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Abstract 
Vi har intervjuat lärare för att få reda på hur de ser på att diagnostisera elever 

för att ta reda på om eleven har dyslexi. Vi fick fram att många var positiva till 

diagnostisering men de kunde även se vissa nackdelar. Vi vill också få reda på 

lärares möjligheter till fortbildning. Det fanns möjligheter för fortbildning men 

flertalet lärare tyckte att det inte gav så mycket. Fortbildningen var för 

begränsad. 

 

Ordet dyslexi betyder svårigheter med ord och svårigheten handlar om att göra 

en koppling mellan det talade och det skrivna ordet. I litteraturen kan man läsa 

om två läger inom dyslexiforskningen. Forskarna relaterar antingen till arv 

eller miljö. 

 

Dyslexi är ett omfattande ämne som kräver ständig uppdatering, man är aldrig 

fullärd. 

 

 

Ämnesord 
Diagnostisering, fortbildning, läs- och skrivutveckling, dyslexi 
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1 Inledning 
Vi har valt ämnet dyslexi och vi kommer i korthet förklara vad dyslexi är men vi 

fokuserar på vad lärarna har för kunskaper om dyslexi. 

 

Vi har upptäckt på en del VFU-platser att vissa lärare har en begränsad kunskap om 

dyslexi. Därför valde vi att undersöka om det verkligen är så rent allmänt eller om det är 

möjligheten till fortbildning som är begränsad.  

 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett informationssamhälle med snabb teknologisk utveckling som ställer höga 

och till viss del nya krav på människors skriftspråklighet. Kunskap blir snabbt inaktuell 

och det krävs ständig kompetensutveckling. Skriftspråket fungerar som en länk mellan 

olika samhällen och gör det möjligt för oss att utbyta erfarenheter med varandra. 

Mycket av vårt lärande och kunskapsbildande kräver kommunikation som läsande, 

skrivande och samtal. Läsning och skrivning är komplicerade processer där många 

saker ska samverka. Allt mer i det vardagliga livet och arbetet handlar om att samla 

eller ge information på något sätt. Att ha kunskapen att kunna läsa och skriva kan för 

många anses vara en självklarhet, men det finns de i dagens samhälle som av någon 

orsak har ett skriftspråkshinder inom sig och som inte klarar av de krav som samhället 

ställer på dem.  

 

Att erövra skriftspråket handlar om att lära sig läsa så att man förstår vad man läser och 

skriva så att andra förstår vad man skriver. Att ha erövrat skriftspråket kan förändra 

livet på många sätt för en människa. När du lär dig att läsa och skriva öppnar sig nya 

möjligheter att se på och påverka ditt eget liv och även andras. En människas 

skriftspråkliga utveckling börjar redan i hemmet och går vidare i förskolan, grundskolan 

men även i möte med andra människor och medier utanför hemmets och skolans 

väggar. Läs- och skrivinlärning är något man gör under skoltiden, men är en förmåga 

som utvecklas under hela livet. Att kommunicera med andra utgör en förutsättning för 

psykisk, social, kulturell och personlig utveckling. Under hela ditt liv är det interaktion 

med din omgivning och språkandet med andra som ger dig din identitet och självbild 

(SOU 1997:108). 
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Dyslexi är i dagens samhälle ett osynligt handikapp. Många har fått kämpa i många år 

för att få hjälp medan andra har fått resurser att utvecklas redan i första klass. 

Författarna har egna erfarenheter av dyslexi och vet hur det är att glömmas bort och få 

kämpa för sina rättigheter. En av oss författare har kämpat i flera år för en nära för att få 

den hjälp som personen är berättigad till. Den andra har egna erfarenheter av dyslexi 

som upptäcktes tidigare, och därför fick hjälp tidigare. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilken kunskap lärare i svenska skolan har om dyslexi och 

deras förhållningssätt till diagnostisering. Vi kommer också att undersöka vilka 

möjligheter de lärare vi intervjuat, har till fortbildning.  

 

1.3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Vår undersökning är explorativ, det vill säga att vi undersöker ett bestämt 

problemområde. Vid explorativa undersökningar använder man sig av flera olika 

tekniker för att samla information. Vi har gjort intervjuer med sex lärare i grundskolan. 

Vi har gjort våra intervjuer i två kommuner i Skåne och en i Blekinge. 

 

1.4 Arbetets uppläggning 

Vår studie börjar med en litteraturdel, där vi kortfattat beskriver vad dyslexi är och olika 

synsätt på dyslexi. I vår empiriska del sammanfattar vi och analyserar de intervjuer vi 

har gjort och vi kommer delvis att jämföra våra resultat med lärarintervjuer i Zetterqvist 

Nelson (2003). I diskussionen kopplar vi samman syfte, problemprecisering, 

litteraturdel och undersökningsresultat. Vi diskuterar och reflekterar över vårt resultat.  
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2. Litteraturstudier 
 

2.1 Vad är dyslexi? 

Dyslexi är ett av vårt lands vanligaste handikapp och är handikappklassat sedan 1991. 

Ordet dyslexi är sammansatt av de två orden "dys" och "lexi" vilket betyder "svårighet 

med ord" (Lindell, 1996). Den som har dyslexi har oförklarliga svårigheter med 

skriftspråket. Svårigheterna handlar om att kunna göra en koppling mellan det talade 

språket och de skrivna symbolerna, bokstäverna och orden (Stadler, 1994). 

 

2.2 Definitioner av Dyslexi 

Definitionen av skriftspråklig förmåga är problematisk då gränserna mellan olika grader 

av dyslexi är beroende av vilka metoder som används och hur läs- och skrivförmågan 

definieras. I Att lämna skolan med rak rygg skriver Ingvar Lundberg  
 

                                        Någon allmänt accepterad skarp definition på dyslexi finns inte och 

därmed inte heller några tydliga kriterier för att ställa diagnosen 

dyslexi på individer med skriftspråkliga svårigheter (SOU 1997:108, 

s.50).  

 

Om man vill ha en officiell definition av dyslexi brukar det hänvisas till en formulering 

som antogs 1968 av Världsfederationen för neurologi. Dyslexi definieras enligt denna 

som,  
 

                                        […] a disorder manifested by difficulty in learning to read despite 

conventional instruction, adequate intelligence and sociocultural 

opportunity. It is dependent upon fundamental cognitive disabilities 

which are frequently constitutional origin (Høien & Lundberg 1992, 

s.32)  
 

Pedagogen Ester Stadlers definition av dyslexi är: 

 
 Den som har dyslexi har till synes oförklarliga svårigheter med 

skriftspråket, dvs. att göra en koppling mellan det talade språket och 

de skrivna symbolerna, bokstäverna och orden (Zetterqvist Nelson, 

2003, s.8). 
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 I Sverige har man alltmer tillämpat en definition som hänvisar till en orsak 
 

Dyslexi är en störning i avkodningen av skrivna ord, orsakad av en 

defekt i det fonologiska systemet (Zetterqvist Nelson, 2003, s.9). 

 

Termen specifika läs- och skrivsvårigheter används ibland istället för dyslexi. 

”Specifika” avser att tydliggöra att det rör sig om läs – och skrivsvårigheter som inte 

kan relateras till sociala, psykologiska eller pedagogiska faktorer (Zetterqvist Nelson, 

2003). 

 

Dyslexi kan kännetecknas av stora svårigheter med att läsa och att stava rätt. Det finns 

olika sorters dyslexi som kan delas in i auditiv och visuell dyslexi. Visuell dyslexi 

innebär att man har svårt att se ordbilder. Man får därför ljuda sig fram och gör då ofta 

fel på småord, tappar ändelser och bokstäver missuppfattas eller byter plats (Lindell, 

1996). Auditiv dyslexi är kopplad till ljudosäkerhet som gör att man har svårt att dela 

upp orden (segmentera). Man gissar sig igenom orden när man läser. Att kunna urskilja 

enskilda stavelser i t.ex. ordet prenumeration, pre-nu-me-ra-tion, och sedan sätta 

samman dessa blir svårt. Oftast har man glömt de första stavelserna när man kommit till 

slutet av ordet. Svårigheter med att imitera tal och uppfatta skillnader mellan olika ljud 

är vanligt och då framförallt besläktade ljud som t ex b-p, d-t, k-g (Gillberg & Ödman, 

1994). Audio-visuell dyslexi är en kombination av båda svagheterna (Lindell, 1996). 

 

Per-Anders Rydelius skriver i Utredning av läs- och skrivsvårigheter (2001), att 

forskare gjorde en uppdelning mellan primära och sekundära läs- och skrivsvårigheter. 

Inom de primära svårigheterna utgick de från att det berodde på en funktionsstörning i 

någon av de mentala processer som krävs för läsning eller skrivning. Termen dyslexi 

reserverades för primära läs- och skrivsvårigheter där ärftliga faktorer var avgörande, 

och där de 4 följande punkter ska finnas med. 

