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Sammanfattning 

Ordet dyslexi beskriver en person med svårigheter för ord, dys = svårigheter och lexia = ord. Dyslexi 
handlar framför allt om brister i det fonologiska systemet. Både miljö och biologi påverkar hur väl en 
elev lär sig läsa och skriva. Genetiska förmågor som t.ex. minne och förmåga till koncentration, ärvs 
samtidigt som olika förutsättningar i omgivningen blir avgörande faktorer. Vanliga problem vid 
dyslexi är svårigheter med att snabbt och säkert identifiera ord och stava korrekt. Skolan har till ansvar 
att ge alla elever en likvärdig utbildning samt möjlighet att tillgodogöra sig kunskap. Med rätt sorts 
behandling kan risken för att, de elever med läs- och skrivproblem utvecklar skuld, ångest och 
modlöshet förebyggas. Syfte är att söka svar på hur tre skolor arbetar med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter samt att undersöka om det finns resurser att hjälpa elever utan diagnostiserad dyslexi 
men som behöver läs och skrivstöd. För att söka svar på mina frågeställningar har jag som metod 
använt mig av en kvalitativ intervjustudie där jag intervjuat tre pedagoger. Utifrån dessa intervjuer har 
jag har kommit fram till att diagnosen dyslexi har betydelse för resurstilldelning. Att det finns resurser 
tillgängligt för de elever som inte har diagnostiserad dyslexi, men som ändå är i behov av extra stöd. 
Detta under förutsättning att det redan finns tillgängligt på skolan.  
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1. Inledning 

I den här uppsatsen kommer jag att behandla dyslexidiagnosens för- och nackdelar. Intresset för detta 
ämne har vuxit fram ur en samtida debatt i media då frågan ställts vem diagnosen egentligen är till för? 
Är det eleven själv, föräldrarna eller skolan som önskar en diagnos? Jag har själv under min skoltid 
upplevt att både läsandet och skrivandet varit tufft, slitsamt och många gånger mycket motiga 
aktiviteter. Lärarna talade då om för mig att jag hade tydliga läs- och skrivsvårigheter men jag har 
aldrig påbörjat någon utredning och har då heller aldrig blivit tilldelad någon diagnos som dyslexi. Det 
här har jag då funderat mycket på samtidigt som debatter i media diskuterat om diagnoser är bra eller 
dåliga. Är de bra då det kan underlätta vardagen och individens skolgång eller dåligt då det kan 
stigmatisera och bli självuppfyllande profetia? Jag har själv funderat på vad detta har betytt för mig 
om jag har haft det onödigt tufft och jobbigt under skoltiden eller om det kanske har det varit 
stärkande? Givetvis är detta mycket personligt och individuellt men det är utifrån dessa tankar som 
mitt intresse för denna undersökning vuxit fram.  

Huvudrubriken i denna uppsats Betydelse av att få en dyslexidiagnos syftar till anledningen till varför 
det är viktigt att få en diagnos. När eleven visar på att läsningen och skrivandet är både tufft och 
motigt, krävs ett gediget arbete för både lärare, föräldrar och inte minst eleven själv. Temat i denna 
uppsats är aktuellt då det under 2000– talet har pågått en debatt om hur väl skolor har klarat av sitt 
kunskapsuppdrag. Från ett pressmeddelande hämtat från Skolverket 2007-11-28 kan man läsa att 
svenska elever läser bra trots en nedåtgående trend då artikeln grundas på resultat från internationella 
tester som PIRLS1. År 2006 visade PIRLS att svenska elever läser bra men att det varit en nedåtgående 
trend mellan år 2001 och 2006. En tillbakagång som även kan spåras i tidigare studier då alarmerande 
rapporter visat att elevernas resultat under de senaste tjugo åren har blivit allt sämre och att 
kunskapsnivån nu ligger under genomsnittet för OECD-länderna. PISA 2009 visar att de elever som 
inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit fler (www.skolverket.se).  

Dessa rapporter har skapat en stor samhällsdiskussion om vad som har orsakat detta. I artiklar från 
www.rod.se och www.mobil.forskning.se kan man läsa om att en av anledningarna skulle kunna bero 
på 1990– talets neddragningar inom skolan samt en förminskad lärartäthet. Andra påstår att lärarens 
kompetens varit en nyckelfaktor då lärare mot yngre åldrar inte med självklarhet haft en utbildning i 
att lära elever läsa och skriva.  

När den borgerliga alliansen var i opposition stod skolfrågor högt upp på agendan och begrepp som 
flumskolan skulle bytas ut mot kunskapsskolan. Efter regeringsskiftet år 2006 kom den borliga 
alliansregeringen att genomföra ett antal reformer. Krav på lärarlegitimation samt ett återinförande av 
speciallärarutbildningen är några av dem. Den 4 september 2008 beslutade regeringen att införa ett 
studiebidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Elever som riskerar att 
inte nå skolans mål är de elever som ska få extra stöd och hjälp i form av personalförstärkning, 
kompetenshöjande insatser samt införskaffande av läromedel 
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/3708/a/87990?setEnableCookies=true). När det diskuteras om hur 

                                                        
1 PIRLS är en internationell studie som undersöker elevers läsförmåga. Studien organiseras av The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och genomförs vart femte 
år (www.skolverket.se) hämtat 2011-08-24.  



1 
 

hjälpen skall ges till de elever som är i behov av stöd inom området att läsa och skriva är det många 
som vill komma till tals. Politiker, forskare, massmedia och inte minst den breda allmänheten är några 
av de röster som talar i debatten om hur arbetet med att förbättra elevers studieresultat ska gå till. 
Rektorer och lärare är trots det, den yrkesgrupp som har till uppgift att observera, identifiera och 
realisera så att de barn som har läs- och skrivsvårigheter får den hjälp och det stöd som behövs.  

 

2. Forskningsbakgrund 

I följande genomgång kommer fokus att vara på områden som har att göra med dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter och om avgörande faktorer till dessa svårigheter. För att förstå vad som är viktigt i 
specialpedagogiska insatser för elever som behöver stöd i ämnet att läsa och skriva har jag en kort 
genomgång om normal läsinlärning. Jag kommer även att beskriva skillnaden mellan dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter och redogöra hur dessa problem tas i uttryck. Avsnittet avslutas med en 
genomgång om skolans uppdrag och ansvar för de elever som behöver stöd att lära sig läsa och skriva. 
I nästkommande kapitel kommer jag att ge en kort bakgrund i form av en historisk tillbakablick. 

2.1 Historisk tillbakablick 
Birgitta Ericsson (Ericsson, 2007) beskriver att den lutheranska reformationen ställde krav på att 
allmänheten skulle vara läskunnig och att det då var föräldrarna som ansvarade för att barnen lärde sig 
läsa. Läskunnighet kontrollerades då vid husförhör medan skrivkunnighet dock kom först med 
folkskolan. De första vetenskapliga artiklarna kring iakttagelser av barns svårigheter att lära sig läsa 
och skriva beräknas ha sitt ursprung från 1800– talet. Svårigheterna kunde då beskrivas som medfödd 
eller förskaffad ordblindhet. Mats Myrberg (Myrberg, 2007) skriver att den engelske ögonläkaren W. 
Pringle Morgan var den första som kom att använda uttrycket dyslexi då han år 1896 publicerade 
artikeln ”A case of congenital wordblindness”. Ericsson (2007) beskriver att elever som visade 
problem med läsning och skrivning ofta erbjöds möjligheter att gå om klasser och i slutet av 1800–
talet kom så även de första hjälpklasserna. På 1920– talet genomförde skolläkaren Alfhild Tamm 
under ett antal år omfattande studier av barn i Stockholms stads hjälpklasser. Under 1940– talet 
tillkom så även speciell metodik för att hjälpa ”lässvaga barn” och därmed även speciella läskliniker. 
Myrberg (2007) skriver att dessa barn stämde in på Morgans beskrivning, men till skillnad mot 
Morgan menade hon på att problemet inte hade något med synsinnets funktion att göra utan att det var 
ett problem av språklig karaktär.  

