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Abstract 
Detta examensarbete handlar om hur vi som arbetar i skolan kan möta de elever som har läs- och skrivsvårigheter 
respektive dyslexi. Jag ställer frågan vad dyslexi egentligen är och visar på olika möjligheter att definiera ordet. Jag 
jämför de två begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter med varandra. Många ger nämligen dessa ord olika 
innebörd. Andra frågor jag försöker besvara är hur dyslexi yttrar sig, och hur man kan upptäcka om en elev har 
dyslexi. Hur diagnostiseras dyslexi och vilka för- och nackdelar kan en diagnostisering medföra, är två ytterligare 
frågeställningar som är centrala i detta examensarbete. Mitt syfte är också att ge förslag på hur man kan arbeta med 
barn med dyslexi. Härmed avser jag bland annat vilka tekniska hjälpmedel som finns att tillgå, exempelvis 
datorprogram och kassettböcker. När man möter elever med dyslexi är det emellertid inte bara god tillgång till 
hjälpmedel som är önskvärt, utan det är framför allt viktigt att arbeta med elevens självkänsla.  
 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med sex speciallärare och en logoped, som arbetar med 
dyslexiutredningar. Dessutom har jag varit i kontakt med, och ställt frågor till, en läspedagog och en speciallärare, 
som arbetar med frågor som rör läs- och skrivsvårigheter. Speciallärarna är verksamma i olika åldersgrupper, på 
skolor inom skiftande upptagningsområden. De ser mest fördelar med diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter 
men pekar samtidigt på att det finns elever som inte fått diagnos, men som ändå har stora problem med att läsa och 
skriva. Oavsett om man har en diagnos eller inte, har man rätt till stöd och hjälp. Problemet är bara att det är svårare 
att ansöka om resurspengar om en diagnos saknas. Speciallärarna lyfter även fram många andra intressanta åsikter, 
och ger en rad råd och tips på hur vi lärare kan stimulera dyslektiska elevers läsande och skrivande på ett lustfyllt sätt. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om hur vi som arbetar i skolan kan möta de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter respektive dyslexi. Jag ställer frågan vad dyslexi egentligen är och visar på olika 
möjligheter att definiera ordet. Jag jämför de två begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter med 
varandra. Många ger nämligen dessa ord olika innebörd. Andra frågor jag försöker besvara är hur dyslexi 
yttrar sig, och hur man kan upptäcka om en elev har dyslexi. Hur diagnostiseras dyslexi och vilka för- och 
nackdelar kan en diagnostisering medföra är två ytterligare frågeställningar som är centrala i detta 
examensarbete. Mitt syfte är också att ge förslag på hur man kan arbeta med barn med dyslexi. Härmed 
avser jag bland annat vilka tekniska hjälpmedel som finns att tillgå, exempelvis datorprogram och 
kassettböcker. När man möter elever med dyslexi är det emellertid inte bara god tillgång till hjälpmedel 
som är önskvärt, utan det är framför allt viktigt att arbeta med elevens självkänsla.  
 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med sex speciallärare och en logoped, som arbetar med 
dyslexiutredningar. Dessutom har jag varit i kontakt med, och ställt frågor till, en läspedagog och en 
speciallärare, som arbetar med frågor som rör läs- och skrivsvårigheter. Speciallärarna är verksamma i 
olika åldersgrupper, på skolor inom skiftande upptagningsområden. De ser mest fördelar med 
diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter men pekar samtidigt på att det finns elever som inte fått 
diagnos, men som ändå har stora problem med att läsa och skriva. Oavsett om man har en diagnos eller 
inte, har man rätt till stöd och hjälp. Problemet är bara att det är svårare att ansöka om resurspengar om en 
diagnos saknas. Speciallärarna lyfter även fram många andra intressanta åsikter, och ger en rad råd och 
tips på hur vi lärare kan stimulera dyslektiska elevers läsande och skrivande på ett lustfyllt sätt. 
 



Förord 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Josefin Brüde Sundin, för all hjälp med 
utförandet av detta examensarbete. Utan dina insatser hade detta arbete aldrig skrivits. 
Hjärtligt tack också till de personer som ingått i min intervjustudie. Utan er hade detta 
examensarbete inte varit vad det nu är. Ni har berikat min rapport med era intressanta åsikter 
och synpunkter. Sist men inte minst, tack min kära familj för den uppmuntran och det stöd ni 
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1. Inledning / bakgrund 
 
Jag har valt att fördjupa mig inom ämnet dyslexi eftersom det är ett begrepp som ofta hörs 
nämnas i skolsammanhang. Trots att dyslexi är ett ofta återkommande ord råder det dock 
många oklarheter kring vad som egentligen avses med detta.  
 
Jag utbildar mig till lärare i bland annat svenska och en inte oväsentlig del av svenskämnet 
består i att skriva och läsa. I ett tidigt skede av lärarutbildningen fattade jag intresse för 
ämnesområdet läs- och skrivsvårigheter. Jag mötte en elev med diagnosen dyslexi under min 
första praktikperiod, och märkte att hans funktionshinder gav följden att han inte alls tyckte 
om att uttrycka sig i skrift. Tankar om hur man ska gå till väga för att möta elever som är i 
liknande situation som honom, har sedan dess växt fram hos mig och resulterar nu i ett 
examensarbete.  
 
Jag vill genom denna uppsats fördjupa mina kunskaper inom ämnet dyslexi för att tillägna 
mig en större handlingsberedskap då jag, förr eller senare, möter elever med dyslexi/specifika 
läs- och skrivsvårigheter. Jag riktar mig till andra lärare, övrig skolpersonal och de personer 
som vill ha en inblick i vad dyslexi är och som vill få förslag på hur man kan arbeta med 
dyslektiska elever.  
 

1.2 Syfte / frågeställningar 
 
I min uppsats vill jag lyfta fram olika definitionsmöjligheter och beskriva synen på specifika 
läs- och skrivsvårigheter ur ett såväl historiskt som nutida perspektiv. Det är intressant att i 
detta sammanhang spegla något av den dyslexidebatt som förts i Sverige under nittiotalet och 
som i huvudsak företräds av två grupperingar: den neuropsykologiska respektive den 
reformpedagogiska. Vari ligger de åsiktsmässiga skillnaderna mellan dessa båda 
grupperingar? Hur kan den definition man gör av ämnet dyslexi påverka de åtgärder som sätts 
in?  
 
En mycket angelägen fråga är: Hur ska jag som lärare ska gå till väga om jag misstänker att 
en elev har specifika läs- och skrivsvårigheter? Jag resonerar också kring hur man avgör vilka 
åtgärder som kan vara lämpliga för att hjälpa eleven i fråga. En diskussion förs även kring 
olika metoder och pedagogiska strategier, som kan vara lämpliga då man arbetar med barn 
med dyslexi. De fyra frågeställningar som kan sägas sammanfatta inriktningen på min studie, 
lyder: 
 
      - Vad är dyslexi?  

- Hur upptäcks och diagnostiseras dyslexi? 
- Vilka för- och nackdelar kan en diagnostisering medföra? 
- Hur kan man arbeta med barn med dyslexi? 
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1.3 Centrala begrepp 
 
Centrala begrepp i framställningen är: dyslexi samt specifika läs- och skrivsvårigheter, som i 
denna uppsats används synonymt med varandra och betecknar långvariga och svårartade läs- 
och skrivsvårigheter. Termen läs- och skrivsvårigheter däremot, innefattar även tillfälliga 
svårigheter som kan ha uppkommit av olika orsaker, exempelvis en hjärnblödning (Stadler, 
1994).  
 
Begreppet ordblindhet, som idag upplevs missvisande eftersom det leder tankarna till någon 
form av synnedsättning, myntades av en tysk läkare vid namn A. Kussmaul år 1877 (Stadler, 
1994). Ordblindhet har, även om det allt mer sällan används, samma innebörd som dyslexi 
eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Det råder inom forskarvärlden en viss oenighet om 
hur begreppen dyslexi respektive läs- och skrivsvårigheter skall definieras. Denna 
”begreppsförvirring” kan du läsa vidare om i definitionsavsnittet (2.3) i kapitlet Teoretisk 
referensram och tidigare forskning. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning  

2.1 En historisk tillbakablick 
 
Läsforskarna Torleiv Høyen & Ingvar Lundberg (2001) skriver att det var en tysk ögonläkare 
som år 1887 först använde ordet dyslexi, vilket är grekiska och betyder svårighet med ord. 
Han använde dock ordet för att beskriva lässvårigheter hos vuxna patienter med hjärnskador. 
Den engelske skolläkaren W. Pringle Morgan of Seaford blev den förste som beskrev dyslexi 
hos barn och det gjorde han i en avhandling år 1896. Han kallade dock inte lässvårigheterna 
för dyslexi utan i stället använde han termen wordblindness. 
 
T. R. Miles, före detta  professor i psykologi vid universitetet i Wales och Elaine Miles, som 
har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med dyslektiker, berättar att det var i början 1800-
talet, som upptäckten gjordes att en skada i hjärnan ibland kan resultera i att personen i fråga 
får en bristande förmåga att förstå och producera tal. Denna skada kom att kallas afasi.1896 
lanserade sedan doktor W. Pringle Morgan of  Seaford, som vid den tiden var en vanlig 
praktiserande läkare, en totalt ny fråga. Han hade undersökt en fjortonårig pojke vid namn 
Percy och kommit fram till att denne var en intelligent pojke som till exempel var kvick i spel. 
På intet sätt var han senare utvecklad än sina jämnåriga kamrater. Percy hade emellertid ett 
stort problem, nämligen sin oförmåga att lära sig läsa och skriva. Han verkade omöjligt kunna 
lära sig alfabetets bokstäver och kunde inte höra någon skillnad mellan de olika ljuden. Han 
kunde endast med svårighet stava ord innehållande en stavelse. Sitt eget namn skrev han 
Percy och han upptäckte inte att det var felstavat förrän någon påpekat det flera gånger för 
honom. Percy var engelskspråkig och W. Pringle Morgan exemplifierar hans svårigheter med 
några ord som han inte kunde stava: subject blev soojock och seashore blev seasow etc. 
Percys lärare menade dock att han skulle ha varit den smartaste pojken i skolan om alla 
instruktioner varit helt muntliga (Miles & Miles, 1996).  
 
Dr. Morgan ansåg att Percy led av den funktionsnedsättning som den tyske läkaren A. 
Kussmaul år 1877 låtit kalla ordblindhet. Under de närmsta två decennierna efter det att 
rapporten om Percy publicerats, blev begreppet ”cogential word blindness” återkommande 
inom medicinsk litteratur. Detta skedde som ett resultat av att en ögonläkare från Glasgow, 
James Hinshelwood, började belysa frågan. Han undersökte synen hos patienter som led av 
ordblindhet och bland en av de saker han observerade var de sociala problem som kan bli 
följden av specifika läs- och skrivsvårigheter (Miles & Miles, 1996).  
 
Den amerikanske forskaren Samuel Orton (1937 i Stadler, 1994)  hörde till dem som 
reagerade negativt på Kussmauls term ordblindhet. Orton fokuserade i sin forskning bland 
annat på ett fenomen som han lagt märke till hos personer med specifika läs- och 
skrivsvårigheter, nämligen tendensen att vända på bokstävernas inbördes ordning inuti ord. 
Denna tendens hade han uppmärksammat i såväl tal som skrift. Orton föreslog därför termen 
strephosymbolia1 som en mer rättvisande term än ordblindhet (Miles & Miles, 1996). Hans 
förslag fick dock ingen genomslagskraft utan istället blev dyslexi  den vedertagna 
internationella termen för det fenomen som Orton kartlade: tendensen att blanda ihop 
bokstäver med varandra och svårigheten att se bokstävernas ordningsföljd inuti ord.  

                                                 
1 Strephosymbolia betyder sammanblandning av symboler 



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 
5 

 
Samuel Orton är för övrigt ett stort namn inom dyslexins område (Høien & Lundberg, 2001). 
På 1920-talet lade han fram en teori som skulle kartlägga uppkomsten av specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt honom kunde svårigheterna bero på att synintryck från skrift lagras i 
dels den vänstra hjärnhalvan (som oftast är den dominerande) och  dels i den högra 
hjärnhalvan. I den icke- dominernade hjärnhalvan lagras skriften som spegelbilder. Eftersom 
den ena hjärnhalvan inte har en klar dominans över den andra, innebär det att bokstäver kan 
bli spegelvända då man läser. Hos en person som inte har dyslexi är däremot inte 
hjärndominansen oklar och därmed uppstår inte detta problem. Høyen & Lundberg (2001) 
konstaterar dock att Ortons teori inte visade sig stämma men påpekar samtidigt, att många av 
hans observationer varit viktiga för dyslexiforskningen. 
 
Efter Ortons död 1948 bildades The Orton Society, som senare bytte namn till The Orton 
Dyslexia Society. Målet för denna organisation är att främja dyslexiforskningen. Hit kan 
dyslektiker i förväg donera sina hjärnor för neurologiska undersökningar då de är avlidna 
(Stadler, 1994). 
 
I en artikel i Dagens Nyheter skriver journalisten Peter Sandberg (2001) att Ingvar Lundberg, 
professor i psykologi vid Göteborgs universitet, sedan 1970-talet  stått i centrum för den 
svenska dyslexiforskningen. I samma tidningsintervju berättar Lundberg om hur han på 70-
talet tog initiativet till att genomföra stora undersökningar av skolårgångar och deras 
läsfärdigheter. På den tiden var dyslexi ett kontroversiellt begrepp och det ifrågasattes om det 
helt enkelt existerade. 
 

2.2. Uppfattningar om dyslexi idag 
 
Dyslexi är ett omstritt begrepp såväl i Sverige som internationellt. I vårt land har det sedan 
1980-talet och fram till idag förts en intensiv debatt om olika tolkningsmodeller och om vilka 
åtgärder som är lämpliga att sätta in mot olika typer av läs- och skrivsvårigheter (Läs- och 
skrivkommittén, 1997). 
 
Sigrid Madison (1992), som arbetar med vidareutbildning av lärare inom ämnet dyslexi, 
konstaterar att likväl som det finns personer som saknar bollsinne eller är omusikaliska, så 
finns det de som saknar vad hon kallar ordsinne. Hon understryker att dyslexi inte är en 
sjukdom eller en defekt utan istället ”varianter i hjärnkonstruktionen” (Madison, 1992, sid. 
17). Hon framhåller att det finns och har funnits, många framstående dyslektiker. Hon nämner 
Tom Cruise, H C Andersen och Albert Einstein som exempel.  
 
Gemensamt för personer som har dyslexi, är svårigheter med att läsa och skriva. Ester Stadler 
(1994) som arbetat med dyslektiker både som lågstadielärare och som speciallärare, förklarar 
att dyslexi inte är något ”absolut begrepp” som tydligt kan avgränsas. Hennes beskrivning 
lyder: 

 
Dyslexi kan karaktäriseras som ett syndrom, en kombination av flera olika symtom som vanligen 
uppträder tillsammans utan att det behöver vara samma orsak och samma kombination (Stadler, 1994, 
sid.12). 

 
Stadler skriver vidare att det finns goda skäl att anta att dyslektikers svårigheter är 
förorsakade av vissa förhållanden i hjärnans sätt att behandla språkliga processer och att det 
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ofta finns ärftlighet med i bilden. Dyslektiker är emellertid inte någon homogen grupp utan 
det råder stora variationer i deras förmåga att läsa och skriva, konstaterar Ingvar Lundberg 
och Torleiv Høien (2001). Det är egentligen inte märkligt att det pågår en diskussion, både 
om vilka orsakerna till dyslexi är och om vilka pedagogiska metoder som är att föredra då 
man arbetar med dyslektiker.  

Den neuropsykologiska ståndpunkten 
 
I Läs- och skrivkommitténs slutbetänkande (1997) hänvisar man till den norske sociologen 
Per Solvangs beskrivning av den svenska dyslexidebatten. Solvang menar att det i Sverige 
finns två åsiktsgrupperingar, nämligen den neuropsykologiska respektive den 
reformpedagogiska. Den neuropsykologiska gruppen företräder ståndpunkten att dyslexi har 
en biologisk orsak.  
 
En dyslektisk person har svårt för att utveckla en förmåga att snabbt och automatiskt känna 
igen de skrivna orden (Lundberg, 1995). Anledningen till det är att en dyslektiker upplever 
översättningen av bokstäver till ljud, mycket energikrävande. Man säger att personen i fråga 
har svårigheter med avkodningen.2 En viktig orsak till avkodningsproblemen är en bristande 
fonologisk förmåga, med andra ord en bristande förmåga att uppmärksamma och använda 
språkets ljudmässiga byggstenar: fonemen. Bakgrunden till dessa problem kan enligt 
Lundberg (1995) ses som ett invecklat samspel mellan genetiska faktorer och miljöpåverkan. 
Detta samspel inträder redan i fosterstadiet då nervsystemet håller på och utvecklas. Lundberg 
drar slutsatsen att dyslexi innebär en svaghet i det språkliga systemet, särskilt i fonologin. 
Denna svaghet har sannolikt en biologisk, ärftlig bas (Lundberg, 1995). Lundbergs teorier kan 
sägas ge stöd åt den neurospykologiska ståndpunkten som Solvang (Läs- och skrivkommittén, 
1997) beskrivit. Lundberg väljer nämligen att beskriva dyslexi som biologiskt betingat, vilket 
man också gör inom den neurospykologiska falangen.  
 
Många undersökningar pekar på att det är fler pojkar än flickor som drabbas av dyslexi. 
Varför det är så vet man inte med säkerhet. Ingvar Lundberg (1995) skriver att det bevisats att 
pojkar av någon anledning är mer sårbara än flickor under såväl fostertiden som under 
födelsen och uppväxten. Detta bevisas bland annat av högre fosterdödlighet bland pojkar. 
Skador som cerebral pares, blindhet och dövhet, är vanligare hos pojkar än hos flickor. 
Lundberg drar slutsatsen att det kanske till och med är så att mannens protoplasma3 är svagare 
och mer sårbar än kvinnans. Om man utgår från att dyslexi är biologiskt betingat, skulle 
denna sårbarhet kunna förklara varför fler pojkar än flickor får dyslexi. Att pojkar är lite 
sämre på att läsa än flickor i tidiga skolår, har att göra med att de ligger efter flickorna i den 
biologiska utvecklingen. Det behöver däremot inte nödvändigtvis vara ett tecken på dyslexi 
(Jacobson, 1995). 
  
En annan teori till varför  det finns fler manliga dyslektiker är att pojkar i större utsträckning 
än flickor externialiserar sina problem; de visar mer öppet om de har svårigheter och bidrar på 
så vis till statistiken (Ogden, 1995). Enligt denna tolkning har inte pojkar större benägenhet 
att utveckla dyslexi än vad flickor har. 
 

                                                 
2 Avkodning  är det ord som används för att beteckna utläsandet av bokstäverna, själva översättningen av 
bokstäver till ljud (Lundberg, 1993) 
3 Protoplasma eller cytoplasma är den geléartade substans som omger kärnan i en cell (Bonniers lilla 
uppslagsbok, 1998). 
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Inom konstnärliga och kreativa yrken är ofta dyslektiker överrepresenterade. Forskarna 
Geschwind och Galaburda har försökt att förklara varför det förhåller sig så (Jørgensen, 
1999). Enligt deras hypotes utsätts dyslektiker för en högre koncentration av det manliga 
könshormonet testesteron under första halvan av graviditeten. Detta bidrar till att utvecklingen 
av vänster hjärnhalva, där språkcentrum ligger, försenas. Förseningen kompenseras dock 
kraftigt i höger hjärnhalva som brukar sägas stå för helhetsskapande och konstnärlighet.  
 
Rent pedagogiskt ser man inom den neuropsykologiska falangen, en fonemorienterad4 
ljudmetod som den bästa inlärningsstilen. En sådan fonemorienterad inlärningsstil utgör 
Ljudmetoden, som är den vanligaste läsinlärningsmetoden i Sverige. Med utgångspunkt i 
denna lär man sig först vokalerna eftersom de kan hållas ”ljudande”. Därefter lärs l, s, m, n, f, 
v, r, som kallas ”hålljud” in och sedan kommer j och h. Mot slutet lär sig eleverna stötljuden 
b, p, d, t, g, och k. Sist av allt lär man sig de ovanligare bokstäverna c, x, q, och z, i 
anknytning till ord där de förekommer (Stadler, 1994). Ljudmetodens styrka ligger, enligt 
Stadler, däri att den brukar resultera i att eleven blir säker på avkodning och rättstavning. 
Anne-Lise Rygvold (1995), påpekar att metoden passar bra för språk där orden stavas så som 
de låter. Stadler skriver vidare att kritiker till Ljudmetoden pekat på att den bara tillvaratar det 
tekniska aspekterna i läsinlärningen och att den inte bygger på läsförståelse.  

Wittingmetoden 
 
Maja Witting är metodiklektorn som utvecklade en egen läsinlärningsmetod med klassisk 
ljudmetod som bas. Den kallas Wittingmetoden eller Psykolingvistisk metod och bygger på 
teknisk lästräning. Först lärs de långa vokalerna med ordningsföljden a, i, o, e, ö, å, y, ä, u, in 
och därefter kommer konsonanterna l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h. När eleven kommit så 
långt börjar man ljuda samman ord bestående av dessa bokstäver. Ord som al, el, ol ljudas. 
Alla ord behöver inte var ”riktiga” utan nonsensord som ”ol” förekommer. All energi läggs 
nämligen på avkodningen och först när den fungerar väl, riktas elevens uppmärksamhet mot 
innehållet (Witting, 2001; Rygvold, 1995).  
 