 
1 Svårigheter med att lära sig läsa och skriva 

2 Förmågan att läsa och skriva under de första skolåren skulle vara klart 

under medelvärdet för den klass barnet gick i. 

3 En skillnad mellan förmågan att läsa och skriva skulle finnas jämfört 

med prestationen i andra skolämnen. 
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4 Oförmågan att läsa och skriva skulle inte vara beroende av låg 

intelligens (Ericson, 2001, s.255) 

 

De sekundära svårigheterna orsakas av andra svårigheter. Dessa orsaker 

kan vara fysiska, psykiska och miljörelaterade. 

 

•Fysiska faktorer så som hjärnsjukdom, störningar inom syn och hörsel 

och fysisk sjukdom. 

•Psykiska faktorer så som begåvningshandikapp och psykiska sjukdomar. 

•Miljöfaktorer som uppstår i skolan och i hemmet (Ericson, 2001). 

 

2.3 Orsaker: arv eller miljö? 

Dyslexi är ett mycket omtalat begrepp och i Sverige har det sedan 1980-talet pågått en 

debatt för eller emot olika tolkningsmodeller både vad det gäller orsaker till och 

åtgärder mot olika typer av dyslexi. 

 

Uppfattningen om läsning och skrivning; dess funktion och mening skiljer forskare, 

skoldebattörer och lärare åt. Läs- och skrivkommittén var en grupp som tillsattes av 

regeringen genom skolministern Ylva Johansson. Dess uppgift var att  

 
[…] redovisa viktiga utgångspunkter för arbetet med att stödja elever 

med stora läs- och skrivsvårigheter samt föreslå åtgärder i 

förebyggande och avhjälpande syfte (SOU 1997:108, s.337).  

 

Läs- och skrivkommittén kunde under sitt arbete hitta två mer eller mindre avgränsade 

forskningsperspektiv och kallar dessa för individualpsykologiskt perspektiv och 

socialinteraktionistiskt perspektiv. Med ett individualpsykologiskt perspektiv står den 

enskilde individens biologiska, psykologiska och intellektuella förutsättningar i 

centrum. Läs- och skrivfärdighet studeras, mäts och beskrivs som inre och mental 

aktivitet. Om man ser från ett socialinteraktionistiskt perspektiv så försöker man att visa 

att de sociala sammanhang som vi lever i har betydelse för vad men också hur vi läser, 

skriver och lär (SOU 1997:108). 
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I dag tror man att dyslexi är en permanent funktionsstörning och att de grundläggande 

problemen kommer att finnas under större delen av livet. Någon botande behandling 

finns inte för dyslexi utan man har åtgärder som hjälp för att underlätta handikappet. 

Med stöd, stimulans och pedagogiska hjälpmedel kan man arbeta för att utveckla sina 

kunskaper men man kan inte räkna med att läsning och skrivning blir något enkelt för 

dyslektikern (Gillberg & Ödman, 1994). Men alla som har svårigheter med att läsa, 

skriva eller båda, har inte dyslexi. Svårigheterna kan ha olika orsaker, benämningen läs– 

och skrivsvårigheter innefattar alla typer av svårigheter oberoende orsaksbakgrund 

(Stadler, 1994). 

 
2.3.1 Arv 

Dyslexin har inte en utan många orsaker och kan vara dominerad av ärftliga faktorer 

eller av hjärnskada. Ibland kan båda faktorerna samt psykologiska omständigheter bidra 

till dyslexi. Man tror dock att den ärftliga faktorn är den vanligaste orsaken vid dyslexi.  

Forskare inom dyslexin är nu ganska överens om att det handlar om en speciell svaghet 

i ”kopplingsstationerna” i de områden av hjärnan som har betydelse för läsning och 

skrivning. Man tror också att dessa svagheter är medfödda men inte påverkar 

intelligensen (Gillberg & Ödman, 1994). I Lindells bok (1996) står det att läsa att 

forskning har visat att språket är beroende av samverkan mellan olika funktioner i 

hjärnan. Svagheter som yttrar sig i bl.a. förmågan att uppfatta ordens form, innehåll och 

ljudmässiga sammansättning och koppla samman intryck med tidigare kunskaper kan få 

konsekvenser som gör det svårare för den som ska lära sig läsa och skriva. Forskarna 

har studerat hjärnans struktur och har kunnat konstatera vissa skillnader mellan 

dyslektikers och icke dyslektikers hjärnor. Skillnaderna handlar om en viss begränsad 

del av hjärnan och handlar om små avvikelser i funktioner och uppkopplingar (Lindell, 

1996). Forskare tror att det är ektopisk vävnad, dvs en onormalt stor hop av grå 

nervcellskärnor som bildats på fel ställe och är onormalt utvecklade då de inte fått den 

näringsmiljö som krävs. Detta ska ha skett i mitten av fosterstadiet då miljarder 

nervceller bildas och finner sin plats i nervsystemet (Gillberg och Ödman, 1994). Det 

handlar om cellgrupper som är där de inte borde vara, så kallade dysplasier. Hur stor 

betydelse dessa störningar har vet man inte, men forskarna antar att det har samband 

med förståelsen för hur det talade språket är uppbyggt. Andra olikheter man sett är att i 

den del av vänstra hjärnhalvan där de flesta språkfunktioner kontrolleras är hos 



 11

dyslektiker lika stor som dess motsvarighet i högra halvan. Hos icke dyslektiker är 

högra hjärnhalvan i detta område mindre. Enligt forskarna så krävs det bara att en av 

föräldrarna bär anlag för dyslexi för att barnet ska ärva eller utveckla läs- och 

skrivsvårigheter, men de vet inte i detalj hur anlagen ärvs. Det är heller inte dyslexin 

som går i arv utan det är anlagen man ärver (Lindell, 1996). 

 
2.3.2 Miljö 

Forskare inom pedagogik och psykologi har en tendens att betona att miljön har större 

inverkan än arvet. Dessa forskare är fortfarande inriktade på att kartlägga miljöfaktorer 

som kan påverka uppkomsten av dyslexi (Høien och Lundberg, 1991). Vissa forskare 

tror att dyslexi är kopplat till den yttre miljön. De tror att om man har en olämplig 

pedagogik kan eleven känna sig oduglig. Då är det lätt att eleven tappar intresse för 

läsning och skrivning, vilket medför att prestationerna blir mindre än för de jämnåriga 

eleverna (Gillberg och Ödman, 1994). 

 

2.4 Diagnos eller inte? 

Diagnosens betydelse för de berörda är en fråga som fått relativt liten uppmärksamhet, 

både i dyslexiforskningen och den mer kritiskt inriktade forskningen. Syftet med 

diagnosen är att tydliggöra problemet och fastställa vilken slags dyslexi personen har 

för att sedan kunna hitta rätt metod för att underlätta läs- och skrivutvecklingen. 

Förespråkarna för diagnostisering ser diagnosen som befriande på så sätt att barnen får 

förklarat att de inte är dumma eller lata utan att de har ett handikapp som de inte kan 

styra över. Motståndare till diagnostisering ser diagnosen som en risk för att eleven blir 

sedd som någon med diagnos och inte som den individ han/hon är.  

 

Psykologen och specialläraren Janice Edwards hävdar att diagnosen är viktig både för 

barnet och för omgivningen, då elever med dyslexi har blivit missförstådda. Hon menar 

att diagnosen ger möjligheter så att skolgången blir lättare för elever då de vet att de inte 

är lata eller dumma.  

 

Gunilla Hallerstedt ser att diagnosen har en ångestdämpande funktion, då man har en 

förklaring till problemet men att diagnosen riskerar att bli en ”etikett”, en identitet som i 
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värsta fall kan hindra den personlighet som hade kunnat utvecklas (Zetterqvist Nelson, 

2003).       

 

2.5 Hur skolan arbetade med dyslexi för 50 år sedan och fram till idag 

Under 1950-, 1960- och delvis 1970-talet hade man läsklass eller läsklinik dit elever 

med läs- och skrivsvårigheter kunde gå för att få hjälp med sina problem. För att få 

hjälpen gjorde man en utredning, men klinikläraren läsprövade alla eleverna i årskurs 1. 

Med äldre elever använde man sig av läsförståelseprov och rättstavningsprov 

( Ericson, 2001). 

 

Under 1950- och 1960-talet anordnade Skolöverstyrelsen kurser för lärare om dyslexi. 

