslutning till frågan. En person skrev;  

”Vi är flexibla, och kan göra omprioriteringar”  

en annan skrev;  

”Vi har ej fasta grupper, men det är oftast samma elever en hel termin”,  

en tredje skrev; 

 ”Oftast hela terminen, men variationer förekommer”.  

Det var flera personer som svarade med liknande kommentarer vilket ändå visar att 
skolorna verkar arbeta flexibelt, med eleven i centrum. Ett bra exempel på detta är 
kommentaren;  

”Specialundervisningen utvärderas och omfördelas fortgående utifrån de mål som sätts upp. 

Målen är både långsiktiga och kortsiktiga.” 



  

30

 
Samtliga tillfrågade, specialpedagoger och speciallärare anger att 
specialundervisningstimmarna fördelas individuellt, efter de elever som har behov av 
specialundervisning. En speciallärare skrev att alla klasslärare gör en screening av alla 
elever som speciallärarna sedan använder som underlag för att se vilka elever som är i 
behov av extra stöd. En annan poängterade att mycket tid läggs på eleverna i skolår 1 
för att säkerställa att man identifierar elever i behov av stöd så tidigt som möjligt.   

Specialundervisning kontra stöd i klassrummet 

På frågan ”Den specialundervisning som Du ger elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

– när sker den oftast?” svarade 12 av 17 (70,5 %) ”Utanför klassrummet/Separat klassrum under 

skoltid”. Detta gäller både för specialpedagogerna och speciallärarna. En av 
specialpedagogerna förklarade att detta beror på att;  

”Jag behöver lugn och ro och snabb tillgång till material som passar individuellt.”  

En av speciallärarna skrev att i hennes fall beror detta på tidsbrist. All hennes 
undervisning sker i en liten grupp om cirka sex elever, vilket hon själv poängterar inte 
alltid är rätt för barn med specifika svårigheter. 4 av 17 (23,5 %) svarade ”Både och” (dvs. 
i och utanför klassrummet). En person valde att inte besvara frågan.  

Den specialundervisning som Du ger elever 
med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi - när 

sker den oftast?
N=17

12

4

1

Utanför klassrummet

Både och

Bortfall

 

Diagram 1. Fråga 11. Den specialundervisning som Du ger elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi – när sker den oftast?  

Hemmets betydelse 

I enkäten fanns ingen speciell fråga som gällde samarbetet med hemmet, men en av 
speciallärarna skrev följande tilläggskommentar i slutet av enkäten; 

”Samarbete mellan föräldrar och skola är viktigt, där föräldrarna hjälper till att läsa en viss text 

hemma för att eleven ska ha förståelse när han själv ska läsa/lösa uppgifter.” 
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Skriftlig dokumentation 

Fyra av specialpedagogerna och tre av speciallärarna svarade ”ja” på frågan om det 
fanns något skriftligt dokument på deras skola som beskriver hjälp till elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Tre specialpedagoger och sex speciallärare svarade ”nej”. Två av 
speciallärarna besvarade inte frågan. Det föreligger en risk att alla respondenter inte 
förstod frågan, då en av de specialpedagoger som kryssat ”nej” skrev en 
tilläggskommentar;  

”Förstår inte frågan, hjälpen måste vara individuell utifrån elevens behov.” 

Åtgärdsprogram finns skrivna för nästan alla elever med läs- och skrivsvårigheter eller 
dyslexi enligt specialpedagogerna och speciallärarna, vilket tretton stycken har svarat. 
En speciallärare har svarat ”vet ej” och två specialpedagoger har svarat ”i stort sätt 
alla”. 

En speciallärare skrev följande kommentar; 

”Vi (jag) har inga elever med diagnos, men vi skriver åtgärdsprogram för alla elever som vi 

befarar ej ska nå målen. Det finns elever som jag undervisar kortare perioder, och då skriver vi 

ej åtgärdsprogram om föräldrarna tränar barnet hemma och vi är överens om hur vi arbetar 

under den perioden. Det svåra med täta återkommande träffar då vi skriver åtgärdsprogram är 

att det inte hinner ske så stora förändringar, om alls några! Då blir mötet nästan bara skuldtyngt 

för baren och föräldrarna” 

För hur många av Dina elever med läs- och 
skrivsvårigheter finns åtgärdsprogram 

skrivna?
N=17

13

2

1 1
Alla

I stort sätt alla

Vet ej

Bortfall

 

Diagram 2. Fråga 18. ”För hur många elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finns 

åtgärdsprogram skrivna?”  

Sammanfattning 

Antalet elever som får särskilt stöd skiftar stort på kommunens skolor. När det gäller 
stödundervisningen försöker specialpedagogerna och speciallärarna vara fokuserade på 
individen och se hur behoven ser ut. Någon elev behöver mer tid än en någon annan. 
Det finns därför ingen generell fördelning av tiden, dvs. att specialpedagogerna och 
speciallärarna inte har avsatt ett antal timmar per klass, utan utgår helt ifrån de 
individuella behoven hos eleverna.  
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För de flesta elever sker specialundervisningen utanför klassrummet, anledningarna till 
detta är som framgår av undersökningen flera, men en är att snabbt få tillgång till ”rätt” 
material. Skriftliga dokument som beskriver hjälpen till elever i behov av stöd är 
sällsynta på skolorna, medan åtgärdsprogram finns för nästan alla elever som får särskilt 
stöd.  

En översyn av tillgängliga resurser och dess 
tillräcklighet i den undersökta kommunen 

Stödet till eleverna 

Av specialpedagogerna ansåg endast två att hjälpen till eleverna i behov av stöd, var 
tillräcklig, medan fem ansåg den som otillräcklig. Kommentarerna till varför de inte 
ansåg hjälpen som tillräcklig var många; en specialpedagog ansåg att de inte hade 
tilläckligt med tekniska hjälpmedel, en annan ansåg att klasslärarna saknar kompetens 
inom området läs- och skrivinlärning, medan en tredje ansåg att eleverna i behov av 
stöd behövde mer tid hos specialpedagogerna. Ytterliggare en kommentar var att 
eleverna behöver mer hjälp i klassrummet. 

Av speciallärarna ansåg fler, fyra stycken, att hjälpen till elever i svårigheter var 
tillräcklig, medan sex ansåg den som otillräcklig. De speciallärare som tyckte att hjälpen 
inte var tillräcklig ansåg nästan samtliga att det finns för få speciallärare att tillgå. En 
lärare påtalade att det ibland är svårt att hitta rätt hjälp på en gång. En av 
kommentarerna var;  

”Det är bara de ALLRA svagaste som får hjälp. Den andra som är något bättre får ingen hjälp!”  