En viktig skillnad i jämförelse med Ljudmetoden, är att Witting arbetar helt utan läsebok. Då 
hon arbetade fram sin metod gjorde hon det bland annat med utgångspunkt i att hennes elever 
hade visat sig ha svårigheter med läsförståelsen. Hon såg en förklaring till detta i att det fanns 
ord i läseböckerna som saknade motsvarighet i elevernas erfarenhet, till exempel os, lo, ös. 
Wittings avsikt med den psykolingvistiska metoden är att eleven ska få använda sina egna 
erfarenheter och associera i olika riktningar. Hennes metod bygger dels på kreativitet, dels på 
färdighetsträning. Det sistnämnda tar sig i uttryck i överinlärning av avkodningen.  
 
En viktig beståndsdel i Wittingmetoden utgör det hon kallar Ominlärning,  vilken är särskilt 
anpassad till elever med läs- och skrivsvårigheter (Witting, 2001). Det som är utgångspunkt 
för denna metod är den nivå på vilken eleven befinner sig. Genom ett analyssamtal, där eleven 
medverkar som en jämbördig part, tar man reda på var elevens språkliga brister ligger. 
Witting (2001) har lagt märke till att de flesta elever har svårt med symbolfunktionen och hon 
menar då relationen mellan bokstav och ljud. Hos en god läsare är symbolfunktionen 
automatiserad; läsaren behöver inte stanna upp då han/hon läser en text för att fundera på hur 

                                                 
4 Fonem är detsamma som språkets minsta betydelseskiljande del, själva talljuden. Exempel på fonem är 
bokstaven b i bil eller p i pil. Genom att fonemet byts ut blir betydelsen av ordet en annan. Fonemorienterade 
ljudmetoder bygger på ljudning av orden vid läsning (Lundberg, 1995). 
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de olika bokstäverna ”låter”. Enligt Wittings teori måste eleven först ha symbolfunktionen 
klar för sig, därefter kan man börja arbeta med själva läsförståelsen. 

Den reformpedagogiska ståndpunkten 
 
Den reformpedagogiska ståndpunkten företräds, enligt Solvang, av personer som lyfter fram 
sociala omständigheter som orsaker till språkliga problem. En bristfällig social och kulturell 
miljö kan enligt dem framkalla såväl lindriga som allvarliga arter av läs- och skrivsvårigheter. 
De är kritiska till användandet av diagnoser inom specialpedagogiken. Diagnoser kan bara 
skada dessa barn menar man. I en artikel i Dagens Nyheter konstateras det att 
reformpedagogerna anser att barn med dyslexi behöver stöd i skolarbetet, men inte en stämpel 
som pekar ut dem (Sjökvist, 1998). 
 
Rent pedagogiskt anser man inom denna åsiktsfalang, att en innehållsorienterad 
helordsinlärning  är att föredra framför ljudning (Läs- och skrivkommittén, 1997).  
En läsinlärningsmetod som är baserad på helordsinlärning är bland annat Ordbildmetoden, 
som utgår från att se ordet som en bild. Denna metod har ofta använts och används 
fortfarande, som ett komplement till Ljudmetoden. Den har visat sig vara fördelaktig då det 
gäller att lära sig ord som inte stavas som de låter (Rygvold, 1995). Stadler (1994) skriver att 
det är den metod man bör välja om man ska lära mycket små barn att läsa. Barnet får till 
exempel se bilden av en katt och under bilden står ordet katt. Barnet memorerar bilden och 
ordets utseende. Stadler pekar dock på att lästerapeuter har kritiserat metoden eftersom de 
ansett att dyslektiska barn behöver lära sig läsa med hjälp av en ljudmetod. De klarar inte 
själva av att knäcka den alfabetiska koden. 
 
En annan metod är Helhetsläsning och den innebär att man utgår från en hel text. Eleverna 
läser en hel text och får under tiden så mycket hjälp som möjligt. Exempel på sådan hjälp är 
samtal om innehållet eller om illustrationerna. Man kan även använda sig av ljudband där 
texten finns inläst. Då eleverna blivit mer bekanta med texten, minskar hjälpen och 
läsfärdigheten ökar genom träning av olika delfunktioner som helordsläsning. Eleverna kan 
också arbeta med texten utifrån diktamen av satser. Målet är att eleven ska kunna läsa hela 
texten utan hjälp (Rygvold, 1995). 
 
LTG, Läsning på talets grund, är en metod som bygger på att eleven själv ska skapa en text 
utifrån intressen och erfarenheter. Eleven säger hur texten ska lyda och läraren skriver ner 
den. Man arbetar sedan med texten utifrån både Ljudmetoden och Ordbildmetoden. LTG har 
visat sig vara lämplig för ungdomar med läs- och skrivsvårigheter (Rygvold, 1995). 
 
Den norske sociologen konstaterar att det även i Norge och Danmark finns representanter från 
såväl den neuropsykologiska som den reformpedagogiska grupperingen, men att det i Sverige 
alltsedan 1980-talet och fram till idag, blivit en tydligare kontrovers mellan dessa två. 
Solvang hävdar att det är de neuropsykologiska teorierna som vinner terräng på bekostnad av 
de reformpedagogiska (Läs- och skrivkommittén, 1997). 

Sammanfattning av de två ståndpunkterna 
 
Den stora skillnaden mellan de neuropsykologiska och den reformpedagogiska 
ståndpunkterna, är uppfattningen om vad orsakerna till dyslexi är. Reformpedagoger anser att 
funktionshindret är orsakat av miljön och att det går att avhjälpa med bättre pedagogik. De 
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anser att barn och ungdomar inte mår bra av att få en diagnos. Den neuropsykologiska 
grupperingen hänvisar till att genetisk och neuropsykologisk forskning visar att dyslektiker 
har ett annorlunda mönster i hjärnans aktivitet när de läser och skriver. Gruppen menar därför 
att det är viktigt att så snart som möjligt diagnostisera ett barns eventuella dyslexi så att ett 
individuellt stödprogram kan upprättas.   
 

2.3 Definitionsförslag 
 
Definitionerna av dyslexi är många. I tjugosex år, från 1968  till 1994, var den definition som 
ingår i världshälsoorganisationen WHO:s diagnosmanual ICD-10, och som formulerats av 
World Federation of Neurology, allmänt gällande. Den lyder som följer:  

 
A disorder manifested by difficulty learning to read, despite conventional instruction, adequate 
intelligence and sociocultural oppertunity. It is dependant upon fundamental cognetive disabilities which 
are frequently of constitutional origin (Lundberg, 1995, sid. 33). 

  
Definitionen pekar på att svårigheten att lära sig läsa inte är resultatet av bristfälliga 
instruktioner eller av en bristande intelligens. Svårigheten kan inte heller sägas bero på 
sociokulturella missförhållanden. Det som istället ligger till grund för dyslexi är kognitiva, 
medfödda svagheter (Jørgensen, 1999). 
 
Ingvar Lundberg (1995) konstaterar att termen dyslexi är ganska dåligt identifierad men pekar 
på att det finns fler begrepp av social, medicinsk eller samhällelig betydelse som är svåra att 
precisera. Som exempel nämner han fetma, alkoholism och dålig arbetsmiljö. 
Gränsdragningarna är även här mycket diffusa. På grund av en del definitionsproblem anser 
Lundberg det vara särskilt viktigt att forskningen fortskrider så att ett  funktionshinder som 
dyslexi tydligare kan förklaras och förstås. 

Definitioner 
 
Som en replik till den definition som Världsfederationen för neurologi lät formulera 1968, 
hävdar Lundberg (1995) att denna definition handlar mycket om vad dyslexi inte är. Han 
påpekar att det finns dyslektiska personer som är underbegåvade, har haft dålig undervisning 
eller svåra  sociokulturella villkor. Dessa personer är inte inbegripna i 1968 års definition och 
kan enligt denna inte ha dyslexi. Dessutom nämner Världsfederationen för neurologi 
ingenting om svårigheter att lära sig skriva, utan koncentrerar sig helt på läsproblem som ett 
symtom av dyslexi. I Läs- och skrivkommitténs slutbetänkande (1997) lyfter man också upp 
det faktum att dyslexi i definitionen från 1968 förklaras som en kognitiv svårighet som inte 
kan förklaras med brister i intelligensen. Detta kan resultera i att samhällets stödinsatser för 
personer med specifika läs- och skrivsvårigheter i första hand gynnar personer med normal 
eller hög intelligens. I läs- och skrivkommitténs utlåtande belyses därför Mats Myrbergs 
definition som en möjlighet att komma runt problemet med intelligensfrågan: 
 

Dyslexi framträder som primära problem med ordavkodning som har sin grund i bristande fonologisk 
förmåga. (Läs- och skrivkommittén, 1997)  
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I den undersökning av dyslexi som Høien & Lundberg genomförde 1992, gav de sitt förslag 
på definition av begreppet, nämligen:   

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand till känna som svårigheter att uppnå 
automatisk ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den 
dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, och man kan anta en genetisk disposition i botten. 
Utmärkande för dyslexi är att problemen är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i 
läsning, hänger problemen med stavning envist med. (Lundberg, 1995, sid. 37) 

 
Ingvar Lundberg slår fast att denna definition inkluderar dyslektiker på alla intelligensnivåer 
och i alla samhällsskikt. Personer med emotionella eller sensoriska funktionshinder kan enligt 
definitionen också ha dyslexi. Exempel på sensoriska funktionshinder är till exempel syn- 
eller hörselnedsättningar.  
 
Det finns även forskare, debattörer och andra som motsätter sig att man skiljer ut dyslexi från 
andra läs- och skrivsvårigheter. Handikapporganisationen Förbundet Funktionshindrade Med 
Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) har valt att inte göra det (Läs- och skrivkommittén, 1997).  
Enligt FMLS är dyslexi och läs- och skrivsvårigheter samma sak och de har valt att definiera 
det som en funktionsnedsättning och ett handikapp. Handikapporganisationen utgår i sin 
definition från FN:s standardregler. Där beskrivs begreppet funktionsnedsättningar som en 
övergripande term för ett stort antal funktionshinder, som finns bland många grupper av 
människor runtom i världen. En funktionsnedsättning är resultatet av en fysisk eller 
intellektuell skada eller sjukdom och kan vara övergående eller bestående. 1993 klargjorde 
FN begreppet handikapp genom konstatera att det är i mötet mellan personer med 
funktionsnedsättningar och omgivningen, som handikappet uppstår. Med denna princip som 
måttstock blir kontentan av FMLS definition av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att det är 
först i mötet med en omgivning som kräver alltför stora skriftspråkliga åstadkommanden, som 
dyslexi kan sägas bli ett handikapp (Läs- och skrivkommittén, 1997).  

Den senaste officiella definitionen av dyslexi 
 
1994 antog National Institutes of Health i USA en definition som skilde sig från den som 
1968 lanserades av Världsfederationen för neurologi. Definitionen från 1994 stämmer mer 
överens med Høien & Lundbergs teorier. Den accepterades av Orton Dyslexia Society som är 
en av världens största och viktigaste dyslexiorganisationer (Lundberg, 1995).  
 
I definitionen fastslås: 
 

Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific laguage-based disorder of 
constitutional  origin characterized by difficulties in single word decoding, usually reflecting insufficient 
phonological processing disabilities. (Lundberg, 1995, sid. 38) 

 
Här ovan beskrivs dyslexi som en av åtskilliga inlärningssvårigheter. Det är medfött och yttrar 
sig genom att personen i fråga har svårt att avkoda enskilda ord. Orsaken till svårigheten med 
avkodningen är en bristande fonologisk förmåga, det vill säga bristande förmåga att koppla 
ihop rätt bokstav med rätt ljud. Denna nya definition bygger inte på skillnaden mellan 
läsförmåga och intelligens; den hävdar inte att dyslexi enbart uppträder hos personer med 
normal eller hög intelligens.  
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Lundberg (2001) anser att en viktig anledning till att 1968 års definition baserades på 
nivåskillnaden mellan intelligens och läsförmåga, var att man i undersökningar funnit så 
många begåvade människor med medelmåttig eller hög intelligens, som var dyslektiker. Man 
drog därför slutsatsen att personer som har hög eller medelmåttig intelligens och som 
samtidigt har stora problem med att läsa och skriva, måste ha en speciell form av dyslexi. 
Numera anses det istället att dyslexi drabbar personer på alla olika intelligensnivåer men att 
det blir mest märkbart då det är personer med hög intelligens som har specifika läs- och 
skrivsvårigheter (Stadler, 1994). 

Fortsatt forskning ger nya definitionsmöjligheter 
 
Lundberg (1995) förklarar att alla definitioner är preliminära och att de måste modifieras allt 
eftersom forskningen går framåt. Det pågår till exempel försök runtom i världen att försöka 
ringa in den eller de gener som kan ge upphov till dyslexi. I en studie från 1994 (Cardon 1994 
i Lundberg, 1995) ringades en gen i kromosom 6 in. Lundberg konstaterar dock i en intervju 
med journalisten Peter Sandberg, i Dagens Nyheter (2001), att det finns troliga faktorer på 
flera andra kromosomer, och att beskriva deras samverkan är en avancerad procedur. 
 
Genforskningen syftar till att ta reda på om dyslexi kan vara genetiskt. Om dyslexi innebar 
avvikelser i arvsmassan som man kunde härleda till vissa bestämda gener, skulle det vara 
möjligt att genom ett blodprov ta reda på om en person har en dyslektisk disposition. Men 
bara för att man har en dyslektisk disposition är det inte säkert att man utvecklar dyslektiska 
symtom. Många personer bär på anlag för vissa sjukdomar men utvecklar dem aldrig. 
Lundberg (1995) gör en jämförelse med sjukdomen tuberkulos och pekar på att det är så få 
personer som utvecklar den idag, trots att många bär på anlag för den. Smittämnet för 
tuberkulos är emellertid nästan helt utrotat i vårt samhälle. Lundberg spekulerar i om 
pedagogisk utveckling och tekniska hjälpmedel på motsvarande sätt inte skulle kunna 
minimera antal fall av dyslexi? 

Sammanfattning 
 
Den första officiella definitionen av dyslexi formulerades av World Federation of Neurology  
1968 och den byggde på diskrepansen, nivåskillnaden, mellan intelligens och läsförmåga. 
Kritiker har menat att personer med intelligensnedsättningar enligt definitionen inte kan ha 
dyslexi. Detta kan i sin tur resultera i att extra stödresurser bara sätts in då det är personer med 
hög intelligens som har specifika läs- och skrivsvårigheter. 1992 föreslog Høien och 
Lundberg en ny definition som inte vidrörde intellektuella eller sociala förhållanden. 
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter väljer att inte särskilja dyslexi 
och läs- och skrivsvårigheter. De vill definiera bådadera som en funktionsnedsättning eller ett 
handikapp. 
1994 formulerade national Institutes of  Health i USA en definition som sedan dess varit den 
officiella. Här beskrivs dyslexi som en av flera inlärningssvårigheter.  
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2.4 Hur yttrar sig dyslexi? 

2.4.1 Lässvårigheter 
 
Det grundläggande problemet för dyslektiker är enligt Lundberg (1995; 2001) svårigheten 
med avkodning av ord. En bristfällig läsförståelse ses av Lundberg som ett följdproblem av 
denna svårighet. Det går i vissa fall så långsamt att avkoda orden att då personen i fråga 
kommit till slutet av ett textavsnitt, kan han/hon inte längre minnas innehållet. All energi har 
istället satsats på att utläsa vad som står. Avkodningen är inte automatiserad, vilket gör 
läsningen oerhört krävande (Stadler, 1994). Om någon läser ett textavsnitt högt för den 
dyslektiske eleven är det dock oftast inga svårigheter att förstå innehållet. 
 
Hos en person med dyslexi är det mycket svårt att känna igen och särskilja alfabetets 
bokstäver. Personen i fråga känner därför ofta inte automatiskt igen de skrivna orden. 
Lundberg (2001) hävdar att vissa fonem är särskilt svåra att lära sig eftersom de är snabba och 
explosiva och nästan omöjliga att separera från ljud som ligger intill. Till dessa svåra fonem 
räknar han till exempel h, p, d, g och k. Han menar att det kanske inte är så svårt att höra 
skillnaden mellan pil och bil men däremot kan en elev med läsproblem ha svårt att förstå att 
bil, båt, bok och buss börjar på samma sätt, eftersom de låter olika då man ljudar dem. Till 
skillnad från b  är konsonanter och vokaler som man kan dra ut på lättare att lära sig, till 
exempel r, l, s, m, n och v. Det är också lättare att höra skillnad på ljud i början av än inuti, 
ord. Även de bokstäver som man kan dra ut på (ljuda) kan vara svåra att hålla reda på, 
konstaterar Lundberg (2001). [o] kan exempelvis representera flera olika fonem, låta på olika 
sätt, exempel på det utgör orden bok, kort, sova. Här uttalas o på tre olika vis. 
 
Stadler (1994) skriver att om ordavkodningen ska effektiviseras krävs mycket övning i att läsa 
och att personen aktivt får arbeta med skrivna ord. För en person med avkodningsproblem kan 
emellertid läsning bli ett ”nödvändigt ont”, som framkallar allt annat än lust och glädje. Om 
en elev med specifika läs- och skrivsvårigheter dessutom inte får stöd och förståelse från 
omgivningen, löper hon/han risken att drabbas av följdproblem som skräck för högläsning 
och redovisningar samt minskad lust att skriva. Detta kan i sin tur ge sämre skolbetyg, vilket 
påverkar självkänslan negativt.  
 
Dyslektikers språkliga svagheter visar sig som sagt särskilt i en bristande förmåga att uppfatta 
fonemen, som språket är uppbyggt av, och därmed en svårighet att särskilja fonemen från 
varandra (Lundberg, 1995). Det är likaså problematiskt att uppfatta fonemens inbördes 
ordning inuti ord och att rätt uppfatta ordningsföljden av  bokstäverna inuti ord. Det blir 
särskilt mödosamt att följa snabba informationsflöden, varför det kan vara krångligt att hinna 
med att läsa textremsan i teveprogram. Långsammare informationsflöden upplevs inte alls 
lika arbetsamma eftersom personen i fråga får mer tid på sig för avkodning (Euler, 1995). 
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Vanliga symtom vid läsning 
 
Här nedan presenterar jag några företeelser som brukar vara kännetecknande då personer med 
dyslexi läser. Det bör påpekas att en del dyslektiker upplever skrivandet mer arbetsamt än 
läsningen och tvärtom. De språkliga svårigheterna tar sig olika uttryck och de förändras med 
tiden. Även om specifika läs- och skrivsvårigheter är bestående, så kan de olika läs- och skriv 
problemen minska med hjälp av rätt träning. Kännetecken på dyslexi vid läsning är ofta att 
man: 
 

• Läser långsamt 
• Läser trevande eller hackigt 
• Läser alltför fort och gissar 
• Har svårt att förstå vad man läser, men inte om samma text blir uppläst 
• Uttalar vissa ord fel och artikulerar dåligt  
• Stannar upp och läser om 
• Utelämnar eller läser fel på småord, till exempel den-de, han-hon. Utelämnar eller 

läser fel på ändelser 
• Gör tillägg, till exempel helt-helst, igen-ingen, bagaren-bargaren 
• Kastar om bokstäver, till exempel bar-bra, börd-bröd 
• Vänder hela ord, exempelvis som-mos, mot-tom 
• Kastar även om siffror: 691-619 
• Drar med tidigare ljud i samma ord: skrattade blir skrattatade 
 
(Stadler 1994; www.fmls.nu, 2001) 

Sekundära symtom/Tilläggsproblem som är en följd av läsningen: 
 

• Läser lågmält och ibland otydligt 
• Obehagskänslor inför högläsning 
• Klagar över trötthet och huvudvärk eller ont i ögonen vid högläsning 
 
(Stadler 1994; www.fmls.nu, 2001)  
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2.4.2 Svårigheter vid skrivande 
 
Eftersom läsningen ofta upplevas ansträngande för personer med dyslexi, undviker de i 
många fall att läsa i någon större utsträckning. Detta drabbar i sin tur skrivandet och visar sig 
bland annat i ett torftigt ordförråd och begränsad stavningsförmåga (Stadler, 1994). 
Kännetecken på dyslexi vid skrivande kan vara: 
 
• Osäkerhet rörande bokstävers form och ljud 
• Utelämnande av vokaler 
• Prickar och ringar över vokaler glöms bort 
• Konsonanter kastas om 
• Ändelser utelämnas 
• Bokstäver och siffror kan spegelvändas 
• Dålig handstil p g a bristande motorik 
• Svårt med dubbelteckning av konsonanter (dubbel blir dubel) 
 
(Stadler, 1994; Rygvold, 1995) 
 
Många dyslektiker har lätt för att muntligt formulera tankar och åsikter men upplever det 
olustigt att behöva skriva. Då orden fästs på papper syns stavfelen tydligt, och det går inte att 
dölja sina svårigheter på andra sätt än genom att till exempel skriva så otydligt att det inte 
riktigt syns vad som står. Vi använder oss av olika strategier då vi ska stava ord. Den 
ortografiska strategin innebär att man utnyttjar minnet av ordets synliga (grafemiska) form. 
Många kontrollerar när ett ord är skrivet om det är rättstavat, om det ”ser” rätt ut. Ett annat 
sätt är att lyssna sig fram till stavningen. Man talar då om att man använder den fonologiska 
strategin. Man delar upp ordet i stavelser och fonem och skriver ljudens bokstäver. Denna 
metod fungerar inte alltid eftersom inte alla ord är  ljudenligt stavade. Moln stavas till 
exempel inte ”måln”. Det är därför nödvändigt att använda sig av såväl den ortografiska som 
fonologiska strategin då man skriver. För en dyslektiker kan dock båda strategierna vara 
problematiska eftersom det är svårt att koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud (Stadler, 1994).  
 