Dessa kurser var endast tillgängliga för ett fåtal lärare och behandlade 

undervisningsmetodik, utbildning i olika testmetoder och senaste internationella 

forskningen inom dyslexi. Under 1970-talet ändrades synsättet och man betraktade 

elevers svårigheter i skolan som förorsakade av skolan själv. Det var skolan som hade 

svårigheter i undervisningen av eleven. Man gick från individualpedagogiska perspektiv 

till ett socialpedagogiskt synsätt. Lösningen var att ändra på skolan. Man avskaffade 

specialklasser och läskliniker och eleverna skulle nu integreras med sin vanliga klass 

och få stöd med s.k. samordnad specialundervisning (Stadler, 1994). Under 80-talet 

ändrades synsättet igen och förklaringen till dyslexi trodde man berodde på omognad 

och det fanns även de som hade uppfattningen att dyslexi inte existerade. På skolorna 

väntade man på elevens mognad, det vill säga att dyslexin skulle växa bort med tiden. 

Men utanför skolans väggar blev dyslexi allt mer uppmärksammat. FMLS (Förbundet 

Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) är en förening som har målet att 

stödja personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Under 

1990-talet fick FMLS handikappstatus vilket ledde till ökad förståelse för dyslexi.  

Lärare började söka kunskaper inom området och studiedagar anordnades (Ericson, 

2001). En rapport från år 1995 visar att var fjärde svensk inte når upp till grundskolans 

miniminivå när det handlar om läs-, skriv- och räkneförmåga. När eleverna börjar i 

skolan är det mycket de ska lära sig men att kunna läsa och skriva blir oftast avgörande 

för hur resten av utbildningen ska fungera. Arbetet i skolan förutsätter att eleverna tidigt 

klarar av att börja läsa och skriva (SOU 1997:108). 
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Många hävdar att elever med dyslexi i våra skolor blir fler och fler. Men är det andelen 

individer med svag läs – och skrivförmåga som ökar eller är det kraven på eleverna som 

ökat (Ericson, 2001)? Läs- och skrivundervisningen blir oftast den första erfarenhet 

barnen får av skolan. Framgång eller misslyckande redan under de första läsåren kan bli 

avgörande för hur barnet ser på skolan och utbildning (SOU 1997:108). 

 

2.6 Vad kan skolan göra för att hitta elever med dyslexi?  

Skolorna kan använda så kallade grupptester (screeningtest) för att mäta elevers 

läsförståelse, stavningsförmåga och ordkunskap. Screeningtest  är ett översiktligt test 

som visar vilka elever som har svårigheter av något slag, vilka elever som behöver extra 

stöd. Det är ett test som läraren kan använda i hela klassen samtidigt. De som inte klarar 

av testet utreds vidare av speciallärare eller specialpedagog. Efter utredningen skriver 

specialläraren eller specialpedagogen tillsammans med elev, föräldrar och lärare ett 

åtgärdsprogram. Om åtgärderna inte fungerar eller ger resultat beslutas om ytterligare 

åtgärder. I samråd med elevs föräldrar tar man beslut om man ska gå vidare och göra 

ytterligare utredningar. 

 

När man går vidare använder man sig inte bara av tester utan även av analyssamtal. 

Med hjälp av tester och samtal försöker man komma fram till var svårigheterna ligger 

och vad de beror på. Ibland går man vidare och gör psykologiska samtal och tester för 

att se om eleven är mobbad, varför eleven bråkar eller skolkar. Elever kan också behöva 

utredas av specialister utanför skolan och då brukar det vara synen, hörseln och 

motoriken som man testar. Dessa specialister kan kopplas in redan innan man gör 

screeningtest av eleverna (LÄSK). 

 

2.7 Lagar och skyldigheter 

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nämns inte i lag- och förordningstexter som nu är  

gällande för skolan. Däremot nämns "elever med behov av särskilt stöd" och "elever 

med särskilda behov" (Lpo94). Elever som har läs- och skrivsvårigheter räknas med i 

dessa grupper (Madison & Johansson, 1997). Enligt skollagen, grundskoleförordningen 

och styrdokument skall särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 

Skolans personal har särskilt ansvar för de elever som får svårigheter i skolan och 

rektorn har ansvar för att elever får tillgång till de resurser och hjälpmedel de behöver 
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(SOU 1997:108). I grundskoleförordningen står att det ytterst är rektorn som ansvarar 

för att lagen efterföljs. Beslut om särskilt stöd fattas av rektorn och ska ges till de elever 

som har svårigheter i skolarbetet. Åtgärdsprogram ska utarbetas i samråd med eleven 

och hans/hennes vårdnadshavare. Stödundervisning ska ges om man ser att eleven inte 

kommer att nå de mål man minst ska ha uppnått vid 5:e och 9:e skolåret eller av andra 

skäl. Krävs specialpedagogik skall det först ske inom klassen men om särskilda skäl 

finns ska stödet ges i en särskild grupp. Även detta ska ske i samråd med elev och 

vårdnadshavare ( Madison & Johansson, 1997). 

 

Kommunerna har huvudansvaret för skolverksamheten och ska se till att den uppnått de 

mål som den satt upp. Skolverket ska arbeta för att de mål och riktlinjer som riksdag 

och regering har fastställt förverkligas. I varje kommun ska det finnas en skolplan som 

visar hur skolverksamheten ska läggas upp och utvecklas i just den kommunen. Där ska 

stå vilka åtgärder kommunen tänker vidta för att nå de nationella målen för skolan. 

Varje skola eller rektorsområde ska sedan göra en lokal arbetsplan (se bilaga1), och det 

är rektorn som är ansvarig för att den upprättas. I denna plan ska den enskilda skolan 

redovisa hur målen i läroplanen och kommunens skolplan ska uppnås. Det är skolans 

och kommunens skyldighet att se till att det finns resurser till de elever som inte nått 

eller inte förväntas kunna nå de mål som finns i läro- och kursplan. I en individuell plan, 

åtgärdsprogram (se bilaga 2), ska man beskriva vilket extra stöd eleven ska få. Det är 

när man skriver ner målen som man skriver ner vem som är ansvarig för åtgärderna och 

vem som är ansvarig för utvärderingen (LÄSK). Det ska omfatta 

undervisningssituationen, innehållet i undervisningen samt andra saker som kan påverka 

elevens utveckling. Planen eller programmet ska göras tillsammans med både eleven 

och föräldrarna, och ska utgå från elevens behov, önskningar och syn på sin situation i 

skolan (Lindell, 1996). 

 

2.8 Lärarnas tolkning av dyslexi 

Innebörden av läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi tolkas på olika sätt bland lärare. 

Det finns företrädare för lärarkåren som hävdar att dyslexi inte existerar. Problemen 

anser de kunna härleda till en brist på mognad, inadekvat undervisning eller 

relationsproblematik inom familjen, s.k. sekundära svårigheter. Andra hävdar att dyslexi 

är ärftligt betingat (Ericson, 2001) 
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 I Ester Stadlers bok tar hon upp att det är vanligt bland pedagoger att relatera dyslexi 

till allmän intelligensnivå. Pedagogerna är också mycket skeptiska till den medicinska 

synen på dyslexi. De betonar undervisningsmetodikens stora betydelse för läs – och 

skrivinlärningen och de menar att det inte finns någon vetenskaplig grund att avgränsa 

en grupp med läs- och skrivsvårigheter och kalla dem ”dyslektiker”. Vissa människor, 

inte minst lärare, känner olust inför dyslexibegreppet, som påminner om sjukdom och 

kliniskt tänkande, som är främmande för de flesta pedagoger. En lärare sa i en intervju 

så här: 
 

Dyslexi – det är ju ett medicinskt begrepp, som talar om att något är 

fel i huvudet på barnet, och då har man ju talat om att jag som vanlig 

enkel lärare, inte kan göra mycket – han har ju dyslexi. En 

dyslexistämpel på ett litet barn kan ge en negativ identitet. Att bli 

klassad som dyslektiker i de åren där hela världen ligger öppen för en, 

det kan man inte göra, det är fruktansvärt, det är ett enormt vuxensvek 

(Stadler, 1994, s.13). 

 

Zetterqvist Nelson (2003) har intervjuat 25 lärare som berättar om elever med diagnosen 

dyslexi. Av dessa 25 lärare är 15 positiva till diagnosen dyslexi och 10 är mindre 

positiva till diagnosen. De lärare som Zetterqvist ansåg vara positiva till diagnosen 

använde den som: 

 
● en förklaring till elevens problem 

● ett sätt att göra eleven medveten om sina problem 

● utgångspunkt för pedagogiska åtgärder 

● nyckel till särskilda resurser 

● moralisk räddare för läraren. (Zetterqvist Nelson, 2003, s.248) 

 

De lärare som var mindre positiva till diagnosen, jämförde sin kunskap om dyslexi med 

elevens situation. De kom fram till att: 

 
● eleven inte framstår som dyslektiker I jämförelse med andra elever 

● lärarens tidiga kännedom om dyslexi inte stämmer med eleven i 

fråga 

● elevens positiva utveckling av läs- och skrivförmåga 

● det finns alternativa förklaringsmodeller till elevens problem 
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● diagnosens självuppfyllande effekter för eleven i fråga. (Zetterqvist 

Nelson, 2003, s.248) 

 

De 15 lärare som var positiva till diagnosen dyslexi, berättade om elever som fått 

diagnosen dyslexi. När elever fått sin diagnos och blev medvetna om sitt handikapp, 

förstod de att det inte var ”fel på dem”; de var inte lata eller dumma. En lärare berättar 

om hur diagnosen har lyft fram en av hennes elever: 

  
Han vet att det är … inget fel på honom tror jag nu […] utan det är på 

grund av dyslexin det är den som gjort det här och den kan man arbeta 

upp och nu gör han det […] (Zetterqvist Nelson, 2003, s.222). 