Anser Du att elever med läs- och skrivsvårigheter 
eller dyslexi på din skola får den hjälp som de är i 

behov av?
N=17

6

11

Ja

Nej

 

Diagram 3. Fråga 13. ”Anser du att elever med läs- och skrivsvårigheter får den hjälp som de 

är i behov av?” Sex av sjutton specialpedagoger och speciallärare svarade ”ja” på frågan.  
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På frågan; ”Får elever med en diagnos lättare de resurser som han/hon behöver än en elev utan 

diagnos på din skola?” svarade fyra specialpedagoger och sju speciallärare ”ja” och två 
specialpedagoger och en speciallärare ”nej”. Tre respondenter valde att inte besvara 
frågan. 

Speciallärarnas och specialpedagogernas undervisningstimmar 

Enkätundersökningen (Fråga 6) visade att specialpedagogerna hade fler 
undervisningstimmar i sina tjänster som specialpedagoger än vad speciallärarna hade i 
sina speciallärartjänster. Två av specialpedagogerna arbetade 35 timmar per vecka som 
just specialpedagoger, en hade 20 undervisningstimmar, ytterliggare en annan 19. De 
som hade minst undervisningstimmar hade 16 respektive 13 i sin tjänst som 
specialpedagog. En specialpedagog besvarade inte frågan. Bland speciallärarna skiftade 
antalet undervisningstimmar i rollen som speciallärare mellan 3,5 och 18,5. 
Speciallärarna har skrivit kommentarer om att de även har andra uppgifter som t.ex. 
andraspråkslärare. En av speciallärarna arbetar även på högstadiet samt i elevrådet, där 
en del av hennes tid finns. Två av speciallärarna besvarade inte frågan. I samband med 
denna fråga poängterar både specialpedagogerna och speciallärarna att tiden varierar 
beroende på hur många elever som är i behov av stöd. En av speciallärarna poängterar 
också att eleverna på lågstadiet inte har så långa dagar, varför det är svårt att få ut all tid 
som skulle behövas. 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Vad det gäller kompensatoriska hjälpmedel så svarade samtliga (sju) specialpedagoger 
att man arbetar med muntliga provtillfällen och extra tid för prov. Motsvarande siffra 
för de tio speciallärarna var sju för muntliga prov, och nio för extra tid vid prov. Det 
verkar också vanligt förekommande med läromedel inspelade på band, vilket fem av 
specialpedagogerna och åtta av speciallärarna svarade att de använder sig av. Daisy 
används av fyra specialpedagoger och åtta speciallärare. Bärbara datorer uppger tre 
specialpedagoger och fyra speciallärare att elever erbjuds. Övriga kommentarer 
angående anpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter var att man anpassade 
texter och läxor samt att man använder hemmet som hjälp till att förbereda texter. Sagor 
och skönlitteratur finns också att tillgå på Daisy och CD på flera av kommunens skolor.  
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Diagram 4. Fråga 14. ”Vilka kompensatoriska hjälpmedel erbjuds elever med läs- och 

skrivsvårigheter på din skola?” På denna fråga uppmanades respondenten att ange alla alternativ 

som fanns tillgängliga på deras skola, varför samma respondent finns representerade i flera staplar.  

Med hjälp av en kommentar från en av specialpedagogerna framgår också att minst en 
elev i kommunen använder ett program som heter ”Tio fingrar” för att lära sig korrekt 
fingersättning på tangentbordet. Eftersom det inte finns någon specifik fråga angående 
detta i enkäten, kan undersökningen inte presentera något svar på hur många elever i 
kommunen som använder detta, eller liknande program för att träna fingersättning. Det 
är dock sannolikt att fler elever gör så. 

Sammanfattning 

De flesta specialpedagoger och speciallärare anser inte att stödet till elever med läs- och 
skrivsvårigheter är tillräckligt. Den vanligaste kommentaren till vad som saknas är att 
speciallärarna och specialpedagogerna är för få, att timmarna inte räcker till. Extra hjälp 
i klassrummet är något som en av specialpedagogerna anser saknas. På de flesta skolor 
används inspelade texter på band, cd- eller daisy skivor. Det finns ett antal elever i 
kommunen som har tillgång till bärbara datorer. I övrigt verkar det vanligaste sättet att 
kompensera elever i behov av stöd vara att ge extra tid vid prov, samt erbjuda muntliga 
provtillfällen. 

Identifiering av elever med läs- och 
skrivsvårigheter 

Identifiering 

På frågan ”Vem är det som enligt din uppfattning, oftast uppmärksammar att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter?” angav fyra specialpedagoger och sju speciallärare ”klassläraren” som det 

vanligaste alternativet. Två specialpedagoger och en speciallärare svarade ”speciallärare vid 
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screeningtester”.  Alternativet ”Föräldrar” har angivits som det näst eller tredje vanligaste 
alternativet av fem specialpedagoger och sju speciallärare. Ingen har dock angett 
”Föräldrar” som ett första alternativ. Nedan finns ett diagram som åskådliggör denna fråga. 
Tre respondenter hade svarat på ett sådant sätt att det räknas som bortfall och finns 
därför ej med i denna sammanställning.   

0

5

10

15

1

Vem är det som oftast 
uppmärksammar att en elev har läs- 

och skrivsvårigheter?
N=14

Klassläraren

Speciallärare vid
screeningtester

 

Diagram 5. Fråga 8. ”Vem är den som enligt Din uppfattning, oftast uppmärksammar att en 

elev har läs- och skrivsvårigheter?”  Av de 6 specialpedagogerna som besvarat frågan ansåg fyra 

av dessa att klassläraren var det vanligaste alternativet. Av de 8 speciallärarna ansåg sju detsamma. 

En av specialpedagogerna bifogade bilden på nästa sida. En bild som de använder på 
hennes skola för att beskriva hur dyslexi kan utredas. Bilden beskriver de olika vägar 
som kan leda fram till en eventuell dyslexidiagnos i de fall där man misstänker att en 
elev har problem. Av bilden kan man utläsa att en utredning kan startas på initiativ av 
flera olika parter. 



  

36

  

Bild 2. Det kan finnas olika initiativtagare och vägar till en elevs dyslexi diagnos. 

Elevens ålder vid dyslexi diagnos  

Specialpedagogerna anger att det är vanligast att eleven får en diagnos för dyslexi när 
denne befinner sig i skolår 4 (6 av specialpedagogerna angav detta som det vanligaste 
alternativet), följt av skolår 5 och sist skolår 3. En av specialpedagogerna har angett att 
det är vanligast att eleven befinner sig i skolår 3 när han/hon får en diagnos. En annan 
ansåg att det var jämt fördelat förskoleklass till skolår 5. 

Bland speciallärarna är resultatet lite annorlunda fördelat; fyra speciallärare har angett 
skolår 4 som det vanligaste alternativet, två har angett skolår 5 och en skolår 3. Tre 
speciallärare har svarat på ett sådant sätt att det räknas som bortfall.  

