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1. Inledning 
 

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt omges av ord. Enbart morgontidningen kan innehålla mer än 

100 sidor och kraven på god läs- och skrivförmåga ökar. Att faxa meddelanden kors och tvärs över 

Sverige liksom att sända e-post till arbetsplatser och privatpersoner har blivit en del av vardagen för 

många. Om man inte kan läsa och skriva tillräckligt väl för att klara uppgifter som att skicka ett 

paket, faxa ett meddelande eller läsa en tidning, är man handikappad. (Ericson 2010:15).  

 

Så skriver Britta Ericson inledningsvis i boken Utredning av läs- och skrivsvårigheter. 

Hennes referensram kan i dagens läge kännas ålderdomlig med hänvisningar till att faxa 

meddelanden, då man idag skickar ett sms, twittrar några rader eller uppdaterar sin status på 

Facebook. Trots de något föråldrade referenserna så har hon en poäng med det hon säger. 

Människan är beroende av att kunna läsa och skriva i dagens samhälle. 

 

Katarina Lundin skriver att språket är något av det viktigaste och mest centrala i en människas 

liv och något som är nödvändigt för att vi ska kunna delta i en kommunikationssituation 

(Lundin 2009:21). Med en kommunikationssituation menas inte bara muntligt tal utan även 

skriftspråk. Vilket ställer krav på att både kunna läsa och skriva. ”Reading is essential to 

success in our society. The ability to read is highly valued and important for social and 

economic advancement” (Snow, Burns & Griffin 1998:1). Detta innebär alltså att ifall man 

inte kan läsa så hamnar man utanför samhället. Det blir alltså en typ av handikapp som Britta 

Ericson skriver. En ond spiral av att ha brister i den skriftspråkliga förmågan, att inte kunna 

läsa och skriva gör att eleven efter grundskolan och gymnasiet får svårt att plugga vidare och 

således svårare att få arbete.  

 

Kraven på skriftspråklig kompetens har ökat markant de senaste decennierna. Nästan all utbildning 

förutsätter att elever och studenter har väl utvecklade läs- och skrivfärdigheter och inom arbetslivet 

har kraven på läs- och skrivförmåga skärpts påtagligt (Samuelsson 2009:5). 

 

Liknande formuleringar för samma åsikter, om hur viktigt det är att kunna ta till sig språket 

skriftligt och muntligt, möter läsaren genomgående i den litteratur som rör läs- och 

skrivproblematik. Att inte kunna läsa och skriva i dagens samhälle blir ett stort hinder i 

vardagen. Men att läsa är en komplicerad process: 

 

Reading is a complex cognitive process of constructing meaning that involves the reader, the text, 

and the interaction between the reader and the text. The reader attempts to interpret the text through 
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use of linguistic knowledge, comprehension strategies, and knowledge of the world (Yildiz-Genc 

2009).  

 

Att läsa är en komplex verksamhet som vissa har svårt för. Att läsproblematiken sätter en i 

princip utanför samhället känner vi som blivande lärare är något väldigt viktigt att 

uppmärksamma. Därför har vi valt att fördjupa oss i läsproblematiken, vad det innebär och 

vilka orsaker som kan ligga bakom dess utveckling hos läsande individer. Med tanke på vårt 

kommande yrke har vi även valt att även titta på vad lärare har för skyldigheter att hjälpa 

elever med läsproblematik. 

 

1.2 Syfte 

Vi kommer att visa på vilka orsaker som kan ligga bakom läsproblematik, samt ifall det finns 

skillnader mellan könen. Vidare vill vi även belysa skolans ansvar och möjligheter att hjälpa 

elever med läsproblematik. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka bakomliggande orsaker finns till läsproblematiken? 

 Vilka skillnader finns mellan könen gällande läsproblematik? 

 Vilket ansvar har skolan att stötta elever med olika typer av läsproblematik? 

 Vilka möjligheter och resurser har skolan att hjälpa elever med läsproblematik? 

 

1.4 Disposition 

I kapitel två presenteras den sökmetod som använts och de avgränsningar som finns för 

arbetet. I kapitel tre ges det en förklaring till olika begrepp som används genomgående i 

texten. Begreppen som tas upp används ibland i vardagligt tal och det är därför viktigt att 

definiera dessa för att göra det hela tydligare för läsaren. Det fjärde kapitlet tar upp 

påverkansfaktorer och skillnader mellan pojkar och flickor. Även forskning kring hur 

läsproblematik kan uppkomma presenteras och även de skillnader som finns pojkar och 

flickor emellan. Kapitel fem innehåller fakta om skolans möjligheter att hjälpa elever med 

läsproblematik. Här presenteras hur skolan arbetar för att hjälpa och stötta elever med olika 

pedagogiska åtgärder. I det sista kapitlet diskuteras frågeställningarna och förslag på vidare 

forskning ges.   
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2. Tillvägagångssätt och genomförande 

För att samla information till denna uppsats har vi använt oss av metoden litteraturstudie eller 

som Lawrence Neuman benämner som ”literature review”. Det går ut på att granska olika 

typer av material som rör de frågeställningar man arbetar utifrån. Efter att ha läst och granskat 

allt material sammanställs det för att ge en överblick av forskningsläget samt kunna besvara 

frågeställningarna (Neuman 2011:124). 

 

Den litteratur som skall granskas i en litteraturstudie kan enligt Neuman komma från 

tillexempel böcker, vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar eller statliga dokument och 

publikationer (Neuman 2011:125). Vi har använt oss av tryckta källor i form av böcker samt 

elektroniska källor som artiklar från olika vetenskapliga tidskrifter. De artiklar vi har använt 

har varit baserade på både svensk och utländsk forskning. Forskningen som redovisas i 

artiklarna är gjord både i och utanför Europa. Den e-bok vi valt att använda oss av är baserad 

på amerikansk forskning och skriven av Snow, Burns och Griffin. Boken ger både ett 

teoretiskt och pedagogiskt perspektiv på läsproblematik. Dock har den ett amerikaniserat 

perspektiv som inte alltid går att översätta till svenska förhållanden, vilket då valdes bort. För 

övrigt var innehållet universellt. 

 

En av de tryckta källorna är: Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, en antologi av 

Samuelsson med flera. Den har varit till stor hjälp för att finna vidare forskning men också 

inhämta information. Även olika texter skrivna av Mats Myrberg har varit aktuella. Dyslexi – 

från teori till praktik av Høien och Lundberg har också varit till stor hjälp. Den gav både 

djupgående teoretisk information och en överblick av vad dyslexi innebär, men den har också 

en pedagogisk vinkling. Vi har också använt annan tryckt litteratur som haft till uppgift att ge 

oss en bredare bild av begreppet läsproblematik, samt en överblick av forskningsläget. All den 

litteratur vi har valt att sammanställa har haft funktionen av att antingen ge teoretisk kunskap 

eller en pedagogisk vinkling. Vi har valt material som är vetenskapligt säkerställt då allt 

material varit skrivet av forskare och professorer. 

 

Den faktiska sökningen gick till så att vi skrev in olika sökord i sökmotorn google.se eller 

bibliotekets unisearch. Exempel på sökord vi använde var: dyslexia, dyslexia treatment, 

dyslexia tests, åtgärdsprogram, läsning, reading disability, reading disorder, lässvårigheter, 

reading disability tests and measures och school responsibility. Sökorden vi använde oss av 
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var nyckelord, vars funktion var att belysa artiklar med dessa ord i titeln eller i texten. Vi 

använde oss av olika symboler i kombination med orden. Vi använde en * för att få alla typer 

av ändelser på ett ord, och “ ” för att singla ut en specifik fras (Bryman 2008:100). Alan 

Bryman skriver också om hur nya nyckelord kan användas för att finna relaterade artiklar till 

det som redan hittats. Han skriver att man kan titta på de nyckelord som finns i relation till 

den funna artikeln i databasen och söka vidare via dessa (Bryman 2008:100). Vi använde oss 

även av den strategin och tyckte att det gav goda resultat.  

 

Under sökningens gång följde vi stegen som Neuman beskriver om hur man väljer ut och 

evaluerar en artikels relevans. Första steget är att utforska titeln. Ifall den var tilltalande så 

valde vi att gå vidare till steg två, annars sökte vi vidare. Steg två är att läsa abstract för att få 

en kort summering av vad artikeln fokuserar på. Ifall abstract verkade relevant gick vi vidare 

till steg tre. I steg tre lästes hela artikeln. Enligt Neuman skall läsaren skumma första sidan 

och sedan läsa avslutningen eller conclusion innan hela artikeln för att veta ifall den är 

relevant. För att inte lägga tid på irrelevant läsning (Neuman 2011:136). Ifall en artikel inte 

kunde svara på våra frågor eller ge tillräckligt med information så valde vi att titta vidare på 

artikelns källor. Att titta på artikelns källor gjordes också även om artikeln var relevant. De 

böcker vi använt oss av hittades via Linköpings universitets sökfunktion UniSearch med hjälp 

av sökorden som angivits ovan. Samma procedur som vid artiklarna gjordes för att sålla bland 

kapitel i böckerna. Även där tittade vi på författarnas referenser för att finna vidare och 

fördjupad forskning. 