2.4.3 Andra svårigheter 
 
Stadler (1994) refererar till Miles (1983, i Stadler, 1994) som har sammanfattat några av de 
övriga svårigheter som är vanligt förekommande hos personer med dyslexi: 
 
• Sammanblandning av höger och vänster 
• Sammanblandning av öst och väst 
• Osäkerhet om tider och datum 
• Svårighet att räkna upp årets månader 
• Svårigheter vid aritmetik, att få siffrorna i rätt ordning vid subtraktion och addition 
• Svårigheter att minnas och återge satser 
• Problem med att uppfatta rim 
 
En person kan ha ovanstående svårigheter utan att det behöver vara så att hon/han är 
dyslektiker. Om en eleven visar sig ha de svårigheter som nämnts kan det dock vara en signal 
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som säger att eleven kan ha specifika läs- och skrivsvårigheter. När man gör en 
dyslexiutredning bör man därför bland annat kontrollera om eleven har de svårigheter som här 
angetts (Stadler, 1994). 

Känslomässiga symtom 
 
Elever som har svårt att läsa har bevisligen lägre självvärdering än andra. Barn som vid 
skolstarten inte kan lära sig läsa och skriva i takt med sina kamrater, upplever ofta vanmakt 
(Stadler, 1994). Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis (1995) beskriver det som en traumatisk 
upplevelse i barnets liv då det upptäcker att det inte klarar vad klasskamraterna klarar. Denna 
insikt föder dåligt självförtroende och en känsla av att vara ”dum i huvudet”. Lundgren och 
Ohlis menar att dyslexi är uppbyggt av två beståndsdelar: en är själva funktionsnedsättningen, 
att kasta om bokstäver till exempel, och en är den emotionella störning som uppträder då 
barnet känner sig sämre än klasskamraterna. 
 
Ester Stadler (1994), berättar att hon ofta mött elever som har ont i handen eller huvudet då de 
ombeds skriva, eller har ont i magen och vill lämna lektionen då det är tid för att läsa. Detta 
kan, enligt Stadler, helt klart ses som uttryck för att de känner att de misslyckas då de ska 
skriva och läsa och därför vill slippa att delta i sådana aktiviteter. 

Brister i arbetsminnet/ verbala minnet 
 
Arbetsminnet är den bank där vi samlar ord eller bilder medan vi arbetar med dem. När det 
gäller arbetsminnet eller det så kallade verbala minnet, har det visat sig att dyslektiker har 
vissa brister. Om en lärare till exempel ger sin klass en instruktion på tavlan om hur de ska 
utföra en uppgift som består av flertalet deluppgifter, finner ofta dyslektiska barn i olika 
åldrar att det är svårt att hålla alla dessa delar i minnet (Jørgensen, 1999). Arbetsminnet räcker 
ofta inte för att sammanställa delarna i instruktionen till en helhet. Om instruktionen är enbart 
skriftlig, försvåras situationen än mer för den dyslektiske eleven, eftersom både avkodning 
och läsförståelse upplevs svårt för honom/henne. 

Sammanfattning 
 
Dyslektikers svårigheter kan framträda på olika sätt inom såväl läsning som skrivande. Vad 
det gäller läsning kan kännetecken på dyslexi vara att man vänder på ord, utelämnar ord eller 
läser fel på småord, läser fort och gissar. Vid skrivande är stavningen problematisk. Personen 
kan till exempel kasta om konsonanter eller spegelvända bokstäver och utelämna ändelser. 
Läs- och skrivproblemen ger i sin tur sekundära problem som obehag inför att läsa och skriva 
och mindervärdeskomplex. De bakomliggande orsakerna till problemen är svårigheter med 
avkodningen. Avkodningen är mycket energikrävande för dyslektiker eftersom de har svårt att 
känna igen och avskilja alfabetets bokstäver. Denna svårighet bottnar i brister i den 
fonologiska förmågan, det vill säga förmågan att koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud. Den 
långsamma avkodningen leder till att läsförståelsen till stor del går förlorad. Om eleven 
istället får lyssna till en text som blir uppläst, är det dock oftast inte svårt för honom/henne att 
förstå vad den handlar om.  



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 

16 

 

2.5 Hur diagnostiseras dyslexi? 

2.5.1 Kartläggning och diagnos av dyslexi 
 
Stadler (1994) förklarar att det inte finns någon generell diagnos för dyslexi eftersom det 
råder delade meningar om hur dyslexi ska avgränsas och definieras. Rygvold (1995) skriver 
emellertid att läs- och skrivsvårigheter kartläggs genom att läraren bedömer elevens skriftliga 
arbeten, elevens läsaktivitet i klassen, resultaten på tester och mer informella läs- och 
skrivuppgifter. Kartläggningen stannar dock inte därvid: 
 

 Undervisningen av eleverna måste vara diagnostiserande i den bemärkelsen att läraren kontinuerligt 
analyserar och bedömer svårigheterna för att få en bredare och mer nyanserad uppfattning om problemen 
(Rygvold, 1995, sid. 141).   
 

Om problemen med att skriva och läsa är stora bör man göra en dyslexiutredning. Stadler 
(1994, sid. 93) anger följande delar som viktiga i en dyslexiutredning: 
 
1. Kartläggning av symtom och aktuell situation 
2. Analys och tolkning av kartläggningens resultat 
3. Diagnostisering, sammanfattande beskrivning av problem och stödbehov 
4. Utarbetande av åtgärdsprogram 
 
Det finns två yrkesgrupper som har rätt att ställa medicinska diagnoser: läkare och logopeder. 
Logopeder har en så kallad ”inskränkt diagnosrätt”, som enbart omfattar språkliga störningar. 
Inom sjukvården används inte längre begreppet dyslexi utan man använder istället begreppen 
lässvårigheter/skrivsvårigheter respektive specifik lässvårighet/specifik stavningssvårighet 
(Läs- och skrivkommittén, 1997). 

Processanalys och funktionsanalys 
 
Høien och Lundberg (2001) företräder ett processanalytiskt synsätt då man ska analysera läs- 
och skrivsvårigheter, vilket innebär att man fokuserar på själva processen då eleven läser och 
sedan tar reda på var den enskilde eleven har sina svårigheter. Høien och Lundberg 
presenterar olika mallar för kartläggning och diagnostisering av dyslexi, hit hör bland annat 
kartläggning av läsförståelsen, rättskrivningen och fonologiska problem. Författarna menar 
sig ta reda på de bakomliggande faktorerna till läs- och skrivsvårigheterna genom sin 
processanalytiska modell. Rygvold (1995) skriver apropå processanalysen att den beskriver 
läsande av enskilda ord och inte hela satser. På så vis lyfter man inte fram vilken betydelse 
avkodningen har för hela satser, anser hon. Hon pekar också på det faktum att 
processanalysen inte beskriver skrivande. Kanske har man tagit till sig av denna kritik, som 
framfördes 1995, för i Høien och Lundbergs bok Dyslexi Från teori till praktik (2001) finns 
ett förslag till kartläggning av rättskrivning presenterat. 
 
Hans–Jörgen Gjessing är en man som utvecklat en annan form av analys av läs- och 
skrivsvårigheter, nämligen den funktionsanalytiska modellen (Rygvold, 1995). Sedan 1960-
talet har denna varit en vanlig analysmetod i Norge. Den bygger på tanken att man ska söka 
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dela upp eleverna i olika dyslexigrupper utifrån de fel de uppvisar vid läsning och skrivning. 
De grupper av dyslexi Gjessing benämner är: auditiv, visuell, audivisuell,  
emotionell, pedagogisk och övriga former av dyslexi. Varje grupp har sina egna kriterier och  
åtgärderna anpassas efter dessa kriterier. Auditiv, visuell och audivisuell dyslexi  
kännetecknas av att eleverna inom dessa kategorier har problem med hörsel, syn eller en  
kombination av dem. Elever som har problem med att skilja mellan bokstäver som liknar 
varandra, till exempel b-d, m-n, har visuell dyslexi. Emotionell, pedagogisk och övriga former 
av dyslexi definieras med tillfälliga typer av fel och det finns därför anledning att tro att dessa 
former inte är biologiskt betingade utan att psykologiska och pedagogiska faktorer ligger 
bakom (Rygvold 1995). Pedagogiska faktorer kan till exempel vara många lärarbyten, vilket 
kan försvåra läsinlärningen och skapa stora kunskapsluckor. 
 

                      Høien och Lundberg (2001) menar att funktionsanalysen är att likna vid behaviorismen. Inom 
behaviorismen iakttar man beteenden och drar slutsatser utifrån dessa. På samma sätt hävdar 
Høien och Lundberg att funktionsanalysen kartlägger läsbeteendet utan att bry sig om de 
bakomliggande processerna. 

Sammanfattning 
 
Det finns två stora teorier om hur läs- och skrivutredningar bör gå till. Funktionsanalysen är 
skapad av Gjessing och syftet med den är att ta reda på vilken form av dyslexi eleven har. 
Denna indelning i dyslexigrupper tar sin utgångspunkt i de typer av fel elever uppvisar vid 
läsning och skrivande. Elever som har svårt att skilja mellan bokstäver som liknar varandra, 
har till exempel, enligt Gjessing, visuell dyslexi. Processanalysen däremot, som Høien och 
Lundberg är talesmän för, syftar till att ta reda på de bakomliggande orsakerna till elevens läs- 
och skrivproblem. 
 

2.6 Hur kan man arbeta med barn med dyslexi? 

2.6.1 Riktlinjer för stöd till dyslektiska elever 
 
Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis (1995) understryker vikten av att skolan kan tillgodose 
barn med dyslexi. Detta är i synnerhet viktigt att tänka på då dyslexi inte omnämns i nu 
gällande lag eller förordningstexter för grundskolan. I Lpo 94 nämner man ”barn med behov 
av särskilt stöd” och Lundgren och Ohlis menar att till denna kategori räknas barn med 
dyslexi, även om det inte står i klartext. I diskussioner som förs om hur skolan bör vara, är det 
därför viktigt att lyfta fram dyslexifrågor. Målet är att skapa en skola för alla och då krävs det 
att vi kan: ”Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”(Lpo 94, 
sid.12). 
 
Lena Hammarberg, ansvarig för Skolverkets handlingsprogram för elever med behov av 
särskilt stöd, berättar i en intervju med i Dagens Nyheter (Weilenmann & Bolling, 2001), att 
eftersom det fortfarande finns olika uppfattningar om vad dyslexi är för något, måste de 
föreskrifter som skolorna får i frågan, vara allmänna. I samma tidningsartikel bekräftar före 
detta skolminister Ingegerd Wärnersson att det inte finns några rikstäckande normer för hur 
dyslektiker ska upptäckas och ges stöd. Wärnersson understryker dock att alla elever med 
dyslexi har rätt till ett åtgärdsprogram och hon anser att rektorns ansvar för att ett sådant 
program upprättas, har förstärkts. Det finns emellertid inte några sanktionsmöjligheter mot 
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skolor som inte ser till att en elev med behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Lena 
Hammarberg håller med om att det råder olikheter mellan skolor. Föräldrar till barn med läs- 
och skrivsvårigheter vill ofta att deras barn ska få en diagnos, för att med säkerhet vara 
berättigade till extrainsatser från skolans sida. Hammarberg menar däremot att inte bara elever 
med en diagnos ska få extra stöd. Hon betonar att regeringen satsat extra pengar på 
specialpedagogisk utbildning. Högskolorna behöver dock tid på sig för att planera denna form 
av utbildning.  
 
Sigrid Madison, hävdar i en artikel på samma uppslag i Dagens Nyheter (Weilenmann, 2001), 
att man tydligt måste skilja mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi då man planerar 
stödinsatser. Läs- och skrivsvårigheter kan orsakas av alltifrån brister i skolmiljön till 
hemmiljön. För barn med dessa svårigheter kan det ofta vara tillräckligt med ökat stöd och 
engagemang från lärarens sida för att få bukt med problemen, menar Madison. Elever med 
dyslexi däremot, behöver tillrättalagd, professionell pedagogik anpassad till individen. I det 
sista avseendet anser Sigrid Madison att den svenska skolan har brister. Hon skulle vilja att 
man började utbilda legitimerade språkpedagoger som kan hjälpa barn med dyslexi. Dessutom 
borde den specialpedagogiska utbildningen på lärarhögskolorna förstärkas, hävdar Madison. 
Hon framhåller att England ses som ett föregångsland i behandlingen av dyslektiker eftersom 
det där finns detaljerade regler för skyldigheterna mot barn med särskilda behov. Till dessa 
skyldigheter räknas bland annat att föräldrarna har rätt att kräva en dyslexiutredning, om det 
anses nödvändigt. 
 

2.6.2 Åtgärdsprogram 
 
Som lärare har man en skyldighet att uppmärksamma om det är en elev som har läs- och 
skrivsvårigheter och är i behov av extra stöd: 

 
Alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka för att göra 
skolan till en god miljö för lärande (Lpo 94, sid. 12). 

 
I den gamla läroplanen, Lgr 80, stod det tydligt och klart att om man på en skola har en 
elevvårdskonferens kring en elevs problem, så ska denna konferens utmynna i att ett 
åtgärdsprogram skrivs (Lundgren & Ohlis, 1995). Åtgärdsprogrammet skrivs i samråd mellan 
skola, elev och föräldrar och ska ta sin utgångspunkt i elevens behov. Av åtgärdsprogrammet 
ska det framgå vilket mål man vill nå, exempelvis att eleven ska få bättre läsfärdigheter. Det 
ska också framgå hur detta mål ska uppnås; med vilka medel och metoder. I Lpo 94 föll talet 
om åtgärdsprogram bort, varför regeringen i februari 1995 gjorde ett tillägg i 
grundskoleförordningens femte kapitel, paragraf fem (Lundgren & Ohlis, 1995). I detta tillägg 
slås det fast att om en elev behöver särskilda stödåtgärder i undervisningen, så skall skolan i 
samråd med elevens föräldrar upprätta ett åtgärdsprogram. Lundgren och Ohlis (1995) 
konstaterar att det ytterst är rektors ansvar att en elevs situation kartläggs och att lämpliga 
åtgärder sätts in. Det är dock läraren som följer eleven under skoldagen och han/hon bör, 
oavsett vilket ämne han/hon undervisar i, informera skolan om elevens svårigheter.  
 
Åtgärdsprogrammet utarbetas vid en elevvårdskonferens där eleven och elevens föräldrar är 
närvarande (Lundgren & Ohlis, 1995). De har även möjlighet att ta med sig någon 
utomstående de känner förtroende för, kanske en representant från FMLS (Förbundet 
Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter). Skolpersonal som kan finnas med vid 
detta tillfälle är till exempel rektor, klassföreståndare, speciallärare och lärare som har eleven i 
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sin undervisning. Skolpsykolog, kurator eller skolläkare kan ibland också finnas med vid 
dessa konferenser. Lundgren och Ohlis (1995) skriver att det viktigaste i sammanhanget är att 
eleven står i centrum och att hon/han inte blir betraktad som ett problem. Eleven måste tillåtas 
vara med och bestämma om vad man ska göra för att hjälpa honom/henne. 
Åtgärdsprogrammet består av två delar, dels ett för elevens hela situation (för exempel, se 
bilaga 1), dels ett för ämnet svenska (för exempel, se bilaga 2). Åtgärdsprogrammen ser olika 
ut på olika skolor men grunddragen är desamma. 
 
Eleven är den som är ansvarig för sina studier, varför innehållet i åtgärdsprogrammet måste 
spegla hans/hennes önskningar (Lundgren & Ohlis, 1995). Samtliga berörda lärare ska ta del 
av åtgärdsprogrammets innehåll och ta sin del av ansvaret för att det efterlevs. Någon på 
skolan bör vara huvudansvarig för att samordna insatserna på skolan och för att  sammankalla 
till ett nytt möte, där man utvärderar och följer upp åtgärdsprogrammet. 

Sammanfattning  
 
I Lpo 94 föreskrivs det att alla som arbetar i skolan ska hjälpa de elever som är i ”behov av 
särskilt stöd”. Barn med läs- och skrivsvårigheter räknas till denna grupp av elever, även om 
det inte står i klartext. Skolverket anser att man inte kan ge några allmänna riktlinjer för hur 
man ska arbeta med dyslektiker, eftersom det råder olika uppfattningar om vad dyslexi är. 
Skolministern hävdar att elever med dyslexi dock har rätt att få ett åtgärdsprogram och det är 
rektors ansvar att se till att ett sådant utfärdas. Åtgärdsprogram upprättas i samråd mellan elev 
och föräldrar och skolan. Elevens behov fokuseras i detta program, som anger vilket mål 
eleven ska uppnå och hur det ska gå till. Det ska också anges hur ofta åtgärderna ska 
utvärderas. 
 
Det finns inga sanktioner  att ta till mot skolor som inte sätter in extra stöd till elever som är i 
behov av det. Sigrid Madison menar att den engelska skolan ligger före den svenska vad det 
gäller att arbeta med dyslexifrågor. Madison tycker att det är viktigt att skilja mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. I de första fallet kan eleven bli hjälpt av bättre pedagogik och 
mer engagemang från lärarens sida men i det andra fallet krävs ett individanpassat 
handlingsprogram, hävdar hon.  
 
Den fundering som väckts hos mig då jag gjort denna litteraturstudie är hur det kan gå till ute 
på skolorna då man möter elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Inför 
resultatdelen kvarstår de fyra frågeställningar jag presenterade i början av rapporten. Den här 
gången söker jag dock inte svaren i litteraturen utan i praktiserande lärares erfarenhet och 
tänkande. Jag tar också del av de erfarenheter som en logoped, en läspedagog och en 
speciallärare, som arbetar med dyslexifrågor, har. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommenterar jag mitt val av metod och vilka hjälpmedel jag använt mig av. Jag 
presenterar även de personer som ingår i min studie.  
 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Det som varit avgörande för mitt val av undersökningsmetod är det syfte jag har med min 
rapport. Jag har valt en kvalitativ intervjumetod för att kunna besvara de fyra frågeställningar 
som examensarbetet bygger på. Fog (1997) skriver att om man är intresserad av hur individer 
förhåller sig till sin  omvärld och vill veta vad den betyder för dem, så är den kvalitativa 
intervjun det bästa instrumentet. Fog skriver vidare att den kvalitativa forskningsintervjun är 
det främsta medlet för att kartlägga det dynamiska sammanhang som en människa befinner 
sig i. Intervjun syftar till att förklara hur detta sammanhang ser ut och vilken relation 
människan i fråga har till det. Min ambition var att ta reda på till exempel hur man arbetar 
med dyslexi ute på skolorna, vilket jag ser som en form av kartläggning av skolan som 
sammanhang. 
 
Fog (1997) konstaterar att om man i sin undersökning istället vill ta reda på hur många som 
förhåller sig på ett visst sätt till ett speciellt fenomen, så är ett antal kvalitativa intervjuer inte 
det bästa instrumentet. Låt oss anta att jag skulle ha undersökt hur många speciallärare i en 
kommun som anser att det är positivt att ställa diagnosen dyslexi. Eftersom jag vill få fram 
hur stort antal lärare som är positiva till diagnostisering, är den kvantitiva metoden mer 
tidsbesparande och lämplig. Är jag däremot intresserad av varför ett visst antal lärare tycker 
att det är bra att ställa en diagnos, så är en kvalitativ metod att föredra. Syftet avgör som sagt 
valet av metod. Med utgångspunkt i det syfte jag formulerat, finner jag det intressant att 
sammanställa svaren från olika intervjupersoner och därmed hitta likheter och skillnader, i 
sättet att tänka och resonera kring dyslexifrågor. Genom intervjuformen har jag möjlighet att 
finna olika åsiktsnyanser i personernas svar (Patel & Davidsson, 1991). 
 

3.2 Upplägg och genomförande av intervjuerna 
 
Intervjufrågorna är grupperade kring tre olika teman och dessa är de fyra frågeställningar som 
mitt examensarbete bygger på, nämligen: Vad är dyslexi? Hur upptäcks och diagnostiseras 
dyslexi? Vilka för- och nackdelar kan en diagnostisering medföra? Hur kan man arbeta med 
barn med dyslexi? Till dessa frågeställningar har jag formulerat fyra till åtta följdfrågor (se 
bilaga 3). Intervjufrågorna sände jag till intervjupersonerna innan intervjuerna skulle 
genomföras. Min avsikt med det var att förbereda personerna mentalt på de frågor jag tänkt 
ställa. Mina frågor kräver en viss eftertanke och spontana svar var inte vad jag eftersträvade i 
första hand. En av intervjupersonerna letade fram citat ur böcker om dyslexi, sedan hon fått 
frågorna. Hon var, liksom de övriga personer som ingick i min studie, väl insatta i ämnet vid 
intervjuns genomförande. Detta ser jag delvis som ett resultat av att de fick tid på sig att 
förbereda sig genom att läsa frågorna i förhand. 
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Jag inleder mina intervjuer med neutrala frågor och avslutar med att låta intervjupersonen få 
utrymme för att tillägga sådant som inte kommit fram genom frågorna men som han/hon 
tycker är betydelsefullt att få sagt (Patel & Davidsson, 1991). Även om samtliga intervjuer 
kretsar kring samma frågor, blir de olika intervjuerna inte identiska med varandra. Det beror 
på att intervjupersonerna delvis väljer att betona olika saker, varför också mina följdfrågor 
blir olika. 
 