Åke Olofsson (Samuelsson, 2009) skriver att under 1960– talet presenterades nya rön inom 
språkvetenskap. Kunskaper om läsinlärning och skriftspråkets struktur jämfördes med nya 
kognitionspsykologiska teorier om barnets utveckling och visade på att barns förmåga till läsinlärning 
var mer invecklad än vad man tidigare trott. Förståelsen för nybörjarläsarens problem ökade och i 
boken Language by ear and by eye (Kavanagh & Mattingly, 1972) menar Mattingly att de som står 
inför att lära sig använda skrift kräver en lingvistisk medvetenhet. Barnet måste då kunna ”dela upp” 
(segmentera) stavelserna i mindre fonemstora delar. Myrberg (2007) beskriver även han att det under 
1970– talet ställs två uppfattningar om läsning i den läspedagogiska debatten, vilket brukar benämnas 
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som ”läskriget”, mot varandra. Den tidiga uppfattningen om läsning var att det var en process vilket 
startar i det skrivna ordet som i sin tur leder till mening och förståelse. Denna syn utmanas då med ett 
annat synsätt som visar på att läsning bygger på förståelseprocesser, då man istället talar om ”läsning 
på talets grund”. Myrberg (2007) skriver att Tunmer & Gough presenterade år 1986 en modell som 
förenar dessa två ståndpunkter och menar på att både ordavkodningsprocesser och förståelseprocesser 
samverkar i symbios. 

Ericsson (2007) skriver att förbundet mot läs- och skrivsvårigheter bildades under 80-talet och år 1990 
tillsattes i Sverige en läskunnighetskommitté. År 1990 blev utropat som läskunnighetens år av FN.  

2.2 Läsutveckling 

2.2.1 Biologisk grund 

Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (1999) skriver att till skillnad från att lära sig gå och prata är 
läsning och skrivning först och främst kulturella verksamheter. Läsning och skrivning är inte några 
naturliga funktioner och det är först i vår tid och i vår del av världen som majoriteten av människorna 
kan läsa och skriva. Men att ca 800 miljoner vuxna runt om i världen är analfabeter beror inte på en 
kognitiv dysfunktion utan är egentligen ett naturligt tillstånd. De skriver att eftersom skriften i första 
hand är en kulturprodukt finns det heller inget specifikt läs- och skrivcenter i hjärnan på samma sätt 
som vi har ett talcenter och motoriskt center. Däremot har läs- och skrivinlärningen en biologisk grund 
då det krävs ett användande av basala funktioner som visuell perception, minnesfunktioner, 
fonologiska funktioner och språkförståelse. Genom erfarenheter och forskning har det visats i 
familjestudier som gjorts av bland annat en svensk läkare, Bertil Hallgren, som studerade familjer med 
dyslexi. Han har genom sin doktorsavhandling ”Specific Dyslexia” (Hallgren, 1950) kunnat konstatera 
att det finns en genetisk inverkan på barn med dyslexi. Han kom fram till att av 276 barn med tidiga 
läs- och skrivproblem hade 88 % av dessa barn familjemedlemmar som även de visat tecken på 
dyslexi. Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (1999) skriver att i den forskning som visar på att 
läsfärdighet går i arv beror på geniska arvsanlag. Det är de genetiska förutsättningarna som t.ex. minne 
och förmågan till koncentration som ärvs och då inte själva dyslexin i sig.  

2.2.2 Omgivning och miljö 

Det finns givetvis en rad bakomliggande förklaringar till varför vissa får det lättare och andra får det 
svårare med läsutvecklingen vilket visar på dyslexibegreppets enorma komplexitet. Dels avgör den 
biologiska arvsmassan hur väl ett barn kan tillgodose sig text men det finns även ett flertal av 
miljömässiga faktorer som påverkar barnets kommande språkutveckling. Lundberg (2010) skriver att 
barn som tidigt i livet kommer i kontakt med ord har ett större försprång från de elever som sedan i 
skolan är helt obekanta med ord och skrift. En elev som både i skolan och i hemmet får en språklig 
stimulans med stor variation på böcker, upplästa sagor och ett utmanande språkbruk utvecklar i större 
skara sitt språk och ordförråd än ett barn som befinner sig i en kulturellt torftig miljö. Barnets 
förutsättningar för att klara läs- och skrivinlärningen blir med en kulturellt torftig miljö påtagligt 
sämre. William Catts och Alan Kamhi (2005) tar upp begreppet ”Matteuseffekten” som presenterades 
av Stanovich vilket innebär att barn med sämre läs- och skrivförmåga läser mindre, utvecklar sin 
läsförståelse och sitt ordförråd långsammare än de barn, som redan tidigt ”knäcker koden”. De barn 
som tidigt upptäcker språket uppmuntras av föräldrar och omgivning vilket i sin tur leder till att dessa 
barn läser mer och utvecklar med detta sitt språk mer och mer vilket får till följd att klyftan mellan de 
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bästa och sämsta läsarna i högre åldrar blir avsevärd.  
 

2.2.3 Hur barn utvecklar sitt språk 

Redan från när barnet föds är det en social varelse med en vilja av att kommunicera med andra 
människor. Barnets språkutveckling börjar långt innan barnen själva börjar säga sina egna första ord 
vid ettårsåldern. Barnet blir mer och mer verbalt och vid 10 månaders ålder förstår barnet i genomsnitt 
ungefär 40 olika ord. Till en början kommer ettords-satser då barnet lärt sig kategorisera språkljuden 
efter mönster som liknar varandra. Ord som pil och bil kan då uppfattas som samma ord. När barnet 
blir äldre och får ett ökat ordförråd blir segmentering av ordet en nödvändighet för att kunna urskilja 
språkljuden från varandra. Barnet lär sig att med utgångspunkt från ett litet antal byggstenar och regler 
kombinera dessa och få fram flera ord. Barnet blir då bättre på att uppfatta och skilja orden ifrån 
varandra och ord som pil och bil får olika betydelser (Lundberg, 2010).    

2.2.4 Positiva faktorer för språkutveckling 

Långt före undervisningen i skolan har barnet kommit i kontakt med en skriftspråklig socialisering och 
utan att egentligen kunna läsa lär sig många barn mycket om skriftens konventioner. Genom att sitta i 
föräldrarnas knä och lyssna på sagor lär de sig läsriktning och namn på bokstäver. Med högläsning lär 
sig barnet även språkets symboliska kraft som lämnar tid och rum och öppnar upp nya världar för 
spänning och äventyr. Barn som får lyssna till sagor får även höra språket ur en överartikulerad form 
som ger en större uppfattning om hur ord är uppbyggda (Lundberg, 2010). För att kunna lära sig läsa 
krävs motivation och då kan högläsningen spela roll eftersom barn ofta är vetgiriga och när de 
upptäcker att man kan få mycket svar på sina frågor i böcker ökar även motivationen. William Catts 
och Alan Kamhi (2005) skriver att barn som genom rim och ramsor, lek med bokstäver och språkljud 
lär sig och får en känsla för hur ljud och skrift hänger ihop. Dessa barn har redan innan skolstart 
tränats upp med en god fonologisk medvetenhet. För att kunna lära sig läsa krävs just en fonologisk 
medvetenhet och barnet måste då förstå att ord är uppdelade i fonem2.  

 

2.3 Dyslexi  

2.3.1 Begreppsdefinition – dyslexi 

Innan jag går vidare i texten har jag för avsikt att reda ut dyslexibegreppet. Dyslexi handlar om att en 
person har svårigheter med skrivna ord vilket själva ordet ”dyslexi” beskriver väldigt bra i sig själv, 
Dys = svårigheter och lexia = ord. Dyslexi handlar framför allt om brister i det fonologiska systemet 
vilket gör att personens ordavkodningsförmåga försämras. Den grundläggande definitionen av dyslexi 
formulerades år 1968 och antogs av världsförbundet för neurologi ”World Federation of Neurology” 
som den offentliga definitionen av dyslexi enligt denna formulering: 

 
”a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional 

                                                        
2 Ett fonem är språkets minsta betydelseskiljande del och genom en känsla för skillnaderna i språkljuden 

skapas en förmåga att avkoda text som inte går att lära enbart med alfabetets bokstäver (Lundberg, 
2010). 
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instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependant upon 
fundamental cognitive disabilities which are frequently of constitutional origin (Høien 
och Lundberg, 1999, s. 12) 

Denna definition förvissar sig om att det handlar om svårigheter att tillägna sig en normal läsfärdighet 
trots normal undervisning, normal intelligens och med sociokulturella möjligheter. Med denna 
definition poängteras en diskrepans mellan personens begåvning och läsfärdighet. Svenska 
Dyslexistiftelsens definition av dyslexi lyder som följer: 
 

“Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi 
avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer för kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast tillkänna som 
svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer 
också tydligt fram genom dålig stavning. Den dyslektiska störningen går som regel igen 
i släkten, och man har anledning anta en genetisk disposition som kan medföra 
neurobiologiska avvikelser.” (Myrberg, 2007, s. 13) 

Høien och Lundberg (2001) har på denna definition skrivit till en fortsättning som beskriver att dyslexi 
även är en ihållande störning.  

”Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen 
ibland kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna. Vid mer grundlig 
kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheterna på detta 
område ofta kvarstår i vuxenålder.” (Höien & Lundberg, 1999, S. 20-21)  

 
I båda av dessa ovanstående definitioner innebär dyslexi en störning i individens språkliga funktioner 
som är nödvändiga för att kunna utnyttja skriftens avkodning av språket. De grundläggande orsakerna 
till dyslexi är då en svaghet i det fonologiska systemet. Vidare skriver Høien och Lundberg (1999) att 
dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd som trots både normal begåvning och pedagogiskt och socialt 
stöd ger det sig tillkänna som läs- och skrivsvårigheter. För att kunna förstå en skriven text måste 
bokstäverna kodas till ljud och när ljudet tar form uppstår ordet i dess mening (Høien och Lundberg, 
1999). Grundproblemet är då anslutet till ordavkodning som ursprungligt orsakas av en svaghet i det 
fonologiska systemet. Utifrån den så kallade ”diskrepanstraditionen” definieras dyslexi utifrån 
skillnaden mellan intelligensålder och läsutvecklingsålder. Den elev som ligger mer än en halv 
standardavvikelse under den förväntade läsålder men som fortfarande befinner sig på en normal nivå 
på den förväntade intelligensåldern kan med detta betecknas som dyslektiker (Myrberg, M, 2007). Det 
gemensamma för dyslektiker är då svårigheten med ord och kan för övrigt inte ses som en 
homogengrupp och på samma sätt som att alla människor är olika finns också stora individuella 
skillnader i svårigheterna med skriftspråket.  

2.3.2 Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter? 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsnamn för olika typer av problem som uppstår vid 
läsning (Ödman, 1997). Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en av dessa. Skillnaden 
mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är att läs- och skrivsvårigheter kan förekomma av en rad 
olika orsaker och dyslexi bara av en. Sen mognad, olycklig skolstart, olämplig läsundervisning, 
kaotiska hemförhållanden med understimulans, vanvård och ett annat modersmål än skolspråket är 
några av de exemplen som Lundberg (2010) beskriver. Individens språkliga bagage påverkar för hur 
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väl han eller hon lär sig läsa. Som jag tidigare nämnt har de barn som tidigt kommer i kontakt med ett 
flöde av ord och exponerats för ordlekar, rim och ramsor påverkat hur läsutvecklingen senare kommer 
att utvecklas. Birgitta Herner (2011) skriver att barn som kommer från familjer med lägre 
socioekonomisk status har visat på bristfälliga erfarenheter av böcker och läsning och kan med det 
visa tecken på läs och skrivsvårigheter även om det inte handlar om en kognitiv störning i det 
fonologiska medvetandet. Ett vanligt problem när man studerar läs- och skrivsvårigheter hos vuxna är 
att inte hela situationen vägs in. De som i lägre grad ägnar sig åt läs- och skrivrelaterade uppgifter 
visar ofta en sämre läs- och skrivförmåga och kan då förväxlas med dyslexi (Høien och Lundberg, 
1999). 

2.3.3 Vanliga problem vid dyslexi   

De två vanligaste problemen vid dyslexi är framför allt tal- och språkstörningar då det flesta med 
dyslexi vanligtvis har haft, någon period under sin uppväxt, någon form av tal- och språkstörning. 
Dessa störningar visar sig i nästan alla fall flera år innan dyslexin diagnostiserats och kan då handla 
om försenad talutveckling, omogen artikulation, stamning, dåligt ordförråd eller dåligt ordminne 
(Gillberg och Ödman, 1994). Många gånger blir dessa störningar som tydligast när barnet börjar i 
skolan då eleven ska börja lära sig läsa och skriva. I vardagligt tal strömmar talet ut av sig själv och 
det krävs ingen större ansträngning för att använda sig av språkljuden. När ett barn ska lära sig läsa 
måste han eller hon bli medveten om dessa fonem och det är just denna medvetenhet som då dessa 
elever med dyslexi har svårt att få kännedom om. Därmed blir det svårt för dem att knäcka koden och 
läsningen blir långsam och stavningen dålig. Lundberg (2010) skriver att förutom att snabbt och säkert 
kunna identifiera ord och stava dem korrekt kan de elever med fonologiska problem tas i uttryck på en 
rad andra sätt. Dessa personer kan t.ex. ha svårt för det verbala korttidsminnet som att säga efter långa 
och krångliga nonsensord. De kan ha svårt att på uppmaning kasta om konsonanterna i ett ordpar som 
”katten jamar” till ”jatten kamar”. Vanligt är att dessa elever finner det svårt för att lära sig 
rövarspråket då regeln är att lägga till ett ”o” efter varje konsonant och samma konsonant igen. Ibland 
kan även dessa svagheter avslöjas i en viss typ av brist på precision i uttalet. Ett exempel på det är 
”jogubbar” i stället för ”jordgubbar” eller ”jenkligen” istället för ”egentligen”.  

 

2.3.4 Kartläggning och identifiering av dyslexi 

En vanlig faktor vid dyslexi är försenad språklig utveckling då minst hälften av alla barn med dyslexi 
är språkligt försenade. På barnavårdcentralen har man kunnat spåra dessa störningar redan i tre- till 
fyraårsåldern. Många gånger remiteras dessa barn till logopeder men lugnas i de flesta fall om att tal 
och språk mognar så småningom med tiden. Risken med detta kan följaktligen bli att problemen 
bagatelliseras och framsteg ses som ett kvitto på att inte något allvarligt funktionshinder föreligger 
(Gillberg och Ödman, 1994). Det finns ingen statlig reglering för hur en dyslexidiagnostisering ska se 
ut eller vem som har rätt att göra den. En dyslexiutredning kan gå till på olika sätt och det är i det 
flesta fall uppdragsgivaren som styr hur ett sådant förlopp ska gå till. De psykologer som arbetar inom 
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders identifierar ”specifika läs- och 
skrivsvårigheter” alternativt ”lässvårigheter”/ ”skrivsvårigheter” genom den så kallade 
diskrepansdefinitionen. Men när den görs av en logoped utformas den utifrån en språkutredning med 
en helt annan traditionell bakgrund än diskrepansdefinitionen. Dock sker inte alltid utredningen genom 
sjukvården utan i flesta fall av skolpsykologer eller specialpedagoger då med uppdrag från skola eller 
oroliga föräldrar (Myrberg, 2007). Hur upplägg och innehåll av en dyslexiutredning kommer att se ut 
beror till stor del på vad utredningen ska ha för funktion. Vad ska den användas till? Ska det vara ett 
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heltäckande åtgärdsprogram eller räcker det med ett enklare intyg som sammanfattar de resultat som 
utredningen ger? En kartläggning som sker genom en dynamisk process innebär att utredningen både 
innefattar kognitiva förmågor, testuppgifter om elevens skolmiljö samt elevens skolprestationer. För 
att en kartläggning ska bli tillförlitlig och giltig förutsätts att den utreds av både teoretiskt och praktiskt 
välutbildade personer inom dyslexiområdet. Den kartläggning av dyslexi som görs med en 
kompletterande psykologutredning får med det en bättre kvalité på sin utredning. Svårigheten som 
finns inom kartläggningen är inte det administrerandet av testerna utan det är att kunna tolka och 
värdera de uppgifter och siffror som kommer fram. De som utför dessa tester måste alltid ha goda 
kunskaper om reliabilitet och validitet. De som utreder måste med det kunna påvisa att det som mäts är 
tillförlitligt (Samuelsson, 2009). Dyslexi är ett komplext problem med otydliga symtom. De fel en 
dyslektiker gör kan likväl vem som helst göra beroende på elevens koncentration eller brister i 
pedagogiska sammanhang. Det kan vara svårt att särskilja och identifiera problemet för en dyslektiker. 
Den fonologiska svagheten är det som utmärker och karaktäriserar grundproblematiken för dyslexi. De 
läs- och skrivfel som görs av en dyslektiker är till största del är av samma sort och som är ständigt 
återkommande (Myrberg, 2007).  