 

I början av informationssökandet samlade vi tillsammans allt material. Den litteratur och den 

forskning vi fann delade vi upp mellan oss och fördjupade oss individuellt på vissa delar som 

vi skrev själva och gav varandra respons på, och andra delar som vi skrev tillsammans. 

 

2.1 Avgränsningar 

I den här uppsatsen kommer vi att titta på läsproblematik i skolan. Efter gjorda 

efterforskningar så visade det sig att begreppet dyslexi ofta används som ett samlingsbegrepp 

för läs- och skrivsvårigheter. Svensson presenterar forskning som visar att det är svårt att 

särskilja dyslexi från allmänna läs- och skrivproblem för att det saknas en universell definition 

av dyslexi. Även att bakgrunden till dyslexi heller inte är helt klarlagd (Svensson 2009:90). Vi 

vill ändå särskilja dessa två begrepp. Detta innebär att vi i den här uppsatsen främst kommer 
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att använda oss av begreppet läsproblematik men ge en kort förklaring till begreppet dyslexi 

och utveckla den problematiken. Vi r medvetna om att det finns mer att säga om dyslexi än 

vad som redovisas här men det finns inte möjlighet att gå in djupare på ämnet. Dock vill vi ha 

med detta i uppsatsen då det är en så stor del inom läsproblematiken. 

 

I litteraturen går ofta koncentrationssvårigheter av olika slag hand i hand med läsproblematik 

och speciellt med dyslexi. Vi har dock valt att utesluta denna dimension för att vi inte vill 

inrikta oss speciellt mycket på dyslexi och som tidigare nämnt vill vi inte heller göra ämnet 

för brett. Koncentrationssvårigheter så som exempelvis ADHD anser vi ligger utanför de 

ramar som läraren kan påverka. Det skrivs i litteraturen som ett “tilläggsproblem” 

(Samuelsson 2009:238) och inget som läraren kan rå speciellt mycket över. Därför har vi valt 

att utesluta detta. 

 

Vi har valt att inrikta oss och titta närmare på bestämmelserna kring gymnasieskolan när det 

kommer till skolans ansvar och möjligheter att hjälpa elever med läsproblematik. Det material 

och den forskning vi har använt oss av har vi valt att inte begränsa till enbart svensk forskning 

utan tagit mycket information från utländsk forskning. Detta för att få mer validitet och ett 

bredare perspektiv på ämnet. Läsproblematik finns över hela världen och vi tror att det är 

fördelaktigt att även titta på utländsk forskning för att få bättre förståelse för problematiken 

och hur lärare kan arbeta med det i skolan. 

 

Vidare bestämde vi att i diskussionsavsnittet inte fokusera på enskilda tester utan prata om det 

i allmänhet. Vi har inte tillräckliga baskunskaper om alla tester för att kunna jämföra 

metoderna och urskilja befogad och obefogad kritik. Inte heller har vi tid och plats i arbetet att 

titta på alla tester som används i Sverige. Tanken om att kanske jämföra ett par tester och 

kanske ta in något från utlandet har slagit oss, men det är inte enskilda tester vi är intresserade 

av utan screening- och utredningstester i allmänhet. Den diskussion som kommer att föras 

kommer således att vara övergripande och utgå från SBU:s rapport om att det saknas 

forskning om hur tillförlitliga testerna är. Vi använde oss även av Høien och Lundberg för att 

få teoretiskt stöd i diskussionen. Då denna fokuserar på olika typer av tester användes en 

amerikansk studie som presenterar hur screeningtester kan förbättras överlag.  
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3. Bakgrund 

 

3.1 Inledning 

Detta kapitel har som syfte att ge begreppsförklaringar samt bakgrundsinformation om det 

som kommer att diskuteras senare i texten. De begrepp som kommer att användas är inte nya 

eller svåra att förstå, de flesta har redan en uppfattning kring dessa. Det är därför viktigt att 

reda ut vilken definition som gäller för begreppen i just den här texten. Förutom 

begreppsförklaring ges bakgrundsinformation till vad som kommer att presenteras och 

diskuteras utifrån frågeställningarna. 

 

3.2 Läsförståelse och läsproblematik, vad är det? 

Åsa Elwér skriver om två olika grupper som har problem med läsförståelse. Den ena är de 

som har problem med ordavkodning och den andra är de med specifika läsförståelseproblem, 

vilket innebär brister i arbetsminnet, vokabulär och kognitiva processer (Elwér 2009:163). 

Med arbetsminne menas att kognitivt koppla samman ord till satser till text, och text till en 

helhet. Det är precis det som händer när vi läser. Det skapas en inre bild av betydelsen av 

texten och finns brister i detta, brister i arbetsminnet, blir det svårt att göra kopplingarna och 

förstå och komma ihåg betydelsen av texten (Elwér 2009:164-166). 

 

Problem med ordavkodning innebär att en läsare har svårigheter att hålla betydelsen av ord i 

minnet, att igenkänning av ord är bristande. Det leder till svårigheter att avkoda meningar och 

läsprocessen blir inte automatiserad och således långsam och krävande. Läsförståelse kräver 

att läsaren kan uppfatta och förstå ordens innebörd, men det innebär också att kunna göra 

inferenser vid läsning (Svensson 2009:168-169). Det framgår alltså tydligt att hjärnan och 

minnet spelar stor roll när det kommer till läsning. Arbetsminnet har nämnts tidigare i 

samband med läsning och innebär att ord och satser kan kopplas till betydelse. Man behöver 

kunna lagra, komma ihåg och kunna ta fram information under läsningens gång. Det 

involverar både korttidsminnet när det kommer till att hålla informationen i huvudet, och 

långtidsminnet när det kommer till att koppla till egna erfarenheter, göra inferenser och ta 

fram lagrad information (Svensson 2009:171). Med inferenser menas att skapa mening av 

texten genom mentala modeller där tidigare information länkas med ny. Det nämns ibland 

som att läsa mellan raderna där informationen inte står exakt skrivet, utan att det som står 

behöver tolkas (Svensson 2009:174). 
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En del i läsproblematiken är, som tidigare nämnt, brister i vokabulär. Vokabulär och 

läsförståelse är sammanlänkade eftersom att förstå orden är en grund i att förstå texten. Denna 

kunskap, ordkunskap, delas in i tre delar: fonologisk kunskap, semantisk kunskap, och 

ordigenkänning (Svensson 2009:173). Ordigenkänning innebär, som tidigare nämnts, att 

förstå och koppla samman ord. Fonologisk kunskap innebär att förstå och koppla samman 

språkljud. Svårigheter med detta är typiskt för barn och vuxna med dyslexi (Olofsson 

2009:17). Svensson kan inte redovisa några direkta skillnader i ordigenkänning eller 

fonologisk medvetenhet mellan grupper av ”normala” läsare och personer med 

läsproblematik. Men det som konstateras är att brister i detta medför läsproblematik. Däremot 

presenterar Svensson att det finns skillnader i semantisk kunskap, mellan ”normala” läsare 

och personer med läsproblematik. Där uppvisade personerna med läsproblematik svårigheter i 

att förstå språkliga uttryck och fraser samt synonymer. Resultaten visar alltså att problem av 

denna typ gör det svårare för läsaren att förstå texters innebörd (Svensson 2009:173). 

 

3.3 Dyslexi 

Begreppet dyslexi anammades i svensk vokabulär redan på 1950-talet, som en 

naturvetenskaplig eller medicinsk term för fenomenet läsproblematik. Avsikten var även att 

doktorer skulle ta större plats i diagnostiseringen av barn med läsproblematik (Alm 2004:16). 

Men dyslexi är mer komplicerat än så, fler faktorer spelar in i både diagnostiseringen och i 

diagnosen. Firth definiera dyslexi följande: “a neuro-developmental disorder with a biological 

origin and behavioral signs which extend far beyond problems with written language. At the 

cognitive level, putative causes of the behavioral signs and symptoms of the condition can be 

specified” (Firth 1999:192, 211). 