 

Många av dessa lärare upplevde att när eleven väl blev medveten om sitt handikapp, var 

det lättare för eleven att acceptera sin situation, både i skolan och sitt skolarbete. 

Lärarna såg dyslexiutredning som ett sätt att gå vidare och utforma ett åtgärdsprogram 

för eleven. 

 
För arbetssättet när vi kom tillbaks till skolan //efter utredningen// det 

har ju varit att dela upp då … vad kan hemmet göra … vad kan vi 

klasslärare göra … och vad kan specialläraren göra […] och sen har vi 

då pratat om det och diskuterat och sen … utvärderar vi regelbundet 

… och ser om det funkar (Zetterqvist Nelson, 2003, s.224). 

 

Vissa lärare ser diagnosen som en ekonomisk möjlighet till att få resurser som ökar 

oddsen för eleverna att klara skolan. En lärare berättar följande: 

 
[…] det är mycket enklare idag att få resurser om man vet…barn har 

diagnosen dyslexi så…det är enda sättet att få extra timmar (Zetterqvist 

Nelson, 2003, s.225). 

 

I en intervju med en speciallärare kan man läsa om hur alla visste att eleven är  ”helt 

normal” men att de ville göra en utredning för föräldrarnas trygghet men även för att ha 

”ryggen fri” i vidare diskussioner för nu vet man att han har dyslexi. Zetterqvist Nelson 

(2003) menar att ”ryggen fri” kan tolkas som att läraren i fråga är rädd att missta sig i 

bedömningen av eleven. Liknande argument kan man hitta hos andra lärare som 
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hänvisar till att ”proffs” har gjort utredningen. De menar att diagnosen ligger utanför 

deras professionella kompetens och med detta kan de hänvisa till ”proffsen”, i detta fall 

psykologen, om en förälder ifrågasätter den. 

 

De tio lärarna som var mer avvaktande till diagnosen dyslexi, vill betona att det inte rör 

sig om ställningstagande mot dyslexi som diagnos utan den avvaktande inställningen är 

relaterad till den elev som de tar upp i intervjun. Diagnosen ifrågasätts när de aktuella 

eleverna ställs mot andra elever och hur de presterar. En av lärarna sa i intervjun:  

 
[…] om jag inte hade vetat att hon gått igenom den där utredningen 

[…] och inte haft så jobbigt så tycker jag att hon…hon klarar det 

bättre än flera andra i klassen […] (Zetterqvist Nelson, 2003, s.227).  

 

En avvaktande inställning till diagnosen är oftast relaterad till lärarens tidigare 

erfarenheter och kunskaper om dyslexi. En lärare i intervjun blev tveksam till diagnosen 

som eleven hade fått, då hon hade sett förändringar hos eleven de senaste åren och 

läraren, specialläraren i detta fall, undrar om det är dyslexi eleven har och säger vidare 

”hon lånar ju böcker nu och läser” (Zetterqvist Nelson, 2003, s.228f). En speciallärare 

säger i intervjun att det kan finnas andra faktorer som kan spela in i bristande läs- och 

skrivförmåga: 

 
[…] man vet ju att koncentrationssvårigheter…påverkar 

läsförmågan…det är inte säkert att han är dyslektiker…om han 

påverkas genom att han försvinner bort […] (Zetterqvist Nelson, 

2003, s.231). 

 

I en intervju beror tveksamheten till diagnosen på de sociala och psykologiska effekter 

diagnosen får för den enskilda eleven. Det kan handla om vilken roll eleven spelar som 

dyslektiker, vilket i sin tur kan leda till felaktiga förväntningar från omgivningen. 

 
Jag tror såhär att liksom att flickan har den här bilden av sig själv som 

att hon är… har den här speciella svårigheten […] och därför ska hon ha 

vissa speciella rättigheter […] (Zetterqvist Nelson, 2003, s.232). 
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Zetterqvist Nelson (2003) har sett en möjlig bakgrund till att dessa två ståndpunkter har 

uppkommit. Hon ser ett samband mellan ansvar och deltagande vid utredningen. Av de 

10 lärare som hade en avvaktande inställning var det enbart 2 som deltog i 

dyslexiutredningen. Men samtliga 15 lärare som hade positiv inställning till 

dyslexidiagnosen tog själva initiativ eller deltog i utredningen. 

 

2.9  Problemprecisering 

Har lärare kunskaper för att möta elever med dyslexi? Hur förhåller sig de lärare vi 

intervjuat till diagnostisering? 

 

 

3 Empirisk del 

 
3.1 Metod 

Vi valde att göra intervjuer då vi ansåg att detta var ända sättet att få svar på våra frågor. 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med pedagoger av olika kön, åldrar och 

arbetserfarenheter. Det har varit svårt att hitta lärare som ville vara med på intervjuer. 

Vi är tacksamma för de skolor som ställde upp och därför har det ibland blivit så att vi 

har intervjuat lärare oavsett om de har dyslektiker eller inte i sin klass. Vi tog kontakt 

med pedagogerna på respektive skola och bokade tid för intervjun. Intervjuerna gjordes 

på plats. Alla intervjuer spelades in på band och vi tar upp citat i resultatdelen. 

Intervjuerna går att läsa i sin helhet i bilagorna 3-8.  

 

Pedagogerna arbetar på olika skolor i två kommuner i Skåne och en i Blekinge. Vi 

kommer att nämna dem som pedagog A till och med F. 

Lärare A har 4 års arbetserfarenhet och arbetar nu i årskurs 5-6. 

Lärare B har 2 års arbetserfarenhet och arbetar nu med årskurs 7-9. 

Lärare C har 5 års arbetserfarenhet och arbetar nu i årskurs 2. 

Lärare D har 7 års arbetserfarenhet och arbetar nu i årskurs 2. 

Lärare E har 6 års arbetserfarenhet och arbetar nu på högstadiet. 

Lärare F har 12 års arbetserfarenhet och arbetar nu på högstadiet. 
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3.2 Intervjufrågor 

Efter vi hade läst litteratur i ämnet var det detta vi ville undersöka: 

 

 Hur ser du på att diagnostisera barn? 

 Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

 Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi och 

i så fall hur? 

 Tycker du att du kan tillräckligt mycket om dyslexi? 

Om ja → Hur har du fått din kunskap om dyslexi? 

Om nej → Skulle du vilja ha mer fortbildning? 

 Har du möjlighet till att få fortbildning? 

 Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 

 

Efter vissa frågor kom det följdfrågor och svaren finns i bilagorna (3 till 8) till 

respektive intervju. 

I resultatet kommer vi att redovisa frågorna en efter en. 

 

3.3 Resultat 

Hur ser du på att diagnostisera barn? 

Lärare A tycker att diagnostisering inte är det första man gör; hon vill att man försöker 

hitta de positiva sakerna hos eleven. Genom att använda sig av de positiva sidorna kan 

man kringgå problemet. Men hon menar att det finns svaga barn som har det svårt i de 

flesta ämnena och där kan det vara bra att få en diagnos. Eleven kan ha sådana 

svårigheter att den vanliga klassläraren inte klarar av det själv utan behöver hjälp av 

andra.  Lärare B ifrågasätter diagnostisering då han tycker att det är väldigt många 

diagnoser idag i jämförelse med när han själv gick i högstadiet. Lärare C tycker att det 

är bra med diagnostisering, då man kan hitta de barn som behöver speciell hjälp. Lärare 

D tyckte också det var bra att diagnostisera barn om man har någonting som man kan 

ändra på. Hon menar att ibland görs utredning utan uppföljning och specialhjälp glöms 

att sättas in. Lärare E tycker att det är både bra och dåligt att diagnostisera barn. Bra för 

att det är först med diagnos man kan få den extra hjälpen och de resurser som är så 

svåra att få. Det som är dåligt med diagnostisering är att det sätter en stämpel och att det 

överdiagnostiseras. Så fort något känns fel så diagnostiserar man. Eleven ger sig själv 
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en stämpel och använder den för att trycka ner sig själv eller har diagnosen som en 

ursäkt för att de inte kan. Lärare F ser också för- och nackdelar med diagnostisering. 

Fördelarna är att man får en inblick i hur eleven ligger till och kan då anpassa så att de 

går i rätt grupp. De kan få lättare undervisning eller specialundervisning. Nackdelen är 

att det möjligtvis kan bli en stämpel som hänger med genom livet. 