 

2.3.5 Diagnosens betydelse 

Psykologen och specialläraren Janice Edwards från Storbritannien har studerat barn och ungdomar 
med diagnosen dyslexi med hjälp av självskattningsskalor, intervjuer och fallstudier. Edwards menar 
på att dessa barn har skapat sig strategier för att överleva mentalt då de känt sig missförstådda och 
utsatta i skolan. Diagnostiseringen har en betydande funktion då den förklarar både för omgivningen 
men att diagnosen i sig inte är tillräcklig för en lyckad skolgång (Zetterqvist Nelson, 2003). Zetterqvist 
Nelson (2003) skriver att diagnosen dyslexi beskrivs i handböcker och forskningslitteratur som ett 
funktionshinder. Något som är förekommande både hos barn och vuxna och framstår som stora 
svårigheter är antingen läsning, stavning eller både och. Zetterqvist har själv, genom djupingående 
intervjuer av barn med dyslexi, kunnat urskilja tre sätt som de själva använder termen ”dyslexi” och 
”läs- och skrivsvårigheter” till: 

• att avlasta sig moraliskt 

• att beskriva och ange en orsak till svårigheter att läsa och skriva 

• att kategorisera och klassificera sig själv och erfarenheter i förhållande till andra människor 

En anledning till varför diagnostisering kan ses som positiv är den avlastande- och förklarande 
betydelsen som en diagnostisering för med sig. En annan viktig anledning till diagnostisering är att 
diagnosen redogör en anledning till specialundervisning och ger belägg för de problem som finns 
(Zetterqvist Nelson, 2003). Myrberg skriver att Alfhild Tamm som var skolläkare på 1920- talet 
arbetade nära skolan och elevernas vardag. Hon grundade redan då ett viktigt pedagogiskt 
ställningstagande då hon skriver att: 

”… tidig diagnos och en snarast möjligt inledd ändamålsenlig behandling //är// av 
största vikt. Det gäller ju att träna upp hjärncentra, vilkas verksamhet är otillräcklig, 
och denna träning sker lättast på ett tidigt stadium. Dessutom skyddar man därigenom 
till god del barnen från mindervärdighetskänslor. Ha ångest och modlöshet en gång fått 
insteg, kan även den mest sakkunniga behandling stöta på hart när oöverstigliga 
hinder.”  
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Förutom möjlighet till rätt sorts behandling innebär detta att barnet utvecklar skuld, ångest och 
modlöshet som kan förebyggas genom insikten om att det inte är de själva det är fel på (Myrberg, 
2007). 

 

2.4 Skolans uppdrag och ansvar 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett bakgrund och ta 
hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. I olika styrdokument som t.ex. läroplanen, 
skollagen och konventioner om barns rättigheter finns tydliga riktlinjer om skolans uppdrag, 
ansvarsområden och skyldigheter. I Lgr 11; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Skolverket, 2011) står det om en likvärdig utbildning att: 

… Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling… … Hänsyn ska tas till elevers olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har också ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildning. Därför 
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket s. 5). 

 I Skollagen (2010:800) kan man läsa att: 

… Utbildningen inom skolväsendes syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära…  
… I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (1 kap 4§, 
2010:800 
… Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål… (3 kap 3§, 2010:800) 

Rektorns ansvar som pedagogisk ledare är att verksamheten i sin helhet inriktas mot de nationella 
målen samt att utforma skolans arbetsmiljö så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 
god kvalitet och annat stöd som t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel så att de själva kan 
utveckla och söka nya kunskaper. Rektorn ansvarar även för att elevhälsans verksamhet utformas så att 
eleverna får det stöd och hjälp de behöver (Skolverket, 2011). 

2.4.1 Stödjande insatser 

Christer Jacobson (m.fl.) skriver i Samuelsson (2009) att när en elev får svårigheter med att läsa och 
skriva brukar skolan vanligen tillsätta stöd som syftar till att antingen träna upp de speciella moment 
som eleven har svårigheter med, eller tillsätta kompensatoriskt stöd vilket har till syfte att kompensera 
för det problem som är bekymmersamt. Det är två vägar som antingen i kombination eller var för sig 
möjligen leder till att eleven gör framsteg i sin utveckling. Informations- och Kommunikationsteknik 
(IKT) är ett sätt att med teknisk hjälp ge möjlighet för att kompensera de svårigheter en elev tycks ha 
på ett visst område. Genom att kombinera flera av dessa hjälpmedel kan man på så vis ”skräddarsy” en 
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teknisk lösning. Dyslektiker som i stor utsträckning har problem med avkodningen kan då ha stor nytta 
av att få texten uppläst och på så sätt få till sig den information texten ger. Men är målet med tränigen 
att eleven ska bli bättre på att läsa kan användningen av en talsyntes göra att målet går förlorat 
(Samuelsson, 2009). 

2.4.2 Kunskapsspridning om dyslexi 

I och med den expandering av text och information som vi idag står inför är det nödvändigt att även 
göra detta textsamhälle tillgängligt för alla, även till de som inte kan tillgodose sig text. År 1989 
bildades Dyslexistiftelsen med syfte att främja och stödja forskning och kunskapsutveckling om läs- 
och skrivsvårigheter/ dyslexi. Då genom att med sina medlemmar kunna skapa en spetskompetens 
inom flera olika forskningsområden och då kunna ge möjlighet att sprida kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi samt att bevaka frågor som rör läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Dyslexistiftelsen har tillsammans med sin systerorganisation ”svenska dyslexiföreningen” kommit att 
bli en viktig kraft för att få ut forskningsbaserad kunskap om dyslexi i skolorna. År 1998 bildades 
dyslexinätverket vars ändamål var att samordna den svenska forskningen kring läs- och 
skrivsvårigheter. Meningen var då även att skapa en stadig och fast plattform för mer formella 
samarbeten mellan forskare från olika platser. Nätverkets syfte är likväl som dyslexistiftelsen att stödja 
doktorander inom området men att även ge möjlighet att i en väsentligt större skala ge möjlighet att 
påbörja och genomföra ny kompetent forskning (Myrberg, 2007).  

Efter denna redogörelse om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter samt skolans uppdrag och ansvar 
utifrån lagar och riktlinjer kan jag med största nyfikenhet ställa mig frågan; Hur fungerar det i 
praktiken? Jag vill söka svar på frågan om vilket stöd som finns tillgängligt för elever med dyslexi och 
läs- och skrivsvårigheter. 
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3. Syfte/ Frågeställning 

 
Syftet med min studie är att ta reda på hur man på tre skolor arbetar med att fånga upp elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Jag vill även ta reda på om dyslexidiagnos och resurstilldelning hänger samman 
och om det finns resurser att hjälpa elever utan diagnostiserad dyslexi, men som behöver läs- och 
skrivstöd. 

3.1 Frågeställningar 
 

• Har diagnosen dyslexi någon betydelse för resurstilldelning? 