 

Idag är dyslexi ett begrepp, som enligt Høien och Lundberg, användas allt oftare för att 

beskriva någon som har läs- och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg 2013:11). De definierar 

dyslexi som: ”en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i 

det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg 2013:21). Høien och Lundberg presenterar 

också forskningsresultat som pekar på att dyslexi har tre former. Den första är fonologisk 

dyslexi, som kan anses som den störta undergruppen och bygger på tankar kring att personen 

ifråga har en fonologisk defekt. Den andra undergruppen är ortografisk dyslexi, och det 

innebär svårigheter med att visuellt minnas och stava ord. Den tredje undergruppen är dubbel-
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defekt dyslexi, vilket innebär både fonologiska och ortografiska svårigheter (Høien & 

Lundberg 2013:30-31). 

 

3.3.1 Ärftlighet och dyslexi 

Forskarna inom fältet dyslexi är överens om att det finns en koppling till ärftlighet då 40-80% 

av de undersökta barnen hade familjemedlemmar med läsproblematik. Dock finns inte 

kopplingar till att det är någon speciell gen som skulle vara orsaken (Svensson 2009:89-90). 

Att genomföra ärftlighetsstudier är svårt eftersom det sällan ger replikerade resultat. Några av 

anledningarna till detta är att studier har gjorts med en för liten population eller att äldre 

personer lärt sig att kompensera för sina svårigheter. Men den mest avgörande faktorn för 

svårigheterna är att forskarteam definierar dyslexi på olika sätt. Det medför att man testar 

olika förmågor och fokuserar på olika saker, tillexempel fonologi eller ordavkodning, och på 

så sätt får olika resultat (Svensson 2009:96-97, 101). 

 

Det har gjorts flera ärftlighetsstudier som undersökt hur gener påverkar. I en studie gjord av 

Michael E. Christopher och Stefan Samuelsson med flera från 2013, har dem tittat på hur 

tvillingar lär sig att läsa och om det finns någon koppling till ärftlighet och läsproblematik 

eller dyslexi. Resultaten från studien visar att gener påverkar och skiljer den testade 

populationen åt i hur väl de utvecklar sin läsförmåga över tid (Christopher m fl. 2013:362). En 

annan artikel, som också publicerades under 2013 och som sammanställer olika tvillingstudier 

i relation till läsproblematik och genetisk kartläggning, visar samma resultat. I artikeln 

beskrivs hur gener influerar hur väl en elev lär sig att läsa. Forskarna säger också att gener 

även är en starkt influerande faktor i utvecklandet av olika typer av läsproblematik (Olson m 

fl. 2013:50). 

 

3.3.2 Fördelar med genetisk kartläggning 

Forskningen inom läs- och skrivproblematik är viktig för den pedagogiska verksamheten i 

skolan. Trots att det ännu inte går att kartlägga de genetiska orsakerna så är forskningen ändå 

viktig. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att så tidigt som möjligt få information om 

elevers benägenhet till läsproblematik. Det finns kanske inte möjlighet att överkomma, men i 

alla fall förebygga och underlätta. Att tidigt förebygga problemen kan på lång sikt vara viktigt 

för elevers läsutveckling (Svensson 2009:100-101). 
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3.4 Vad kan dyslexi leda till? 

Läs- och skrivproblematik kan påverka en individ på flera sätt. Konsekvenser kan vara sådana 

som bristande förståelse för det lästa och problem med stavning med mera. Men 

konsekvenserna kan även vara större än så. Swalander presenterar forskning som visar att läs- 

och skrivproblematik kan generera en bristande bild och uppfattning av sig själv Även en 

individs motivation kan påverkas då motivationen oftast antas höra ihop med individens 

självbild. Därför är det möjligt att även motivationen påverkas hos en individ med 

dyslexi/läsproblematik (Swalander 2009:183). Forskning har under de senaste decennierna 

visat på relationen mellan en individs självuppfattning och självbild och dess akademiska 

resultat. En positiv självbild och självuppfattning är viktigt för att en individ ska nå goda 

akademiska resultat (Swalander 2009:184). 

 

Swalander nämner Burden, som utifrån sin forskning gällande dyslexi och självbild drar 

slutsatser som säger att det finns ett tydligt negativt samband mellan ”tidiga och fortsatta 

läsproblem och självbild/självförtroende” (Swalander 2009:186). Många andra forskare har 

kommit fram till samma slutsatser, att barn med läs- och skrivproblematik/dyslexi såg sig 

själv som mindre intelligenta i jämförelse med barn som inte hade dessa svårigheter. De 

elever med läs- och skrivproblematik hade också en negativ självuppfattning. Därför kan 

dåligt självförtroende eller negativ självbild ses som en sidoeffekt av dyslexi. Detta kan leda 

till att eleverna känner sig isolerade och utanför gentemot sina klasskamrater (Swalander 

2009:186-187).  

 

3.5 Vad är en stark respektive svag läsare? 

Starka och svaga läsare kan jämföras på hur väl de förstår en text. Hur väl de kan ta till sig 

information, koppla ihop bokstäver till ord, ord till meningar och meningar till en helhet 

(Snow, Burns & Griffin 1998:60). En stark läsare kan inte bara läsa och förstå det som 

explicit står skrivet, läsaren kan också, via inferenser, tolka och förstå vad som står mellan 

raderna i texten. En bidragande faktor till god läsförståelse är en stor vokabulär. En svag 

läsare å andra sidan har svårigheter att avkoda ord i en text och känner inte igen orden och 

kan då inte skapa mening av det lästa (Snow, Burns & Griffin 1998:62-63). En skillnad 

mellan starka och svaga läsare, när det kommer till ordavkodning, är att en stark läsare 

visuellt registrerar ett ord som triggar igång hjärnan att avkoda det. Den visuella bilden triggar 
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igång den fonologiska processen att koppla grafemen till fonem. Alltså kan bristande fonetisk 

medvetenhet göra någon till en svag läsare (Snow, Burns & Griffin 1998:65). 

 

I studien ”Research on good and poor reader characteristics” gjord av den kinesiska forskaren 

Jixian Pang, ges ett antal skillnader mellan starka och svaga läsare. Den överlag största 

skillnaden är att starka läsare läser mer avslappnat än svaga läsare samt att starka läsare har 

bättre fonologisk medvetenhet: ”good readers activated letter and phonemic information more 

efficiently than poor readers and that this activation was achieved automatically without 

strategic control” (Pang 2008:3). Annat som karakteriserar en stark läsare är ett stort 

ordförråd, överlag automatiserad och snabb identifiering av ord och goda kognitiva strategier 

för att minnas det lästa (Pang 2008:2, 11). 
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4. Läsproblematik - påverkansfaktorer och skillnader mellan 

pojkar och flickor 

 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att titta närmare på följande frågeställning: Vilka bakomliggande 

orsaker finns till läsproblematiken? Vi kommer att presentera forskning gällande skillnader 

mellan pojkar och flickor, men även vilka inre och yttre påverkansfaktorer som kan ge 

upphov till läsproblematik.  

 

4.2 Orsaker till läsproblematik 

“Large numbers of school-age children, including children from all social classes, have 

significant difficulties in learning to read” (Snow, Burns & Griffin 1998:85). I detta citat visar 

Snow, Burns och Griffin på hur läsproblematiken inte är kopplad till en specifik elevgrupp. 

Det är alltså andra faktorer som påverkar riskerna för att ett barn ska utveckla läsproblematik. 

Dessa faktorer kan delas upp i inre och yttre påverkan. Limbrick med flera presenterar hur 

flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsfärdigheter. Det är alltså allt fler 

pojkar som har svårt med läsningen eller har läsproblematik (Limbrick, Wheldall & 

Madelaine 2012:17).   

 

4.2.1 Yttre påverkansfaktorer 

Snow, Burns och Griffin talar om hur yttre faktorer kan spela in i hur enkelt elever lär sig att 

läsa. Då beror det på lärarens arbete och hur instruktionerna är upplagda. Detta lägger ett stort 

ansvar på läraren när det kommer till att konstruera uppgifter och ge instruktioner som blir 

tillgängliga för alla elever (Snow, Burns & Griffin 1998:24-25). Snow, Burns och Griffin 

skriver också att skolans och lärarnas inställning till hur väl elever bör lyckas spelar roll i 

elevernas framgångar (Snow, Burns & Griffin 1998:24-27). Det är viktigt med tydliga 

instruktioner i alla ämnen, men extra viktigt är det när det kommer till läsinlärning. Snow, 

Burns och Griffin skriver om hur viktigt det är med tydlighet när elever lär sig att läsa. Det är 

viktigt eftersom det visat sig att elever som fått bristande instruktioner och stöd i sin tidiga 

läsundervisning, löper mycket större risk att få problem med läsning under resten av sin 

skolgång (Snow, Burns & Griffin 1989:26). 
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4.2.2 Klasskillnader, hemförhållanden och social bakgrund 

Studier som gjorts rörande socioekonomisk status och läsproblematik föreslår att förklaringen 

till att elever som har en lägre socioekonomisk status oftare har läsproblematik beror på sämre 

skolgång. Att på grund av sin samhällsklass inte få samma möjligheter att gå i skolan eller i 

lika bra skolor som medelklass- och överklassbarn (Snow, Burns & Griffin 1998:27, 30). 