 

 

Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

Lärare A och B har inte haft några elever med dyslexi. Lärare C menar att hennes elev 

med dyslexi hade redan fått hjälp och hon kunde fortsätta som vanligt. Lärare D har 

själv spelat in läromedel på band, haft muntliga prov och tester. Eleverna med dyslexi 

fick skriva på datorn istället för att skriva för hand. Lärare E har anpassat uppgifter så 

att de kan ges muntligt och det gäller även vid prov. Mer tid går åt till att sitta och 

diskutera med eleven. Lärare F menar att med en klass på 20 till 25 elever är det inte så 

lätt att anpassa och göra det som eleven behöver och det finns inte alltid resurser. Man 

behöver mer tid som man inte har. Lärare F har löst det så att speciallärare kommer vid 

prov och läser högt till eleven. 

 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

Lärare A har inte haft elever med utredd dyslexi men hon har elever med läs- och 

skrivsvårigheter som hon har spelat in band till. Lärare B hade inget svar. 

 

Lärare C har fått större förståelse för felen som eleven gör. Hon har inte behövt ändra så 

mycket på sin undervisning efter som eleven går till speciallärare eller så kommer 

specialläraren till klassrummet. Lärare D har inte förändrat något vid genomgångar men 

har ändrat sin pedagogik med det enskilda barnet. Även lärare E har ändrat små enskilda 

uppgifter men grundsynen på pedagogiskt arbete är den samma. Lärare F har inte ändrat 

sin pedagogik men eleven får redovisa mer muntligt. 
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Tycker du att du kan tillräckligt mycket om dyslexi? 
Om ja, hur har du fått din kunskap om dyslexi? 

Om nej, skulle du vilja ha mer fortbildning? 

Lärare A säger att som klasslärare har hon tillräckligt med kunskap men inte om hon 

bara skulle jobba med sådana barn. Hon fick sin kunskap på högskolan när hon gjorde 

en pedagogisk fördjupning i ämnet dyslexi. Lärare F anser sig ha kunskaper för att 

undervisa på högstadiet. 

 

Lärare B, C och D tyckte inte de hade tillräcklig kunskap om dyslexi och ville gärna ha 

mer fortbildning. Även lärare E anser att hon inte har tillräckliga kunskaper om dyslexi 

och grava läs- och skrivsvårigheter men anser sig ändå veta vilken hjälp dom ska få. 

 

 

Har du möjlighet till att få fortbildning? 

Lärare A menar att man måste själv söka om man vill ha just den fortbildningen om 

dyslexi men hon anser själv att hon inte behöver det som klasslärare. Både lärare E och 

F har gått på kurs och endagsutbildning. Lärare E tycker dock att kurserna inte var så 

bra då de pratade om sådant man redan visste. Lärare F tycker inte hon har behov av 

utbildning. 

 

Lärare B, C och D tror att det är möjligt att få fortbildning. Lärare D fortsätter att de kan 

få utbildning på deras elevfria dagar men det måste vara många som önskar det. 

Emellanåt kommer det upp erbjudande om föreläsningar om dyslexi på 

lärarhögskolorna. 

 

Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 

Lärare B, C, D och E har ingen aning. Efter att ha ställt följdfrågor om den lokala 

handlingsplanen kom lärare A fram till att det fanns en sådan. Lärare F har inte 

handlingsplanen klar för sig men visste att det finns en lokal handlingsplan på skolan. 
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3.4 Analys av intervjuer 
När vi läst våra resultat av intervjuerna blev det inte som vi hade trott. Vi trodde att 

lärarna hade mer kunskap om dyslexi.  

 

När vi frågade lärarna om hur de ser på att diagnostisera barn, fick vi olika svar. Lärare 

A menade att man får se till elevens positiva och starka sidor. Hon kunde se att en elev 

som inte hade diagnosen dyslexi hade liknande svårigheter som den elev som hade läs- 

och skrivsvårigheter. Lärare B säger att han har dålig syn på att diagnostisera barn då 

han tycker det är väldigt många diagnoser idag i jämförelse med när han själv gick på 

högstadiet. I lärare Bs svar handlar det inte om eleven, utan om hans tidigare kännedom 

om dyslexi som inte överensstämmer med det han möter idag. Lärare C och D tycker att 

det är bra att diagnostisera om man har något som man kan ändra på. Lärare E tycker att 

det ibland överdiagnostiseras, så fort någon elev inte hänger med vill man diagnostisera. 

 

Vi kan se likheter mellan våra intervjusvar och vad Zetterqvist Nelson (2003) skriver. 

Hon skriver att syftet med diagnosen är att man tydliggör problemet för att sedan kunna 

hitta rätt metod till läs- och skrivutveckling. Vidare skriver hon att en mer tveksam 

inställning till att diagnostisera beror ofta på lärarens tidigare erfarenheter och 

kunskaper om dyslexi. 

 

De lärare som har elever med dyslexi har anpassat skolarbetet för eleven på så sätt att de 

spelat in läromedel på band, haft muntliga prov och eleverna har fått skriva på dator i 

stället för att skriva för hand. 

 

Madison och Johansson (1997), skriver att enligt skollagen, grundskoleförordningen 

och styrdokument ska särskilt stöd ges till elever med svårigheter i skolarbetet. 

 

Alla de lärare vi intervjuat har en viss kunskap om dyslexi så att de klarar av sitt arbete 

som klasslärare. De flesta vill ändå ha mer fortbildning om dyslexi.  

 

Genom åren har man ändrat synsättet på dyslexi och orsakerna bakom det. Under 1990-

talet började lärare söka kunskap om dyslexi och studiedagar anordnades för att öka 

lärarnas kunskaper om dyslexi (Ericson, 2001). 
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Vissa lärare i vår undersökning menar att det kan finnas alternativa förklaringar till 

elevens problem. Det har vi också märkt i Zetterqvist Nelsons svar. Det är lättare att se 

elevens hinder än möjligheter. Utredning är kanske inte det första man ska göra utan 

fokusera på elevens starka sidor. Man ska bara göra en diagnos om den är till hjälp. 

 

 

4 Diskussion 
I litteraturen som vi läst står det att dyslexi är ett dolt handikapp. Vi tror att det finns 

många elever med dyslexi som inte har blivit upptäckta än. Dyslektiker är fenomenala 

på att dölja sina problem. Det vi också har tänkt mycket på är att dessa lärare vi 

intervjuat hade ingen aning om den lokala handlingsplanen för dyslexi. Hade inte vår 

handledare berättat för oss om att skolan har skyldighet att upprätthålla en lokal 

handlingsplan för dyslexi, hade vi också gått ut vår lärarutbildning ovetande om vilka 

regler och lagar som gäller vid dyslexi. 

 

När det gäller fortbildning för lärare, att få mer kunskap om dyslexi, så verkar det inte 

vara en självklarhet för alla. Det finns även de som anser att den fortbildning de får inte 

ger dem någon djupare kunskap om dyslexi. Hade skolan gett fler lärare möjlighet att få 

kunskap om dyslexi, hade det varit lättare för klassläraren att se signaler på en elev med 

svårigheter. Vi tycker att om denna okunskap om dyslexi fortsätter är det inte en skola 

för alla. En elev kan inte hjälpa sig själv och om lärarens kunskap brister i ämnet 

dyslexi, då är eleven uträknad redan från början. Eleven kan få stämpeln "dum, lat, 

okunnig, jobbig" eller få höra att det löser sig, läraren gör det till en mognadsfråga. 

 

Zetterqvist Nelson menar att diagnosen används som en förklaring till eleven problem 

och gör eleven medveten om sitt problem. Där håller vi författare med henne, då vi i 

våra intervjuer märker att lärarna är positiva till diagnos men samtidigt är de rädda för 

att eleven får en stämpel som de tar med sig under skolgången. En diagnos kan ha 

betydelse för både elev och lärare. För eleven kan det vara en befrielse att få reda på 

orsaken till vad som är svårt. För läraren är det ett bevis på att det inte var fel på eleven. 
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Har vi uppnått vårt syfte? Ja det tycker vi att vi har gjort. Det vi tog upp på intervjun var 

vilka kunskaper lärarna har om dyslexi. Finns det möjlighet till fortbildning? Vi har fått 

svar på dessa frågor som vi har i vårt syfte och även i vår problemprecisering. Vi har 

kommit fram till att lärare i svenska skolan har kunskaper om dyslexi men i de flesta 

fall är de allmänna och inte djupa kunskaper. Vi kan förstå att de flesta bara har 

allmänna kunskaper i ämnet eftersom detta ämne inte tas upp i lärarutbildningen på 

högskolan. Vi tycker att detta ämne ska ingå naturligt i utbildningen och ska inte vara 

något du måste välja. Där tror vi att det brister: du väljer efter eget intresse och då är det 

många som väljer något annat som de annars kanske inte hade haft möjlighet att läsa.  