Jag tog kontakt med enhetscheferna på de grundskolor i där jag ämnade göra intervjuerna. Jag 
berättade om mitt examensarbete och att jag var intresserad av att intervjua en speciallärare 
om dyslexi. I de flesta fall bad då enhetschefen om att få mitt telefonnummer så att han/hon 
skulle kunna vidarebefordra det till en speciallärare som i sin tur kunde ta kontakt med mig. 
Jag ringde till olika grundskolor i slutet av terminen, nära jullovet, varför många lärare hade 
mycket att göra. En speciallärare hörde av sig och lät meddela att hon var ny på skolan och 
inte hade arbetat med dyslektiker hittills. Hon ville helst avstå från intervjun på grund av detta 
skäl. Hon hade dessutom svårt att få någon tid över för att ställa upp. 
 
Av ett par enhetschefer fick jag telefonnummer till speciallärare så att jag själv kunde ta 
kontakt med dem, vilket underlättade mitt arbete. De speciallärare som sedan ställde upp i 
min studie, stämde jag träff med på de olika skolorna. Intervjuerna bandades och de tog i 
genomsnitt 40 minuter att genomföra. I ett fall hade jag inte möjlighet att besöka min 
intervjuperson, Maria, då hon arbetar på en grundskola i Örebro. Intervjun med henne gick 
till så att hon fick mina frågor, som hon skriftligen besvarade. Därefter gjorde jag en 
telefonintervju med henne, som bandades. Till sist sammanställde jag hennes skriftliga och 
muntliga svar till en helhet.  
 
Specialläraren Tina mötte jag under min avslutande praktik på en år 7-9- skola. Hon har 
arbetat som speciallärare i år 7-9 inom många olika ämnen i elva års tid men har nu en tjänst i 
en DAMP5-klass. Intervjun med henne bandades inte utan jag skrev istället ner hennes svar. 
Intervjun tog cirka 20 minuter (se bilaga 4). 
 
Jag ville också att ta reda på hur man kan agera som lärare, om man har en elev i klassen som 
man misstänker har dyslexi. Jag vände mig därför till Ekhaga resursenhet i Linköping där 
man utför dyslexiutredningar. Jag gjorde en telefonintervju med en logoped på Ekhaga för att 
lära mig mer om arbetsgången kring dyslexiutredningar (se bilaga 5). Intervjun tog cirka 15 
minuter, bandades inte men logopedens svar antecknades under intervjuns gång. 

3.3 Presentation av intervjupersonerna 
 
Jag värnar om intervjupersonernas integritet, och vill därför inte att det ska vara möjligt att 
identifiera de personer jag intervjuat (Patel & Davidsson, 1991). Jag har därför gett de sex 
personerna, fem kvinnor och en man, fingerade namn. Maj är logoped på Ekhaga resursenhet, 
de övriga arbetar som speciallärare på olika skolor. Maria arbetar dock inte för närvarande 
som speciallärare. Hon är nu handledare för en fjärdeklass, men har genom sin 
speciallärartjänst, tillägnat sig stor erfarenhet av att arbeta med dyslektiker och har genomfört 
en vetenskaplig läsundersökning i en skolklass. 
 

                                                 
5 DAMP är förkortningen för Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Barn med DAMP har ofta 
svårt med motorik, perception (=varseblivning) och koncentration. Detta ger i sin tur ofta läs- och 
skrivsvårigheter (Stadler, 1994). 
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Gemensamt för de speciallärare jag intervjuat är att de har god erfarenhet av att arbeta både 
med elever som fått dyslexidiagnos och elever som inte fått en specifik diagnos, men som har 
stora läs- och skrivsvårigheter. De arbetar i år 4-6 respektive 7-9 och två av dem har dessutom 
erfarenhet av att arbeta i år 1-3. Maj är logoped och utreder, tillsammans ett antal andra 
yrkesgrupper, barns läs- och skrivsvårigheter.  
 
De personer som ingår i min undersökning är: 

 

• Jan arbetar i år 8-9 på en F-9-skola. 
• Lena arbetar i år 5 på en F-6-skola. Hon har också erfarenhet av att arbeta i år 1-3. 
• Maria arbetar i år 4 på en F-6-skola och har även arbetat mycket med elever i år 1-3. 
• Karin arbetar i år 4-6 på en 4-9-skola. 
• Tina har en tjänst i en DAMP-klass på en 7-9-skola. 
• Maj är logoped vid Ekhaga resursenhet i Linköping.  
 

Utöver dessa intervjuer har jag samtalat med en speciallärare på Dyslexicentrum i Linköping6 
och en läspedagog på Resursen7 i Norrköping. Jag genomförde inte några längre intervjuer 
med dem utan ställde frågan: ”Hur kan man gå till väga om man har en elev med läs- och 
skrivsvårigheter som bör genomgå en läs- och skrivutredning?” Deras svar presenteras under 
rubriken Dyslexiutredning (4.2.3).  
 

3.4 Bearbetning och analys 
 
För de fem intervjuerna med speciallärare inom grundskolan gäller att jag lyssnade till 
inspelningarna av dem och skrev av svaren så gott som ordagrant. (Vid intervjun med den 
femte specialläraren, Tina, antecknade jag hennes svar vid intervjutillfället). De små 
ändringar jag gjort är inte av innehållsmässig utan språklig karaktär. Om vi i intervjun kom in 
på teman som inte hade att göra med dyslexi, har det emellertid utelämnats och finns inte med 
i den skriftliga dokumentationen. Då alla intervjuer var transkriberade läste jag igenom dem 
för att göra en kvalitativ analys, det vill säga en jämförelse som syftade till att hitta likheter 
och skillnader i intervjupersonernas svar. Dessa likheter och skillnader speglas i den 
efterföljande resultatdelen. Efter att jag gjort intervjun med logopeden vid Ekhaga 
resursenhet, sammanfattade jag genast de svar jag antecknat. Jag ringde sedan upp en extra 
gång för att kontrollera att jag uppfattat svaren på en av mina frågor på rätt sätt. Jag jämförde 
sedan den information jag fått fram vid denna intervju med dels läst litteratur, dels med 
intervjuerna med speciallärare. 

                                                 
6 Dyslexicentrum i Linköping är en slags informations- och hjälpmedelscentral på Linköpings statsbibliotek. Här 
arbetar två speciallärare, en psykolog och chefen för talboksavdelningen. De kan svara på frågor rörande dyslexi 
och erbjuda lättläst litteratur samt litteratur på band.  
7 På Resursen i Norrköping, som ligger på Hantverkaregatan 51, utför två läspedagoger läs- och skrivutredningar 
på barn med läs- och skrivsvårigheter. 



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 

23 

 

4. Resultat 
 

Här följer en sammanställning av de svar jag fick då jag intervjuade speciallärare inom 
grundskolan och en logoped som arbetar med bland annat dyslexiutredningar. Jag har valt att 
inte presentera varje intervju för sig utan redogör för de olika svar jag fått i en enda, löpande 
text. Jag framhåller vem som sagt vad genom att använda de fingerade namn som jag 
presenterade i metodkapitlet. Ibland förekommer också rena citat. 
 

4.1 Definitioner 
 
När jag ställer frågan hur många elever med dyslexi speciallärarna tror att det finns på de 
skolor där de arbetar, svarar de att det är oerhört svårt att uttala sig om det. En till en och en 
halv elev per klass är de siffror de sedan anger. Dyslexi är ett område som är svårt att särskilja 
och avgränsa, förklarar de. DAMP är till exempel mycket enklare att avgränsa, säger Jan. 
Dyslexi väljer han att definiera som en ”bokstavsblindhet”:  
 

Eleverna har ofta svårt att skapa sig en bild av ett ord och detta resulterar i att de skapar ett icke 
fullständigt alfabet. Det som gör att man som lärare börjar tänka tanken ”att den här eleven 
kanske har dyslexi”, är då han/hon skriver ihop ord eller utelämnar bokstäver då han/hon skriver. 
När man påpekar detta så undrar eleven vad det är som fel; själv har hon/han inte märkt något 
speciellt. Den bristande möjligheten att bilda en bild av ett ord, är en viktig signal. (Jan) 

 
Lena vill beskriva dyslexi som grava läs- och skrivproblem:  
 

Dyslektiker ligger ofta två år efter i skrivutvecklingen om man jämför med jämnåriga. Ja, de 
ligger i alla fall en bra bit efter i utvecklingen och har väldiga problem att hänga med i matte och 
i alla ämnen. Det påverkar allt. 

 
Maria hänvisar till Ingvar Lundbergs definition (se även avsnitt 2.3). Hon menar att det 
händer så mycket nytt på dyslexifronten och att det gäller att hålla sig uppdaterad. Som svar 
på min fråga väljer hon att ge ett citat ur en bok, som utkommit i år:  
 

Jag sällar mig till Ingvar Lundbergs definition (Alla kan lära sig läsa och skriva, 2001, min 
anm.): " Barn som får stora svårigheter med att lära sig läsa har alltså ofta en försenad och 
bristfällig utveckling av sitt sinne för språkljuden (fonologisk utveckling). Man talar gärna om 
dyslexi, vilket alltså är fråga om en viss läggning, ofta medfödd, som gör det svårt att bli vän 
med de skrivna orden."   

 
Intervjupersonerna gör skillnad mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Alla tycker 
däremot att det är svårt att särskilja dyslexi respektive läs- och skrivsvårigheter.  

 
Om man skiljer läs- och skrivsvårigheter från dyslexi skulle läs- och skrivsvårigheter bero på 
brister i miljö och läsundervisning eller möjligen på låg intelligens. Jag klarar inte av att dra 
gränsen. (Maria) 

 
(…) Jag tycker att det här med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är väldigt svårt att urskilja 
vilket som är vilket. (Karin) 
 

 



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 

24 

Jan förklarar att han ser viktig skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi: 
 
Läs- och skrivsvårigheter går att avhjälpa genom träning på ett annat sätt än dyslexi, som är mer 
av en hjärnskada. Dyslexi får man hela tiden kompensera. Det som skulle förbättra situationen 
för elever med läs- och skrivproblem är om man kunde sätta in mycket mer resurser, ända från 
förskolan. Om man i förskolan kunde lägga märke till de barn som har svårigheter, skulle man 
mycket tidigare hitta dyslektikerna. (Jan) 
 

När vi kommer in på frågan om dyslexi är förorsakat av miljön (reformpedagogisk 
ståndpunkt) eller om det är biologiskt betingat (neuropsykologisk ståndpunkt), menar 
samtliga att dyslexi är biologiskt betingat. 

 
Då tror jag mer på den neuropsykologiska. Om läs- och skrivproblem förorsakats av miljön, är 
det inte fråga om dyslexi utan då har man lässvårigheter på grund av att man fått en dålig start i 
skolan eller i hemmet. Men det finns bland annat en person som jag glömt namnet på, som 
arbetar med pedagogiska utbildningar i Stockholm, som menar att det inte finns någon dyslexi. 
(Maria) 

 

Jag tror nästan att det är något neurologiskt, sedan kan miljön förbättra eller försämra det hela. 
Jag tänker på en elev i fyran här som har det väldigt trassligt hemma. Hon får ingen arbetsro, det 
är splittrat och hon har flyttat fram och tillbaka. Den miljön den gynnar inte henne på något vis. 
Det är ingen ordning med läxor och hon har inte stöd hemifrån. Men jag tror  nog att ren dyslexi 
i alla fall, eller specifika lässvårigheter, är neurologiskt. Men de forskar väl. (Karin) 

4.2 Diagnostisering av dyslexi 

4.2.1 Om man misstänker att eleven har dyslexi 
 
I Lpo 94 står att läsa att ”elever med behov av särskilt stöd” måste få den hjälp de behöver, i 
skolan. Det finns olika sätt att finna elever som är i behov av särskilt stöd och för att upptäcka 
språkliga brister, finns det standardiserade tester som används i grundskolans olika stadier. 
H4, Ordkedjor, Bokstavskedjor och Meningskedjor är exempel på standardiserat testmaterial  

 
Vi gör lästester (Ordkedjor) på alla elever i olika omgångar under de första åren. När vi hittar 
elever med låga resultat går vi vidare med fler diagnoser (H4, läsförståelse m.fl.) och samtalar 
med föräldrar om eventuell större utredning av psykolog eller röst- och talvården på stadens 
sjukhus. Det viktigaste är att elevens oförmåga att läsa inte ska påverka andra skolämnen. Här 
måste eleven få all den hjälp hon behöver. Det kan gälla att läsa in engelska glosor på band, 
böcker inlästa på band eller CD. Givetvis skrivs ett åtgärdsprogram. (Maria) 

 
Maria förklarar vidare att H4 (se bilaga 6) är ett lästest som går ut på att eleven får läsa ord 
rakt upp och ner. Man tar reda på hur många ord eleven hinner med på en minut. En lärare 
sitter ner tillsammans med en elev i taget. Ordkedjor 8 däremot, består av ord som är 
ihopskrivna med varandra, till exempel: matsnöhö. Eleven ska försöka hitta gränserna mellan 
orden. Detta kan man göra i helklass och det har lite att göra med hur pass väl man känner 
igen ord, berättar Maria. Då ordkedjor kom ut på marknaden provade Maria att både använda 
H4 och ordkedjor, för att testa samstämmigheten. Hon kom fram till att det rådde stor 
samstämmighet mellan dem; resultaten på testen överrensstämde väl med varandra. Materialet 
är standardiserat så det finns beskrivet vad man ska klara av i varje ålder. 

                                                 
8 Ordkedjor är standardiserade test sammanställda av Christer Jacobson (1993) och ges ut på Psykologiförlaget 
AB. I samma volym ingår Bokstavskedjor. 
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Det finns också något som kallas för bokstavskedjor. Bokstäver står i rad och på två ställen är 
det likadana bokstäver. Det kan till exempel vara två a som står bredvid varandra, och på 
något ställe kan det vara två k som står bredvid varandra. Eleven ska dra ett streck mellan de 
bokstäver som är lika. Detta gör man för att se att det inte är något fel på ögonen, blicken  
eller på lusten att jobba. Man kan sedan ställa resultaten på ord- och bokstavskedjorna mot 
varandra.  
 

En person som har dyslexi får ofta lågt värde på ordkedjor men bra värde på bokstavskedjor, för 
det har ingenting med läsning att göra utan det handlar bara om att hitta bokstäver som är 
likadana. (Maria) 
 

 
För äldre elever finns meningskedjor. Här är det meningar som skrivits ihop med varandra 
istället för ord. I övergången från mellan- till högstadiet, testar man eleverna med menings- 
respektive ordkedjor. Jan menar att det är ett bra sätt att ta reda på hur eleven ligger till och 
om eleven skulle ha svårigheter, så visar det sig tydligt, förklarar han.  
 
Många elever med svårigheter drar sig undan och försöker dölja sina problem.  
Om man misstänker att en elev har dyslexi så skulle Jans spontana fråga till eleven vara om 
man eventuellt skulle göra en utredning? Om svaret då lyder: ”Nja, så allvarligt är det inte”, 
brukar Jan stämma av elevens förmåga med lite olika diagnoser för att se hur den ligger till. 
Skulle Jan efter en tids arbete med eleven märka att han/hon har så stora problem att han/hon 
troligtvis skulle få en diagnos om man gjorde en utredning, så skulle Jan vilja att en utredning 
genomfördes. Han är med i elevvårdsteamet på skolan och tar först upp frågan där för att se 
om man som grupp anser att man ska låta göra en utredning. 
 
Karin framhåller också betydelsen av att testa elevens förmåga genom olika standardiserade 
prov: 
 

Det finns ett test som heter DLS (Diagnos av läs- och skrivsvårigheter, min anm.) Det finns för 
både låg och mellan. Man testar lästekniskt (hur väl barnet behärskar lästekniken, min anm.) Det 
finns även H4 som är för att se om de klarar att avläsa orden och så finns det förståelse, 
ordförråd (det är ofta en synonym de ska ange) och även stavning. Det är standardiserat och det 
tycker jag är bra. Det är många elever med svårigheter som försvinner och inte syns. Nu 
upptäcker man det. Ett test, det kan ju vara en tillfällighet att det går dåligt, men då är man i alla 
fall observant och kan följa upp det på annat sätt. (Karin) 
 

Om Lena upptäcker att eleven hon arbetar med har så stora svårigheter att en utredning är att 
rekommendera, sammankallar hon till en elevvårdskonferens där föräldrar, rektor och lärare 
finns med. Om föräldrarna vill, kommer man överens om att en utredning ska göras och då 
kopplas ett speciellt team in som består av bland andra psykolog och läkare. Det kan sedan 
vara väntetid för att få göra en utredning. Karin nämner dock ingenting om 
elevvårdskonferens eller om att ställa sig i kö för en utredning. Hon tycker att man på skolan 
kan göra mycket för att träna upp elevens förmåga, och att man inte nödvändigtvis måste göra 
en dyslexiutredning på sjukhus eller liknande (se även avsnitt 4.2.3). 
 

4.2.2 Inställningar till att diagnostisera dyslexi 
 
Frågan om man ska diagnostisera dyslexi eller inte är ganska kontroversiell. På de skolor där 
intervjupersonerna arbetar finns det några elever, som fått diagnosen dyslexi. Alla är överens 
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om att de elever som har liknande läs- och skrivproblem som de elever som är utredda och har 
dyslexidiagnos, också måste få hjälp och stöd. Problemet är bara att det är svårare att få extra 
stödinsatser till elever som saknar diagnos. 
 

En elevs problem föreligger oavsett om det finns en diagnos eller inte. Jag ser det som en 
resursfråga. Det är lättare att få extrainsatser om man har en diagnos att utgå från och jag avser 
då de redskap som finns att tillgå då man arbetar med dyslektiker. Om man tar upp i arbetslag 
och liknande att en elev har läs- och skrivsvårigheter, tar alla det på stort allvar. Att sedan 
komma ner på rätt nivå och arbeta med den här eleven är väldigt svårt. Oftast behövs det en 
diagnos för att man ska kunna gå vidare och få resurser på ett annat sätt. (Jan) 
 

Det är lättare att få mer resurser om man har en diagnos att luta sig mot: 
 
Ja, jag upplever att det är så för då kan vi få mer av den här tilläggsresursen till exempel, genom 
kommundelsnämnderna. Det kan vara hjälp till litteratur och även mer personal. Att man får mer 
resurser till de eleverna. Men jag vet inte om det finns något skrivet att man kan få extra hjälp 
utan det är väl först när man blir särskoleinskriven som särskoleelev och integrerad, som man 
kan få det. Men det känns som om man kan trycka på ett annat sätt, både som förälder och som 
personal. (Karin) 

 
Diagnosen kan ses som en garanti på att eleven är berättigad stöd och hjälp. Lena förklarar att 
en elev som fått en diagnos har större möjlighet att få hjälp, även i år 7-9. Eleven kan då få 
stöd då hon/han skriver och läser, konstaterar hon. Dessutom ägnas eleven lite mer tid 
eftersom läraren är väl medveten om elevens svårigheter. Lena understryker betydelsen av att 
föräldrarna ser till så att hjälp verkligen sätts in, att det finns personer som till exempel 
speciallärare, som kan ge extra stöd och träning. 

 
Även som vuxen har man rätt till extra stödinsatser om man har en dyslexidiagnos och därför 
kan den medföra något positivt även på längre sikt. 
 

Den (diagnosen, min anm.) kan vara till hjälp för eleven, så att eleven får större rättigheter då 
den blir äldre och vuxen. Det blir ännu lättare då den går på högskolan har jag förstått, då är det 
lag att den ska ha rätt att få det muntligt och all text inspelad och så. (…) Kan man hjälpa eleven 
med en diagnos, så tycker jag att det är positivt. Men det är oerhört svårt att avgöra om det är 
dyslexi eller andra typer av inlärningssvårigheter. (Karin) 

 
Lena, Maria och Karin anser inte att en dyslexidiagnos skulle innebära något negativt för 
eleven med läs- och skrivproblem. Tvärtom kan det vara skönt att få svar på vad eleven har 
för typ av problem: 
 

Man kan hoppas att man på skolan avsätter tid för eleven i fråga för det är vad han/hon behöver. 
Det behövs en specialpedagog eller en speciallärare som kan ta tag i det här och träna med 
eleven. Personalen tar det mer på allvar då en elev fått diagnosen. De tänker på att ge eleven mer 
hjälp. Många har kritiserat diagnostisering för att man inte vill sätta en stämpel på eleven. Jag 
tror nog att eleven tycker att det är ganska skönt att få svar på vad han/hon har för typ av 
problem. (Lena) 

 
Karin tror att eleven kan bli stärkt av att få en diagnos eftersom han/hon genom den får en 
förklaring till sina svårigheter. Eleven behöver inte oroa sig för att det är intelligensen som det 
är fel på, eftersom man kan vara mycket intelligent och ändå ha dyslexi. 