Flickor i fattiga länder får inte samma möjlighet till skolgång som pojkar, vilket förklarar 

varför flickor i fattigare delar av världen i större utsträckning är analfabeter. Det är inte lika 

vanligt för flickor att gå i skolan där som i den rika västvärlden där flickor är bättre läsare än 

pojkar (Taube 2009:128). 

 

Uppväxtmiljön, inte bara klass och socioekonomisk status påverkar, utan även föräldrarnas 

inställning till läsning påverkar benägenheten till läsproblematik. Flera orsaker är bidragande 

faktorer som kan motverka läsproblematik hos barn och ungdomar. Dessa kan vara att 

föräldrar eller andra familjemedlemmar läser mycket, och att det finns krav på att läsa 

hemma, samt att föräldrar läser tillsammans med sina barn. Om barnet själv läser, utan vuxnas 

inblandning hemma så kan det påverka negativt. Möjligheten till litterära samtal, att samtala 

om det lästa, bidrar till att öka chanserna för att bli en stark läsare (Snow, Burns & Griffin 

1998:121-122). Att inte utveckla elevers ordförråd, exempelvis genom att inte samtala så 

mycket hemma, eller att det talas ett annat språk hemma än i skolan bidrar till att lättare 

utveckla läsproblematik (Snow, Burns & Griffin 1998:122-123). 

 

4.2.3 Biologiska orsaker till läsproblematik 

Det kan också finnas en biologisk förklaring till varför vissa har läsproblematik. Barn till 

föräldrar med läsproblematik, eller där det finns i familjen, tenderar att också uppleva 

problem med läsning (Snow, Burns & Griffin 1998:132). DNA-studier har visat att det finns 

en koppling mellan läsproblematik och en ärvd genetisk defekt på den korta armen av 

kromosom 6 (Snow, Burns & Griffin 1998:24-26). Snow, Burns och Griffin beskriver en 

annan orsak till varför vissa elever kan ha svårigheter med sin läsinlärning. Det är svårigheter 

i att bemästra språket. Man förstår inte kopplingen mellan fonem och hur det representeras 

med en bokstav, eller att visuellt och kognitivt koppla ihop flera bokstavskombinationer för 

att skapa olika ljud (Snow, Burns & Griffin 1998:22). 

 

Snow, Burns och Griffin (1998) skriver vidare om hur det tidigt går att påverka ett barns 

förmåga till läsning. De tar upp att tidig påverkan på hjärnan hos barn, vilket leder till 
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kognitiv nedsatthet, kan påverka läsförmågan. Alkohol under graviditeten, näringsbrist i tidig 

ålder eller blyförgiftning påstås kunna leda till nedsatt kognitiv förmåga och således 

läsproblematik. Hörselskada eller att vara helt döv samt tidig språkproblematik påstås också 

ha kopplingar till läsproblematik (Snow, Burns & Griffin 1998:104). Det finns också 

indikationer på att koncentrationssvårigheter så som hyperaktivitet och ADHD, kan ha en 

koppling till läsproblematik (Snow, Burns & Griffin 1998:105). 

 

Sammanfattningsvis skriver Snow, Burns och Griffin att studier har visat att nedsatt kognitiv 

förmåga, hörselskada och talsvårigheter som liten påverkar möjligheterna att bli en stark 

läsare i framtiden. Även lågt IQ (vad som klassas som lågt eller hög specificeras inte) hör 

ihop med svårigheter att förstå eller tala själv som liten, vilket är associerat med 

läsproblematik i framtiden (Snow, Burns & Griffin 1998:116). 

 

4.3 Skillnader avseende läsning mellan pojkar och flickor 

Genom historien och än idag, går det att visa på att det är vanligare med läsproblematik bland 

pojkar (Snow, Burns & Griffin 1998:91). Tidigare har pojkar och flickors hjärnor jämförts för 

att försöka härleda det till skillnad i intelligens. Det man trodde på 1800-talet, att kvinnors 

mindre huvudstorlek betydde en mindre hjärna och lägre intelligens stämmer inte överens 

med forskningen idag. Under 1930-talet framkom det att det fanns sju kognitiva förmågor, 

vilka skiljde sig mellan könen. År 1974 gjordes en granskning av kognitiva förmågor och det 

framkom att den största skillnaden mellan könen var att flickor hade bättre verbal intelligens 

och pojkar hade bättre spatial och matematisk intelligens (Taube 2009:106-107). 

 

Internationella studier som har gjorts idag visar på att flickor presterar bättre än pojkar i 

läsförståelsetester (Taube 2009:110). Skillnaderna pojkar och flickor emellan är dock 

beroende av vilken typ av frågor som ställs. Är det flervalsfrågor råder ingen skillnad men är 

det öppna svar där det krävs egen formulerad text presterade flickor bättre än pojkar. Grunden 

till de skillnader som finns mellan pojkar och flickor kan komma av hur skolans 

skrivundervisning är uppbyggd och att den kan skilja sig mellan pojkar och flickor. 

Stimulansen och förväntningarna på att uttrycka sig i skrift och att prestera är också olika för 

pojkar och flickor (Taube 2009:113-114). 
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PISA 2000 visade en tydlig könsskillnad i läsintresse mellan pojkar och flickor. Läsning är i 

viss mån en färdighet som kräver träning och mycket träning utökar ordförråd och gör det på 

så vis lättare att förstå nya texter (Taube 2009:114-115). Forskare tror, baserat på svaren i 

PISA undersökningen, att ifall pojkar hade samma intresse av att läsa som flickor så skulle 

könsskillnaderna i läsförståelse minska avsevärt. Det gäller både i Sverige, norden och 

OECD-länderna (Taube 2009:116). 

 

I den senaste OECD-rapporten från 2015 framgår det att skillnaderna mellan pojkar och 

flickor inte bara visar sig när det kommer till läsning utan överlag i alla skolämnen. Pojkar 

presterar inte bara sämre än flickor i läsning utan överlag i skolan. En grund till detta är att 

pojkar oftare känner sig omotiverade och därav presterar sämre än flickor. De är dessutom 

mer benägna att hoppa av inte fullfölja sin skolgång vilket leder till en ond spiral när det 

kommer till möjligheterna till arbete (OECD 2015:20). 

 

4.3.1 Biologiska skillnader mellan pojkar och flickor 

Skillnader i mäns och kvinnors hjärnor kan härledas tillbaka till Darwins utvecklingslära. Där 

var det “miljön” som valde ut de drag hos individer som ökade deras chanser för överlevnad. 

Män och kvinnors roller har varit olika under historiens gång och det är därför inte konstigt att 

hjärnorna utvecklats lite olika (Taube 2009:119). Men hjälp av dagens teknik och forskning 

kan det fastställas att mäns och kvinnors hjärnor är olika. Olika delar i hjärnan har olika 

storlek och därmed är man bra på olika saker. De olika skillnaderna i hjärnan hos kvinnor och 

män tros uppkomma i fosterstadiet och påverkas av det kvinnliga respektive manliga 

könshormonet. Olikheterna i hjärnstrukturerna har utvecklats under lång tid och har som syfte 

specialisera det som ens kön ska vara bra på (Taube 2009:120). 

 

Det finns ett fåtal språkrelaterade skillnader mellan könen. En sådan skillnad är att pojkar är 

mer neurologiskt sårbara och därav löper större risk än flickor att drabbas av en språkstörning 

och dyslexi. Statistiken visar att språkstörningar är upp till tre gånger vanligare hos pojkar än 

flickor. Dyslexi förkommer som tidigare nämnt oftare hos pojkar och det har att göra med att 

flickor tenderar att ha bättre resultat på fonologiska uppgifter (Taube 2009:121). Alltså har 

flickor bättre fonologisk förmåga, och att ha bristande fonologisk förmåga är en av grunderna 

till att utveckla dyslexi (Gustafson 2009:12). 
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Forskning har också påvisat att dubbelt så många pojkar drabbas av APD, Auditory 

processing disorder (Limbrick, Wheldall & Madelaine 2012:2), eller auditiv 

bearbetningsstörning. Det innebär svårigheter i att uppfatta tal (SPSM 2015). Ett flertal 

forskningsprojekt påvisar en koppling mellan APD och läsproblematik. Där APD innebär 

problem med att avkoda ljud i hjärnan, som speciellt uppenbarar sig ifall då det är mycket ljud 

runt om. Något som ofta påverkar och bidrar till lägre fonologisk medvetenhet, och 

fonologisk medvetenhet är nödvändigt för att kunna läsa (Limbrick, Wheldall & Madelaine 

2012:6). 