 

• Finns resurser för de elever som inte har diagnostiserad dyslexi men ändå är i behov av extra 
stöd? 
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4. Metod  

4.1 Val av metod 
För att kunna besvara mina forskningsfrågor och uppfylla uppsatsens syfte har jag valt att använda 
mig av en kvalitativ metod vars syfte är att lyfta fram de kvaliteter och belysa betydande drag i det 
som ämnet berör (Repstad, 2007). Med en kvalitativ metod genomförs undersökningen på djupet då i 
form av t.ex. observationer eller intervjuer. Meningen med den kvalitativa forskningsintervjun är att 
förstå innebörden av vad den intervjuade säger och beskriva den centrala meningen i den intervjuades 
omvärld (Kvale, 1997). Syftet är att ta tillvara de tankar, känslor och uppfattningar som finns hos de 
intervjuade angående ett specifikt fenomen eller en situation som sker i en viss miljö (Repstad, 2007). 
Jag har valt att använda mig av, vad Alan Bryman (2008) anser vara den vanligaste formen av 
kvalitativ metod inom forskning nämligen, intervjuer. 
Strukturen på en intervju kan variera genom att antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. Den 
strukturerade intervjun har till sin fördel att flertalet frågor och följdfrågor redan är klara. Problemet 
med den strukturerade intervjuformen är att intervjuaren kan fokusera för mycket på bestämda frågor 
och förbise viktiga detaljer där det skulle passat med en uppföljande fråga. Därför har jag valt att 
använda mig av vad Bryman (2008) benämner som semistrukturerade intervjuer. Då denna form av 
kvalitativ intervju utgår från en strukturerad intervjuguide med bestämda teman som under samtalets 
gång ska beröras med frågor inom dessa teman. Samtidigt präglas den semistrukturerade formen av 
stor flexibilitet och en låg grad av strukturering då intervjuaren kan avvika från frågeguiden för att 
följa intervjupersonens svar t.ex. genom att ändra ordningsföljden av frågorna (Alan Bryman, 2008).   

 

4.2 Genomförande 
Efter att jag formulerat mitt syfte och mina frågeställningar kunde jag därefter avgöra vilken metod 
som var den mest passande för forskningsuppgiften. Jag valde att ta kontakt, genom mail och telefon, 
med tre olika skolor ifrån tre skilda kommundelar i Stockholms län. I de mail som skickades ut 
presenterade jag mig själv och min nuvarande studiesituation samtidigt som jag förklarade vad det var 
jag ville undersöka i min forskningsstudie. För att skynda på processen en aning ringde jag upp de 
skolor och de personer jag försökt komma i kontakt med för att än en gång presentera mig själv och 
mitt forskningssyfte. Efter att ha varit ihärdig resulterade det i att jag glatt togs emot av två rektorer 
insatta i ämnet samt en specialpedagog som brann enormt för just detta ämne. Därefter kunde datum 
för intervjuer bokas in.  
 

Inför mina kommande intervjuer förberedde jag en intervjuguide (se bilaga 2) som utformades efter de 
temaområden jag ville undersöka följt av förslag på så öppna frågor som möjligt inom dessa områden. 
Jag ville att mina frågor skulle kräva att respondenten svarar mer än ja/ nej på de frågor jag valt, så 
även på de eventuellt kommande följdfrågorna. Jag tog hjälp av min handledare samt mina 
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studiekamrater för att diskutera eventuella brister i mitt formulerande i min intervjuguide. Med hjälp 
från handledare och studiekamrater bearbetades somliga och andra ersattes av nya formuleringar. Två 
dagar innan intervjutillfället skickade jag ut intervjufrågorna via mail för att på så vis ge de intervjuade 
en möjlighet att tänka igenom sina svar till frågorna i förväg. Vid varje intervjutillfälle hade jag med 
mig utrustning för att möjliggöra en ljudinspelning av intervjun samt papper och penna för egna 
anteckningar. Vid två av intervjutillfällena tog jag mig till den skola och kommun där den intervjuade 
arbetade och genomförde intervjun i ett avskilt rum. Vid den tredje intervjun var det lämpligast att 
genomföra intervjun hemma hos den intervjuade.  

 
4.3 Bearbetning av material  
Varje intervju tog från ca en till två timmar att genomföra och efter varje intervju på vägen hem skrev 
jag ner mina egna tankar och reflektioner över hur samtalet kändes och om jag fått några nya 
infallsvinklar. Därefter har jag med hjälp av ljudupptagningen skrivit ner intervjuerna ordagrant i ett 
nytt dokument. Textmaterialet har bearbetats genom många omläsningar för att finna mönster, teman 
och kategorier och med hjälp av olika färgmarkeringar i ett annat dokument klippt ut och sorterat om. 
Jag har kategoriserat resultatet utifrån tidigare frågor som, när är det nödvändigt att ställa en diagnos 
och varför? Vad är anledningen, vad är fördelarna samt nackdelarna, vilka resurser finns och får alla 
elever med behov av extra hjälp det stöd som de behöver? 

4.4 Urval och undersökningsgrupper 
Jag har valt att intervjua tre verksamma och erfarna personer som arbetar på tre olika skolor i 
Stockholms län. Jag har då valt personer som jag anser vara relevanta för att kunna svara på 
forskningsfrågorna och i mitt fall uppsatsens syfte något som Bryman (2008) kallar för ett målinriktat 
urval. Jag har i mitt urval av personer varit intresserad av att få intervjua personer som både var 
intresserade och som på något vis hade erfarenhet av ämnet. Jag har däremot inte varit specificerad i 
mitt val av vilken typ av yrkesgrupp jag önskade att intervjua.  

4.4.1 Urval 

Mitt sökande av respondenter resulterade i att jag slutligen intervjuade två biträdande rektorer som 
båda tidigare arbetat i klassrummet som låg- och mellanstadielärare och en av de biträdande rektorerna 
har även en specialpedagogutbildning bakom sig. Hon har arbetat inom skolan i ca 30 år och under 
den tiden haft många olika befattningar. Den andra biträdande rektorn har tidigare arbetat som rektor i 
andra skolor och har nu sedan två år tillbaka arbetat på sin nuvarande arbetsplats som biträdande 
rektor, dessförinnan arbetade hon som lärare i ca 25 år. Den tredje informanten som jag har intervjuat 
är en dyslexipedagog som till en början är utbildad klasslärare och därefter vidareutbildad till 
speciallärare och dyslexipedagog. Hon säger att hon började som klasslärare men det är förmodligen 
det som hon arbetat minst med, till största delen av sitt yrkesliv har hon arbetat som speciallärare för 
elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Hon har även arbetat på Stockholms läspedagogiska 
centrum som då var en utredningsenhet då hon arbetade som utredare och gjorde olika tester och 
ställde även diagnoser. Idag är hon pensionerad men arbetar ändå 20 % som speciallärare på 
Sandnesskolan och har arbetat där i fem år.  
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4.4.2 Skolor  

Rarviksskolan  
Den första av undersökningens skolor ligger i en stadsdel i västerort inom Stockholms kommun 
området består till största delen av hyreslägenheter som är samlade runt ett centrum. Typisk 
miljonprogramsförort med en hög andel invandrare. I Rarviksskolan går ca 330 elever i skolår 7 – 9 
fördelade på olika grupper. Skolan har genomgått flera ombyggnationer och har idag lokaler som är 
anpassade för arbetslagsarbete samt NO -salar, datasalar, bibliotek och en idrottshall. Skolan är 
indelad i tre profilenheter science, Europa och idrottsenheten. I scienceenheten erbjuds eleverna en 
möjlighet till förstärkt undervisning i naturvetenskapliga ämnen och i matematik. Europaenheten riktar 
fokus på språk och kommunikation och idrottsenhetern är profilerad mot fotboll.  

 
Arendalsskolan 
Den andra av undersökningens skola befinner sig i även den i en stadsdel i västerort inom Stockholms 
kommun. Området domineras av ett flertal höghus och byggdes som en av de sista delarna i 
miljonprogrammet på 1970- talet. Arendalsskolan är en F- 6 skola som idag har 263 elever varav 85- 
90% av eleverna har invandrarbakgrund. Skolan har en verksamhetsinriktning mot språkutveckling, 
matematik/NO och rörelse. För en ökad skriv- och språkutveckling arrangeras en gång om året en 
novelltävling som inleds med författarveckor.   

 
Sandnesskolan 
Den tredje skolan ligger i ett villaområde i södra delen av Stockholms län. Sandnesskolan har ett gott 
rykte, god ekonomi. Många föräldrar har i kvalitetsredovisningar visat sig positiva till skolan vilket 
visades i kommunens kvalitetsredovisning år 2010.   