 
 

Jan framhåller också han att många elever upplever det som väldigt skönt att få en bekräftelse 
på vad det är för problem de har. I de flesta fall upplever eleven att det är skönt att inte behöva 
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berätta för andra om sina svårigheter, utan att det nu istället finns papper på det. Diagnosen 
ger också en möjlighet att få tag i hjälpmedel, att komma in på biblioteket och hämta 
talböcker etc. Man behöver inte undra över varför. ”Portarna öppnas”, sammanfattar han. 
 
Eleverna i Tinas klass har redan fått diagnosen DAMP och de har ett eget klassrum som är 
speciellt inrättat efter deras behov. Det finns exempelvis inga tavlor på väggarna som kan 
störa deras koncentration. Dessa elever genomgår inte ytterligare en utredning för att fastställa 
huruvida de har dyslexi eller inte. De får därmed inte både diagnosen DAMP och dyslexi. 
Tina är annars generellt sett positivt inställd till att man ställer diagnoser. Hon anser det 
viktigt att en elevs problem uppmärksammas och att man genom diagnosen får fram vad 
eleven behöver träna på. 
 
Ett problem vid diagnostisering som Lena och Maria vidrör är det att dyslexiutredningar tar 
lång tid att genomföra.  

 
Det är lång väntetid för att få göra en utredning. Det är bökigt överhuvudtaget att få elever 
utredda, i alla fall i pedagogiska utredningar. (Maria) 

 
Lena berättar att på den förra skolan där hon arbetade, ställdes inga dyslexidiagnoser förrän på 
mellanstadiet. Det kan dock uppdagas redan i årskurs ett att en elev har svårigheter med 
språket. Om Lena upptäckte att en elev hade läs- och skrivsvårigheter meddelade hon detta till 
en specialpedagog som hade ansvar för flera skolor. Samtidigt kopplades en skolpsykolog in 
på fallet och en utredning gjordes, under förutsättning att föräldrarna till eleven givit sitt 
samtycke till det. Efter det att utredningen gjorts, kopplades ett team för habilitering in. Lena 
understryker att det kunde ta lång tid mellan utredning och diagnos och exemplifierar detta 
med ett fall där man började nysta i problemet i ettan och diagnosen inte ställdes förrän i 
trean. 

Samtliga lärare som jag talat med hävdar att alla elever som är i behov av hjälp måste få det, 
oavsett om det finns en diagnos eller inte. 

För en del elever (och föräldrar) har jag märkt att få en diagnos är mycket viktigt. De blir då 
lättade över att deras läs- och skrivsvårigheter inte beror på att de är ”lata eller dumma i 
huvudet”. Det viktigaste för mig som pedagog är inte att  det finns en diagnos. För mig är det 
viktigt att stärka elevens självbild genom att stärka de positiva sidorna, ge verktyg till att komma 
runt funktionshindret och givetvis att träna läsning och skrivning på bästa sätt. (Maria) 

  

4.2.3 Dyslexiutredning 
 
Jag kontaktade en logoped, Maj, vid Ekhaga resursenhet i Linköping, där man genomför 
dyslexiutredningar, och undersökte hur en utredning kan gå till. I första hand ville den 
logoped jag talade med rekommendera lärare som har en elev i sin klass med läs- och 
skrivsvårigheter, att kontakta Dyslexicentrum vid Linköpings stadsbibliotek. Här arbetar två 
speciallärare och en psykolog liksom chefen för talboksavdelningen på biblioteket. Hit kan 
lärare, föräldrar och elever vända sig med frågor som rör läs- och skrivsvårigheter. Läraren 
kan diskutera tillsammans med pedagogerna och psykologen, vilka åtgärder som skulle kunna 
underlätta inlärningen för eleven i fråga. Litteratur på band, liksom lättlästa böcker och olika 
faktaböcker och tidskrifter om dyslexi, finns att låna här. Det finns också inom Linköpings 
kommun ett centralt stödteam, där bland andra barnpsykiater ingår. Detta team kan man få 
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kontakt med genom att höra av sig till kommunen. De personer som ingår här kan fungera 
som en resurs på de skolor som så önskar, förklarar Maj. 
 
Jag talade med en av de speciallärare som arbetar vid Dyslexicentrum och hon berättar att det 
råd de ger till lärare som misstänker att en elev har dyslexi, är att man på skolan gör olika läs- 
och skrivtester genom vilka man kan kartlägga elevens svårigheter. Sedan skall även en 
psykolog kopplas in som kan arbeta med eleven och göra sin bedömning av situationen. 
Psykologen och den lärare som är ansvarig för testerna, sammanställer sedan tillsammans 
elevens ”resultat” och ställer eventuellt diagnosen dyslexi. På dyslexicentrum menar man 
alltså att diagnostiseringen kan äga rum på respektive skola.  
 
Låt oss anta att en elev har grava läs- och skrivproblem. Det kan då, enligt logopeden Maj, 
vara aktuellt att göra en dyslexiutredning på Ekhaga resursenhet. I så fall krävs det att 
föräldrarna till barnet går med på det och att den ekonomiskt ansvarige på skolan som barnet 
går i, ger sitt medgivande. Den ekonomiskt ansvarige är enhetschefen, det vill säga rektorn. 
En utredning på Ekhaga kostar 6000 kronor. Skolläkare eller skolpsykolog skriver en remiss 
till habiliteringen och Maj inflikar att dyslexiutredningar inte är det som prioriteras i första 
hand. Väntetiden är ungefär ett år. 
 
Själva dyslexiutredningen tar sedan totalt två veckor. Eleven träffar under utredningens gång 
läkare, psykolog, sjukgymnast, logoped och i vissa fall också en arbetsterapeut. Läkaren är 
den som skriver in eleven i habiliteringen. Psykologen arbetar sedan ungefär sex till sju 
timmar med pojken eller flickan och logopeden, som är specialiserad på språkliga funktioner, 
arbetar ungefär motsvarande tid med barnet. Sjukgymnasten provar motoriska färdigheter och 
de tillfällen då en arbetsterapeut finns med, kan hon/han prova olika hjälpmedel. Därefter 
sammanställer de olika yrkesgrupperna sina resultat. 
 
Vid utskrivningssamtalet (efter utredningen) finns i första hand barnets familj med och man 
brukar också bjuda in skolpersonal. Man sammanfattar vad man kommit fram till: vilka 
elevens starka respektive svaga sidor är. Detta resulterar i en åtgärdsplan som sedan ska följas 
upp på skolan. Ekhaga gör en skriftlig sammanställning av utredningen och dess resultat 
delges föräldrar och skolan. Alla föräldrar vill dock inte att all information ska lämnas ut till 
skolan.  
 
På frågan om det är det funktionsanalytiska eller processanalytiska synsättet (se avsnitt 2.4.1) 
som är vägledande för dyslexiutredningarna på Ekhaga, svarar logopeden att Gjessings 
funktionsanalys kan synas praktiskt användbar, varför man har tagit till sig idéer från den. 
Samtidigt vill hon betona att psykologen som medverkar vid dyslexiutredningen, arbetar 
processanalytiskt i det avseendet att hon söker ta reda på vilka de bakomliggande faktorerna 
till läs- och skrivproblemen är. Utredningen bygger också på att man tar reda på vilka elevens 
svårigheter är. Man undersöker närminnet; vilken kapacitet eleven har visuellt respektive 
auditivt. Dessutom utreder man elevens förmåga att processa muntligt. Allting görs för att 
komma fram till om det är den fonologiska förmågan, eller något annat, som brister. Det finns 
barn som inte har någon som helst svårighet med att stava ljudenliga ord men som för sitt liv 
inte kan stava ord som är ljudstridiga. Barn med visuella problem, som inte kan koppla 
samman ljud och bokstav har ibland andra visuella problem också, fast inte alltid. Det man 
försöker komma åt för att hitta elevens svårigheter är typen av angreppssätt då han/hon läser, 
hur bearbetas informationen? 
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Logopeden sammanfattar med att säga att man nog i mycket arbetar efter neuropsykologiska 
principer. Samtidigt kan hon tycka att Høien och Lundberg, som räknas till neuropsykologer, 
är väl teoretiska. Gjessing är å andra sidan ”så petig”, menar hon. På Ekhaga blandar de 
teorierna med varandra, avslutar hon. Ett lästips för den som är intresserad av hur utredningar 
av läs- och skrivsvårigheter kan gå till, skickar hon också med på vägen: Utredning av läs- 
och skrivsvårigheter, av Britta Eriksson, Studentlitteratur 1996. 
 
I Norrköpings kommun har man en annan infallsvinkel vad det gäller läs- och 
skrivsvårigheter, konstaterar man på Dyslexicentrum. Här finns något kallat Resursen  dit 
elever kan komma för att genomgå en läs- och skrivutredning. Jag kontaktar Resursen och får 
tala med en av de två läspedagoger som arbetar här. Läs- och skrivutredningar ingår i det köp- 
och säljsystem som man har i Norrköpings kommun, förklarar hon. Bakgrunden till en läs- 
och skrivutredning är en elevvårdskonferens, som hålls på skolan, berättar hon vidare. Hon 
förklarar att om rektor därefter godkänner och föräldrarna samtycker till det, kan en 
beställning av en läs- och skrivutredning göras. Man använder sig då av en speciell blankett, 
som Resursen skickar ut till skolan. Här ska man bland annat beskriva elevens problem. När 
man skickat in ansökan om att få göra en läs- och skrivutredning, placeras man i kö. Det är 
stor efterfrågan på den här typen av utredningar och väntetiden kan därför bli lång. 
 
Under själva utredningen träffar man eleven vid fyra tillfällen i 1,5 –2 timmar per gång. Om 
man räknar samman den tid som läspedagogerna träffar barnet och föräldrarna, så rör det sig 
om totalt cirka 30 timmar. Man ställer inte diagnosen dyslexi på Resursen men har inlett en 
diskussion med Skolhälsan beträffande om man ska använda begreppet eller inte. Utredningen 
kostar cirka 6000 kronor och det är skolan som ska bekosta den. Läspedagogen sammanfattar 
med att säga att man i Linköping arbetar mer ute på skolorna med läs- och skrivsvårigheter, 
bland annat med förebyggande arbete. 
 
Jag berättar för Karin, speciallärare i år 4-6,  att man får betala 6000 kronor för en 
dyslexiutredning och att väntetiden för att få göra utredningen är cirka ett år. Karin menar att 
man inte behöver vända sig till exempelvis Ekhaga för att ställa diagnos. Med hjälp av tester 
av olika slag märker man vilka elever som har svårigheter och sätter in åtgärder för att stötta 
dessa elever: 
 

Men gör man en sån här screening test (läsförståelse, avkodning, stavning och så vidare, min 
anm.) varje år med klassen och sedan får man, oavsett om man har dyslexi eller inte, sätta in 
åtgärder. Man måste sätta in individuella åtgärder så att de och hemmet blir medvetna och får ta 
ansvar. För det är ju en väldigt varierande skala på svårigheterna som de har. Så vill ju de hjälpa 
till också, så att de får hem övningar. Man får ha tätare kontakt och stämma av. 

 
Karin säger vidare att eleven med läs- och skrivsvårigheter bör undersökas av skolläkare för 
problemen kan ju faktiskt orsakas av något fysiskt, till exempel synproblem som nedsatt 
samsynthet. Det är viktigt att genom en hälsokontroll likaså kontrollera hörseln och motoriska 
färdigheter. Alla lärare jag talat med tycker att det är viktigt att man går till botten med en 
elevs läs- och skrivsvårigheter och tar reda på vari eleven har sina svaga respektive starka 
sidor. 
 
Jan lyfter fram den möjlighet han har att ringa till olika ställen och rådfråga om dyslexi. Jan 
som arbetar i år 7-9, kan till exempel ringa till Marielundsgymnasiet i Norrköping, där man 
har individuella gymnasieprogram för elever som inte kan eller vill gå ett annat 
gymnasieprogram. Här finns bland annat två speciallärare som arbetar mycket med dyslexi. 
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Han har också möjlighet att ringa till den person som ställt diagnosen dyslexi och rådfråga om 
det specifika problemet. 

4.3. Hur kan man arbeta med barn med dyslexi? 
 
Något som de lärare jag talat med betonar, är vikten av att ta sig tid för eleven och lyssna in 
hans/hennes behov. Det är viktigt att avsätta tid till att ge den dyslektiske eleven enskild hjälp. 
 

Vi försöker göra så att jag tar ut dem enskilt eller i par. En kan sitta vid datorn och jobba medan 
jag jobbar med en muntligt där vi kör lästekniskt /.../ Då räcker det med kanske 20 minuter. Jag 
ska ändra om mitt schema ytterligare så att jag kan få mer kontinuitet och möta varje elev 
kanske tre gånger i veckan. Så är det inte nu tyvärr utan klassläraren får göra en hel del och 
anpassa undervisningen. För att nå resultat så är det mycket träning som behövs och en del av 
dem här får inte stöd hemifrån heller. Då är det svårare. Då måste vi i skolan sätta in mer resurs 
för det blir bara svårare och svårare. (Karin) 
 
Att ta ut elever från klassummet och träna är ett måste. Helst ska man ha en elev i taget, fast det 
är sällan det går. En dyslektiker är inte lik en annan dyslektiker. (Maria) 

 
Intervjupersonerna exemplifierar olika insatser de gör på sina respektive skolor, för att 
underlätta för elever med dyslexi. Muntliga prov, böcker på band och utnyttjande av 
datorprogram, är exempel på stödinsatser från skolans sida. 
 

De (dyslektikerna, min anm.) får hjälp av speciallärare som tränar specifika områden. Vi 
försöker också att hjälpa till med inlästa böcker, muntliga prov mm. Vi har också stora planer på 
att elever med stora lässvårigheter ska få tillgång till datorer i mycket större utsträckning. Vi har 
varit på besök på "Resurscentrum Läs och Skriv" i Bollnäs. Du kan besöka dem på 
rels@rels.bollnäs.se. Där kan du hitta flera exempel på kompenserande hjälpmedel. Vi försöker 
också att ta fram deras starka sidor. Ex en elev som gillar att spela teater får göra det vid till 
exempel en skolavslutning. (Maria) 

 
Vilka saker bör man tänka på då man har en elev med dyslexi i klassen? Det går inte att ge 
något generellt svar på frågan utan man måste alltid utgå från eleven som individ, är den 
allmänna uppfattningen bland speciallärarna. Jan betonar att man bör ge individuella uppgifter 
till eleven, om han hon/han vill det.  

 
Som lärare får man nog ofta tänka på individuella uppgifter om eleven själv är villig till det. Det 
är bättre att ge individuella uppgifter än att ge samma uppgifter till alla elever och säga till 
dyslektikern: ”Du får göra så gott du kan”. Den dyslektiske eleven får i så fall anstränga sig så 
mycket mer än den som inte har dyslexi. På så vis ställer man mycket högre krav på en 
dyslektisk elev. (Jan) 

 
Jan förklarar att ett annat sätt är att dela in klassen i två eller flera kunskapsfält; att det ges 
möjlighet att arbeta kring ett visst ämne på flera olika sätt. Alla behöver inte befinna sig på 
samma ställe, utan det ges istället utrymme till att jobba utifrån sin egen nivå. Det finns också 
de elever som inte har motivation och de skulle kanske också uppskatta att få arbeta i ett 
lättare fält. Jan säger att det viktiga är att få den positiva gången i arbetet då man arbetar med 
dyslektiker och att de dyslektiska eleverna blir medvetna om att deras svårigheter kan 
kompenseras. Eleven måste tycka att det känns bra. 
 
Lärarna jag intervjuat menar att det är viktigt att eleven får muntliga prov. Det är en tjänst 
som man verkligen måste erbjuda, hävdar de. Likaså att erbjuda läromedel på kassett. Tyvärr 
kostar det ganska mycket att till exempel beställa en Oä-bok på kassett. Det rör sig om fem-
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sex hundra kronor för en bok, berättar Karin. Hon tycker att det borde vara subventionerat. 
Karin säger vidare att texter som man arbetar med i skolan måste anpassas till elevens behov. 

 
Texter som de har i Oä:n de måste ju förstoras upp till exempel. Då får man kopiera och förstora 
upp texten. Där kan han göra understrykningar på sådant som är viktigt och arbeta med texten på 
ett annat sätt för det är svårt att göra direkt från läroboken. Sedan gäller det att man inte utsätter 
dem för sådant som de inte klarar. Är de medvetna om sina svårigheter så kan de säga stopp 
själva också och att man accepterar det. (Karin) 

 

4.3.1 Tidig träning 
 
Det viktiga är att börja med språklig träning så tidigt som möjligt så att man kan fånga upp de 
barn som har läs- och skrivproblem. Språklekar som man gör på förskolan är nog väldigt bra, 
funderar Lena, som i många år arbetat på lågstadiet. I första klass kan man sedan ha någon typ 
av språklig diagnos som till exempel ”Fonolek, språklig diagnos för 7-åringar”. ”Fonolek” är 
en diagnos som består av olika avdelningar och man kan efteråt arbeta med det som man ser 
att eleven har brister i. Sedan är det över huvudtaget viktigt att fortsätta språkträningen på 
lågstadiet, menar Lena.  
 
Det är också viktigt att läsa högt för barnen, poängterar Lena. Det är viktigt att föräldrarna 
tänker på att läsa böcker för barnen hemma också. Lena tycker att man märker på många 
lågstadiebarn idag att de har ett mycket torftigt språk och hon resonerar kring om det kan ha 
att göra med föräldrars bristande tid att tala med och läsa för, sina barn. Det är betydelsefullt 
att man i skolan därför tänker på att ta sig tid för att tala med barnen. Det viktiga är också att 
träna extra i skolan med barn som har svårigheter. Det gäller att hitta böcker som är på rätt 
nivå och som får eleverna att känna att de kommer igång med läsningen, att de klarar av den. 
 
Lena berättar vidare att en modell som blivit omtalad i dyslexisammanhang är 
Bornholmsmetoden med språklek för årskurs ett. Här använder man sig av bilder som barnen 
får säga vad de föreställer. Idén är att barnet ska lyssna sig till vilket ljud som kommer i 
början och vilket som kommer i slutet. Man använder sig av analys och syntes: man lägger 
ihop det inledande ljudet med det avslutande och får fram ett ord. Exempel: br- o. Om man 
använder sig av metoden i sin klass och upptäcker att något barn inte klarar att lyssna sig till 
de olika ljuden, ska man uppmärksamma det och ge barnet extra träning. Träningen kan bestå 
i att arbeta med rim och ramsor.  
 
Lena arbetade under en åttaveckorsperiod med lågstadiebarn som hade språksvårigheter. 
Barnen var indelade i smågrupper. De gjorde olika ordlekar för att träna upp känslan för 
språket. Hon poängterar att träningen måste vara rolig. Man kan till exempel använda datorn 
som hjälpmedel och för en del barn kan det vara lättare att skriva på ordbehandlare än att 
skriva för hand.  
 
En annan metod för dyslektiker, informerar Lena, är den s k mjölbymodellen9 som inkluderar 
mycket motorisk träning bland annat i form av balansövningar. 

                                                 
9 I Mjölby ligger något kallat Sensomotriskt centrum. Hit kommer barn från hela Sverige för att få hjälp med 
sina läs- och skrivsvårigheter. Man kartlägger först vilka funktioner som brister, om det till exempel är 
koncentrationen, synen, motoriken eller kombination av dem, som ger upphov till läs- och skrivproblemen. För 
att hjälpa barnen, konstruerar man olika koordinationsövningar. Sådana övningar har visat sig förbättra 
inlärningsförmågan samtidigt som de övar upp barnens motorik. 
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4.3.2 Att stärka självförtroendet 
 
Lärarna har alla mött elever som kämpar med dåligt självförtroende, på grund av att de har 
dyslexi. Det brukar däremot kännas lättare för dessa elever då de erkänt sina svårigheter för 
sig själva. 

Vissa elever tycker att det är väldigt tråkigt då det konstaterats att de har dyslexi. Det brukar ta 
en tid att kompensera det genom mera arbete. När de erkänt för sig själva att de har svårigheter 
och de får extra stöd i skolan och kan använda hjälpmedel som till exempel talböcker, brukar det 
oftast infinna sig en glädje. Problemet är oftast att de inte vill exponeras inför en hel klass. (Jan)  

 
Tina upplever att hennes elever är väl medvetna om sina svårigheter och de har själva ansökt 
om att få gå i DAMP-klass. Denna medvetenhet är viktig för att utveckla en positiv självbild. 
Intervjupersonerna anser alla att det är oerhört viktigt att man som lärare arbetar med att 
stärka den dyslektiske elevens självbild. Funktionshindret dyslexi gör dessutom att eleven blir 
”annorlunda” i jämförelse med kamraterna och därför måste man resonera kring hur man kan 
ge eleven i fråga en trygg position i gruppen. 
 

Framförallt är de sociala bitarna viktiga. Eleven måste känna sig trygg /…/ I en mindre grupp 
kanske eleven kan finna en trygghet. De andra vet om att hon/han har ett problem. När det kör 
ihop sig kan man prata om vad det är som är galet här. Det blir en öppen dialog. Det är viktigt att 
avdramatisera det. Det finns dyslektiker som det har gått väldigt bra för och jag brukar berätta 
om dem. Jag uppmanar eleverna att inte ge upp, för det finns hela tiden möjligheter. Det är 
viktigt att ge uppmuntran. Om någon presterar bra, är det viktigt att ge positiv feed back. Det 
gäller hela tiden att underhålla dialogen. (Jan) 

 
Lena framhåller att man kan stärka elevens självkänsla genom att som lärare ha ett lyssnande 
öra och ägna eleven tid: 

 
Det är oerhört viktigt att arbeta med elevens självkänsla och få henne/honom att förstå att det 
inte är intelligensen som det är fel på. Det är viktigt att lyssna in barnet. Ofta behöver man sitta 
enskilt med det en liten stund för att stötta och hjälpa. (Lena) 
 

Det Lena upplever att hon skulle vilja ha mer tid för, är just detta att sitta ner tillsammans med 
eleven och på så sätt få en bättre förståelse för hennes/hans svårigheter. Barn är beroende av 
uppmärksamhet. Lena  vill också understryka vikten av att dyslektiker får arbeta med sådant 
de är bra på. Det kan till exempel vara att lyssna. Man får som pedagog inte bara fokusera på 
elevernas svårigheter för då förstör man självkänslan. 
 