 

4.3.2 Sociokulturella skillnader mellan pojkar och flickor 

Skillnader mellan de biologiska könen har presenterats, men det är också viktigt att belysa det 

faktum att det även finns genusskillnader - alltså de tanke- och värderingssystem som man 

skall rätta sig in i ifall man tillhör ett visst kön. En skolas in i att vara pojke eller flicka, vilket 

sker från väldigt ung ålder. Förutom att klä sig på ett visst sätt i vissa färger som pojke eller 

flicka så är även pluggkulturen i skolan olik mellan pojkar och flickor (Taube 2009:125-126). 

Mats Björnsson menar att det råder en så kallad ”anti-pluggkultur” bland svenska elever och 

att det är speciellt för pojkar. Det går inte ihop med den manliga rollen som man 

sociokulturellt skolats in i, i västvärlden. Pojkar förväntas vara ”coola” och inte anstränga sig 

i skolan, annars riskerar de att bli retade (Björnsson 2005:33, 35-36). I den senaste OECD-

rapporten presenteras en aspekt som kan förklara varför pojkar och flickor presterar olika i 

skolan. Det är att föräldrar har en tendens att förvänta sig olika mycket prestation från döttrar 

eller söner. Grunden till detta skulle kunna vara stereotypa bilder av vad en pojke eller en 

flicka har för framtidsutsikter senare i livet (OECD 2015:139). 

 

Attityden till läsning skiljer, som tidigare nämnts, mellan pojkar och flickor. Taube 

presenterar B. Freedmons tankar kring detta, vilka är att läsning är en för passiv aktivitet. 

Därför tycker pojkar att det är tråkigt och lägger inte tid på det och blir därför sämre läsare. 

Att tycka att det är tråkigt kan också vara ett sociokulturellt mönster (Taube 2009:126). 

Diskussioner har förts rörande vad som läses i skolan och vissa menar att pojkar skulle bli 

mer stimulerade ifall de fick läsa mer så kallad ”maskulin litteratur”. Medan andra menar att 

pojkar har svårare än flickor att förstå skönlitteratur och därför inte vill läsa. Oavsett 

anledning visade PISA 2000 att pojkar läser mindre än flickor (Taube 2009:126-127). En 

avsaknad av manliga läsande förebilder i hemmet eller i skolan kan också vara en bidragande 

orsak till pojkars bristande läsintresse. I en läsundersökning från 1991 framkom det att pojkar, 
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till viss del, missgynnades av att inte ha manliga lärare som undervisade i läsning (Taube 

2009:127). Sammanfattningsvis verkar forskningen tyda på att det finns en skillnad i intresse 

för olika ämnen mellan pojkar och flickor. Intresset spelar stor roll för hur väl och gärna man 

presterar. Alltså är det intresset som bidrar till ett ökat engagemang och vidare en bättre 

prestation för pojkar inom mer ”manliga ämnen” som de gillar (Taube 2009:127-128). 
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5. Skolans möjligheter att hjälpa elever med läsproblematik 

5.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera skolans möjligheter och skyldigheter när det 

kommer till att hjälpa elever med läsproblematik. Kapitlet utgår ifrån frågeställningarna: 

Vilket ansvar har skolan att stötta elever med olika typer av läsproblematik? samt, vilka 

möjligheter och resurser har skolan att hjälpa elever med läsproblematik? 

 

5.2 Skolans ansvar 

I Sverige utvecklar fyra av fem ungdomar en läs- och skrivförmåga som är tillräckligt bra för 

att klara de krav i vardagen när det gäller läsning och skrivning. De läser och förstår olika 

texter de möter varje dag så som artiklar, skönlitterära böcker, skyltar och anvisningar för att 

nämna några (Myrberg 2007:6). Detta konststycke är något dessa ungdomar har lärt sig från 

tidig ålder. De flesta utvecklar sin läs- och skrivförmåga tidigt i skolan, detta är nödvändigt 

för att klara av studierna. När eleven senare kommer till gymnasiet är det 

gymnasieutbildningens syfte att bland annat utveckla elevernas förmåga att tillägna, fördjupa 

och tillämpa kunskaper (SFS 2010:800 15 kap. 2 §). Kunskapen är till stor del textburen i 

skolan vilket kan generera problem för elever med olika läsproblematik (Myrberg 2007:7). 

Svårigheterna blir större och tydligare i skolkontext än i andra sammanhang i livet. Lärare 

som upptäcker läsproblematik hos eleverna i tidig ålder och tänker att det kan växa bort kan 

underminera elevernas fortsatta utveckling. Elever som inte utvecklar sin läsförmåga kommer 

med sitt begränsade ordförråd få stora svårigheter i framtiden. Detta kanske inte alltid är 

uppenbart för läraren om eleven är väldigt ung (Myrberg 2007:14). Elever som också 

upplever att de ligger efter med läsningen och inte är duktiga läsare anammar en dålig 

självuppfattning och skaffar sig även en sämre attityd gentemot skolan rent allmänt (Myrberg 

2007:15). På grund av detta är det alltså av största vikt att skolan och lärarna tar ansvar och 

ser till att eleverna får det stöd de behöver. Att detta stöd ska sättas in står även i skollagen. 

”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning” (SFS 2010:800 3 kap. 7 §). 

 

Oftast är det skolpsykologer eller specialpedagoger som utför dyslexiutredningar på uppdrag 

av skolan eller elevens föräldrar. Det finns ingen statlig reglering av hur denna 
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dyslexiutredning ska se ut och inte heller vem som får göra den. I skolsammanhang brukar det 

oftast vara olika resultat på screeningtest som är utgångspunkten för en utredning. 

Screeningtest är olika läs och skrivtest som ges till alla barn i en åldersgrupp (Myrberg 

2007:60).  

 

5.3 Kartläggning och diagnosen dyslexi 

Skolan har ett ansvar för att hjälpa de elever som är i behov av extra stöd. För att ge elever rätt 

hjälp krävs det att skolan gör en kartläggning av eleven och dess svårigheter för att kunna 

anpassa stödet (Myrberg 2007:61). 

 

Inlärning och kunskapsbildande ses mer och mer som sociala processer mellan lärare och 

elever. Det bildas en slags gemenskap mellan lärare och elever där syftet är att skapa och 

utveckla förståelse, begrepp och mening. Eleven ses inte som en passiv mottagare för den 

kunskap och information som läraren försöker bidra med. Tvärt om. Eleven är idag en aktiv 

deltagare i undervisningen och lärare och elever har en mer kommunikativ tvåvägsrelation i 

klassrummet, istället för att läraren ständigt ska hålla en monolog (Høien & Lundberg 

2013:163). Det är ur detta perspektiv som läraren också ska se på de tester som används för en 

kartläggning av elevens kunskaper. Det är alltså en gemensam genomgång och kartläggning 

av eleven, som sker mellan lärare och elev. Under en kartläggning av eleven använder läraren 

sig av olika pedagogiska tester. Syftet med att använda dessa tester kan ligga på flera plan. 

Pedagogiska tester kan användas för att på en nationell nivå göra en kartläggning av 

kunskaper och färdigheter för att sedan använda dessa som grund för skolpolitiska beslut om 

resursfördelning. Men även för att kunna göra internationella jämförelser. Att skaffa fram 

grundläggande data för resurstilldelning kan vara ett annat syfte med större 

kartläggningstexter. Det kan finnas ett behov av att kolla läsproblematikens utbredning i en 

kommun. Även för att se om åtgärder fyller sitt syfte och ger resultat.  

 

På individnivå är syftet istället att se en individs svaga och starka sidor och om det finns några 

faktorer som förhindrar en elevs läsutveckling. Resultaten bör i detta fall främst användas för 

att ge läraren en vägledning i sitt pedagogiska arbete och för att se om insatta åtgärder ger 

resultat (Høien & Lundgren 2013:164).   
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Det som är viktigt att först tänka på inför en utredning är att först veta vad den ska användas 

till. Detta är vad som styr innehållet och upplägget i en utredning (Jacobson 2009:268). Det är 

också viktigt att sträva efter en helhetssyn vid kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. För 

att skaffa sig denna helhetssyn kan man undersöka hur situationen ser ut för individen som 

ska kartläggas gällande motivation, ålder, mognad och skolförhållanden. Syftet i en utredning 

är att kartlägga både svaga och starka sidor, för att då på ett bättre sätt kunna åtgärda de 

problem och svårigheter som kan finnas (Jacobson 2009:270). 