Titel Skolår 3 Skolår 4 Skolår 5 

Specialpedagog 1 6 0 

Speciallärare 1 4 2 

Totalt (N = 14) 2 10 2 

 

Tabell 3. Fråga 10. ”Om en elev i Din skola får en diagnos för sina läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi, i vilket skolår är det vanligast att eleven då befinner sig?” 
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Tester 

Specialpedagogerna betonar i sina kommentarer att de gör mycket tester bland samtliga 
elever, och nämner LUS, ITPA, DLS,H5, H4 (Se sid. 14-15 för förklaringar av 
testerna). De säger även att de i egenskap av specialpedagog skriver remisser till 
logopeder och upprättar åtgärdsprogram. En specialpedagog säger att om en elev som 
inte uppnår kunskapsnivåernas luspunkt får arbeta i en 10 veckors period tillsammans 
med specialpedagogen. En annan specialpedagog säger att man direkt när man 
identifierar läs- och skrivinlärningsproblem sätter igång att arbeta med läsläxor, och 
datorprogram. 

Även speciallärarna anger att deras skolor använder mycket tester. Här nämns 
UMESOL, DLS, ITPA, DLSM, läskedjor, Fonolek samt LUS. Vissa av dessa tester 
kräver särskild utbildning vilket också en av speciallärarna kommenterar och säger då 
att det är just specialpedagogen på skolan som utför dessa tester. En del elever remiteras 
vidare till ”dyslexi-experter”.  Flera av speciallärarna anger att de utför screening redan 
i förskoleklass för att redan vid skolstart i år 1 kunna sätta dessa elever i särskild 
läsgrupp.  

Både specialpedagogerna och speciallärarna poängterar att det finns ett nära arbete med 
elevhälsan för alla årskurser. 

Sammanfattning 

Enligt speciallärarna och specialpedagogerna är det oftast klassläraren som upptäcker att 
en elev har läs- och skrivsvårigheter, följt av föräldrar och speciallärare vid 
screeningtester. 

Tester används i stor utsträckning ute på skolorna. Både screeningtester, som t.ex. LUS 
samt mer individuella tester typ UMESOL, DLS, ITPA genomförs. Vid osäkerhet av 
resultatet remiteras till logopeder. Elevhälsan kopplas då också in. 

Enigt undersökningen är den vanligast att en elev med dyslexi erhåller en diagnos i 
skolår 4, i vissa fall redan i skolår 3 eller så sent som i skolår 5. 

Övriga kommentarer 
En specialpedagog gjorde följande tillägg till enkäten;  

”Fler tillfällen för dagens lärare att fortbilda sig i läs- och skrivundervisning. Pedagogiska tips till 

lärare och tips om material. Mycket skulle ej behövas åtgärdas av specialpedagog om 

klasslärarna ”kunde” mer, gick ifrån forskning för elever. Gick ifrån allt spring utanför skolan, 

prioriterade skolarbete, hade regelrätta lektioner med 1) Repetition, 2) Genomgång och 3) Ett 

tydligt mål för hur långt eleven ska hinna just DEN lektionen. Undervisning i ljudstridig stavning 

och dubbelteckning är eftersatt. Regelrätta läsläxor och tydliga lärarhandledningar till FRÄMST 

år 1-3. Rättstavningsövningar regelbundet samt även färdighetsträning borde ingå 

obligatoriskt.” 

En speciallärare skrev;  

”Mer fortbildning kring de moderna hjälpmedlen (datorerna). Resurser att anskaffa program.” 
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Sammanfattning av resultat 
Resultatet av studien tyder på att det finns många elever i kommunens skolor som 
erhåller särskilt stöd. Hur stödet ska organiseras är i den undersökta kommunen upp till 
varje rektor sedan den 1 januari 2005. Specialpedagogerna och speciallärarna anser inte 
att stödet som ges till eleverna är tillräckligt utan anser att mer resurser, främst i form av 
mer personaltimmar behövs. En del av respondenterna anser också att klasslärarna 
behöver mer utbildning för att på ett tidigt stadium identifiera elever i svårigheter och ge 
dem det stöd de behöver.  

Samtliga skolor i undersökningen arbetar med läromedel och skönlitteratur inspelade på 
band, cd eller Daisy skivor. 

Undersökningen visar vidare att de som innehar tjänster som specialpedagoger också är 
utbildade specialpedagoger, medan speciallärarna i hög utsträckning saknar 
speciallärarutbildning.   
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka det stöd som ges till elever med läs- och 
skrivsvårigheter i kommun x. 

För att söka svar på undersökningens frågor har en enkätundersökning till kommunens 
alla speciallärare och specialpedagoger använts. Enkätundersökningen kompletterades 
med en telefonintervju med den på kommunen som är sakkunnig inom elevhälsa.  

 Enkäten innehöll många öppna frågor på vilka flera av respondenterna skrivit långa och 
uttömmande svar. Efter att ha läst dessa långa kommentarer har många nya tankar och 
funderingar väckts, vilka dock inte har kunnat undersökas närmare. 

En del frågor i enkäten har visat sig vara svåra att besvara. Speciellt fråga nummer 12 
”De elever som får specialundervisning av Dig, får de det under delar av eller hela terminen?” som jag 
slutligen har fått klassa som bortfall, även om det även här framkom mycket 
synpunkter, vilka jag har valt att inkludera i resultatdelen i form av kommentarer. (Se 
vidare kommentarer angående bortfall på under rubriken internt bortfall, sid. 28-30.) 

En annan svårighet har varit att beräkna resultaten. Då undersökningen är anonym är det 
ibland svårt att uttala sig om varje enskild skola, det kan vara så att respondenter svarat 
olika fast de arbetar på samma skola.  Det är därför sannolikt att vissa beräkningar blir 
”skeva” då det vid vissa tillfällen inte går att säga om speciallärarna och 
specialpedagogerna talar om samma eller olika elever. Som ett exempel kan nämnas 
fråga 14, angående kompensatoriska hjälpmedel. Där har flera av de tillfrågade angett 
att de har elever på sin skola som använder bärbara datorer. Jag kan med säkerhet inte 
säga hur många elever som gör detta, då det kan vara samma elev som respondenterna 
syftar på. 

För att säkerställa att alla frågor gick att besvara provades enkäten på en specialpedagog 
som inte ingick i den aktuella undersökningsgruppen. Efter att ha erhållit hennes 
synpunkter gjordes vissa förändringar av frågorna. Jag kan konstatera att det var mycket 
bra att detta genomfördes, men att det hade varit bra om det hade funnits möjlighet att 
låta flera specialpedagoger eller speciallärare att prova ut enkäten. Det hade med största 
sannolikhet lett till fler förändringar och förbättringar av enkäten.  