4.5 Etiska aspekter 
Jag har i mitt insamlande av material utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). I detta vetenskapsråd beskrivs 
två krav, forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att det är både 
nödvändigt och viktigt att forskning bedrivs. Genom att bedriva forskning med förbättrade metoder 
kan kunskap fördjupas och utvecklas för både samhället och för individen. Individskyddskravet har till 
uppgift att skydda individen från olämplig insyn och fysisk eller psykisk skada. Individskyddskravet 
kan i sig vidare konkretiseras i fyra huvudkrav nämligen informationskravet, konfidentialitetkravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet. Genom att följa dessa krav säkerställs att individen varken 
förödmjukas eller kränks i undersökningen. För att genomföra dessa krav krävs avvägning och 
ställningstagande så forskningen bedrivs men inte på bekostnad av någon individ. Jag har via e-post 
innan intervjuerna genomfördes informerat om vad deltagandet i undersökningen innebär för 
informanterna samt redogjort undersökningens syfte i mitt Missivbrev (se bilaga 1) och på så vis tagit 
del av informationskravet. För att uppfylla konfidentialitetkravet har jag valt att använda mig av 
fiktiva namn på pedagoger, skolor och kommuner i uppsatsen samt att jag efter uppsatsens 
godkännande kommer radera intervju materialet. I linje med nyttjandekravet har jag informerat 
informanterna om att jag endast har för avsikt att använda materialet för att uppfylla syftet i uppsatsen 
och inget annat (se bilaga 1). Uppfyllandet av samtyckeskravet skedde via e-post och telefon när mina 
informanter visade intresse för att delta i undersökningen. 
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5. Resultat 

Här beskrivs de resultat som framkommit i studien. Resultaten är sammanställda utifrån svar på mina 
intervjufrågor. Utifrån dessa svar har fem teman utkristalliserats. Dessa teman är tidiga insatser, 
fördelar, nackdelar, stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och diagnosen som en ekonomisk 
förutsättning. Även om jag har haft för avsikt att vara så objektiv som möjligt kommer ändå mitt val 
av resultatredovisningens framställande präglas av min bearbetning att jag valt ut vad jag anser vara 
centrala teman som framkommit i mina intervjuer. Efter dessa rubriker har jag beskrivit det som jag 
har uppfattat vara den centrala meningen i vad de intervjuade pedagogerna menade när jag ställde 
mina intervjufrågor. Jag vill även förtydliga att jag inte har haft för avsikt att jämföra pedagogerna 
med varandra utan endast beskriva och tolka respondenternas uttalanden. 

5.1 Tidiga insatser 

Gemensamt svarade alla pedagoger att de ansåg det vara viktigt att elever som visar på läs- och 
skrivsvårigheter får stöd så tidigt som möjligt. För att förebygga och stötta eleven beskriver en av 
pedagogerna att det redan i slutet av första året bör finnas en plan om hur man går vidare och man kan 
redan här tala om extra insatser. En annan pedagog beskriver att det är mycket viktigt att se och 
upptäcka de elever som har svårt med orden för att de senare inte skall hamna efter.  

Det är superviktigt att ge stöd så tidigt som möjligt, annars är risken att eleven får det 
betydligt mycket tuffare framöver (Birgitta) 

 
Birgitta beskriver att en viktig anledning till varför dessa problem bör tas i akt så tidigt som möjligt är 
att eleverna börjar jämföra sig själva med andra klasskarmrater mycket tidigare än vad man kan tro. 
När de då märker att det går lättare för vissa i klassen medan eleven själv har det svårt utvecklar 
eleven snabbt ett dåligt själförtroende. Eleven skapar sig då olika strategier för att undvika problem 
och svåra uppgifter, vilket tas i olika uttryck. Många uttrycker tydligt att det är svårt och jobbigt, andra 
blir utåtagerande och vissa memorerar ordbilder och texter. 

Vissa framför allt pojkar, börjar spela pajas, vara lite utåtagerande och börjar hitta på 
grejer för att slippa. Flickorna märks det inte lika mycket på, de försöker kanske under 
en period memorera texter (Birgitta). 

Vanligtvis så är det i det vardagliga livet, på lektioner och hemma, som man upptäcker om eleven har 
läs- och skrivsvårigheter. En pedagog beskriver att det vanligaste brukar vara att det är läraren som 
först kommer i kontakt med problemet. Det händer även att föräldrarna talar om för läraren att det 
brukar vara krångel hemma med läsningen. När problemet väl visat sig är alla pedagoger överens om 
att det då krävs tidiga insatser. Att vänta och se om problemen löser sig gynnar ingen säger en av 
pedagogerna, men däremot krävs en varsamhet gentemot diagnostiseringen. Att upptäcka och ge stöd 
så tidigt som möjligt är alla tre pedagoger eniga om däremot anser två av pedagogerna att man inte bör 
ställa en diagnos så tidigt som möjligt. En av pedagogen menar på att det är något som inte alls bör 
göras förhastat. Pedagogen menar på att det är både bra och viktigt att ha och ställa diagnoser men 
bara när det känns relevant. Har problemet pågått under en längre tid och eleven fortsätter visa på stora 
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svårigheter, trots stort stöd, då kan det vara lämpligt med en utredning, säger hon. Hon berättar att de 
sällan påbörjar utredningar före årskurs 2 på deras skola.  

… om man märker att hur man än har burit sig åt så når man inte problemet och då är 
det viktigt att ställa en diagnos (Agneta) 

En annan pedagog säger att det framför allt är i trean eller fyran som de börjar med utredningar då 
problemen blir tydliga med svårare texter som ställer högre krav. Hon menar på att det gäller att vara 
varsam med diagnostisering då det inte är själva diagnostiseringen som är målet i processen. Att få en 
diagnos visar många gånger inte på hur problemet ska lösas utan bara på att det finns ett problem.  

I den stund man bestämmer sig för att göra en utredning, bör man ha tänkt efter innan 
vad vi gör om det visar sig att eleven har dyslexi…(Eva) 

Hon menar att man då kan lägga upp en tydlig plan efter utredningsförloppet och att det är då som 
diagnostiseringen blir meningsfull.    

5.2 Fördelar 

5.2.1 Förklaring och förståelse 
Alla tre pedagogerna beskriver att de två största fördelarna med en diagnostisering är att det ger en 
förklaring och en förståelse både för eleven och för dess omgivning. Diagnosen i sig löser inga 
problem men däremot kan det vara till hjälp i form av en vägvisare. Agneta förklarar att diagnosen kan 
vara till stor hjälp då det blir tydligt för alla inblandade om vad eleven har för styrkor och svagheter.  
Hon beskriver att det underlättar när läraren vet vad som är orsaken till problemet, då vet läraren vad 
som fungerar och inte fungerar. En annan pedagog beskriver att när det finns en förklaring till 
problemet förändras även synen på eleven, vilket gör att eleven blir bemött på ett annat sätt. Om en 
lärare tidigare trott att eleven har varit lat kan en diagnos ge en förklaring och bemötandet blir 
annorlunda och på så vis kan man lättare attackera problemet.   

… med hjälp av dagnosen kan man angripa problemen på rätt sätt, man få ett 
instrument, som man kan då använda sig av för att göra undervisningssituationen så 
optimal som möjligt för eleven (Agneta)  

Diagnosen gör då att bemötandet av eleven blir annorlunda än vad det tidigare varit men hon säger att 
det oftast handlar om en förståelse som gör att elevens nya uppgifter och utmaningarna ändrar fokus. 
 

5.2.2 Riktat stöd 
Samtidigt öppnar diagnostiseringen upp för nya möjligheter att kunna ansöka om mer resurser när det 
finns ett dokumenterat problem. Eleven kan då få riktat stöd från lärare och speciallärare som vet vari 
problemen sitter och hur de kan tränas upp. Det blir även en förklaring för eleven som då kan förstå 
varför han eller hon inte har lärt sig lika bra som de andra i klassen samtidigt som eleven kan få 
hjälpmedel i sin hand.  

Det underlättar när man får en förståelse och man blir sed på ett annat sätt och tillgång 
till kompensatoriska hjälpmedel (Birgitta) 
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5.3 Nackdelar 

5.3.1 Stämpling, skam och okunskap 
Två av pedagogerna beskriver att det kan finnas en risk för stämpling när man ställer en diagnos och 
att det är därför man bör vara varsam och försiktig innan man påbörjar en utredning. Den tredje 
pedagogen menar däremot på att nackdelen inte ligger i någon typ av stämpling. 