 

5.4 Kartläggningens olika nivåer 

Kartläggningsarbetet kan ordnas på olika nivåer för att få en tydligare bild av elevens styrkor 

och svagheter. Dessa nivåer kan vara den manifesta, den kognitiva och den biologiska nivån. 

Den manifesta nivån är alltså en nivå där vi kartlägger det vi direkt kan se och höra. Till detta 

kan ordavkodningstester användas. Den här sortens tester borde alltid ingå i en kartläggning, 

då svårigheter med ordavkodning är ett av de viktigaste kännetecknen på dyslexi. Tester som 

kollar läsförståelse, läsflyt och läshastighet kan också användas. Här kan eleven läsa både 

högt och tyst för sig själv. Problem med stavning är det andra kännetecknet på dyslexi. Därför 

bör elevens stavning testas under kartläggningen (Jacobson 2009:275-276). 

 

För att bättre kunna förstå och tolka den manifesta nivån bör en kartläggning också involvera 

en del funktioner på den kognitiva nivån, där vi alltså kan sluta oss till saker och ting, även 

om vi inte omedelbart kan se dem. På den kognitiva nivån kan tester som bedömer den 

fonologiska förmågan användas (Jacobson 2009:276). Här används tester som bedömer 

fonologisk medvetenhet. De tillvägagångssätt som används inom pedagogiken kan vara 

språklekar, dela upp ljudet i ljuddelar och även sätta ihop ljud till ord med flera. (Olofsson 

2009:26).  Begåvningstester kan användas för att avgöra om eleven har några svagheter eller 

styrkor som läraren kan använda sig av i arbetet för att motverka dyslexi, och för att ha 

realistiska förväntningar på eleven är det viktigt att också känna till elevens styrkor och 

svagheter (Jacobson 2009:277). En biologisk nivå kan även inkluderas i kartläggningen. Till 

denna nivå hör undersökningar av syn och hörsel, men även ögonrörelser och andra motoriska 

funktioner. Syn och hörsel är viktiga sinnesfunktioner som skolpersonalen borde ha 

information om i samband med en dyslexiutredning (Jacobson 2009:270-271).  

 



20 
 

5.5 Diagnosen dyslexi 

Det finns olika aktörer som är delaktiga i en diagnostisering. Beroende på yrke skiftar 

tillvägagångssättet personen använder sig av i en diagnostisering. Detta kan potentiellt 

generera olika resultat (Myrberg 2007:61). Det pedagogiska perspektivet på läs- och 

skrivsvårigheter utgår från en kunskap om elevens situation, men också från en teoretisk och 

praktisk kunskap om läs- och skrivinlärning och svårigheter. Målet med det pedagogiska 

perspektivet är att arbeta förebyggande för att svårigheter inte ska uppkomma, eller för att få 

bort dem innan de skapar ett problem med läsning och skrivning, då detta påverkar 

skolgången i hög grad. Det är viktigt att läraren samtidigt som han eller hon arbetar med 

elevens svårigheter lyfter upp elevens starka sidor och även på andra sätt stöttar elevens 

kunskapsinhämtande (Carlström 2010:96). 

 

Individer med dyslexi visar inte särskilt tydliga symptom. De gör inte särskilda fel inom 

läsning och skrivning som andra inte gör, däremot gör de desto fler fel av samma sort, både 

när de läser och skriver. Dessa fel blir inte heller färre med ökad ålder och erfarenhet inom 

läsning, utan dessa brister är det påtagliga uttrycket för dyslexi (Myrberg 2007:60).  Det är 

dock inte bara dyslexi som detta kan tyda på. Det kan även vara brister i den språkliga 

uppväxtmiljön, koncentrationssvårigheter eller pedagogiska brister i läs- och 

skrivinlärningssamband. För att kunna särskilja och identifiera dyslexi från dess andra läs- 

och skrivproblem, så kräver detta att man kommer ned till de kognitiva funktionerna som 

ligger bakom dyslexiproblematiken. Det är de fonologiska svagheterna som är det 

huvudsakliga problemet och för att avgöra om en individ har dessa problem behövs olika 

normerade individualtest som testar den fonologiska förmågan i olika avseenden (Myrberg 

2007:60).  

 

Det finns ingen statlig reglering som berättar hur en dyslexiutredning ska se ut eller vem som 

får göra den. De flesta dyslexiutredningar görs på uppdrag av skola eller föräldrar, av 

skolpsykologer eller specialpedagoger. Oftast utgår läraren från ett screeningtest där resultatet 

inte nådde till normen.  Dessa är oftast normerade för att kunna se hur mycket en elevs 

resultat avviker från normen (Myrberg 2007:60).  

 

I Dyslexi – en diagnos på gott och ont skriver Zetterqvist Nelson om en diagnos sociala och 

psykologiska betydelse. Hon nämner här Taube, som i sin tur har studerat självbilden och 
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läsinlärningen hos skolbarn. Hon menar att det finns ett samband mellan svagt självförtroende 

och bristande läsförmåga, men säger samtidigt att det kan vara så att barnet kommer till 

skolan med dåligt självförtroende. Detta medför i så fall att barnet misslyckas i jämförelse 

med hur det ser på sig själv. Men barnet kan också komma till skolan med bra självförtroende 

och höga förväntningar vilka kan grusas när barnet upptäcker sina brister i läsinlärning 

(Zetterqvist Nelson 2003:13).  

 

En annan som studerat barn och ungdomar är Janice Edwards. Hon är psykolog och 

speciallärare i Storbritannien och ha studerat barn och ungdomar som har fått diagnosen 

dyslexi. Hon menar på att en dyslexidiagnos kan förbättra barns skolliv. Diagnosen fungerar 

som en förklaring för omgivningen men också för barnet. Däremot krävs det även 

pedagogiska åtgärder för att underlätta livet i skolan för barn med dyslexi (Edwards 

1994:22).  En tredje undersökning visar, enligt psykologen Barbara Riddick, att diagnosen 

anses fungera som hjälp då barnen utnyttjar den för att kunna stärka sin självkänsla. Istället 

för att anses som dumma och lata kan de hävda att de har dyslexi, vilket gör deras svårigheter 

mer ”okej” (Riddick 1996:85).  

 

I Utredning av läs- och skrivsvårigheter skriver Ingemo Bonnier om hur en diagnos hjälpte 

hennes son, men också resten av familjen att förstå var problematiken låg. Informationen, 

insikten och allt vad detta medför, som kommer i samband med dyslexidiagnosen betyder 

mycket för barnets framtid. Med dyslexidiagnosen som startpunkt kunde man äntligen börja 

arbeta för en bättre studiesituation för Bonniers son. Genom att få svart på vitt vad som sker, 

hjälper alla inblandade att på bästa sätt underlätta och tackla problematiken (Bonnier 

2010:57).  

 

5.6 Pedagogiska åtgärder – hur kan de användas för att underlätta?  

Idag talas mycket om olika åtgärder för att minska läsproblematiken. Det anses idag att en 

ensidig färdighetsträning inte leder till någon varaktig förbättring gällande elevernas 

läsutveckling. Istället för att försöka arbeta bort svårigheter hos elever som fått en diagnos, så 

menar man att förebyggande arbete med hjälp av tidiga insatser ska vara mer effektivt. Att 

utveckla barns fonologiska medvetenhet verkar idag vara det mest effektiva, men det krävs att 

det genomförs medvetet och systematiskt (Frykholm 2007:114). Vid läsproblematik kräver 

ordavkodningen en stor resursinsats.  För individer med läsproblematik är läsningen tung och 
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ansträngande, och det gäller att målet med läsningen är attraktivt för läsaren. Texterna som 

används borde vara engagerande och relevanta för den som läser dem, men också väcka 

känslor och tankar. Ibland kan det vara aktuellt att använda sig av kompensatoriska tekniker, 

till exempel inspelade band så att läsaren får läsa boken och samtidigt lyssna på texten som är 

inspelad. Lärare måste inte bara underlätta läsningen, utan också göra läsningen meningsfylld. 

Det finns en viss problematik gällande utvärderingen av olika pedagogiska åtgärder då många 

faktorer spelar in och kan påverka mer eller mindre (Høien & Lundberg 2013:213). 