Maria framhåller att det inte finns två dyslektiker som är helt lika varandra. Alla är individer, 
med individuella sätt att närma sig sin dyslexi: 
 

Jag har träffat elever som ser helt olika på sitt funktionshinder. Det beror mycket på vilken 
självbild de har och hur den naggats i kanten under vägen fram för att lösa läsandets gåta. På 
min förra skola arbetade jag med två dyslektiker som var helt olika varandra. Den ena av dem 
gjorde en plansch om dyslexi och sa: ”Den här ska du sätta upp i lärarrummet så att alla vet vad 
det här är”. Sedan finns det andra elever som inte alls vill låtsas om att de behöver extra hjälp. 
(Maria) 
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Maria understryker vikten av att prata om i klassen att vi alla är olika. En del har svårt med en 
sak och en del har svårt med något annat, men alla har samma värde:  
 

Jag tror också att det är oerhört viktigt att från tidiga skolår prata med eleverna om att ”Vi är 
olika för att bli jämlika” Det är ett citat ur Torbjörn Lundgrens bok På spaning efter ordblindhet. 
Det är mitt valspråk. Vår uppgift är att skapa en så god förståelse som möjligt i elevgruppen så 
att alla elever får plats oavsett vilka svårigheter de har. (Maria) 
 

4.3.3 Datorn som hjälpmedel 
 
Speciallärarna berättar att datorn är ett mycket bra hjälpmedel då man arbetar med 
dyslektiker. Det är viktigt att barnen får skriva mycket på dator för det kan vara lättare än att 
skriva för hand, poängterar Lena. Dessutom finns det ju stavningskontroll i datorn, 
kommenterar Jan. 
 
Fyra av de fem speciallärarna nämner dataprogrammet Lexia som ett lämpligt arbetsmaterial 
för en elev med dyslexi eftersom det helt kan anpassas till elevens behov av träning. Det är ett 
dataprogram som bygger på att man ska skapa sig en bild av olika ord. Eleven ska då han 
arbetar med det märka att: ”Nej, det här ser inte rätt ut” och sedan upptäcka då han/hon gjort 
en ändring att ”Oj, nu känns det rätt”, berättar Jan. Karin berättar att de har en elev med 
dyslexi på skolan som får ta med sig övningar ur Lexia på en diskett  och installera i datorn 
hemma. Hon visar mig också ett annat dataprogram: Läsknep. Detta program är lixbaserat 
(lix=läsbarhetsindex), vilket innebär att det innehåller texter av många olika svårighetsgrader. 
Texterna består både av berättelser och av faktaavsnitt. Eleven väljer svårighetsgrad och läser 
sedan en text. Efter läsningen besvarar hon/han ett antal frågor på innehållet och när det är 
gjort, kommer resultatet upp på skärmen. Karin rekommenderar boken Svenska på skärmen – 
datorn i svenskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter av Torbjörn Hanö 
(Studentlitteratur 1998) för den som vill fördjupa sig mer i datorns olika 
användningsområden. Lena tipsar dessutom om dataprogram för dyslektiker gjorda av Maj-
Gun Johansson. Dessa kan man läsa mer om på internet. 
 

4.3.4 Läsinlärningsmetoder 
 
Maria vill fokusera på att det finns något som är grundläggande för att en elev ska kunna lära 
sig läsa, nämligen språklig medvetenhet.10 För elever som saknar språklig medvetenhet är det 
oerhört betydande hur den första läsinlärningen läggs upp, menar hon. 
Maria förklarar att för de flesta barn som har stor språklig medvetenhet, spelar det inte någon 
större roll vilken strategi man använder för läsinlärningen. De lär sig läsa hur man än gör. 
Men för andra barn, är det mycket viktigt hur man lägger upp den första läsundervisningen.  

                                                 
10 Lundberg (1995) definierar språklig medvetenhet som en medvetenhet om hur ord är uppbyggda. Det handlar 
om att lära känna ordens form och inte bara deras innehåll. Han pekar på att man i förskolan kan utveckla den 
språkliga medvetenheten genom planlagda språklekar. Det handlar bland annat om att tränas i att uppfatta vilka 
ord som rimmar eller börjar på samma sätt. Lundberg konstaterar att en känsla för ljuden som orden byggs upp 
av, fonemen, är av stor betydelse för den första läsinlärningen. 
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Maria understryker att det är betydelsefullt att arbeta med den språkliga medvetenheten. Det 
kan man göra genom att träna på följande: 

 
• att höra vilka ord som ingår i en mening 
• att höra vilka ord som är långa och vilka som är korta (tåg eller busshållplats) 
• att höra stavelser i ord 
• att kunna rimma 
• att höra de enskilda språkljuden (fonemen)                             
 

Maria anser att man i förskolan arbetar på ett bra sätt med språklig medvetenhet. Hon vänder 
sig däremot mot läsinlärning som bygger på helordsmetoder. Sådana metoder kan enligt 
henne resultera i att eleven inte lär sig att knäcka den alfabetiska koden, det vill säga inte lär 
sig att koppla ihop rätt ljud med rätt bokstav. 

 
I förskolan arbetar man mycket målmedvetet med den språkliga medvetenheten. Jag hade en 
gång en elev som hade klarat sig genom hela ettan utan att bli ”upptäckt”. Han var mycket 
duktig att lära sig texter utantill och klarade helordsmetoden ganska bra. Han hade inte kommit 
underfund med den alfabetiska koden. (Maria) 

 
Speciallärarna är överens om att det inte finns en metod som är tillämpbar på alla elever med 
dyslexi. Men en metod som samtliga lärare jag träffat nämner, är i alla fall Wittingmetoden/ 
Psykolingvistisk metod. Jan har till exempel tillämpat Wittingmetoden på dyslektiker, med ett 
mycket gott resultat. Metoden är mycket tålamodskrävande för eleven, förklarar han, eftersom 
man går tillbaka till grunderna och lär om. Ominlärningen  bygger verkligen på att få in alla 
bokstäver i alfabetet så att man känner igen dem. Han berättar vidare att Wittingmetoden 
bygger på att man går in på djupet och lär sig varje bokstav. Man använder sig av mycket 
nonsensramsor11 för att konkret befästa att eleven förstår hur ett h ser ut och låter. Man arbetar 
runt bokstäverna så att eleverna förstår hur bokstaven ser ut och hur den låter. Sedan går man 
vidare till en annan bokstav. Vilken ordning man lär sig bokstäverna i är egentligen 
oväsentligt, förklarar Jan. 
 
Lena understryker att det inte finns en läsinlärningsmetod som passar alla barn. Hon anser 
dock Maja Wittings läsinlärningsmetod vara mycket användbar eftersom den är grundlig.  
Hon tycker den passar barn som har svårigheter. Tina tycker att Wittingmetoden är bra efter-
som den bygger på överinlärning av avkodningen. Maria pekar på att det finns vuxna 
dyslektiker som blivit hjälpta av metoden.  
 
Liksom Maria tror inte Lena att helordsmetoder är bra för dyslektiker. Ordbildmetoden är till 
exempel inte att rekommendera då man arbetar med barn som har läs- och skrivsvårigheter 
utan det är bättre att barnen lär sig ljuden ordentligt, säger Lena. LTG (se avsnitt 2.2) är inte 
heller så lämplig eftersom den inte heller den bygger på att man lär sig ljuden ordentligt, 
tillägger hon. 
 
På Nya Zeeland har man däremot utvecklat en metod (Reading Recovery, min anm.) som gett 
bra resultat, konstaterar Lena. Metoden används generellt då man ska lära barn läsa och 
skriva. Mycket tid ägnas åt att sitta ned och träna med de enskilda eleverna och på så vis kan 
man upptäcka dem som har svårigheter. Eleverna börjar tidigt med att läsa små, enkla böcker. 

                                                 
11 Nonsensramsor är uppbyggda av ord som i verkligheten inte existerar. Det eleven lär sig genom 
nonsensramsor, är hur bokstäver låter då de står i olika kombinationer. Lundberg (1995) ger exempel på ett par 
nonsensord: glurkofir och sprunteg (Lundberg, 1995, sid. 74) 
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De läser ut en bok och läser den därefter ännu en gång. Efter omläsningen får man en ny bok 
att läsa. Man får tid att sitta tillsammans med en lärare och läsa och sedan får man läsa vidare 
själv i egen takt. Rapporter från Nya Zeeland har visat att det finns få dyslektiker i de grupper 
där man tillämpar metoden. ”Har man grava läs- och skrivsvårigheter blir man aldrig av med 
dem men det finns mycket man kan göra för att underlätta”, sammanfattar Lena. 
 
Jan lyfter också fram den nyazeeländska metoden i sitt resonemang. Han tror att den är 
särskilt lämplig för yngre elever. Han har också hört att det finns färre dyslektiker i klasser 
där metoden tillämpas. Det tror Jan kan bero på att man återskapar lite mer av verkligheten i 
undervisningen. Verkligheten finns i elevernas vardag på något sätt. Om en elev är intresserad 
av fotboll kan vi till exempel gå till biblioteket och titta på en bok som handlar om fotboll, 
förklarar han. 
 
Karin poängterar vikten av att eleven tycker att läsinlärningen är rolig och ger något i utbyte. 
 

(…) De som har dyslexi de kan inte se ett ord, de har inte det här bildseendet många gånger. De 
måste lära sig känna rytm och se hur ordet är uppdelat. Mer sådan teknisk färdighet. De har svårt 
med långa ord och då måste man kunna dela upp ordet så de får något system. Många gånger 
saknar de strategier så man får hjälpa dem på traven. Viktigt är att de tycker det är roligt, att de 
har något utbyte av vad de läser och är motiverade. Har man ingen motivation spelar det ingen 
roll vad man gör. (Karin) 

 

4.3.5 Läsning av böcker 
 

Det är enligt intervjupersonerna viktigt att man väljer böcker som är på elevernas nivå. 
Läraren kan, som tidigare nämnts, gärna ha högläsning ur böcker, för eleverna. Dyslektiker 
har nämligen problem med avkodningen, inte med förståelsen av vad de läser. Men eftersom 
avkodningen är så energikrävande för dem, går stora delar av förståelsen ändå förlorad då de 
ska läsa på egen hand. 
 

Jag har en elev här i femman som är utredd dyslektiker. Han har väldigt stora problem att avläsa 
orden och han har ingen förståelse för det han läser för all kraft går ju åt till att avkoda texten. 
Men han är ju medveten om sina svårigheter och han måste ju få hjälp genom att någon berättar 
för honom och få speciella övningar. Föräldrarna och han läser hemma och han extrauppgifter 
som Lexia och tränar med det i stort sett dagligen. (Karin) 
 

Tina lyfter fram att det är oerhört väsentligt att läraren själv tycker om den litteratur hon/han 
använder i undervisningen. Autentiska texter är att föredra framför tillrättalagda. Ett tips är att 
arbeta mycket med högläsning. Eleverna kan få i läxa att läsa in en text på band.  
 
Tina lyckades skapa läsintresse i sin DAMP-klass genom ett projekt om Per-Anders 
Fogelström. Det visade sig att eleverna hade lätt för att identifiera sig med den unge 
huvudpersonen i boken Mina drömmars stad. Projektet lades upp så att Tina läste tio sidor 
högt för klassen, sedan tog eleverna hem boken och läste tio sidor som de nästa gång skulle 
kunna återberätta. Så fortsatte man tills boken var utläst. 

 
 
 
 
 



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 

36 

Karin berättar hur läsningen av skönlitteratur kan gå till på den skola där hon arbetar: 
 

Om vi tar den här eleven i femman till exempel. Varje morgon brukar de läsa, ha tyst läsning ur 
en skönlitterär bok. Men det klarar inte han för han förstår ju mycket bättre när han läser högt.  
Så antingen om han gå ut och sätta sig i ett grupprum och läsa, annars får han en bok uppläst 
tillsammans med en annan elev som har andra svårigheter. Så att han får höra, så han får själva 
upplevelsen av läsningen. (Karin) 
 

Maria ger en rad förslag på hur man kan arbeta med läsning av böcker: 
 
• Läskontrakt med elev och förälder som lovar att läsa/lyssna 15 minuter tre dagar i veckan. 

Här gäller det att få tag i passande böcker som ger rätt utdelning till eleven så att hon inte 
tröttnar. Man kan också be föräldern att byta av sitt barn och läsa någon sida högt då och 
då så att man kommer framåt i boken.  

 
• Bok och band. Det finns inlästa böcker på band att låna på bibliotek. Ofta finns samma 

bok inläst i olika hastigheter så att eleven kan välja den hastighet som passar bäst. Tanken 
är att man först bara lyssnar på boken i "normal" hastighet. När man gjort det ska man 
välja den hastighet som passar bäst och följa med i bokens text när den läses. 

 
• Bara lyssna på böcker. Det är viktigt att en lässvag elev får tillgång till den litterära 

världen lika väl som en god läsare. Nu kommer det många läroböcker och andra böcker på 
CD-rom skivor. De blir billigare och troligen enklare att använda.  

 
Maria berättar vidare att hon nyss har avslutat en intensivläsningsperiod med hela klassen, 
skolår fyra. Hon förklarar att alla elever skulle ha en passande bok som de skulle läsa i skolan 
och samma bok hemma. Varje skoldag läste de tyst 20 minuter under en lektion. Hemma 
skulle de läsa minst 15 minuter högt för någon vuxen varje skoldag. De hade med sig ett 
läskort som de fyllde i vilka sidor de läst och vem som lyssnade. Maria gjorde ordkedjor ett 
tag innan de startade med intensivläsningen. När de läst tre veckor gjorde hon om testet. Före 
periodens början läste klassen tillsammans 575 ordkedjor och när de läst tre veckor var 
samma resultat 777 ordkedjor. När man mätte WRI (ordigenkänningsindex) visade det sig att 
den sammanlagda summan för klassen hade ökat från 227 till 713. Maria kan konstatera att 
flera av de riktigt lässvaga eleverna blivit mycket intresserade av läsning. En av eleverna tog 
till och med med sig boken ut på rasten. En annan av eleverna sa att han knappt kunde vänta 
tills han kom hem och fick fortsätta att läsa. Även många av de elever som var bra läsare 
ökade sina värden markant. 
 
Jan vill lyfta fram vikten av att ge de dyslektiska eleverna vettiga uppgifter som är på lagom 
nivå. Man måste som lärare känna att eleverna troligtvis klarar av de uppgifter man ger dem. 
Han tycker att det är viktigt att prata mycket om bland annat läsförståelse. Ibland arbetar han 
med diktamen: han läser högt ur en bok och eleverna får skriva av vad han läser. Därefter 
brukar de tillsammans, med hjälp av boken, gå igenom texten.  
 
Ibland får hans elever läsförståelseuppgifter som består i att de blir tilldelade en saga eller ett 
stycke ur en berättelse, som de ska sammanfatta. På så sätt får de visa vad de uppfattat av 
innehållet. Man bör välja en text som inte innehåller så många krångliga ord, utan som istället 
är enkel och konkret, uppmanar Jan. När jag frågar honom om eleverna tycker om att arbeta 
med att sammanfatta berättelser och att efteråt prata om dem, svarar han att om de själva har 
inställningen att de ska kompensera sin dyslexi genom att försöka bli duktiga, så brukar de 



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 

37 

tycka om det. Valet av berättelse som man arbetar med är också viktigt. Den ståndaktige 
tennsoldaten av H.C. Andersen är exempel på en berättelse som Jan arbetat mycket med. 
 
Karin ger förslag på två böcker som kan fungera som övningsmaterial för elever som har läs- 
och skrivsvårigheter : 
 

- Nygårdh, Hans-Christian (1997):  Felhund och Co En bok full av stäver.  
Ekelunds förlag AB. (Ett trevligt läsmaterial innehållande bland annat 
bokstavskedjor och andra språkknep) 

 
-     Läs och Skriv läseboken Sagor från olika länder (1997) Natur och kultur 

    (I denna läsebok finns även uppgifter till de olika sagorna.)  
 
Hon pekar på betydelsen av att ge eleven en förförståelse för den text som hon/han ska läsa. 
Längre texter bör delas upp i avsnitt: 
 

Man kan göra det roligt genom att de får lite förförståelse innan de läser. Att de får lite frågor 
eller vad det är de ska tänka på. Att man förbereder dem på en text tror jag är väldigt bra. Man 
får ju dela upp, när det är en väldigt lång text, för då klarar inte han att  hålla det i huvudet utan 
man får dela upp texten i mindre avsnitt/stycken och ge frågor på det innehållet. Det är mycket, 
tycker jag, som man kan göra för att anpassa undervisningen. (Karin) 

 
Hur bör man som lärare gå till väga vid elevers högläsning om man vet att man har en elev 
med dyslexi i klassen? Lena tror att man generellt går ifrån det här med högläsning alltmer 
och om en dyslektisk elev nu ska läsa högt, så skulle det i så fall vara en text som han/hon 
övat in hemma. Det allmänna råd som speciallärarna annars ger mig, är helt enkelt att låta 
elever med dyslexi slippa att läsa högt inför klasskamraterna. 
 

Högläsning ska ske om eleven själv vill, men oftast vill inte eleven exponera sitt handikapp. Det 
är jobbigt att som tonåring behöva exponera sina svårigheter. Det kan vara tillräckligt jobbigt att 
behöva läsa högt även om man inte har några funktionshinder. Jag brukar sällan kräva av någon 
att han ska läsa högt om jag vet att han har jättestora problem. Det är inte uppbyggande för den 
eleven att läsa högt, snarare bygger det ner. Eleven kan istället få sitta och läsa högt för sig själv. 
Jag brukar råda eleverna till att läsa ur någon bok varje dag hemma. Då ska man gärna läsa det 
högt så att man både hör orden och kanske förstår dem bättre. (Jan) 
 

 
Jan förklarar att man i åtgärdsprogrammet kan komma överens om att eleven ska läsa en bok 
och man kan också bestämma hur mycket han/hon ska läsa. Eleven kan gärna läsa högt, ”i sitt 
eget mentala rum där den känner sig trygg”, säger Jan. Det ska inte vara en massa annat som 
kan avbryta och den tid som avsätts för att läsa är en ”viktig tid på dygnet”, menar han. Syftet 
är att eleven ska bygga upp sin läskunskap och sin förståelse för vad han/hon läser. Det syftar 
också till att klara de övriga ämnena i skolan. Svenskan kommer nämligen in överallt. 
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4.3.6 Skrivande 
 
Det har redan nämnts att det kan vara lättare för en dyslektiker att skriva på dator än att skriva 
för hand. Hur bör man då som lärare gå till väga om man får in en handskriven (eller 
datautskriven, i avsaknad av genomförd stavningskontroll) text som en dyslektiker skrivit? 
Hur rättar man? Ska man överhuvudtaget rätta? Intervjupersonerna menade alla att man 
absolut inte får sätta röda streck på pappret och på så vis slå ner på elevens uppgift.  
 
Lena anser att man egentligen inte ska rätta alls. Jan tycker att läraren kan skriva egna 
anteckningar om skrivuppgiften på ett separat papper men elevens papper ska man låta bli. 
Karin menar att om man nu ska rätta, så får man koncentrera sig på ett moment och rätta det, 
tillsammans med eleven. Maria anser att innehållet och formen, inte stavningen, är det viktiga 
i en uppsats. 

 
Är det en uppsats så tycker jag att innehållet och formen är det viktiga. När det gäller stavfel får 
man bortse från det. Det finns så många bra rättningsprogram för datorer som de kan använda i 
framtiden när de vill skriva något där stavningen är viktig. Det finns flera författare som är 
dyslektiker. Ex H C Andersen, Erik Axel Karlfeldt och Torbjörn Lundgren. (Maria)   
 

 
4.4 Hur följer man upp åtgärderna? 
 
Speciallärarna menar att det är viktigt att följa upp och utvärdera de åtgärder man satt in för 
den dyslektiske elevens skull. Grunden för uppföljningsarbetet är elevens åtgärdsprogram. 
När ett åtgärdsprogram ska skrivas möts handledare/klassföreståndare, föräldrar och elev, 
säger Jan. Programmet bygger nämligen på skolans, föräldrarnas och elevens åtaganden. 
Åtgärdsprogrammet beskriver vad man vill uppnå. Det ska även anges vad man tidigare gjort 
för att underlätta för eleven. Det är bra om det står i åtgärdsprogrammet när det ska följas upp 
också, säger Jan. Det brukar följas upp var sjätte vecka, berättar Maria. I vissa fall krävs att 
man gör det ännu oftare, det beror helt på hur situationen är, förklarar Jan.  
Uppföljning och utvärdering av åtgärderna sker också genom diagnoser som eleven får göra 
för att man ska kunna se om han/hon utvecklat sin förmåga. 
 