Det har funnits både fördelar och nackdelar att i denna undersökning använda sig av 
enkäter. Den största fördelen var att det på detta sätt var möjligt att få en bild av alla 
skolor i kommunen (skolår F-5). En annan har varit att jag med hjälp av 
enkätundersökningen kunnat uttala mig om frågor som hur många av kommunens 
speciallärare och specialpedagoger t.ex. anser att stödet till elever med läs- och 
skrivsvårigheter är tillräckligt.  

Med facit i hand hade det dock varit mycket intressant att genomföra djupintervjuer 
med speciallärarna och specialpedagogerna då det tydligt framgår att de har mycket 
intressanta synpunkter och verkar också villiga att framföra och diskutera detta. Det är 
svårt att få en tillräcklig bild av vad speciallärarna och specialpedagogerna anser om det 
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stöd som de tillhandahåller elever med läs- och skrivsvårigheter genom att använda sig 
av enkäter.  

Det var nödvändigt för mig att genomföra nämnda telefonintervju för att få en 
övergripande och kompletterande bild av hur arbetet med särskilt stöd ser ut i den 
undersökta kommunen. Genom att intervjua en person som arbetar centralt, fick jag en 
bra bild av hur kommunen avser att tillhandahålla stöd till elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  



  

41

 
Avslutande diskussion 

Organisation och utformning av stödet till elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i den 
undersökta kommunen 
Både i skolans läroplan, Lpo94, samt Salamancadeklarationen framgår att skolan ska ge 
särskilt stöd till elever i behov av detta. I Salamancadeklarationen som Sverige 
undertecknade 1994 är det också tydligt att målet är en skola för alla, en skola där alla är 
och känner sig inkluderade. Det framgår också att hjälpen ska vara individualiserad, 
dvs. anpassad efter varje individs behov. När man studerar den undersökta kommunen 
framgår det att organisationssätten för elever i behov av särskilt stöd är varierande 
mellan skolorna, och att rektorerna är de som bär ansvaret för hur stödet tillhandahålls 
eleverna. Att ansvaret ligger på rektorerna stämmer väl överens med Salamanca 
deklarationen. En fråga som undersökningen inte ger svar på, men som är intressant att 
fundera över är hur stort inflytande rektorerna egentligen har, eller om ansvaret är mest 
formellt.  

Antal elever med stödåtgärder 

I den undersökta kommunen har det visat sig att en del specialpedagoger och 
speciallärare har så få som fyra elever som erhåller stöd av denne. Andra speciallärare 
och specialpedagoger tillhandahåller stöd till så många som 20 elever.  Svaren till vad 
denna skillnad beror på kan vara många; det kan vara så att de som endast 
tillhandahåller stöd till fyra elever innehar en tjänst som omfattar få 
undervisningstimmar. En annan anledning kan vara att eleverna är i behov av ett mycket 
mer omfattande stöd än andra.  

Specialundervisning kontra stöd i klassrummet 

Enligt Peg Lindstrand (föreläsning, 25/4-2006) har man sedan 1990-talet strävat bort 
från den s.k. klinikundervisningen där eleven får hjälp och stöd av speciallärare eller 
specialpedagog utanför det ordinarie klassrummet, då detta kan verka hämmande på 
elever som känner sig ”annorlunda” än sina klasskamrater och istället vill vara kvar i 
klassrummet (Björk & Liberg, 1996). Synen på klinikundervisning verkar dock ändra 
riktning, och vi verkar åter vara på väg på en mer essentiell syn på saken( Brodin & 
Lindstrand, 2004). I den undersökta kommunen framstår stöd utanför klassrummet som 
det vanligaste tillvägagångssättet för att ge elever särskilt stöd. Av enkätundersökningen 
framgår att tolv av de sjutton respondenterna svarade att den specialundervisning som 
de tillhandhöll gavs ”utanför klassrummet/separat klassrum under skoltid”. Skälen till 
detta var flera. En del av speciallärarna/specialpedagogerna verkade använda sig av 
klinikundervisning då de ansåg att det lättare gick att anpassa undervisningen till den 
individuella eleven, något man måste anses som positivt. Andra hävdade dock att detta 
gjordes på grund av tidsbrist, att man helt enkelt var tvungen att samla flera elever i 
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behov av stöd samtidigt i en separat grupp för att tiden helt enkelt inte räckte till annars. 
I det senare fallet måste man anse att skolan har misslyckats med två av 
Salamancadeklarationens målsättningar; för det första målet om integration och strävan 
efter att ge specialpedagogiskt stöd inom klassrummet och för det andra; målet om att 
undervisningen ska vara individualiserad (Peg Lindstrand, 2006; 
Salamancadeklarationen, 1994). 

Hemmets betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter 

Myrberg (2000), poängterar vikten av ett bra samarbete med hemmet vad gäller elever 
med läs- och skrivsvårigheter. I enkätundersökningen framkom att man vid kommunens 
skolor begär hjälp från familjen. Ett exempel kan vara att eleven tillsammans med 
föräldrarna förebereder en text som ska eleven ska lästräna på i skolan. I min 
undersökning framgår inte om föräldrarna har tillräckig kunskap för att hjälpa sina barn 
hemma. Myrberg (2000) anser att det i vissa fall är befogat att utbilda föräldrar, då 
dessa ofta själv lider av läs- och skrivsvårigheter. Man kan anta att det finns föräldrar 
som är svaga i läsning även i den undersökta kommunen och får då hoppas att 
speciallärarna och specialpedagogerna har möjlighet att upptäcka behovet av en större 
insats från skolans sida. Risken blir annars att eleverna blir dubbelt drabbade av sina 
läs- och skrivsvårigheter. Detta var dock ingenting som någon av respondenterna 
kommenterade. 

Betydelsen av specialpedagoger och speciallärare 

Snow, Burns och Griffin (1997) hävdar att en förutsättning för att hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter är att det finns tillgång till speciallärare på skolan. I den undersökta 
kommunen finns speciallärare eller specialpedagoger på samtliga skolor utom en. På 
den skola där speciallärare och specialpedagog saknas håller man i skrivande stund på 
att utbilda en av de befintliga lärarna till specialpedagog. Fram till att denna lärare är 
färdigutbildad ”hyr” man in speciallärartjänsten vid behov enligt skolans rektor. Det 
förefaller alltså vara så att alla skolor i den undersökta kommunen tillhandahåller den 
kompetens som speciallärare eller specialpedagoger har. Det är dock värt att notera att 
många av dem som arbetar som speciallärare på kommunens skolor saknar 
speciallärarutbildning, något som kan bero på de förändringar som genomfördes i 
början på 1990-talet, då speciallärarutbildningen togs bort och helt ersattes med en 
specialpedagogexamen. Målet med dessa förändringar var att arbeta mot målet ”En 
skola för alla”, där specialundervisningen skulle minimeras och istället ersättas av 
specialpedagogisk verksamhet. Konsekvensen av detta verkar i den undersökta 
kommunen istället ha blivit en fortsatt specialundervisning, men av lärare som saknar 
behörighet i sin yrkesroll som speciallärare. En ny speciallärarutbildning ska införas 
inom kort. Vad detta får för konsekvenser ute på skolorna i den undersökta kommunen, 
går inte att spekulera i i dagsläget.  