 

Trots denna problematik gällande pedagogiska åtgärder har forskningen ändå lyckats ge stöd 

åt en del generella punkter gällande dyslexi-pedagogiken. Elever med just dyslexi gynnas av: 

 

 Undervisning byggd på grundlig diagnostisering 

 Tidig identifiering och tidig hjälp 

 Fonologiskt grundarbete 

 Direkt undervisning 

 Multisensorisk stimulering 

 Behärskande, överinlärning och automatisering 

 God inlärningsmiljö 

(Høien & Lundberg 2013:213) 

 

Det krävs god planering, tid och ansvar i arbetet med elever som har läsproblematik. Det är 

viktigt att läraren redogör för eleven och gör henne eller honom uppmärksam på vilka 

problemen är, men också hur man tillsammans ska jobba med dessa. Alla elever är olika och 

svårigheterna kan underlättas på olika sätt. En del elever upplever att en anpassad 

undervisning efter svårigheterna är tillräckligt för att hon eller han ska utveckla sin läsning, 

medan andra behöver specialundervisning ett antal gånger i veckan för att komma någonvart 

(Carlström 2010:128). Ytterligare en grupp elever kanske behöver ett elevanpassat schema 

som helt är uppbyggt efter elevens behov och förutsättningar (Carlsson 2010:129). 

Det är bra om läraren har kunskaper om dyslexi och läsproblematik, och även om olika 

inlärningsmetoder. För att läraren ska kunna få fram alla elever och kunna tillämpa en lämplig 

pedagogik måste det finnas olika undervisningsmetoder i skolan men även möjligheter till 

olika visuella och auditiva inlärningsmöjligheter. Även datorer och läroböcker på band ska 

finnas (Frisk 2010:348). Det allra viktigaste en skola förfogar över när det kommer till att 

möta elevens behov, är ändå lärarkompetens (Frykholm 2007:115).  
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5.7 Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram är ett begrepp som syftar till den dokumentation och planering som görs i 

skolan för elever som befinner sig i behov av särskilt stöd (Persson 2013:136). Utredningar på 

grund av elevers läs och skrivsvårigheter ska så småningom mynna ut i ett åtgärdsprogram där 

alla som är inblandade, elev, föräldrar, lärare och rektorer är överens. Skolpersonal ska skriva 

åtgärdsprogrammet med elevens hela skolsituation och speciella behov i åtanke. Hur man ska 

arbeta med elevens läs- och skrivförmåga, och hur man ska förbättra denna ska framgå, och 

även vilket ansvar de som är inblandade har. Det bestäms och skrivs även in träffar för att ses 

och utvärdera elevens utveckling. Meningen med allt detta är att försöka vända något negativt 

till något positivt och hjälpa eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga (Carlström 

2010:127). Åtgärdsprogrammet ska vara ett dokument som används och vägleder det dagliga 

arbetet i skolan. Genom att använda sig av åtgärdsprogram finns också ett tillvägagångssätt 

för att ge återkoppling till skolan och utveckla kunskapen om olika åtgärder som har fungerat 

för olika sorters problem (Frykholm 2007:114).  

 

Det framgår även i skollagen att skolan har ett ansvar över att elever i särskilda behov också 

får dem tillgodosedda. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. 

Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av 

programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som 

är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare 

skall ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas (SFS 2010:800 3 kap. 9 §). 

 

5.8 Tester 

I SBU:s rapport från 2014 står det skrivet att barn med dyslexi utvecklar en lägre självkänsla i 

jämförelse med barn utan dyslexi. En diagnos är något som tycks ha en positiv effekt gällande 

detta och är av den anledningen viktig att utreda (SBU 2014:25). Även Barbara Riddick 

(1996:85) och Janice Edwards (1994:22) menar att barn mår bättre med en diagnos än utan 

och får även starkare självkänsla. Därför vill man så tidigt som möjligt identifiera den 

läsproblematik som kan förekomma för att eleven inte ska bli lidande i framtiden (Klingbeil 

m fl. 2015:500).  

För att identifiera läsproblematik krävs det att elevens läsning blir utredd och testas med hjälp 

av olika tester. Detta i sin tur kräver tester som personalen säkert vet testar det som anges. I 
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Sverige används över 50 olika tester för att utreda och upptäcka dyslexi. I SBU:s 

sammanfattning och slutsatser står det:  

I Sverige används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Inget av 

testerna är vetenskapligt utvärderat dvs det saknas studier som undersöker om de är tillförlitliga och 

mäter det som avses (SBU 2014:13).  

Detta visar alltså på att de tester som används i dag inte helt säkert är tillförlitliga, för ingen 

vetenskaplig utvärdering har gjorts. Trots detta används olika tester så som screeningtester, 

vilka används vid en kartläggning av eleverna. Dessa går förhållandevis snabbt att genomföra 

och är relativt billiga. De används därför av bland annat ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

Man använder oftast screeningtester för att identifiera en mindre grupp i en stor klass eller 

årskull, vilket sker med ett visst intervall. Oftast används screeningtest i årskurserna 2, 4, 7 

och första året i gymnasiet (Myrberg 2007:61).  

SBU menar också att för att kunna skapa ett test som testar det som behöver testas krävs det 

ett så kallat referenstest, golden standard, ett test som är så bra som möjligt och som kan 

användas för att jämföra övriga test med, för att se om de når upp till de krav som finns (SBU 

2014:27). 
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6. Diskussion 

 

6.1 Inledning 

Denna diskussion kommer att delas i två delar för att besvara frågeställningarna för sig. Den 

ena delen kommer därför att fokusera på och diskutera följande frågeställning: Vilka 

bakomliggande orsaker finns till läsproblematiken? Den andra delen av diskussionen kommer 

att fokusera på de kvarvarande frågeställningarna: Vilket ansvar har skolan att stötta elever 

med olika typer av läsproblematik? och Vilka möjligheter och resurser har skolan att hjälpa 

elever med läsproblematik? 

 

6.2 Diskussion kring frågeställningarna 

I den här uppsatsen har vi försökt reda ut två större frågeställningar med underfrågor och 

kommit fram till följande. Begreppet läsproblematik är väldigt brett och mångfacetterat. Vi 

har haft svårigheter i att finna en gemensam definition av läsproblematik, då synen på 

problemet förändrats mycket över tid. På grund av att begreppet läsproblematik innefattar 

flera olika svårigheter som tillexempel ordavkodning och brister i arbetsminnet, innebär det 

att en elev med en slags problematik inte nödvändigtvis har samma som sin bänkkamrat. Det 

vi har kommit fram till är att läsproblematik innebär vissa svårigheter inom områden så som 

tillexempel ordavkodning, arbetsminne och fonologisk kunskap. 

 

Orsaker till läsproblematik kan vara många. Det finns både inre och yttre påverkansfaktorer. 

Vi ser risker med detta då det kan ställa till med vissa problem. Inre faktorer, så som 

arvsanlag, är inget som en lärare kan påverka. Dock bör man vara uppmärksam och stötta 

elever med läsproblematik. Risker vi kan se med detta är att lärare inte anstränger sig lika 

mycket för att de anser att de inte kan påverka. Det som lärare däremot kan påverka är yttre 

faktorer. Forskning har visat på att lärarens och skolans inställning till ett ämne, till exempel 

läsning, är kopplat till hur väl en elev presterar. Även inställningen till hur elever ska prestera, 

är kopplat till hur väl de lyckas. Kring detta tänker vi att lärarens roll blir tydlig i hur mycket 

ansvar läraren har för elevernas prestation. Att skapa ett gott läsklimat och uppmuntra till 

läsning kan på sikt vara avgörande för en elevs läsförmåga.  

 

Forskning har visat att flickor tenderar att prestera bättre i läsning och att det finns en stark 

läskultur kring flickor. Förväntningar från föräldrar och skola tenderar att uppmuntra flickor 
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mer till läsning. Det är därför viktigt att lärare försöker frångå detta genom att behandla alla i 

lika i klassrummet. Det faktum att pojkar “kommer undan” med att inte läsa, belyser vikten av 

lärarens roll än mer. Pojkars svala intresse gentemot läsning tolereras oftare vilket automatiskt 

leder till att pojkar inte tränar läsning lika mycket. Trots forskningens tydliga budskap kan vi 

tycka att samhället idag är på väg bort från de segregerande könsrollerna. Idag kan vi i 

Sverige se en tydlig skillnad på bilden av flickor och pojkar i jämförelse med ett antal år 

sedan. Vi hoppas att tendenserna att göra pojkar och flickor mer jämlika kommer spegla av 

sig även i skolan i form av förväntningar.  

 

De möjligheter som skolan och lärarna faktiskt har för att hjälpa en elev som upplevs har 

svårigheter i skolan är dels att göra olika screeningtester för att försöka fånga upp de elever 

som har läsproblematik. Vi tänker att det är en fördel att göra dessa tester i intervaller för att 

fånga upp de elever som får svårigheter först senare i livet. Att sluta testa efter år ett i 

gymnasiet tänker vi har både för- och nackdelar. En fördel skulle kunna vara en 

kostnadsfråga, då både tid och pengar sparas. En nackdel däremot skulle kunna vara att 

läraren missar de elever som fortfarande kan utveckla läsproblematik då läsningen är i 

konstant utveckling. Vi tänker därför att fortsätta göra tester i gymnasiets senare år inte skadar 

någon utan istället kan hjälpa. 