Man kan ju med H4, som inte är så tidskrävande heller just lästekniskt, se hur de läser. Man 
avsätter en minut och upprepar det här testet två gånger om året, på höstkanten och på våren, så 
att de själva ser att läshastigheten har ökat. Det är ganska enkelt och man kan testa förståelsen 
genom enkla texter, så att man märker att de förstår. (Karin) 

 
Lena ger förslaget att man kan arbeta intensivt på ett visst sätt under en period och sedan se 
vad det har gett för resultat. Det är viktigt att stanna av under arbetets gång för att utvärdera, 
slå hon fast. Här är det viktigt att göra eleven delaktig. Eleven måste vara informerad och veta 
vad det är man håller på med. Man måste prata med eleven om vad som händer, vad man 
tränar på.  
 
Jan betonar vikten av att läraren är insatt i hur man kan arbeta med barn med dyslexi och att 
hon/han är noga med att följa upp elevens arbete. 
 

Uppföljningen av vad en elev har gjort måste vara markant. Det du kräver av en elev ska du 
själv ge. För att det kravet ska kunna uppfyllas krävs det att läraren har en medvetenhet kring 
hur man jobbar med dyslexi. (Jan) 
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Lena anser att dyslexi är ett viktigt område och att man borde forska mer om det. Hon har på 
senare tid hört många teorier om hur man kan lindra besvären vid dyslexi. Som exempel 
nämner hon en artikel från England där det konstaterades att en gulfärgad lins hade hjälpt en 
flicka med läs- och skrivsvårigheter. Hon säger också att fettsyrepreparatet Efalex har sagts 
hjälpa personer med dyslexi, så att de känner sig piggare och lättare kan koncentrera sig. Hon 
önskar att man genom forskning kan hitta fler lösningar på hur man kan arbeta med barn med 
dyslexi. 
 

Sammanfattning 
 
Intervjupersonerna definierar dyslexi som en form av bokstavsblindhet, som bottnar i en ofta 
medfödd oförmåga att koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud. Speciallärarna anser att det är 
svårt att dra en gräns mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. De menar i alla fall att det 
finns en skillnad mellan de båda begreppen. Skillnaden består i att läs- och skrivsvårigheter är 
förorsakade av miljön och är lättare att få bukt med än dyslexi, som innebär gravare läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Det intryck jag får är att samtliga speciallärare är positiva till diagnostisering av dyslexi då de 
tror att en diagnos, även om den kan kännas tråkig till en början, skapar en viss trygghet för 
eleven. Diagnosen kan leda till självinsikt och en förståelse för vilka problem man har. 
Lärarna på skolan förstår att eleven i fråga har särskilda behov av stöd och tar hänsyn till detta 
i sin undervisning. Det är lättare för specialläraren att be om mer resurser till eleven eftersom 
man har en diagnos att hänvisa till. Samtidigt har diagnostiseringen sina avigsidor. Hit hör 
bland annat att det tar lång tid att göra en utredning och att det finns elever som inte är 
utredda men som har liknande problem som de elever som har en dyslexidiagnos. Det är 
svårare att få resurser till elever utan diagnos, trots att de är i behov av det.  
 
Speciallärarna hänvisar till standardiserade testmaterial som H4, bokstavs-, ord-  och 
meningskedjor då vi börjar tala om hur man kan ta reda på om en elev har specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Föräldrasamverkan är något av ett nyckelord i sammanhanget eftersom det 
är viktigt att arbeta med elevens läsande och skrivande också hemma. Lena lyfter fram vikten 
av att som förälder läsa högt för sina barn och på olika sätt stimulera deras språkliga 
medvetenhet. Om en elev har läs- och skrivsvårigheter är det föräldrarna och enhetschefen på 
skolan som måste samtycka till att en dyslexiutredning genomförs. Väntetiden för att göra en 
utredning är lång och kostar skolan mycket pengar. På skolan där Karin arbetar, verkar man i 
första hand utreda elever på skolan, genom tester av olika slag. Hon har inte erfarenhet av att 
en utredning på till exempel Ekhaga genomförts. 
 
Intervjupersonerna har erfarenheter av att man aktivt bör arbeta med självförtroendet hos 
dyslektiska elever. Det som också framkommit är att man måste se dem som individer med 
olika personligheter och behov. Lena vill därför betona hur viktigt det är att sätta sig ner med 
den enskilde eleven för att lära känna just henne/honom. Sedan är det också väsentligt att 
eleven i fråga upplever en trygghet i gruppen/klassen. Maria har mött en elev som ville berätta 
om sitt funktionshinder medan hon också arbetat med andra dyslektiker, som inte alls ville 
låtsas om att de behövde extra hjälp. Jan har gjort den erfarenheten att de flesta dyslektiska 
elever inte vill exponeras för en större grupp, varför en mindre gruppstorlek kanske ger en 
större trygghet. 
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När vi kommer in på läsinlärningsmetoder, slår Maria fast att själva grundförutsättningen för 
att ett barn lär sig läsa, är att det äger språklig medvetenhet. En metod för läsinlärning som 
samtliga intervjupersoner har goda erfarenheter av är Wittingmetoden. Ett par av dem nämner 
likaså den nyazeeländska metoden Reading Recovery som en fruktsam inlärningsstil. 
Helordsmetoder som till exempel Ordbildmetoden, avråder de däremot från att använda 
eftersom de inte bygger på att man lär sig ljuden ordentligt. 
 
I  åtgärdsprogrammet för den dyslektiske eleven, beskrivs vilka åtgärder som ska sättas in för 
att stötta eleven. Det fastslås likaså hur ofta åtgärderna ska följas upp. Exempel på åtgärder 
för att underlätta skolsituationen för en elev med dyslexi är litteratur inläst på band, 
användande av olika datorprogram som Ordknep och Lexia, muntliga prov och att läraren ofta 
läser högt för sin klass. Speciallärarna poängterar att eleven själv måste tycka att det är roligt 
att träna språket och känna en motivation för det, annars förblir åtgärderna lönlösa. 
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5. Diskussion  
 
I detta kapitel diskuterar jag först mitt val av undersökningsmetod och därefter för jag en 
diskussion med litteraturgenomgången och resultatdelen som bas. Avslutningsvis ger jag 
förslag på fortsatt forskning. 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Jag anser att jag genom den metod jag valt, kvalitativ intervjumetod, uppnått syftet med min 
undersökning. Jag har kommit fram till rimliga svar på de fyra centrala frågeställningarna. 
Som jag skrev i  avsnitt 3.1, är intervjun ett bra medel för att kartlägga sammanhang. Jag 
tycker att jag lyckats kartlägga hur skolan som sammanhang kan fungera när det gäller att 
stötta och hjälpa elever med dyslexi. Jag har gett exempel på hur arbetet med barns läs- och 
skrivsvårigheter kan gestalta sig på olika skolor, bland barn i varierande åldrar. 
 
 Det jag har att invända mot undersökningen, är att jag beklagar att jag inte skickade frågorna 
till specialläraren i DAMP-klassen i förväg. Intervjun med henne gjordes i ett tidigt skede av 
min undersökning och jag hade då inte heller utarbetat de frågor som jag senare kom att ställa 
till de övriga speciallärarna. Det hon berättade var mycket intressant och jag skulle gärna velat 
lära mig ännu mer om hur man kan arbeta med DAMP-barns läs- och skrivsvårigheter. Tyvärr 
bandades inte heller denna intervju, utan jag antecknade svaren. Fördelarna med att använda 
bandspelare är många. Som intervjuare kan man följa med i det som intervjupersonen säger 
på ett annat sätt än då man antecknar samtidigt. Man behöver inte oroa sig för att inte hinna få 
med allt intervjupersonen har att säga. Intervjun finns ju bevarad och man kan i efterhand 
spola tillbaka bandet flera gånger, för att i lugn och ro kunna lyssna till vad som sagts. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Jag tycker att jag fått fram intressanta resultat genom min undersökning. Även om 
intervjupersonerna är mycket eniga i sina åsikter, finner jag vissa skillnader i deras svar. Här 
följer nu en diskussion utifrån de resultat jag kommit fram till, dels genom intervjuerna, dels 
genom litteratur jag läst. De olika diskussionspunkterna är grupperade under olika teman, som 
återfinns i litteraturgenomgången och resultatdelen. 

Definitioner 
 
Den erfarenhet jag gjort under det att jag skrivit detta examensarbete, är att dyslexi är ett 
komplext ämnesområde som är svårt att avgränsa. Jag tror att det aldrig kommer att kunna 
skapas en helt och hållet sann definition av dyslexi, eftersom en dyslektiker inte är lik en 
annan dyslektiker. Dessutom går forskningen hela tiden framåt och definitionerna måste, som 
Lundberg (1995) skriver, hela tiden modifieras. Jag tycker däremot att det är viktigt att 
försöka måla upp de utmärkande dragen för dyslexi. På så sätt kan man  hitta de elever som är 
drabbade och hjälpa dem.  
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Den norske sociologen Solvang (Läs- och skrivkommittén, 1997) menar att det finns två olika 
åsikter om vad dyslexi är. Den neuropsykologiska grupperingen företräder åsikten att dyslexi 
har en biologisk orsak. Den reformpedagogiska gruppen anser istället att dyslexi förorsakas 
av sociala omständigheter, såsom brister i uppväxtmiljö eller bristfällig undervisning. Då jag 
skulle genomföra intervjuer med speciallärare fann jag det intressant att ta reda på vad dessa 
lärare menade var orsakerna till att någon är dyslektiker. Samtliga lärare jag talade med ansåg 
att dyslexi har en biologisk orsak, även om Karin var noga med att poängtera att miljön 
antingen  kan försvåra eller förenkla läs- och skrivinlärningen för en person med dyslexi.  
 
Maria underströk tydligt, att om en elev har läs- och skrivproblem på grund av brister i 
miljön, så är det inte fråga om att eleven har dyslexi. Istället beror problemen på att hon/han 
fått en dålig start i läsinlärningen. Likaså Tina, Jan och Lena förklarade att de tror att dyslexi 
har biologiska orsaker. Solvangs uppfattning att det är de neurospsykologiska teorierna som 
vinner terräng på bekostnad av de reformpedagogiska (se avsnitt 2.2), visade sig med andra 
ord stämma om man utgår från de speciallärare jag samtalat med. Personligen instämmer jag i 
mina respondenters uppfattning att dyslexi är neurologiskt betingat. Det är bevisat att dyslexi 
ofta är ärftligt och jag tycker liksom Lundberg (1995; 2001) att dyslexi verkar röra sig om en 
brist i det fonologiska systemet som gör att personen får svårt att koppla ihop rätt bokstav 
med rätt ljud. Nog kan en elev som kanske varit sjuk stora delar av sin skoltid eller som bytt 
lärare alltför många gånger, få läs- och skrivsvårigheter, men inte av samma allvarliga art som 
en dyslektiker, menar jag.  
 
Jag tror som sagt, i likhet med respondenterna, att det finns en skillnad mellan dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter. Ingen av speciallärarna anser dock att denna gräns är alldeles tydlig eller 
lätt att dra. Maria påpekar att hon faktiskt inte kan dra gränsen. Jan framhåller emellertid att 
det finns en markant skillnad, dyslexi är mer av en hjärnskada, säger han. Sigrid Madison 
uttalar sig om läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi,  i en artikel i Dagens Nyheter 
(Weilenmann, 2001). Hennes åsikt är att elever med läs- och skrivsvårigheter kan bli hjälpta 
av ökat engagemang och stöd från lärarens sida. En dyslektiker däremot,  behöver en 
individuell plan och man bör använda en speciell pedagogik anpassad just för honom/henne. 
Jag instämmer i detta men menar samtidigt att skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter 
respektive dyslexi, är mycket svår att påvisa, om inte en dyslexiutredning gjorts.  
 
I vissa fall har en elev stora läs- och skrivsvårigheter men en utredning genomförs inte av 
olika anledningar. Kanske är det så att föräldrarna inte samtycker till det. I så fall är det ändå 
oerhört viktigt att sammankalla till elevvårdskonferens och skriva åtgärdsprogram. Trots att 
eleven inte fått diagnosen dyslexi föreligger läs- och skrivproblem av allvarlig art och ett 
åtgärdsprogram bör därför skrivas. I åtgärdsprogrammet kan det till exempel stå att eleven ska 
få göra muntliga prov och få kurslitteraturen inläst på band. Sedan menar jag att man alltid 
bör göra en utredning om man märker att en elev har stora läs- och skrivsvårigheter. 
Utredningen syftar ju till att hjälpa eleven. Var och hur denna utredning ska genomföras, 
återkommer jag till senare i diskussionen. 

Om man misstänker att eleven har dyslexi 
 
När det gäller att upptäcka de elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter nämner 
speciallärarna de olika standardiserade läs- och skrivtester som finns att tillgå, exempelvis H4, 
Ordkedjor, Ord-, Bokstavs- och Meningskedjor. På de skolor där de arbetar gör eleverna dessa 
tester i omgångar, i olika årskurser. Testmaterialet kan uppdaga om en elev skulle ha läs- och 
skrivsvårigheter. Beroende på hur stora problem eleven i fråga har, sätts sedan olika åtgärder 
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in för att hjälpa henne/honom. I likhet med Maria, tror jag nog att Ordkedjorna (se bilaga 7) är 
bättre än testet H4 (se bilaga 6 ). Jag har aldrig använt testen men tycker då jag tittar närmre 
på dem, att H4 egentligen bara mäter hur många ord eleven klarar att avkoda på en viss tid. 
Eleven behöver inte förstå vad hon/han läser. Ordkedjor handlar om att man ska hitta ord i en 
rad med sammanskrivna bokstäver. Då prövas istället elevens förmåga att förstå vilka 
bokstäver som tillsammans bildar ett ord. Jag tror inte att H4 ensamt är bra som 
mätinstrument, men i kombination med Ord-, Bokstavs- eller Meningskedjor, kan det ge en 
god bild av elevens fonologiska förmåga. Maria har också gjort erfarenheten att det råder stor 
samstämmighet mellan det resultat en elev uppnår på Ordkedjor och på H4. 

Inställningar till att diagnostisera dyslexi 
 
Respondenterna var positiva till att diagnostisera dyslexi. Den främsta orsaken till det var att 
de mött elever som upplevt en lättnad då det uppdagats vari deras problem ligger. Sigrid 
Madison berättar i  den redan nämnda artikeln i Dagens Nyheter (Weilenmann, 2001), att 
föräldrar till skolbarn i England, har rätt att kräva en dyslexiutredning. I Sverige är det också 
föräldrarna som avgör om en utredning ska ske, berättar en av läspedagogerna på Resursen i 
Norrköping. Dessutom måste enhetschefen ge sitt samtycke till en utredning, eftersom det är 
skolan som betalar, informerar Maj, som är logoped på Ekhaga. Jag tycker att det är 
fruktansvärt om det är ekonomin som ska avgöra om en elev blir utredd eller inte. Om 
behovet finns borde en utredning vara en rättighet. I Lpo 94 står att läsa att det är rektors 
ansvar att se till så att elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna ”får det särskilda stöd 
och den särskilda hjälp de behöver” (Lpo 94, sid. 17). Läroplanen föreskriver också att det är 
lärarens skyldighet att ”tillsammans med personalen inom förskolan och skolbarnomsorgen 
uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans” (Lpo 94, sid. 15). Både rektor och 
lärare har med andra ord skyldigheter gentemot barn med behov av särskilt stöd. I vissa fall 
verkar det dock vara svårt att på ett helt tillfredsställande vis fullfölja sina skyldigheter, 
eftersom kostnaden och väntetiden för att få göra en utredning, hindrar oss i våra ambitioner 
att hjälpa och stötta.  
 
Respondenterna ser dyslexidiagnosen som ett instrument med vars hjälp man kan få mer 
resurser till eleven med svårigheter. Karin berättar att det är mycket svårare att få ta del av 
pengar genom den så kallade tilläggsresursen, om man inte kan peka på att eleven har en 
diagnos. Speciallärarna tror också att de övriga lärarna på skolan tar mer hänsyn till eleven i 
fråga om han/hon har en dyslexidiagnos.   
 
Alla speciallärare enas om att det är lika viktigt att hjälpa en elev som har en diagnos som en 
som inte har det. Det kan ju faktiskt vara så att en odiagnostiserad elev har lika stora 
svårigheter, konstaterar de. Jag har många gånger hört sägas att en diagnos inte ska vara  en 
nödvändighet för att få hjälp. Genom min intervju märker jag att denna åsikt också är vad som 
genomsyrar mina respondenters sätt att tänka och handla. Men om man inte får extra resurser 
i form av pengar, personal och tekniska hjälpmedel, så är det inte längre lika lätt att hjälpa. 
Jag ser det därför som ett stort problem att barn utan diagnos inte har rätt till samma stöd som 
dem som genomgått en utredning. Om reglerna är sådana måste i så fall alla barn som är i 
behov av det, ges en möjlig chans att genomgå en utredning. 
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Diagnostisering av dyslexi 
 
Dyslexiutredningar visade sig vara mycket dyrare än jag någonsin kunnat föreställa mig. En 
utredning kan kosta 6000 kronor och då ska man inte heller glömma att väntetiden är ungefär 
ett år. Under den tiden hinner det ske mycket i elevens liv. Hjälp till eleven i fråga måste 
sättas in innan utredning är gjord, annars blir konsekvensen att eleven går miste om stora 
delar av det övriga klassen lär sig. Jag ser det ändå som en oerhörd tillgång att möjligheten att 
få göra en utredning vid Ekhaga i Linköping eller Resursen i Norrköping, finns. Personalen 
här är specialutbildad för att arbeta med barn med läs- och skrivproblem. De är experter på 
området. Den modell som tillämpas i Linköping, där ett centralt stödteam har möjlighet att 
finnas ute på skolorna för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, tycker jag låter 
fördelaktig. På vissa skolor i Norrköpings kommun finns också speciallärare som arbetar 
heltid med att hjälpa dessa barn.  
 
Det måste vara en fördel om hjälpen kommer från någon person som eleven i fråga känner. 
Jag tror att eleven då känner en större trygghet och har lättare för att berätta vad han/hon 
behöver hjälp med. Det kan självklart också vara tvärtom, att det är lättare att tala med någon 
person som man inte känner sedan innan. Eleven kan kanske känna att den okände personen 
inte har några förutfattade meningar om hur pass duktig eleven är och så vidare. Faktum är 
ändå att det tar sin tid att bygga upp en förtrolig relation med en annan människa, varför jag 
nog tror att det är lättast att en person som redan har en relation till eleven med läs- och 
skrivsvårigheter, stöttar och hjälper. En förutsättning är dock att denna person har tillräckliga 
kunskaper om dyslexi. Tråkigt nog skär man ner på antalet speciallärare och det resulterar i att 
de barn som är i behov av särskilt stöd inte får lika mycket hjälp som tidigare. Lyckligtvis 
ingår specialpedagogik i utbildningen av grundskollärare och det är något jag tycker att man 
aldrig kan få för mycket av. Men även om jag som grundskollärare har en del kunskaper om 
dyslexi, känner jag inte alltid att jag har tillräckligt med tid för att hjälpa den dyslektiska elev 
som jag har i min klass. Det finns 23 elever ytterligare, som jag också måste hinna hjälpa. 
 
Eftersom kostnaden är stor och väntetiden är lång, för dyslexiutredningar, väljer man i många 
fall att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter på respektive skola. Vid intervjun med Karin 
fick jag se en pärm innehållande testmaterial som man kan använda då man provar barns läs- 
och skrivförmåga. Testerna omfattade olika färdigheter och då eleven gjort dem, vet 
specialläraren vad eleven bör träna på. Jag ser det som en fördel att det finns ett sådant 
testmaterial. En av speciallärarna vid Dyslexicentrum ger rådet att om man har en elev med 
läs- och skrivsvårigheter i sin klass, så skall man låta eleven göra olika läs- och skrivtester. 
Därefter skall även en psykolog kopplas in och göra sin bedömning av eleven. Läraren och 
psykologen ska sedan i samråd eventuellt ställa diagnosen dyslexi. Jag tycker det är viktigt att 
det sista ledet, som innebär att en psykolog kopplas in, inte glöms bort. Utan psykologens 
insats blir nog vare sig bedömningen eller behandlingen av elevens svårigheter lika 
djupgående.  
 
Karin nämnde inget om att man på hennes skola kopplar in en psykolog, vilket jag ser som en 
brist. Om eleven verkar ha läs- och skrivsvårigheter av allvarlig art och man som lärare 
misstänker att det rör sig om dyslexi, så ska inte specialläraren själv sköta utrednings- och 
uppföljningsarbetet. Detta anser jag därför att psykologer besitter en annan typ av 
yrkeskunskap än vad speciallärare och grundskollärare gör. Dyslexi är som jag ser det, till stor 
del ett socialt funktionshinder som ofta yttrar sig i att eleven skäms över sina svårigheter och 
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har svårt att känna en tillit till sin egen förmåga. Resultatet av det kan bli att eleven undviker 
att läsa och skriva (Stadler, 1994). Jag har erfarenhet av elever som vägrar att läsa och skriva, 
och för att skapa en inre motivation hos dem, krävs många gånger stöd från psykolog eller 
kurator. Psykologen eller kuratorn kan tillsammans med specialläraren hjälpa eleven att 
erövra en positiv självbild och en tro på att man duger. Under själva dyslexiutredningen har 
psykologen också en viktig roll. Logopeden Maj berättar att den psykolog som medverkar vid 
utredningar av barn med läs- och skrivsvårigheter vid Ekhaga, försöker ta reda på de 
bakomliggande orsakerna till barnets svårigheter. Psykologen tillämpar i detta avseende 
Høien och Lundbergs processanalytiska synsätt (se 4.2.3). Jag tror att man som lärare är mer 
fokuserad på den typ av fel eleven gör. Man ger eleven övningsuppgifter som innehåller 
sådant eleven bör träna på och hoppas på att till viss del kunna avhjälpa svårigheterna (jämför 
med Gjessings funktionsanalys, 2.5.1). Åtminstone är det så jag själv handlar, även om jag 
tycker att det är viktigt att komma åt de bakomliggande strategierna, vilka bidrar till att felen 
uppstår. 
 