Skriftlig dokumentation 

Sedan den 1 januari 2001 ska individuella åtgärdsplaner skrivas för alla elever som 
erhåller särskilt stöd (Skolverket, 2003), vilket är något som görs på nästan alla skolor i 
kommunen. Tretton av sjutton tillfrågade svarade ”ja” på frågan om individuella 
åtgärdsplaner finns skrivna för elever som erhåller särskilt stöd. I en undersökning gjord 
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av Persson, Andreasson och Heimersson (2002) framgår att individuella åtgärdsplaner 
saknas för så många som var fjärde elev som erhåller särskilt stöd, vilket stämmer 
relativt väl överens med undersökningen av kommun x, där åtgärdsplaner alltså saknas 
för knappt var fjärde elev. Det förefaller också vara så att reglerna för åtgärdsplaner 
ibland tolkas godtyckligt i den undersökta kommunen, då en av speciallärarna påpekade 
att de elever som undervisas under kortare perioder inte får åtgärdsplaner skrivna, se 
nedan citat. Specialläraren verkar ha en poäng med sitt uttalande, även om det inte alls 
stämmer överens med skolverkets rekommendationer.  

”Vi (jag) har inga elever med diagnos, men vi skriver åtgärdsprogram för alla elever som vi 

befarar ej ska nå målen. Det finns elever som jag undervisar kortare perioder, och då skriver vi 

ej åtgärdsprogram om föräldrarna tränar barnet hemma och vi är överens om hur vi arbetar 

under den perioden. Det svåra med täta återkommande träffar då vi skriver åtgärdsprogram är 

att det inte hinner ske så stora förändringar, om alls några! Då blir mötet nästan bara skuldtyngt 

för baren och föräldrarna” 

Fördelning av stöd 

I samband med frågan om stöd till elever ges under hela eller delar av terminen 
framkom genom respondenternas kommentarer att man anpassar fördelningen över 
tiden beroende på elevens behov, att man har eleven i fokus och rättar sig därefter. Detta 
stämmer väl överens med rekommendationerna i Salamancadeklarationen (1994), där 
vikten av individualisering framgår. Det är lätt att se att det är rimligt att stödet ska 
erbjudas på detta sätt, men det är också lätt att förstå att det är mycket svårt för skolorna 
att planera och säkerställa att det finns rätt resurser vid rätt tidpunkt.  

En översyn av tillgängliga resurser och dess 
tillräcklighet i den undersökta kommunen 

Stödet till eleverna 

Enligt en studie genomförd av Persson, Andreasson och Heimersson (2002), framgår att 
det verkar vara så att klasslärarna efterfrågar hjälp från speciallärare, medan rektor vill 
arbeta mer förebyggande med hjälp av specialpedagoger. Huruvida detta stämmer för 
den undersökta kommunen går ej att besvara, då denna undersökning har genomförts 
med hjälp av speciallärarnas och specialpedagogernas upplevelse av skolans 
organisation och funktion i sammanhanget, och inte klasslärarnas. Däremot är det 
tydligt att speciallärarna och specialpedagogerna själva upplever att de är för få för att 
kunna erbjuda alla elever i behov av särskilt stöd tillräcklig hjälp, vilket även detta 
stämmer med Skolverkets undersökning (Persson, Andreassonn & Heimersson, 2002), 
där det framgår att endast 45 % av specialpedagogerna ansåg att skolan erbjöd 
tillräckligt med stöd. Motsvarande siffra för den undersökta kommunen är 35 % (sex av 
sjutton) för både speciallärare och specialpedagoger. Det är alltså färre 
specialpedagoger och speciallärare i den undersökta kommunen som anser att eleverna 
får tillräckligt med stöd än i den nationella undersökningen. Många av respondenterna 
ansåg att det fanns för lite resurser i form av kompensatoriska hjälpmedel, men framför 
allt i form av speciallärar- och specialpedagogtimmar. En av respondenterna framhöll 
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att det endast var de allra svagaste som får hjälp, något som måste kännas oerhört 
frustrerande för den som ser att fler är i behov av stöd. Frågan är vad detta beror på. Är 
det så att skolledningen inte prioriterar elever i behov av särskilt stöd, eller har skolorna 
så dålig ekonomi, att det helt enkelt inte går att erbjuda dessa elever det stöd som de 
behöver? En annan fråga att ställa sig i sammanhanget är om elever i behov av stöd 
lättare skulle få det, om frågan hanterades centralt inom kommunen, med pengar som 
var öronmärkta för eleven? Kanske skulle man då komma tillrätta med problemet i tidig 
ålder och därför inte riskera större svårigheter än nödvändigt i senare skolår. Idag finns 
en risk att man skjuter problemet på framtiden, och låter senare utbildning på annan 
skola hantera och bekosta svårigheterna.  

Elva av sjutton av respondenter ansåg att elever med diagnos lättare erhåller särskilt 
stöd än elever utan diagnos. Tre av respondenterna valde att inte besvara frågan. 
Skolverket (2001) säger det är många som tror att det krävs en diagnos för att få tillgång 
till särskilt stöd, något som är helt felaktigt. Detta skulle kunna vara orsaken även i den 
undersökta kommunen, även om undersökningen inte ger något svar på detta. Sannolikt 
är det lättare som speciallärare och specialpedagog att påvisa för skolledning att extra 
resurser behövs, om man kan hävda att en elev har en diagnos. En fråga som känns 
angelägen att ställa i detta sammanhang är om den relativt otydliga definitionen av läs- 
och skrivsvårigheter spelar någon roll. Kan det vara så att det skulle vara lättare att ge 
stöd till samtliga elever med läs- och skrivsvårigheter om det fanns en något tydligare 
och mer allmänt accepterad definition av dessa problem? 