 

Det läraren rent pedagogiskt kan göra, förutom att använda tester, och tillsammans med andra 

inblandade skriva åtgärdsprogram, är att tänka på hur han eller hon lägger upp sin 

undervisning. Elever med läsproblematik kräver extra åtgärder för att utvecklas och lärare kan 

gynna eleverna genom att erbjuda dem olika tillvägagångssätt för att lättare ta till sig texter av 

olika slag. Forskning uppmärksammade vikten av tydliga instruktioner för att elever med 

läsproblematik skall lyckas så bra som möjligt. En annan förutsättning för att lyckas är en god 

inlärningsmiljö. Det är också en av förutsättningarna för att elever med läsproblematik ska 

förbättra sina resultat så mycket som möjligt. Exakt vad dessa goda inlärningsmiljöer är för 

något framgår inte i litteraturen. Men vi kan anta att det är en miljö där elever inte blir 

stressade, som gynnar inlärning och där läraren har tillräckligt med tid för att hjälpa de som 

behöver hjälp. Vi anser att detta kan bli problematiskt då dagens klasser blir allt större och 

läraren får fler och fler elever att fördela sin tid på. Detta skulle i sådana fall medföra att 

elever som behöver extra stöd (och alla andra för den delen) inte skulle få det på grund av att 

läraren inte hinner.  
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6.3 Diskussion kring tester 

Denna diskussion kommer att utgå från en rapport av Statens beredning för medicinsk 

forskning (SBU), Høien och Lundbergs bok Dyslexi - från teori till praktik, samt en artikel 

“Comparison of predictive validity and diagnostic accuracy of screening measures of reading 

skills” av David Klingbeil, Jennifer J. McComas, Matthew K. Burns och Lori Helman. Den 

svenska rapporten av SBU menar på att det finns och används en massa olika typer av 

utrednings- och screeningtester (fler än 50 stycken) i Sverige, men att de inte är vetenskapligt 

utvärderade. Det innebär att det saknas studier som utreder ifall de är tillförlitliga (SBU 

2014:13). Det fanns svårigheter i att finna svensk forskning som besvarar varför det ser ut så 

här och varför det i så fall inte görs utredningar eller utvärderingar av testerna. Trots detta är 

det ett intressant fenomen som med fördel bör diskuteras då det i allra högsta grad är aktuellt 

för alla som är aktiva inom skolan och möter elever med potentiell läsproblematik. Då SBU:s 

rapport är så pass ny som 2014 finns det lite forskning gjord efter det och som utvärderar 

enskilda tester. Därför kommer diskussionen hållas på en generell och övergripande nivå. 

Detta är också en av anledningarna till varför den amerikanska studien som talar generellt om 

att förbättra screeningtester används. Artikeln är från 2015 och representerar förhoppningsvis 

så ny forskning som möjligt. 

 

Skolan har ett ansvar gentemot elever med läsproblematik. Det är reglerat i skollagen och 

därmed något som skolorna måste följa. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv bör skolan ha 

regleringar kring detta, för att elever nog annars skulle bli lidande. Detta för att elever 

troligtvis inte känner till sina möjligheter att få hjälp och vilka skyldigheter skolan har. 

 

Om en elev befaras ha läsproblematik står läraren näst intill maktlös. Är det en problematik 

som kräver en större utredning och diagnostisering lämnas ansvaret över till en 

specialpedagog eller skolpsykolog. Dessa utredningar finns det dock inga statliga regleringar 

kring. Konsekvensen av avsaknaden av regleringar blir att ansvaret då lätt kan flyttas runt, 

och eleven kan bli lidande, då den inte får rätt hjälp i tid. Den oklara ansvarsfördelningen kan 

anses problematiskt. Då det kan leda till att samma person blir ansvarig flera gånger och 

använder samma test och inte har uppdaterat sina metoder. Det finns också en problematik 

med att olika personer bedriver utredningar varje gång. Då saknas en gemensam arbetsgång 

som gör att det kan bli svårt att få en överblick av arbetet. Då olika elever får olika behandling 
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och då troligtvis får genomgå olika tester kan det bli ojämnt och orättvist, eftersom 

möjligheten finns att eleven får mer eller mindre grundlig utredning av sina problem.  

 

I och med den obligatoriska skolgången och att den skall vara anpassad för alla elever, har 

eleverna i och med det rätt till den hjälp de behöver och att skolan ska erbjuda det. Det ligger 

då på skolan att faktiskt arbeta för att få med sig alla elever, oavsett problematik. Indirekt 

innebär detta att alla ska ha möjlighet till att lära sig läsa. Med detta i åtanke blev vi förvånade 

då vi läste SBU:s rapport gällande de tester som används i Sverige. Att använda tester som 

inte är vetenskapligt testade kan bli problematiskt då man skall utreda om elever har 

läsproblematik.  

 

De tester som används i skolan är inte tillräckligt “godkända” enligt forskning, då det inte 

dokumenterats resultat av användningen i vetenskapliga tidskrifter. Urvalskriterier eller några 

bestämmelser för vilka tester som ska väljas och användas i skolan finns inte. Då valet av 

olika tester är subjektivt kan det bli en fara för eleverna. De är omedvetna om denna process 

och litar blint på att den screening som görs är den bäst lämpade för att uppmärksamma olika 

typer av problematik. Dessvärre är det inte säkert att det blir så, då test kan väljas lite som 

man vill. Enligt Klingbeil med flera skall testerna som används i skolan väljas utifrån vissa 

kriterier: ”Screening measures should be judged on their sensitivity, specificity, positive 

predictive value, and negative predictive value” (Klingbeil m fl. 2015:502). Men att de 

svenska testerna inte utretts ifall de faktiskt testar det som skaparen säger att det testar, kan 

äventyra skolans rättssäkerhet. Då det saknas forskning kring de svenska testerna går det inte 

att avgöra validitet respektive reliabilitet för de olika testerna. Utredningar kring vilka tester 

som är mest valida och reliabla för olika ändamål borde därför göras. Detta för att det annars 

kan användas fel metod, eller att den inte fångar upp alla elever med läsproblematik för att 

testet inte är tillräckligt anpassat för ändamålet. 

 

I artikeln av Klingbeil med flera pratar de om universella screeningmetoder. Med det menas 

en eller flera gemensamma metoder. I Sverige finns som tidigare nämnt över 50 olika typer av 

tester för olika åldrar. Det innebär att lärarna själv måste välja bland olika tester för att välja 

den mest anpassade metoden. Det kan leda till att fel typ av tester väljs. Klingbeil med flera 

förespråkar kombinationen av ett flertal screeningtester (Klingbeil m fl. 2015:509). De 

förespråkar detta för att ett test inte kan testa allt, och risken att missa vissa typer av problem 

som elever kan ha ska minimeras.  
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En följd av felaktigt valda screeningmetoder blir således felaktig framstegsmätning. Høien 

och Lundberg skriver om hur framstegsmätningen kan fallera. Då en elev visar låga resultat 

på ett screeningtest behöver och skall han eller hon få pedagogiskt stöd (Høien & Lundberg 

2013:213). Det pedagogiska stödet kan göra att eleven presterar bättre på följande test och 

metoden får således god feedback. Dock kanske testet som gjorts inte har uppmärksammat 

“rätt” eller all problematik hos eleven. Det leder till att elever presterar okej på testet och den 

pedagogiska metoden får falsk positiv feedback. Det sker också att elever testas med 

standardiserade tester för normalläsare som inte är lika specificerade och som då inte kan 

uppmärksamma små problem. Det innebär i förlängningen att lärare kan tro att dem hjälper 

sina elever men att dem i själva verket inte gör det.  

 

Trots att de olika testerna inte blivit utredda med vetenskapliga metoder behöver de inte sakna 

trovärdighet. Testerna har använts under lång tid i Sverige och det borde ha indikerats tidigare 

ifall testerna helt saknade värde eller relevans (Høien & Lundberg 2013:213). Då det råder 

brist på utvärdering av de olika testerna och att utvärdera testerna är något som skulle kunna 

föreslås som vidare forskning. Ett annat förslag är att se över vilka möjligheter som finns i att 

komponera ett test som är tillräckligt bra för att agera som måttstock. Utan ett test att jämföra 

med blir det svårt att utvärdera de övriga och se deras validitet och reliabilitet. Att ta 

inspiration från Klingbeil med fleras forskningsresultat om fördelarna med ett universellt test 

eller kombinationer av tester skulle kunna gynna fortsatt utredning och forskning kring 

testanvändning i skolan. 
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