Om man ska gå till lagtexten så är det egentligen bara två yrkesgrupper som har rätt att ställa 
medicinska diagnoser, nämligen läkare och logopeder. Logopeder har inskränkt diagnosrätt, 
vilket innebär att de bara får ställa diagnoser som rör språkliga störningar (Läs- och 
skrivkommittén, 1997). Att denna bestämmelse finns ser jag som en trygghetsgaranti eftersom 
läkare och logopeder  inte är några lekmän. Det mest fördelaktiga vore om elever med stora 
läs- och skrivsvårigheter hade rätt att göra en läs- och skrivutredning där de yrkesgrupper som 
arbetar på Ekhaga är utredarna. Enligt mitt sätt att se det blir utredningen ännu mer grundlig 
och djupgående än om en lärare med hjälp av ett diagnosmaterial, ska försöka bedöma och 
sedan hjälpa en elev. Det stora problemet är emellertid att utredningarna är mycket dyra och 
att väntetiden minst sagt är lång. Kanske är det rentav politikerna som måste börja prioritera 
barn med inlärningssvårigheter mer och minska både kostnaderna och väntetiderna för olika 
pedagogiska utredningar? 

Hur kan man arbeta med barn med dyslexi? 
 
Den före detta skolministern Ingegerd Wärnersson konstaterar i en intervju i Dagens Nyheter 
(Weilenmann & Bolling, 2001) att alla dyslektiker har rätt till ett åtgärdsprogram. Hon 
bekräftar det faktum att det inte finns några rikstäckande regler för hur dyslektiker ska 
upptäckas och ges stöd. Lena Hammarberg på Skolverket, säger i samma artikel att det 
fortfarande råder delade meningar om vad dyslexi är, och att riktlinjer därför saknas. 
Respondenterna lyfter fram åtgärdsprogram som något mycket viktigt. Här anges de insatser 
man sätter in för att hjälpa eleven i fråga. Genom uppföljning av åtgärdsprogrammet avgör 
man om eleven känner att insatserna gett ett gott resultat. 
 
Respondenterna understryker vikten av att tidigt börja träna barns språkliga förmåga. De 
berömmer förskolepersonalen som gör ordlekar med barnen och på vis bygger upp barnens 
språkliga medvetenhet. Språklig medvetenhet är nämligen själva grundförutsättningen för att 
man ska kunna lära sig läsa och skriva, berättar Maria. Språklig medvetenhet innebär bland 
annat att man kan höra vilka ord som ingår i en mening, att man kan höra vilka ord som är 
långa och korta och att man kan rimma. Dyslexi blir man inte av med, konstaterar Lena, men 
det finns mycket man kan göra för att underlätta för dem som är dyslektiker. Hon talar mycket 
om hur viktigt det är att läsa högt för barnen då de är små och att ta sig tid för att tala med 
dem. Många barn är borta långa stunder från sina föräldrar och därför är det särskilt viktigt  
att skolpersonalen stimulerar barnens språkliga utveckling. Lena talar om Bornholmsmodellen 
som bland annat innebär att barn ska lära sig att lyssna sig till vilket ljud som kommer i början 
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respektive i slutet av ett ord. Jag tror att man märker ganska snabbt om en elev har stora 
svårigheter att höra och särskilja ljuden. Om man gör en sådan upptäckt är det också viktigt 
att våga reagera. Lpo 94 föreskriver att det är skolans skyldighet att ge elever med behov av 
särskilt stöd den hjälp de behöver. En elevvårdskonferens kan behöva hållas och ett 
åtgärdsprogram upprättas. Det är väsentligt att samarbeta med kollegor, och inte minst med 
speciallärare/specialpedagog, som besitter sakkunskaper om dyslexi. 
 
Respondenterna pekar på betydelsen av att eleven med svårigheter tycker att träningen är 
givande och lustfylld. Här vill jag poängtera det Maria konstaterar, nämligen att en 
dyslektiker inte är lik en annan dyslektiker. Det gäller tror jag, att lära känna eleven i fråga för 
att som Lpo 94 föreskriver, kunna utgå från elevens behov och intressen, i undervisningen. 
Datorn har många användningsområden och det finns en hel del språkträningsprogram som 
verkar lämpliga. Lexia  och  Ordknep  är två exempel som Karin ger. Lena berättar att 
dyslektiker kan uppleva det lättare att skriva på dator än för hand. Jag tycker också att läraren 
ska hålla sig a´jour med vilka nya datorprogram och filmer med mera, som finns på 
marknaden. Det krävs ett personligt engagemang och att man inom lärarlaget tipsar om 
material och metoder. Eleven måste hela tiden känna att träningen ger något, om inte just för 
stunden så i alla fall i ett längre perspektiv. 

Läsinlärningsmetoder  
  
Stadler (1994) skriver att det finns lästerapeuter som hävdar att barn med dyslexi bör lära sig 
läsa med hjälp av en ljudmetod. Det intryck jag får av mina respondenters åsikt i frågan, är att 
också de menar att barn med lässvårigheter bör lära sig ljuden ordentligt. Maria och Lena tror 
därför inte att helordsmetoder är att rekommendera. Maria menar att barn kan vara bra på att 
lära sig texter utantill och därför verka kunna läsa, fast de i själva verket inte kan det.  
 
Den neuropsykologiska gruppen företräder fonemorienterade ljudmetoder medan 
reformpedagogerna rekommenderar helordsmetoder (Läs- och skrivkommittén, 1997). 
Wittingmetoden menar jag vara en metod som går att karaktärisera som en fonemorienterad 
ljudmetod, eftersom den bygger på överinlärning av avkodningen (Witting, 2000). Samtliga 
speciallärare nämner denna metod i intervjun och menar att den är bra. En annan metod som 
Jan och Lena talar om, är Reading Recovery, vilken bygger på att man i inlärningen på ett 
påtagligt sätt utgår från elevernas intressen. Repetition är ett viktigt inslag i metoden och det 
ingår mycket läsning av böcker, som läses om och om igen. 
 
Personligen tror jag att fonemorienterade ljudmetoder kan tyckas mycket stereotypa och i 
äldre läseböcker ingår det, vilket Witting (2000) kommenterar, ord som saknar motsvarighet i 
barnens begreppsvärld. Jag tror hur som helst att barn, oavsett om de har dyslexi eller inte, 
bör lära sig ljuden ordentligt. Detta får emellertid inte ske på något tråkigt vis utan det måste 
finnas en självklar anknytning till elevens verklighet. Jag tror på en blandning av olika 
metoder. LTG är till exempel en metod där både Ljudmetoden och Ordbildmetoden tillämpas. 
Den har enligt Rygvold (1995) visat sig användbar för ungdomar med läs- och 
skrivsvårigheter. Lena tror emellertid inte att den är så bra för dyslektiker. Jag tror inte heller 
att den är så bra för små barn med dyslexi, men däremot att den är effektiv för ungdomar med 
dyslexi, som  har grunderna i läsningen. Den allra mest grundliga metoden anser jag i alla fall 
att Wittingmetoden är, eftersom den så noga tränar kopplingen mellan bokstav och ljud.  
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Att läsa och skriva 
 
Jag tycker att Tinas modell för läsningen av  Mina drömmars stad, är ett bra exempel på hur 
man kan arbeta med läsning av böcker. Läsningen får inte bli en börda för elever som redan 
tycker att det är svårt. Genom att läsa högt för dem skapar man en möjlighet att ta till sig 
innehållet på ett helt annat sätt än om de själva ska sitta och försöka ta sig igenom en text. 
Läsupplevelsen går förlorad då eleven läser själv, eftersom all energi läggs på avkodningen. 
Sedan är det förstås viktigt att barn med läs- och skrivsvårigheter respektive dyslexi, också får 
träning i att själva läsa. Detta ska dock ske på deras egen nivå. Jan understryker att läraren ska 
ge dem uppgifter som han/hon tror att eleverna klarar. Jag tror att bokens innehåll måste 
tilltala eleven och att läraren måste ställa rimliga krav på hur snabbt den ska läsas ut, om 
lästräningen ska ge något resultat. Många samtal om innehållet tror jag också är viktigt.  
 
Vad det gäller elevens skrivande så tror jag att mina informanter har rätt i att man inte alls ska 
slå ner på stavningen, då man läser vad en dyslektisk elev har skrivit. Jag anser liksom Maria 
gör, att innehållet är det viktiga. Jag håller med henne om att dyslektikern kan använda 
stavningskontrollen på datorn, vid de tillfällen då stavningen är det primära i en text. 

Anpassning av undervisningen 
 
Lundbergs (1995) konstaterande att man kan vara bärare av en dyslektisk disposition men att 
man för den skull inte behöver utveckla dyslexi, är mycket intressant. Han drar parallellen till 
sjukdomen tuberkulos och påpekar att få personer drabbas av den idag, trots att de bär på 
anlag för den. Smittämnet tuberkulos är nämligen så gott som utrotat i Sverige. Lundberg 
undrar om inte pedagogisk och teknisk utveckling på samma sätt skulle kunna minska antalet 
dyslektiker? I denna fråga ryms något mycket viktigt. Det gäller för oss som lärare att 
engagera oss för att lära oss mer om vad dyslexi är, hur det yttrar sig och vad man kan göra 
för att underlätta inlärningen för dyslektiska elever. Det gäller också för politiker att prioritera 
elever med behov av särskilt stöd. På högskolenivå, har man enligt Karin, rätt till litteratur på 
band och muntliga prov med mera. På grundskolenivå, berättar respondenterna att alla 
dyslektiker och övriga elever med läs- och skrivsvårigheter, får göra muntliga prov men när 
det gäller kurslitteratur på band, så kostar till exempel en oä-bok fem till sex hundra kronor. 
Med tanke på vad som står i Lpo 94, att skolan ska ge elever med behov av särskilt stöd den 
hjälp de behöver, så borde böcker på band vara betydligt billigare än vad de nu är. De ska 
absolut inte få kosta mer än ”vanliga” böcker. Hur ska vi kunna ge elever med behov av 
särskilt stöd nödvändig hjälp om vi inte kan erbjuda läromedel på kassett? Jag önskar att 
staten skulle kunna subventionera läromedel på kassett till elever i grundskolan och på 
gymnasiet. 
 
Kunskaper om vad dyslexi är och hur det yttrar sig är inte till räckligt för att kunna anpassa 
undervisningen efter en dyslektisk elevs behov. Det handlar även om, som Lena påpekade 
under intervjun, att ta sig tid  att sätta sig ned med den enskilde eleven och lyssna in 
hans/hennes behov och önskemål. 
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Anne-Lise Gjerdram har skrivit en dikt som handlar om betydelsen av att på ett lustfyllt sätt 
lära barn att läsa. För mig är det detsamma som att tillvarata barnets behov och önskemål. 
 

Bön till dig som skall lära mig läsa 
 
Lek med mig 
Berätta för mig 
Lär mig rim, och regler 
Lär mig sånger 
Lär mig sagor 
Tala med mig 
Låt mig få mima 
och dramatisera 
 
Lyssna till vad jag berättar 
Lär mig vad skönhet 
och trygghet är 
Visa mig vad kärlek är 
 
Innan du vet ordet av, kan jag bli ett barn 
som läser. 
 
(Anne-Lise Gjerdram (1992) i Läkande läsning och skrivning, sid. 125) 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Till en början var egentligen min avsikt att göra en fallstudie kring en elev med dyslexi. Jag 
fick skolledarens (rektorns) tillåtelse att göra detta och formulerade ett brev till föräldrarna till 
eleven i fråga. I brevet berättade jag om examensarbetet och bad om att få föräldrarnas 
underskrifter, om det var så att de gav sitt medgivande till att jag intervjuade deras barn om 
dyslexi. Jag fick aldrig, trots påminnelser, något svar på brevet. Min förståelse för att dyslexi 
kan vara något man skäms över, förstärktes efter denna erfarenhet. Även om orsaken till att 
svaret uteblev också kan ha varit en annan. 
 
Det skulle ha varit intressant att göra en fallstudie kring en elev som har dyslexi. Man skulle 
då kunnat ta reda på hur eleven ser på sin situation och vad som kan underlätta skolsituationen 
för honom eller henne. Det skulle också ha varit intressant att intervjua en skolledare, om 
hennes/hans inställning till dyslexidiagnostiseringar. Inte minst eftersom dyslexi-
diagnostiseringar är  kostsamma för skolan. Jag skulle vilja veta hur högt denna form av 
diagnostiseringar prioriteras och vilken verkan en skolledare anser att de ger. Det vore också 
intressant att veta om skolledaren föredrar att man diagnostiserar på skolan eller på sjukhus 
eller liknande? 
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Åtgärdsprogram – övergripande 
 
Elev ………………………………………………………………………………………... 
Klass …………………………..     Datum          / 
Målsman …………………………………………………………………………………… 
Klassföreståndare…………………………………………………………………………... 
Närvarande.………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Hur ser eleven på sin situation……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Elevens starka sidor………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Elevens intressen…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Föräldrarnas syn på elevens situation.……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ÅTGÄRDER: 
Allmänt……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
Sv…………………………………………………………………………………………… 
Ma…………………………………………………………………………………………... 
So…………………………………………………………………………………………… 
No…………………………………………………………………………………………… 
Språk………………………………………………………………………………………… 
Idrott………………………………………………………………………………………… 
Bild………………………………………………………………………………………….. 
Musik………………………………………………………………………………………... 
Slöjd…………………………………………………………………………………………. 
Hemkunskap………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Hur kan föräldrarna medverka……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
När ska utvärdering och uppföljning ske           / 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Elev   Ansvarig på skolan 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Målsman   Rektor 

Kopieringsunderlag ur Lundgren & Ohlis (1995) 
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Åtgärdsprogram – svenska 
 
Elev ………………………………………………………………………………………... 
Klass …………………………..     Datum          / 
Målsman …………………………………………………………………………………… 
Klassföreståndare…………………………………………………………………………... 
Närvarande.………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Hur ser eleven på sin situation……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Syn.………………………………………………………………………………………… 
Hörsel………………………………………………………………………………………. 
 
LÄSA 
Läsa själv: TV-texten…………………………………………………………………... 

 tidningar…………………………………………………………………… 
 böcker……………………………………………………………………… 

Högläsning..………………………………………………………………………………... 
Avläsning ord.……………………………………………………………………………… 
Ordförståelse..……………………………………………………………………………… 
Läsförståelse………………………………………………………………………………... 
Ordkedjor…………………………………………………………………………………… 
Bokstavskedjor……………………………………………………………………………... 
 
SKRIVA 
Stavning.…………………………………………………………………………………… 
Handstil..…………………………………………………………………………………… 
Fri skrivning: innehåll…………………………………………………………………….. 
 ord..………………………………………………………………………... 
 uttrycksförmåga……………………………………………………………. 
 meningsbyggnad…………………………………………………………… 
 
TALA 
Uttrycksförmåga…………………………………………………………………………… 
Talhörbarhet……..………………………………………………………………………… 
Övrigt……..……………………………………………………………………………….. 
……..………………………………………………………………………………………. 
 
När ska utvärdering och uppföljning ske           / 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Elev   Ansvarig på skolan 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Målsman   Rektor 

Kopieringsunderlag ur Lundgren & Ohlis (1995) 
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Frågor till speciallärare 
 

A. Vad är dyslexi? 
 

1. Definitionerna av dyslexi skiljer sig åt. Hur skulle du vilja definiera vad dyslexi är för 
något? Vad innebär begreppet läs- och skrivsvårigheter? 

2. Hur kan den definition man gör av dyslexi påverka de åtgärder som sätts in? 
3. Hur upplever du att elever med dyslexi ser på sitt funktionshinder? 
4. Hur pass vanligt förekommande är det, på den här skolan, med dyslexi? 

 
B. Hur upptäcks och diagnostiseras dyslexi? 
 
5.  Vad bör man göra om man misstänker att en elev har dyslexi? 
6.  Hur viktigt är det att ställa en diagnos? 
7.  Hur kan skolvardagen förändras för en elev efter det att han/hon fått diagnosen? Vad 

kan bli annorlunda? 
8.  Hur följer ni upp åtgärderna och hur avgör ni om de gett önskat resultat? 
9.  Hur går det till då en elev med dyslexi flyttar från mellan- till högstadiet? Hur får de 

nya lärarna insyn i problematiken? 
 
C. Hur kan man arbeta med barn med dyslexi? 
 
10. Hur arbetar ni med barn med dyslexi på den här skolan? 
11. Är det några speciella strategier eller typer av övningar som är att rekommendera för 

elever med dyslexi? 
12. Finns det någon särskild läsinlärningsmetod som du tror är att rekommendera då man 

arbetar med dyslektiska elever? 
13. Högläsning: Hur gör du om det finns en elev med dyslexi i klassen? 
14. Skrivning: Hur vet man hur man ska gå till väga då man rättar uppsatser, prov och 

dylikt? 
15. Litteratur: Hur kan man arbeta med läsning av böcker? 
16. Hur kan jag som svensklärare göra läsning och skrivning till ett lustfyllt element i 

vardagen för dessa elever? 
17. Vad finns det mer som är viktigt att tänka på, då man arbetar med barn med dyslexi? 
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Intervju med speciallärare i DAMP-klass i år 7-9 
 
Vårt samtal kom att kretsa kring nedanstående frågeställningar: 
 

1. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn med dyslexi? 
2. Har du märkt att synen på dyslexi förändrats under dina år som speciallärare? Hur? 
3. Finns det någon läsinlärningsmetod som du funnit särskilt användbar när det gäller 

barn med läs- och skrivsvårigheter? 
4. Är det några speciella strategier eller typer av övningar som är att rekommendera? 
5. Hur upplever du att barn med dyslexi ser på sitt handikapp? 
6. Har du känt stöd från föräldrar och skolpersonal i ditt arbete med dyslektiker? Vilka 

följder har det givit? 
7. Hur kan jag som svensklärare göra läsning och skrivning till ett lustfyllt element i 

vardagen? 
8. Hur viktigt anser du det vara att ställa en diagnos? 
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Frågor till logoped 
 

• Hur kan det praktiskt gå till då en lärare hör av sig till er och berättar att hon/han har 
en elev som kanske är dyslektiker? (Vad ger ni för råd till den läraren?) 

 
• Vilka delar ingår i en dyslexiutredning? 
 
• Tillämpar ni Høien och Lundbergs processanalytiska synsätt eller Gjessings 

funktionsanalys? 
 

Bilaga 5



Hur kan vi möta elever med dyslexi? 
 

 
 

56 

H4 
 
 

så     av     du     få     om     ja     se     gå     sy      vi     de 
är     is      bo      en      på      nu      den     för     lek     var 
bak     vår       han      sol     vit      hål     jag      fin     går 
mat     när     det     här     fot     bra     liten     glad     små 
ute    och     två     goda     katt     från     laga     blå     gräs 
bada      ont     säga      band      båda     rygg     snö      blir 
sova     bror     hela      tre      ropa      varm      nära     drick 
fri    ögon     jord    leka    tro     över     bröd     står     några 
stanna       börja       gamla       öppen       snart        bodde 
smaka     under     svårt     skulle      bland       ofta      snälle 
kommer       glömt       tycker       ledsen       flera       stort 
innan       följa       klart       trodde       ensam       barnen 
sommar    varför    klokt    håller    trampa    önska    språng 
märkte      blanda      ström      färdigt      vandra      färsk 
undra       mjölken       skrik       väldigt       först       minsta 
svarta       följde       hemsk       traska       smälta       blank 
hitta       gosse       morgon       vågar       fälla       bitter 
mycket       varje       stund       locka       ringa       tassar 
dyrbar       rask       dröja       märket        fönster        vanlig 
bedja      minste      stället       gammal      springa      botten 
trogen      försöka       aldrig      munter      strax      klocka 
 

 
Fil.dr. Rikard Lindahl 

 
 
 
 

Källa: Lena Franzen: Diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter. Skolår 4-6. Ekelunds Förlag AB.  
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Ordkedjor (del av testet) 
 
morhejhus seochtyg solvägis gatafarbra    4 
    
 
dagpilår helbrevrök snöbåtko radmosbad   8 
 
 
syfathög brunhålfet sågvasby vårspelrum   12 
 
 
matfilnål öramånetur repträdvad plåtbenhyra   16 
 
 
rumknivben apablåband gatafrubok kaffepälsgul   20 
 
 
hemklappont uppkattlös ålflugatält folkhästfri   24 
 
 
urkakapåse ontmygghiss  grynlilaslut armflickably   28 
 
 
gulgrynute grislöpahund  tåmycketfull   ryggdockamun                      32                      
      
 
 
vattenbioupp  långmåneresa   smörhavfilm    stoppsoparöd                                    36
    
 
                                                                                                              
paketväderpil  damflaggaby    stugagransax   liggagrönsmet                                  40 
 
 
 
 
 

Källa: Ordkedjor Psykologiförlaget AB 
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