… man få ta bort dumstämpeln som man kanske redan har ställt på sig själv (Birgitta) 

Diagnostiseringens negativa effekter hör inte till själva diagnosen utan handlar snarare då om hur 
omgivningen reagerar på beskedet. När föräldrar talar om en dyslexidiagnos som något skamligt, det 
är då det kan får negativa konsekvenser. 

… om det är ett barn som får en diagnos och föräldrarna tar en diagnos som en stor 
olycka, jag menar det är ju inte som att få en cancerdiagnos…(Birgitta) 

Hon beskriver även hur okunskapen finns inom skolvärden, då vissa lärare kan se kompensatoriska 
hjälpmedel som fusk. Att det skulle vara orättvist om någon elev får använda sig av 
rättstavningsprogram vid ett prov eller få lästalen upplästa vid ett matteprov och beskriver själva 
okunskapen som den negativa faktorn.  
 
5.3.2 Stigmatisering 
En av pedagogerna talar om att det finns vissa elever som kan vara lite ”lata” och säger att eleverna 
ibland kan säga att det är så svårt och att de inte kan göra vissa uppgifter bara för att de har dyslexi. 
Pedagogen beskriver en elev som hade sin dyslexidiagnos som en ursäkt till varför han inte hade gjort 
de uppgifter som han stod inför. Hon menar på att eleven hade tagit till sig diagnosen och sett det som 
ett skydd för att på så vis undvika jobbiga och svåra uppgifter. Hon beskriver att det då är av stor vikt 
att läraren och omgivningen stöttar och guidar eleven till att fortsätta. En annan pedagog beskriver att 
det förekommer att elever blir indelade i ”fack” som de tysta, de snabba, de stökiga osv. Hon beskriver 
att det finns en fara som man bör vara observant på, och det är att när dessa fack blir vedertagna bland 
lärare och elever som det lätt kan skada individen. Antingen genom att de blir utpekade som något de 
egentligen kanske inte är eller att de själva ser diagnosen som självuppfyllande profetia. 

… visst finns det en risk för att elever som får höra att de kanske är på ett visst sätt tar 
på sig den rollen… det kan jag se framför allt när det kanske mer handlar om andra 
diagnoser som ADHD spektra eller DAMP (Eva) 

5.4 Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter  
 
I de tre skolor jag besökte fanns det olika förutsättningar för att få tillgång till extra resurser i form av 
material eller extra hjälp av en speciallärare. I en av skolorna finns det en speciallärare per arbetslag 
vilket innebär ca hundra elever, något hon menar är för lite.  

… det låter hemskt men en speciallärare per arbetslag räcker knappt (Eva) 

Ändå, säger hon, är inte det något ovanligt. Agneta säger att de idag har fem och en halv tjänster i 
resurs på tvåhundrasextio barn då två och en halv av dessa resurser är speciallärare. 

… Det låter som om det bara är två och en halv men det är mycket (Agneta) 
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Hon beskriver att det är något som skolan satsat de extrapengar de får för att skolan ligger i ett socialt 
utsatt område. Däremot säger hon att skolan har brist på bra material för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Eva beskriver de material som finns tillgängligt på skolan då de bland annat har 
DAISY- och mp3spelare med inlästa läroböcker att låna, flera datorprogram som Stavarex, 
Spellwright, Claroreadplus och Labbolek. Hon säger även att det finns tillgång till lap-top och 
Alphasmart även om det främst är till för de elever med dyslexi, finns de ändå tillgängligt för de elever 
som känner att de har nytta av dessa hjälpmedel. Två av pedagogerna säger att de ändå tycker att det 
finns ganska mycket material även om det framför allt är till för de med dyslexi. Den tredje pedagogen 
säger att allt material som finns är till för de som behöver men att användandet av dessa hjälpmedel 
mycket beror på hur eleven själv tar dem till sig och vilken lärare eleven har. Hon talar även om att det 
finns vissa ”trösklar” som gör att de material som finns, inte alltid kommer till användning. Exempel 
på det är korta lånetider och teknik som strular. Datorer som hakar upp eller hänger sig kan göra att 
både lärare och elever drar sig från att använda det material som ändå finns. 

De resurser som finns på skolan, de speciallärare, de program och andra hjälpmedel som finns 
tillgängliga på alla tre skolorna, säger pedagogerna att det självklart är till för alla som har ett behov.  
 

Alla får ju hjälp i mon av, Men vi har och det jobbar ju jättemycket för att kunna hjälpa alla. Då 
är det här främst till elever med dyslexi men det är klart, det är inte så att vi har bestämt att det 
bara är de med diagnoser som får använda de. (Eva) 
 
Ja, det får de, de får ju också hjälp med speciallärare då man märker att det finns ett behov, så 
ja på så sätt får de också extra läs- och skrivstöd (Agneta) 

 
… om det är något som är självklart, att du har de här svårigheterna, så får den såklart samma 
hjälp så på så vis är det absolut inte så att vi gör någon skillnad.(Birgitta) 

 
Eva säger att hjälpmedlen främst är till för de elever med dyslexi men att det även kan användas av de 
som inte har någon diagnos. När en elev har ett identifierat problem och det finns resurser är alla tre 
eniga om att de inte gör någon skillnad på de eleverna med och utan diagnos.  

5.5 Dyslexidiagnosen ger ekonomiska 
förutsättningar 
 
En betydelsefull faktor, som pedagogerna uttalar sig om på olika sätt, är att stöd utformas beroende på 
ekonomiska förutsättningar. En av pedagogerna säger att det finns mycket material ute på marknaden, 
men inte alltid en lika passande budget. Det gör att skolan inte alltid kan köpa in det material som både 
skolan och lärarna kanske skulle vilja. Hon säger att det är synd att inte varje skola kan köpa in t.ex. 
fler datorer och att de är beroende av ekonomin. Hon säger att det visserligen finns möjlighet att 
använda sig av lånat material på bibliotek men att det många gånger är kort lånetid och ny teknik som 
varken lärare eller elever är vana vid vilket gör att det blir ett ”projekt” bara av att få tillgång till 
material. Det resulterar ofta i att både lärare och elever drar sig från att använda det material som finns 
att låna. En pedagog säger att för de elever som får diagnosen dyslexi innebär det nya möjligheter, 
eleven får då tillgång till mer kompensatoriska hjälpmedel ”som på recept”.  

… när man får en diagnos av en logoped, får eleven förskrivet sig program som kan installeras 
direkt både i datorn och nu även i telefonen (Birgitta) 

Birgitta säger att dessa elever även kan få datorer, Daisy-spelare och många andra program som ska 
utveckla skrivandet och underlätta för eleven i sitt skolarbete. En annan pedagog säger att själva 
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diagnosen då får en avgörande ekonomisk faktor. För att skolan ska kunna ansöka om mer pengar till 
resurser i form av material krävs det att eleven har dyslexi eller andra diagnostiserade diagnoser.  

Nu är det jättenoga med diagnoser när man söker pengar, för det är bland annat de 
som de går på, då räcker det inte med att bara skriva att eleven har läs- och 
skrivsvårigheter (Eva) 
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6. Resultatdiskussion 

 

6.1 Tidiga insatser 
 

I mina resultat framkom att tidiga insatser är av största vikt då en av pedagogerna beskriver att det är 
mycket viktigt att se och upptäcka de elever som har svårt med orden för att de senare inte skall 
hamna efter. Det här kan jämföras med det som William Catts och Alan Kamhi (2005) beskriver som 
”Matteuseffekten”. Pedagogen syftar då till att genom att fånga upp dessa elever tidigt kan, man 
undvika den typen av nedåtgående spiral då hon säger att annars är risken att eleven får det betydligt 
mycket tuffare framöver. Att tidiga insatser blir så viktiga visar även på att eleverna snabbt själva 
redan har börjat jämföra sig med sina kamrater vilket kan få till följd att de utvecklar dåligt 
själförtroende. Jag har tidigare beskrivit att Alfhild Tamm grundade ett viktigt pedagogiskt 
ställningstagande. Hon skrev att en tidig diagnos och en snarast möjligt inledd ändamålsenlig 
behandling är av största vikt. Det fenomen pedagogen i min intervju beskriver, skulle kunna jämföras 
med det som Alfhild Tamm beskriver som mindervärdighetskänslor, vilket Zetterqvist Nelson (2003) 
beskriver vara ett sätt som eleven gör när de kategoriserar och klassificerar sig själva och sina 
erfarenheter i förhållande till andra människor.  