Kompensatoriska hjälpmedel  

Det är vanligt förekommande med texter inspelade på band, CD eller Daisyskivor, i de 
undersökta skolorna. Det gäller både skönlitterära texter, samt läromedel. Høien och 
Lundberg (1999) anser att detta är ett utmärkt sätt att stimulera lässvaga elever, vilket 
också speciallärarna och specialpedagogerna på de undersökta skolorna verkar anse. 
Personligen tror jag också att elever med läs- och skrivsvårigheter undviker mycket 
frustration och negativ inställning till läsning, om de får lyssna på texter inspelade på 
band. Detta istället för att som man så ofta ser ute i skolorna, sitta och stirra ner i sin 
bok, utan att förstå vad som där står.  

Tre av specialpedagogerna och fyra av speciallärarna anger att det finns elever på deras 
skolor som använder bärbara datorer. Här ska man dock vara observant på att någon av 
dessa elever kan vara samma person, dvs. både en speciallärare och en specialpedagog 
avser samma elev. Att det finns elever som använder datorer som hjälp ska anses som 
positivt, då detta gör det lättare för eleverna att få ner deras berättelser i textform 
(Ejeman och Molloy, 1997). Som framkom i resultatdelen skrev en av 
specialpedagogerna att minst en elev i kommunen använder ett program som heter ”Tio 
fingrar” för att lära sig korrekt fingersättning på tangentbordet. Att det är mycket viktigt 
att träna fingersättning är något som poängteras av Föhrer och Magnusson (2003) som 
anser att elever redan vid cirka åtta års ålder har lätt att lära sig skriva snabbt på 
tangentbordet, förutsatt att det finns tid avsatt för träning. 

En speciallärare skrev en kommentar som är värd att betänkta;  

”Vi behöver mer fortbildning kring de moderna hjälpmedlen (datorerna)!”  
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Detta är något som Föhrer och Magnusson (2003) lyfter fram; det satsat pengar på 
hårdvaran, men nästan ingenting på lärares fortbildning av dessa. Enligt min mening 
verkar det vara vanligt förekommande i skolorna att man inte fortbildar personalen inom 
dessa områden. Det skulle vara intressant att veta hur ledningen tänker i dessa 
situationer; om lärarna saknar kompetens att hjälpa eleven att använda redskapen på ett 
korrekt sätt, känns investeringen halvdan. Det borde vara självklart att fortbilda inom 
dessa områden.  

Utbildning 

Det förefaller vara så att alla specialpedagoger som deltagit i undersökningen har 
specialpedagogutbildning, medan flera av speciallärarna (fyra stycken), enbart hade 
lärarutbildning. Detta stämmer väl överens med Skolverkets undersökning (Skolverket, 
2003) där det framgår att specialpedagogiskt stöd ibland ges till elever av lärare som 
saknar sådan kompetens. Detta måste anses beklagligt, då forskare (Snow et al.1997) 
anser det nödvändigt med specialpedagogisk kunskap för att kunna hjälpa elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Möjligen är avsaknaden av speciallärarkompetens ett resultat 
av den omstrukturering av lärarutbildningen som genomfördes i början av 1990-talet, då 
speciallärarutbildningen togs bort. Under samma period övertog kommunen ansvaret för 
skolan från staten, vilket också ledde till besparingar inom skolan (Myrberg, 2000).  

En annan anledning till att speciallärarna saknar utbildning kan rent teoretiskt vara att 
skolorna inte tar det ansvar som de är skyldiga att göra. Med detta menar jag att man 
från skolledningens håll eventuellt saknar kompetens om hur viktigt det är för elever 
med läs- och skrivsvårigheter att ha tillgång till utbildad personal. Om skolorna till fullo 
förstod vikten av specialkompetens, borde det rimligen istället för många obehöriga 
speciallärare finnas fler behöriga specialpedagoger.  

Med största sannolikhet kommer vi att se en förändring på skolorna inom en snar 
framtid, då speciallärarutbildning ska återinföras. Hur snart detta får genomslag ute på 
skolorna är i dag osäkert.  

I undersökningen av kommun x har två av speciallärarna andra typer av utbildningar; 
”Förskolelärare med specialpedagogisk kompetens” samt ”Lärarutbildning med 
specialpedagogisk kompetens”.  

Fortbildning 

I undersökningen framgår att samtliga speciallärare och specialpedagoger tar del av ny 
forskning genom tidskrifter, media, Internet, kollegor, intern utbildning samt extern 
utbildning/fortbildning. Det är också tydligt att de som besvarat enkäten anser att det är 
viktigt och roligt att ta del av ny forskning. Myrberg (2003) anser att det är viktigt att 
lärare har bra kunskap om olika metoder att lära elever att läsa och skriva för att kunna 
hitta rätt sätt för alla elever. Detta torde gälla även speciallärare och specialpedagoger, 
vilket gör att det är viktigt att även denna yrkesgrupp har en möjlighet att ta till sig ny 
kunskap om läs- och skrivinlärning.  
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Identifiering av elever med läs- och 
skrivsvårigheter 

Identifiering 

De som vanligen upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter är enligt 
undersökningen klassläraren, vilket elva av de sjutton tillfrågade angav. Detta stämmer 
väl överens med Skolverkets undersökning (Skolverket, 2003). Detta ställer i sig krav 
på klasslärarens kompetens eftersom han eller hon måste kunna identifiera varje elevs 
behov och anpassa sig därefter (Myrberg, 2006).  

I enkätundersökningen till speciallärarna och specialpedagogerna i den berörda 
kommunen fanns ingen direkt fråga angående klasslärarens kompetens, men en av 
specialpedagogerna skrev följande kommentar som ett kompletterande inlägg;  

”Fler tillfällen för dagens lärare att fortbilda sig i läs- och skrivundervisning. Pedagogiska tips till 

lärare om material. Mycket skulle ej behövas åtgärdas av specialpedagog om klasslärarna 

”kunde” mer”.   

Kommentaren får anses vara ett tecken på att kompetensen bland klasslärarna inte anses 
som tillräcklig i alla fall, även om en persons åsikter inte ska generaliseras. Min 
personliga reflektion kring denna fråga är att det idag finns många lärare som inte har 
någon utbildning alls om läs- och skrivinlärningsmetoder. Att lärarutbildningen under 
en tid släppt igenom lärare utan denna kunskap är minst sagt uppseendeväckande. Sedan 
ett par terminer är det dock obligatoriskt för alla lärarstuderande att läsa en kortare kurs 
inom detta ämne.  

Elevens ålder vid dyslexidiagnos  

Myrberg betonar (2003), precis som Skolverket (2001), att det är mycket viktigt att 
identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt. Skolverket 
konstaterar samtidigt att det är vanligt att skolans personal och ledning avvaktar fram 
till skolår 5 med att sätta in speciella stödåtgärder. I studien av kommun x betonar 
speciallärarna och specialpedagogerna att de screeningtestar alla elever tidigt för att 
upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Vad det gäller dyslexi är det dock 
vanligast att man har kommit tillräckligt långt i en identifikation för att erhålla t.ex. en 
dyslexidiagnos först i skolår fyra, vilket åtta av sjutton respondenter angivit. Enligt 
undersökningen förefaller det dock vara så att eleven får stöd för sina svårigheter långt 
tidigare än så.  