 

Lärarna som vi intervjuat försöker tillämpa de kunskaper de har om dyslexi i 

undervisningen, men det är inte alltid så lätt då de har stora klasser och knappa resurser. 

Ibland hade de tillgång till speciallärare men det var ytterst ovanligt. De ser inte elever 

med dyslexi som ett hinder i undervisningen men ibland har de inte den tid för att tänka 

på att förklara på det sätt eleven behöver. Det som lärarna berättar är verkligheten och 

vi jämför då med litteraturen vi har läst där det står klart och tydligt vilka rättigheter och 

möjligheter elever med dyslexi faktiskt har. Där går inte teori och praktik ihop. Det är 

en ekonomisk fråga liksom fortbildning om dyslexi för lärare är. När de väl fått 

fortbildning så tycker de att de inte lär sig något nytt. Det förstår vi. En dags utbildning 

kan inte ge tillräcklig kunskap. Vi har arbetat med ämnet under en hel termin och vi 

förstår nu hur stort detta ämne är. Denna kunskap vi fått måste hela tiden uppdateras. 

Man kan aldrig tro att man är fullärd.  
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5 Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken kunskap lärare har om dyslexi. Vilket 

förhållningssätt har de till att diagnostisera, samt vad har de för möjligheter till 

fortbildning. 

 

För att få svar på vårt syfte valde vi att intervjua sex lärare i den svenska skolan. De 

lärare vi intervjuat var överlag positiva till att diagnostisera men, var rädda för 

överdiagnostisering. Vissa lärare har upplevt att diagnosen inte har uppföljts ordentligt. 

 

I litteraturen vi läst finns det två läger, de som är för och de som är emot diagnosen 

dyslexi. Vissa forskare tror att dyslexi går att relatera till arv medan andra forskare 

menar att det är miljön som påverkar läs- och skrivutvecklingen. I vår litteraturstudie 

har vi också tagit upp orsaker till dyslexi. Vi vill på så sätt ge läsaren förförståelse om 

vad dyslexi är och orsakerna till dyslexi. 

 

I vår analys har vi jämfört vårt resultat av intervjuerna med relevant litteratur från vår 

litteraturstudie. 

 

I diskussionen har vi kommit fram till att kunskapen om dyslexi måste hela tiden 

uppdateras. Man kan aldrig tro att man är fullärd. 
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Bilaga 1 
 

SKOLANS 
HANDLINGSPLAN 
Varje skolas handlingsplan bör innehålla 
nedskrivna rutiner för hur man upptäcker och 
hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Där kan man ange 
 
- hur skolans rutiner ser ut med test och 
diagnoser för varje årskurs för att upptäcka 
elever med läs- och skrivsvårigheter 
 
- hur skolan tar hand om de elever som man 
upptäcker 
 
- vem som har ansvaret för kartläggning 
resp. uppföljning av eleverna 
 
- hur ett åtgärdsprogram ska se ut och vem 
som skriver det 
 
- hur skolan tar emot nya elever så man 
tidigt vet om de behöver särskilt stöd 
 
- hur alla lärare får information om vad de 
kan göra för att hjälpa elever med läs- och 
skrivsvårigheter 
 
- hur alla elever samt deras föräldrar får 
information om läs- och skrivsvårigheter. 
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Bilaga 2 
 
ETT ÅTGÄRDSPROGRAM SKA ANGE 
 
- vilka mål man vill uppnå 
(Ange slutmål, men också delmål, så att 
eleven ofta får uppleva att lyckas!) 
 
- vilka medel och metoder som ska användas 
 
- vem som är ansvarig för åtgärderna 
 
- när utvärdering ska göras (ofta efter 4-6 veckor) 
 
- vem som är ansvarig för utvärderingen 
 
- vilka som ska delges besluten. 
 
Åtgärdsprogrammet beslutas på arbetsenhetseller 
elevvårdskonferens av skolan i samråd 
med elev och föräldrar. Rektorn är ytterst 
ansvarig. 
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Bilaga 3 
 

Lärare A 
 

Hur ser du på att diagnostisera barn ? 

Ja, äää, jag tycker inte det är det första man gör, man tänker inte oh, detta här barnet 

måste man få en diagnos på, utan man försöker hitta dom saker som är positiva för 

barnet. Försöker jobba för dom för att komma runt problemet, därför att ofta har barn 

som har vissa svårigheter så har dom starka sidor. Oh då får man gå på dom istället för 

barnets skull, för man kan komma runt viss problematik genom att styra på styrkan 

istället. Men sen finns det barn som man kallar för svaga barn som är svaga i de flesta 

ämnen, som har det svårt och hitta någon punkt som är extra stark. Där kan man behöva 

en diagnos. Åh, därför det kan behövas så mycket mer extra, som man inte klarar själv 

som vanlig lärare utan man behöver hjälp av andra. Så man måste ändå se att om ett 

barn inte går framåt och om det har sådana svårigheter så att det är jätteproblem i var 

man än ska göra. Då kanske man måste få dom resurser som krävs, för tyvärr är det ju 

så idag, det heter ju att alla barn ska få det dom behöver men har man inte en diagnos 

kan man ju till exempel inte få någon assistent. Det är ju så i kommunen. 

 

S och P nickar och säger ja. 

 

Och det kan man ju behöva i viss tid. 

 

S och P: Ja att barnet går ifrån. 

 

Ja, det kan man få utan diagnos. Gå till lilla gruppen kan man få utan diagnos, det är 

många som får. 

S och P : Det kan man. 
 
 
Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

Äh... Alltså dyslexi är ju väldigt många olika saker… inte ett barn med dyslexi ser inte 

ut som ett annat barn med dyslexi… det är olika problem man har 
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S och P: Dom är unika. 
 
Dom är ju unika så det liksom äh… och vad dyslexi är. Det finns olika problem. För 

dyslexi. Brukar man säga att då ska man ha många, många flera olika svårigheter men 

det finns dyslektiska problem. Ja har barn som jag jobbar med som har dyslektiska 

problem men inte så att de är dyslektiker. Problem finns det. 

S och P: Läs – och skrivsvårigheter. 
 
Ja läs – och skrivsvårigheter skulle jag vilja säga istället. Olika saker som gör att det är 

så. Men dom flesta är minstone två – tre jag har, tre är det. Dom har så många andra 

starka sidor så de tar sig runt detta. Det är ingen av dom som har en diagnos… Däremot 

har dom blivit testade av speciallärare som då har sagt… det är läs – och 

skrivsvårigheter. 

S och P: Inte specifika då? 
 
Nej inte specifika, ja det finns ju vissa saker dom har svårt med, men det är olika hos 

dom tre. 

S och P: Ja, det finns ju ingen som har samma? 
 
Nej, det är det inte, åh… dom har så många andra starka sidor och dom tar sig igenom 

det här… 

 

S och P: Ja, det är ju skönt att man ser dom starka sidorna. Ibland fokuserar man sig 

bara på problemet. 

 

Mm… Jo. 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

Jag har inte jobbat med ett enda barn som har papper på att dom är dyslektiker. 

S och P: Nähä 
 
Så jag kan inte svara på det. Det enda jag, det finns tester som är gjorda på vissa barn 

som har gjort som har bekräftat, ja det är den svårigheten dom har. Åh, då får man 
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liksom vissa saker man kan göra, som till exempel spela in på band det som var jobbigt 

för dom att läsa hemma. Att dom läser och lyssnar samtidigt på vissa saker. det kan man 

ju hjälpa till med… Äh, på ett annat sätt man kan ju inte tro att det här ska lossna på 

något sätt. dom som har de här svårigheterna för det gör det ju inte riktigt. Det kan bli 

bättre åh bättre men sen går det ju inte längre, för då måste dom ju få hjälpmedel när vi 

jobbar med geografi och sånt. 

Tycker du att du kan tillräckligt om dyslexi? 
Om ja → Hur har du fått kunskap om dyslexi? 

Om nej → Skulle du vilja ha mer fortbildning? 

Äh… ja, jag tycker att det som jag gör nu som klasslärare det räcker… Det jag vet om 

dyslexi, men jag jobbar ju inte med barn som har dom här specifika problemen bara, jag 

har vissa barn, som har dom här specifika problemen, men åh… Det är ju klart att man 

blir tvungen att ha mer utbildning om man skulle jobba med såna barn. 

S och P: Men hur har du fått din kunskap om dyslexi som du har idag? 
 
Ja, den fick jag ju på högskolan. Jag gick ju också på pedagogikfördjupning och där 

fördjupade jag mig i dom här olika äh… om de olika skolorna om vad dyslexi är. Vissa 

som säger att dyslexi finns inte, det är annat och så finns det dom som säger att det är en 

sjukdom i hjärnan som. Så jag har läst väldigt mycket om vad olika forskare tänker och 

tycker… Oh jag har också läst vad olika pedagoger jobbar med. 