En annan parallell jag kan se utifrån mitt resultat är utifrån det som pedagogen Birgitta förklarade om 
hur framför allt flickor kan under en period memorera text och ordbilder. Det är vad Høien och 
Lundberg (1999) beskriver om ordbilder. Vissa som ännu inte ”knäckt koden” kan ändå minnas vissa 
ordbilder men har inte förstått ordens uppbyggnad, så vad de gör när de läser är att de minns och 
känner igen hur ordbilden ser ut.  

 

6.2 Fördelarna med en diagnos 
 

Jag har i mitt resultat kommit fram till att de elever som blir tilldelade en diagnos i god tid, får till 
största del få fördelaktiga konsekvenser. Alla tre pedagogerna är överens om att det ger en förståelse 
och förklaring som avlastar både föräldrar och eleven själv från skuldkänslor och ett minskat 
själförtroende. Samtidigt som det öppnar nya dörrar med riktad hjälp och tillgång till kompensatoriska 
hjälpmedel. Det negativa med diagnosen handlar framför allt om omgivningens okunskap och att det 
skulle vara skamligt att ha dyslexi.  

Jag har kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna och att dyslexidiagnosen skulle vara 
stigmatiserande, inte är vanligt förekommande för dyslektiker. Ingen av pedagogerna menade att det 
skulle vara stigmatisk, däremot säger en av pedagogerna att det kunde verka som en självuppfyllande 
profetia. Jag återknyter här och jämför med vad Zetterqvist Nelson (2003) beskriver. Hon skriver att 
barn använder ordet dyslexi och läs- och skrivsvårigheter för att kategorisera och klassificera sig själv.  
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6.3 Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter 
 

Flera av pedagogerna säger att det material på skolan främst är till för de elever med dyslexi men att 
det även kan användas av dem som inte har någon diagnos. Detta för mina tankar direkt till vad som 
står i (Skolverket, 2011) om en likvärdig utbildning. Där kan man läsa att undervisningen ska anpassas 
till varje elevs behov och ta hänsyn åt olika förutsättningar. Skolan har då till uppgift att anpassa 
undervisningen för elever med svårigheter för läsning och skrivning och ta hänsyn till olika 
förutsättningar, då vissa har lättare och andra svårare att tillgodose sig text. I skollagen beskrivs att 
skolans syfte är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och eftersom mycket av en 
elevs inhämtande av kunskaper sker via text bör det alltså finnas alternativa sätt och hjälpmedel som 
kan kompensera för dem som har svårigheter med att inhämta och utveckla kunskaper enbart i form av 
traditionella läroböcker. Flera av de pedagoger jag intervjuat menar på att det finns tillgängligt men i 
första hand de med dyslexi och de som har läs- och skrivsvårigheter får använda det material eller 
hjälpmedel som finns tillgängligt på skolan. Dock var det flera av pedagogerna som menade på att 
användandet av dessa hjälpmedel inte alltid utnyttjades.  

 

 

6.4 Dyslexi som en ekonomisk förutsättning 
 

Jag har i min undersökning kommit till den slutsatsen att diagnosen dyslexi har betydelse för 
resurstilldelning. Det öppnar upp för nya möjligheter och skolan kan när de har fler elever med dyslexi 
söka om mer resursstöd. Något som blir svårt när det inte finns en dokumenterad diagnos att 
vidarebefordra.  

Sammanfattningsvis har jag i min studie kommit fram till att diagnosen dyslexi har betydelse för 
resurstilldelning samt att det även finns resurser tillgängligt för de elever som inte har diagnostiserad 
dyslexi men som ändå är i behov av extra stöd. Detta under förutsättning att det redan finns tillgängligt 
på skolan. 
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7. Metoddiskussion 

Jag valde att använda intervjun som kvalitativ metod då jag ansåg att den var den mest lämpade för att 
uppfylla studiens syfte. Mina intervjufrågor kan ses som relativt öppna och har då kunnat öppna upp 
för ett mer fritt samtal än om de hade varit skrivna i en kvalitativ enkätform. Jag uteslöt observationer 
och enkätundersökning då jag önskade får djupare och mer omfattande svar på mina frågeställningar. 
Jag valde att skicka ut mina intervjufrågor i förväg innan intervjutillfället, via mail, med anledningen 
av att ge informanterna mer betänketid. Jag ville ge dem möjlighet att verkligen tänka igenom deras 
svar och reflektera över detta ämne. Där av gav jag dem lite extra betänketid och jag förstår att en del 
av spontaniteten med detta kan gå förlorad och att svaren blivit modifierade men jag var inte direkt ute 
efter att fånge upp spontana svar utan ansåg att väl genomtänkta nog skulle gynna undersökningen 
mer. Därför anser jag att det var ett bra beslut. Något som förvånade mig var att pedagogerna var över 
lag mer samstämmiga, på flertalet av de frågor som ställdes, än vad jag hade trott. Det skulle kunna 
bero på att pedagogerna under intervjun i all välmening ville lyfta fram de positiva aspekterna och 
belysa dessa om än lite tydligare än de svårigheter som finns. Men även jag som intervjuare kan ha 
påverkat detta i mitt sätt att välja tillfälle för följdfrågor då jag anser det intressant och värdefullt att få 
reda på mer om viktiga aspekter och metoder som fungerar. Dock anser jag att det viktigaste i varje del 
av alla intervjuer har berörts för att kunna svara på min frågeställning.  

8. Förslag till fortsatt forskning  

Materialet och perspektivet i denna uppsats har främst varit på ämnet dyslexi och läs- och 
skrivproblem. Intressant för vidare forskning skulle vara att undersöka mer om hur kompensatoriska 
hjälpmedel kan användas i undervisningen av elever med dyslexi eller läs- och skrivproblem.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsmail 
 
Hej! 
 
Jag heter Caroline Westberg och studerar till lärare på Stockholms Universitet. Jag är inne 
på min fjärde termin och skriver just nu min B-uppsats, ämnet jag har valt att skriva om är 
fördelar och nackdelar med diagnostisering, då framför allt diagnosen dyslexi. Jag kommer i 
min uppsats jämföra hur olika skolor i Stockholms län arbetar med barn i behov av särskilt 
stöd och med diagnoser. 
Intervjuerna kommer att bandas för att sedan transkriberas och användas i arbetet. Studien 
följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess krav på konfidentialitet för alla 
inblandade. Namn och skola kommer inte att anges i studien och svaren kommer enbart att 
användas i forskningssyfte. 
Jag önskar att någon utav er skulle ha möjlighet att ställa upp på en intervju angående 
diagnostisering av dyslexi det skulle vara till stor glädje för mig och mitt arbete 
Intervjun kommer att pågå cirka 30 minuter och jag är tacksam för svar så snart som möjligt 
så vi kan boka in en lämplig tid. 
 
/Med vänliga hälsningar 
Caroline Westberg 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
 

1. Anser du det viktigt med diagnoser, Varför? 
 

2. Vilka fördelar finner du med en diagnos? 
 

3. Vilka nackdelar anser du en diagnostisering medför? 
 

4. Tror du synen på eleven förändras före respektive efter att en elev fått en diagnos? I så fall, på 
vilket sätt? 

 
5. Hur kan ett utredningsförlopp av dyslexi se ut? 

 
6. Vilka hjälpmedel på er skola finns tillgängliga för elever med en dyslexidiagnos?   

 
7. Har det någon betydelse om man har en diagnos när det gäller resurser? 

 
8. Vilken betydelse anser du som rektor att diagnostiseringen har för elevens framtida skolgång? 

 
9. Hur många elever har idag på er skola diagnostiserad dyslexi? 

 
10. Får alla som har diagnostiserad dyslexi extra resurser? 

 
11. Får elever som inte har diagnostiserad dyslexi men som ändå har läs och skrivsvårigheter 

något stöd? 
 

12. Anser du att alla som har diagnostiserad dyslexi får den hjälp de behöver? 