Tester 

I undersökningen framgår att både specialpedagogerna och speciallärarna använder sig 
av mycket olika tester. De tester som används är bland annat; LUS, ITPA, DLS, H5, 
H4, UMESOL, läskedjor samt Fonolek. Att testa, och att testa tidigt är något som 
förespråkas av bland annat Myrberg (2006), som poängterar att det är viktigt att testa 
redan från barnens skolstart. Flera av speciallärarna påpekar att de utför screening av 
samtliga elever i förskoleklass för att kunna sätta in särskilt stöd redan vid skolstart i år 
1. En känsla man får av respondenternas kommentarer, men som inte går att belägga 
med siffror är att man i den undersökta kommunen använder testerna som en hjälp för 
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att upptäcka elever med svårigheter, för att sedan kunna sätta in särskilt stöd. Detta talar 
tvärtemot Myrberg & Lange (2006), som säger att det finns en tendens att man idag 
istället använder testningen för att stämma av undervisningen ur ett mer för skolan 
allmänt syfte. Det tycks i samhället också finnas en rädsla för att testa elever. Generellt 
verkar föräldrar och andra tro att testningen sker för att betygsätta och sätta elever i 
olika fack. Vad denna bild beror på är för mig oförståelig. Jag anser att vi måste 
förtydliga för allmänheten att tester är till för att hjälpa eleverna, inte stjälpa dem. Att 
testerna kan vara en liten bit på väg till en för eleven bättre skolgång, med rätt stöd och 
resurser.  

Både speciallärarna och specialpedagogerna skrev i sina kommentarer att de remitterar 
elever till logopeder för att utreda eventuell dyslexi i de fall där man misstänker detta. 
Ingen av respondenterna har skrivit vid vilken ålder det är vanligast att remittera vidare 
för utredning, däremot har de angett skolår 4 som den vanligaste åldern då en elev 
faktiskt erhåller en dyslexidiagnos. Myrberg & Lange (2006), anser att man ofta väntar 
alldeles för länge innan en elev utreds för dyslexi.   

Några slutord 
Det råder inget tvivel om speciallärarnas och specialpedagogernas engagemang för att 
hjälpa de elever som behöver extra stöd. Det framgår både av svar på flera frågor, men 
också på de många och uttömmande kommentarerna som skrivits på baksidan av 
enkäten och på lösa ark. Tyvärr verkar det dock som om många anser sig sakna både 
resurser i form av kompensatoriska hjälpmedel och undervisningstimmar. Frågan är vad 
som kan göras för att i framtiden säkerställa att elever får den hjälp som de enligt lag 
har rätt till? Jag har inga bra svar på den frågan, men jag tror att man måste sluta se på 
denna fråga som något kortsiktigt och istället se vilka problem som kan undvikas i 
framtiden.   

Förslag till framtida studier 
Som jag nämnt tidigare finns mycket intressanta frågor att diskutera närmare med 
speciallärarna och specialpedagogerna. Ett förslag kan vara att i fokusgrupper bestående 
av kommunens speciallärare och specialpedagoger diskutera några av de frågor som 
berörts i denna studie. En huvudfråga att diskutera skulle kunna vara hur de ser på 
specialundervisning kontra specialpedagogisk verksamhet. 

Det skulle också vara intressant att inkludera rektorer och lärare i en studie liknande den 
här undersökningen, för att se vad de anser om det stöd som idag tillhandahålls elever 
med läs- och skrivsvårigheter.      
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Bilaga 1.  

Hej, 
Jag heter Anna Löfgren och är student på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag arbetar just 
nu på att skriva mitt examensarbete, en C-uppsats som kommer att handla om elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag har för avsikt att med hjälp av en enkät 
till samtliga speciallärare undersöka hur stödet till dessa elever ser ut på olika skolor.  

Jag har min VFU placering (Verksamhets förlagda utbildning/ Praktik) förlagd till 
kommunen x där jag även bor, varför det känns naturligt att undersöka hur situationen 
ser ut just här, i denna kommun.  

Jag vill betona att alla personer samt skolor kommer att vara anonyma i min uppsats. 
Det kommer i uppsatsen inte att framgå vilken kommun, eller vilken skola som har 
undersökts, det kommer heller inte framgå vilka personer som har intervjuats.  

Följande etiska principer kommer att tas i beaktande;  

1. Informationskravet – alla deltagare har informerats om att de deltar på en 
frivillig grund. De har också informerats om undersökningens syfte. 

2. Samtyckekravet – deltagarna bestämmer själva om de vill medverka eller inte. 
3. Konfidentialitetskravet – uppgifter om deltagarna behandlas med 

konfidentialitet. 
4. Nyttjandekravet – insamlade uppgifter får endast användas för 

forskningsändamålet.    

Enkäten kommer att skickas ut under vecka 41.  

Om du har några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta mig, 
eller min handledare Ulla Collén på de nummer som finns längst ned i detta brev.  

Med vänlig hälsning    

Anna Löfgren  

Kontaktinformation: 
Anna Löfgren 
Tel. 08-770 43 72 
Mobil. 0709-626 620 
anna.lofgren2@student.lhs.se

 

Ulla Collén 
Tel. 07-737 95 14 
ulla.collen@lhs.se
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Bilaga 2  

Kommun x 2006-10-09   

Undersökning av stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi  

Jag heter Anna Löfgren och är student på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag arbetar just 
nu på att skriva mitt examensarbete, en C-uppsats som kommer att handla om elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.   

Med hjälp av en enkät till samtliga speciallärare samt specialpedagoger som arbetar med 
elever i år F-5 i x kommun har jag för avsikt att undersöka hur stödet till dessa elever 
ser ut på olika skolor.   

Jag skulle därför uppskatta om du har möjlighet att fylla i enkäten som är bifogad i det 
här brevet. Du kan skicka tillbaka enkäten till mig i det frankerade kuvertet när du 
besvarat frågorna. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Kuverten är numrerade 
för att jag på ett bra sätt ska kunna veta vilka jag behöver skicka en eventuell 
påminnelse till. Enkäterna kommer att särskiljas från kuvertet, och därför kan jag 
garantera konfidentialitet.  

Det är viktigt betona att alla personer samt skolor kommer att vara anonyma i min 
uppsats. Det kommer i uppsatsen inte att framgå vilken kommun, eller vilken skola som 
har undersökts, det kommer heller inte framgå vilka personer som har besvarat enkäten. 
Du kan alltså vara helt säker på att det inte kommer att synas vad just du har svarat.  