 

S och P: Ja, det gäller att hålla sig till nutiden. 

 

Mm… 

 

S och P: Man kan ju inte gå tillbaka, man får ju tänka på det som är nu. 

 

Ja, precis. 

Har du möjlighet till att få fortutbildning? 
Fortutbildning kan man ju få. Det kan man ju söka själv men just inom 

specialpedagogiken så vet jag ju inte om dom … äh… det är ju specialpedagogik som 

man behöver då. Inte just då om dyslexi, för det tycker jag att vet tillräckligt mycket 
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om… jag hängde med i det som det forskades om sånt. Men det är ju just hur man 

jobbar med varje enskild elev, som har vissa av dom här och det kan man ju prata med 

specialläraren om. Så man får lite tips så… och jag känner inte det att jag behöver gå 

någon speciell utbildning för det eller vidareutbildning. Om jag inte skulle jobba med 

många såna barn, för då får man ju se vad man behöver. 

 

S och P: Ja, har man 24 och 12 är det, så krävs det. 

 

Oh ja, men så är det inte. 

S och P: Som tur är. 
 
Ja. 

Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut 
Lokal handlingsplan för dyslexi??? Jag har pratat med vår speciallärare och hon säger 

att det är omöjligt att göra en 

S och P: Ja. 
 
Lokal handlingsplan, för det är varenda individ olika. En handlingsplan för varje barn 

man gör. 

S och P: Ja. 
 
(paus) Efter det att dom är utredda och dom säger att dom har dyslexi, så görs en 

handlingsplan för varje barn…(paus)... Åh, hur alltså… Genom elevvårdskonferens, 

dom görs ju i samråd med föräldrar och pedagoger och stödpersoner å speciallärare… 

S och P: Ja, men vi har läst på LÄSK och där finns de kriterier som ska uppfyllas. 
 
Mm… 

S och P: Men ni har inte en speciell pärm här då? 
 
Nej, det finns inte. 

 

S och P: Ja, det var bara det jag ville veta. 

 



 33

(skrattar) Däremot finns det ju alltså en plan för hur man gör när man misstänker, alltså 

hur man, vem som först tar hand om det. det är specialläraren som gör vissa tester, sen 

gör psykologen vissa tester, sen skickas det iväg till (en stad i Skåne)  tror jag. 

S och P: Men då har ni ju något. 
 
Ett utredningscentrum. 

S och P: Då har ni ju någon form för att upptäcka (blir avbruten) 
 
Ja. 

S och P: Dyslexi 
 
Oh ja, det finns. 

S och P: Det finns? 
 
Mm… 

S och P: Det kan man ju kalla för lokal handlingsplan, för det är ju samma som mot 
mobbing. 
 
Ja 

S och P: Det är ju förebyggande. 
 
Ja 

 

S och P: Det är ju samma sak, det går ju inte att förebygga dyslexi, men det finns ju 

någonting, att ta till när man känner sig osäker, å då gör man det här. 

 

Mm, det finns det. 

S och P: Det finns det. Jätte bra. Tack så mycket.  
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Bilaga 4 

 
Lärare B 

 

Hur ser du på att diagnostisera barn? 

(paus) Åh, min syn på det kan tycka, jag har väldig dålig syn på det. Det är väldigt … 

många diagnoser…  Nu än när jag gick själv på högstadiet. Det är väldigt många barn. 

 

Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

Jag har aldrig haft en elev med diagnos dyslexi, jag har aldrig haft någon. Så jag är 

helt… jag har bara varit lärare i två år. Helt utanför pappret, nej det tar vi sen när den är 

avstängd. 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

Svarar inte. 

 

Tycker du att du kan tillräckligt om dyslexi? 

Om ja → hur har du fått kunskap om dyslexi? 

Om nej → skulle du vilja ha mer fortbildning? 

Jag skulle jätte gärna få mer fortbildning. 

 

Har du möjlighet till fortutbildning 

Inom dyslexi, så tror jag att jag skulle kunna, vi har ju specialavdelningen SPEC på 

skolan och det är rätt så duktiga på dyslexi, har jag fattat det som och jag kan söka och 

då kan jag söka hos dom. 

 

S och P: Det är fortbildning på plats? 

 

Ja 
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Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 

(paus) Ingen aning. 

S och P: Har ni någon? 
 
Ingen aning? 

 

S och P: Vi tackar. 
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Bilaga 5 

 
Lärare C 

 

Hur ser du på att diagnostisera barn 

Det tycker jag är bra, det tycker jag är väldigt… det är en bra hjälp för oss ju att hitta … 

hitta om det är några barn som behöver speciell hjälp…Äh, ja det är det ju. 

 

Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 
Äh… äh… jag får tänka här… nu kommer jag inte ihåg om den eleven jag tänker på, 

fick diagnosen dyslexi. Det fanns spår av läs – och skrivsvårigheter… Så vad det nog. 

Det stod skrivit i den diagnosen eller vad man ska kalla det för… Äh, det var ju så att all 

hjälp var ju redan insatt på den eleven… så någon mer specifik hjälp utöver det fick vi 

ju inte… utan åh, man fortsatte men det var ju ändå så att man visste att det fanns 

svårigheter på det man hade anat. 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

(paus) Äh… (paus)… På det viset att du har ju större förståelse för felen som eller 

svårigheterna som personen gör. Att det är… att man få se på det på ett annat vis… Och 

sen så har vi ju hjälp av specialläraren som går in i speciella fall som man säger och tar 

just specialundervisningen… Med dom här barnen. Men då är det ju öh, vår 

speciallärare som jobbar direkt till eleven. 

 

Tycker du att du kan tillräckligt mycket om dyslexi? 
Om ja → hur har du fått kunskap om dyslexi? 

Om nej → skulle du vilja ha mer fortbildning? 

Nej (skrattar), nej det kan jag inte. 

S och P: Fortutbildning. 
 
Ja visst. 
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Har du möjlighet till att få fortutbildning? 

Äh, jag det är mycket möjligt att jag har, öh… Om man letar efter dom kurserna, äh… 

strävar efter att få dom kurserna, alltså, ja visst, tror jag att man skulle kunna få gå på en 

sån fortbildning. 

 

Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 

(paus) Den var inte snäll (skrattar högt). 

 

S och P: Den är sist. 

 

(skrattar) Ingen aning. 

 

S och P: Vet ni om ni har en? 

 

Nej, jag sitter här och tänker… Har vi en handlingsplan för dyslexi? Det undrar jag om 

vi har. 

 

S och P: Vi tackar så mycket. 
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Bilaga 6 
 
Lärare D 
 
Hur ser du på att diagnostisera barn? 
Jag tycker det är bra att diagnostisera barn om man har… äh… någonting som man kan 

ändra på, efter man har diagnostiserat dom. För ibland har vi diagnostiserat barn på 

skolan som jag känner sen att det inte har blivit så mycket ändringar, för det är ju inte 

alltid man kan ändra… så väldigt mycket i klassen. Om man har 28 – 29 elever, så har 

man inte riktigt den tiden att hjälpa dom barnen. Ändå gör det att man kan få mer 

specialundervisning, till det barnet eller hjälp på något annat sätt så det tycker jag är bra. 

Jag tycker egentligen att det är bra, det borde vara så, men det är ju inte alltid optimalt, 

det är ju inte så man får ju inte alltid den hjälp man behöver ändå. 

 
Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

(paus) Konsekvenser för… Äh … arbetet i klassen eller? 

S och P: Ja och din roll som lärare. 
 
Ja…Jo, det har det ju för jag ju spelat in öh… böcker på band till exempel äh… inte 

förra sexan. Det måste vara förra igen äh … läroböcker som jag spelat in på band åh, 

engelska har jag spelat in på band, muntliga förhör… Öh… Vi har öh… både på prov 

och tester sådär, så istället för att skriva har vi haft det muntligt. Åh… tja … Dom har 

fått arbeta med datorn… med stavningsprogram så istället för att skriva själva, ja det gör 

dom ju ändå, inte för hand, mm… nåt mer… ja inte vad jag kommer på nu. Men det är 

inget hinder att det tycker inte jag att ett barn har dyslexi, ja, ett hinder. Ja det blir ju 

mer arbete, men det, det är inte det jobbigaste, äh ett barn kan ha i en klass, det kan man 

arbeta med, det är ju mycket, mycket värre med koncentrationsstörningar och så. 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

Äh mm … Jag vet inte om jag har förändrat äh… Mest överlag så i klassen alltså, vid 

genomgångar och så. Det … (paus)... Det vet jag inte… Men däremot alltså 

pedagogiken enskilt med det barnet, blir ju annorlunda som hur jag arbetade innan. 
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Tycker du att du kan tillräckligt om dyslexi? 
Om ja → hur har du fått kunskap om dyslexi? 