Du bestämmer själv om du vill medverka eller inte. Om du vid senare tillfälle ändrar 
dig, kan du kontakta mig.   

Om du har några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta mig, 
eller min handledare Ulla Collén på de telefonnummer som finns längst ned i detta brev.  

Senast den 23 oktober behöver jag ditt svar för att kunna bearbeta resultaten till min 
uppsats.  

Ett stort tack för din hjälp!  

Med vänlig hälsning    

Anna Löfgren  

Kontaktinformation:  
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Anna Löfgren 
Tel. 08-773 43 26 
Mobil. 0709-626 620 
anna.lofgren2@student.lhs.se

 
Ulla Collén 
Tel. 07-737 95 14 
ulla.collen@lhs.se
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1. Vilken tjänst har Du på skolan?  

 
Specialpedagog 

 
Speciallärare   

2. Hur många elever finns på Din skola (År F-5)?  

 

100-299 

 

300-599 

 

600-900  

3. Hur många klasser finns på Din skola (År F-5)?  

_______________________ klasser.   

4. Hur många speciallärartjänster finns på Din skola (räkna även med 
Dig själv)?  

___________ hela tjänster (100%)  

___________ deltidstjänster  

Totalt antal ___________   

5. Hur många specialpedagogtjänster finns på Din skola (räkna även 
med dig själv)?  

___________ hela tjänster (100%)  

___________ deltidstjänster  

Totalt antal ___________  
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6. Hur många undervisningstimmar per vecka (60 min.) ingår i Din 

tjänst som speciallärare, alternativt specialpedagog? Välj det 
alternativ nedan som passar dig bäst.  

a)______________undervisningstimmar per vecka.  

Dessa timmar är fördelade på nedanstående klasser: 
Förskoleklass ___________undervisningstimmar 
År 1 ___________undervisningstimmar 
År 2 ___________undervisningstimmar 
År 3 ___________undervisningstimmar 
År 4 ___________undervisningstimmar 
År 5 ___________undervisningstimmar    

b) Min undervisning är utlagd på annat sätt (kommentera gärna på 
nedanstående rader) 
__________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________   

7.  Hur många elever i Din skola (År F-5) får stöd av Dig på grund av 
läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?  

___________elever   

8. Vem är det som enlig din uppfattning, oftast uppmärksammar att en 
elev har läs- och skrivsvårigheter? Numrera svaren nedan från 1-3 
där 1 är det mest vanliga alternativet.  

____ Klassläraren 
____ Föräldrar 
____ Personalen i förskoleklass 
____ Personalen i förskolan (innan skolstart) 
____ Speciallärare vid screeningtester 
____ Eleven upptäcker själv 
____ Övrig kommentar/Annat   
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______________________________________________________  

9. Hur arbetar skolan för att identifiera elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi? Berätta gärna om det finns någon 
speciell utarbetad arbetsgång för detta arbeta.  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________    

10. Om en elev i Din skola får en diagnos för sina läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi, i vilket skolår är den vanligast att 
eleven då befinner sig? Numrera svaren nedan från 1-3 där 1 är det 
mest vanliga alternativet.  

____ I förskoleklass 
____ År 1 
____ År 2 
____ År 3 
____ År 4 
____ År 5 
____ Jämt fördelat   

11. Den specialundervisning som Du ger elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi – när sker den oftast?  

 

I klassrummet under lektionstid 

 

Utanför klassrummet/Separat klassrum under skoltid 

 

Både och 

 

Efter skoltid 

 

Annat/Övrigt   

Kommentar______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
________________  

12. De elever som får specialundervisning av Dig, får de det under delar 
av eller hela terminen?  

 
Delar av terminen _________antal elever 

 

Hela terminen __________    antal elever   

Kommentar:_____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________    

13. Anser Du att elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi på 
Din skola får den hjälp som de är i behov av?  

 

Ja 

 

Nej  

Om Du har svarat nej på denna fråga, vänligen skriv en kort 
kommentar om vad Du anser att den otillräckliga hjälpen beror på. 
Vilka faktorer spelar in?   

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________   

14. Vilka kompensatoriska hjälpmedel erbjuds elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi på Din skola? (Ange flera alternativ vid 
behov)  

 

Bärbara datorer 

 

Daisy spelare 

 

Läspennor 

 

Läromedel inspelade på band 

 

Muntliga provtillfällen  

 

Extra tid vid prov 
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Övrigt: 

________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________  

15. Hur fördelas specialundervisningstimmarna på Din skola?   

 

Samma antal timmar per klass 

 

Timmarna fördelas individuellt, efter de elever som anses ha 
behov av specialundervisning  

Kommentar: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________   

16. Får elever med en diagnos lättare de resurser som han/hon behöver 
än en elev utan diagnos på din skola?  

 

Ja 

 

Nej   

17. Finns det något skriftligt dokument på Din skola som allmänt 
beskriver hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter?  

 

Ja 

 

Nej   

18. För hur många av Dina elever med läs- och skrivsvårigheter eller 
dyslexi finns åtgärdsprogram skrivna?  

______________________________________________      
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19. Vad har Du för utbildning?  

 
Lärarutbildning 

 
Speciallärarutbildning 

 
Specialpedagogutbildning  

 
Annan högskoleutbildning  

 
Annat ______________________  

20. Tar Du del av ny forskning inom ämnet läs- och skrivsvårigheter? 
(Markera flera alternativ vid behov)  

 

Ja, genom tidskrifter/media/internet 

 

Ja, genom kollegor/intern fortbildning 

 

Ja, genom externa kurser/fortbildning  

 

Nej, men jag skulle vilja om det fanns möjlighet 

 

Nej, det behövs inte      

21. Har Du övriga kommentarer eller synpunkter som Du anser är 
viktiga? Skriv gärna några rader nedan. Det går också bra att 
använda baksidan av detta blad, eller bifoga Dina synpunkter på ett 
löst papper. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________    

Ett stort tack för din medverkan!       
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Bilaga 3.  

Kommun x, 2006-10-23    

Påminnelse om undersökning av stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter,  

För någon vecka sedan skickade jag dig ett brev med bifogade enkät. Eftersom jag inte 
har fått något svar från dig skickar jag enkäten till dig igen. Jag vill återigen betona att 
det är frivilligt att svara, men att dina svar är mycket viktiga och har stor betydelse för 
min undersökning som ska användas till min C-uppsats.  

Jag vill också påminna dig om att alla dina svar är anonyma.   

Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Senast den 1/11 behöver jag ditt svar. Om 
du av olika skäl inte tänker svara på enkäten vore jag tacksam om du kunde meddela 
mig detta, gärna via e-post, då det skulle underlätta mitt fortsatta arbete.  

Ett mycket stort tack på förhand!    

Med vänlig hälsning    



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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