Om nej → skulle du vilja ha mer fortbildning? 

Nej, absolut inte. 

Ja absolut. 

 

Har du möjlighet till att få fortutbildning? 

Åh… (tyst)… Njaho, det är ju när skolan bestämmer att dom önskar till exempel att vi 

vill ha fortbildning i dyslexi, så kan vi få det på våra elevfria dagar, men då måste vi 

vara många som önskar det och sen emellanåt kommer det, åh.. upp föreläsningar på 

lärarhögskolan i Malmö eller Kristianstad och ibland blir vi erbjudna speciellt om vi har 

elever i klassen som har till exempel dyslexi att åka på dom föreläsningarna. Annars är 

det ju mycket, så att man får ta tag i det själv om man får en elev med specifika 

svårigheter och läsa på själv eller prata med specialläraren här på skolan. Men från 

lärarutbildningen har jag så gott som ingenting om dyslexi. Det var nästan fult att säga 

att det fanns dyslexi och jag vet inte hur det är idag men…(skrattar) … ja så var det då i 

alla fall, ja (skrattar).  

 

Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 

Ingen aning (skrattar), ingen aning (skrattar). Visste … Hur den såg ut. 

S och P: Nej. 
 
(skrattar) Nej tyvärr, ingen aning. 

 

S och P: Vi tackar för intervjun.  
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Bilaga 7 
 
Lärare E 
 
Hur ser du på att diagnostisera barn? 

He, he, he…emm, ja, jag tänker att det kan va både bra och dåligt för att jag är rädd för 

att många har, vad ska man säg, överdiagnostiserat folk för att så fort det är någonting 

som känns fel så vill man diagnostisera för att se, sätta en stämpel eller nått. Men 

samtidigt tycker jag att det är rätt bra därför att det är inte förrän man har en diagnos 

som man kan få den där extra hjälpen. Vi har svårt för att avsätta resurser om…om vi 

inte kan säg att den här eleven har diagnostiserad dyslexi eller ADHD eller nånting så 

då ser man ju nyttan med det.  Sen är jag lite rädd för att dom själva har en stämpel, att 

man använder den på olika sätt antingen till att trycka ner sig själv att jag har en 

diagnos. En diagnos det låter jobbigt. Eller att man kanske har den som ursäkt, men det 

kan inte jag jag har dyslexi så att jag är lite kluven faktiskt men jag förstår fördelarna 

med det. 

 

Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

Konsikvenserna för mig blir ju att jag måste anpassa uppgifter. Att kunna, kunna ge 

muntliga uppgifter, åh muntliga prov äh…dä…ge mer av min tid till att sitta och 

diskutera saker istället för att lämna ut ett papper till dom att skriva när övriga klassen 

skriver de. Åh de, men de alltså egentligen har ju problemet funnits…vi gör ju lika dant 

även om dom inte har diagnostiserad dyslexi. Har dom, som vi tycker, svåra läs- och 

skrivsvårigheter så vill vi ju ge dom den muntliga hjälpen ändå även om dom inte har en 

diagnos. 

 

Tycker du att du kan tillräckligt mycket om dyslexi? 

Om ja → Hur har du fått din kunskap om dyslexi? 

Om nej → Skulle du vilja ha mer fortbildning? 

(tyst) Nej det har jag nog inte egentligen. Jag har inte…tillräckliga kunskaper om, om 

vad det egentligen är. Kan inte säga att jag vet vad det är som är skillnad på dyslexi 

och…de grava läs- och skrivsvårigheter, jag har inte riktigt den kunskapen. Men jag tror 

att jag har fått tillräckligt mycket för jag har varit tvungen att sätta mig in i vilken hjälp 

dom ska ha, så sättet att jobba med dom tror jag att jag har fått tillräcklig kunskap om. 
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Har du möjlighet till att få fortbildning? 

Ämm, ja de, de får jag nog säg att jag har fått. Dels så är min lärarutbildning ganska ny, 

där pratar vi om det en hel del och sen har jag fått möjlighet att gå på kurser som skolan 

skickat mig på också så. Men jag kan inte påstå att kurserna är så väldigt bra alltid utan 

det är ganska mycket prat om, om saker som (en av intervjuarna hostar) man redan 

visste. 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

(tyst) Nej min pedagogik tror jag inte att jag har ändrat. Ähmm, små enskilda uppgifter 

och så har jag ändrat i den. Min grundsyn på pedagogiskt arbete är den samma. 

  

S och P: Och så den sista frågan. 

 

Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 
Ha det var en jättebra fråga (skrattar). Det vet jag inte…Ingen aning. 
 
S och P: Vet du om ni har… 
 
En lokal handlingsplan? (lång paus) Nej det vet jag inte om vi har, en speciell eller. För 

när vi få, när jag får elever med dyslexi då får jag papper om, om var elev. Enskilda om 

den utredningen som gjorts, vad just den eleven behöver för extra hjälp, så ja kan inte 

säg att jag har ett färdigt formulär utan de är nog olika för olika elever…de jag får. 

 

S och P: Okej. 
 
Så jag vet inte om det finns. 
 
S och P: Då tackar vi så mycket. 
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Bilaga 8 
 
Lärare F 
 
Hur ser du på att diagnostisera barn? 

(tyst) Det vill du att jag ska svara på så där rakt av. Ja det finns ju fördelar och nackdelar 

med det. Fördelarna är ju i så fall om man ser som jag som håller på med 

språkundervisning, att om man gör en diagnos så får man i alla fall en…en…inblick i 

ungefär hur dom ligger till och då kan man i så fall an, anpassa så att dom går i dom 

grupperna då. För vi har här en liten nivågruppering. Men det är främst i främmande 

språk då. Så om man efter en diagnos visar att man inte (intervjupersonen hostar), att 

det inte går så jättebra så kan man då få möjlighet, få lite lättare undervisning. G nivå 

kan man säga så, och så har vi lite högre steg också. Eller specialundervisning. På så vis 

så är det bra med diagnostisering. Nackdel…ah det är möjligtvis att man får en stämpel 

en gång i livet. Att man är dålig på engelska och säger de och så hänger det med på nått 

sätt. Så kan de ju va. 

 

S och P: Okej 

 

Har det fått några konsekvenser när du fått en elev med dyslexi, och i så fall vilka? 

Ja vet inte om det har fått några konsekvenser för mig personligen. Pro, problem, 

problematiken är ju att om jag har en elev…jag har ju 20 kanske 25 elever totalt i en 

klass åh, att det inte är så lätt att hinna och anpassa sig och göra det som kanske den 

eleven just behöver utan då behöver man ju hjälp med de. De ä ju då man måste ha 

speciallärare och det finns ju inte alltid resurser då så de är ju en konsekvens utav det 

hela då. Att man behöver ju mer, mer tid som man inte har då och då, men jag har löst 

så, så sätt att där är en speciallärare kommer in och till exempel när det är prov, då läser 

hon högt för honom då. 

 

Har du förändrat din pedagogik efter du har fått papper på att eleven har dyslexi 

och i så fall hur? 

Nej, tycker jag inte att jag har gjort men ja…ämm. Det jag tänker ju på är att vi 

diskuterar eleven och ja vi, han lär sig då, han har ju precis nu börjat läsa, den jag tänker 
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på går i årskurs nio, precis börjat läsa böcker nu. Då läser han ju lättare böcker och sen 

så får han redovisa dom muntligt. Han skriver visserligen litegrann men inte 

jättemycket. Så…men i övrigt så jobbar han ju på, är positiv och så där så rent 

betygsmässigt då ska han ha lika goda förutsättningar som nån annan att få godkänt. 

Tycker ja. 

 

Tycker du att du kan tillräckligt mycket om dyslexi? 

Om ja → Hur har du fått din kunskap om dyslexi? 

Om nej → Skulle du vilja ha mer fortbildning? 

Man kan väl aldrig tillräckligt om allt, nånting så att säga, man kan ju läsa hur mycket 

som helst. Ja jag kan ju tillräckligt mycket så jag tycker att jag klarar mig på denna nivå 

men jag är ingen speciallärare. 

 

Har du möjlighet till att få fortbildning? 

(tyst) Jag har gått men det finns ju jätte många såna fortbildningskurser som endagas 

och så, jag har gått på en del så, men det är inget så där som jag känner att jag har ett 

större behov av nej. 

 

S och P: Men du har möjlighet att få fortbildning? 

 

Mmm 

 

S och P: Ja. Så sista frågan. 

 

Hur ser er lokala handlingsplan för dyslexi ut? 

Den har inte jag klar för mig… 

 

S och P: Finns 

 

Men det finns, ja. Mmm 

 

S och P: Mmm okej 
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Men jag har den inte så att jag har den precis på mitt skrivbord, utan den har 

specialläraren. Mmm. 

 

S och P: Då tackar vi så mycket. 

 

 

 
 
 


