
Nästa år, 2019, fyller Svenska Dyslexiföreningen 
30 år. När föreningen bildades, som en utlöpare av 
Svenska Dyslexistiftelsen, var begreppet dyslexi 
starkt ifrågasatt i breda pedagogiska cirklar och inte 
minst hos de offentliga myndigheter som bestämmer 
i skolfrågor. Föreningens målsättning blev därför 
att verka för att öka kunskapen om 
dyslexi hos alla som arbetar inom 
skolans domäner. Inte minst har vi 
kämpat för att den forskning om 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
som bedrivs internationellt och na-
tionellt ska få genomslag både hos 
beslutsfattare och i klassrummen. 
Intressant nog är vår erfarenhet att 
vi nått bättre genomslag i skolans 
värld än hos de centrala skolmyn-
digheterna, i synnerhet när det gäller 
den vetenskapliga förankringen.

Erfarenheterna från våra otaliga uppvaktningar an-
gående elevers rätt att använda sina ordinarie hjälp-
medel vid de nationella proven visar hur det kan 
gå till. Ett nytt, inte vetenskapligt förankrat sätt att 
mäta läsförmåga lanseras av Skolverket, som gör det 
omöjligt att skilja på avkodning och läsförståelse. 
Elevernas avkodningsförmåga kan inte bedömas 
separat, och som konsekvens av det kan elever-
na inte heller få tillgång till sina vanliga digitala 
hjälpmedel. Något sådant skulle ge en missvisande/

alltför fördelaktig bild av deras ”läsförmåga”. Men 
det nya måttet, ”läsförmåga”, med delkomponen-
terna läsa med flyt, lässtrategier och läsförståelse 
är en hemsnickrad variant av den komplicerade 
läsprocessen, och dessutom ett begrepp som saknar 
vetenskaplig förankring.

I den numera vitt spridda modellen 
för läsning, The Simple View of Read-
ing (Gough & Tunmer 1986), beskrivs 
läsning som en produkt av de två huvud-
komponenterna avkodning och språklig 
förståelse. Vi uppvaktar Skolverket, 
som inte ser någon anledning att ändra 
sina definitioner. Vi vänder oss till 
högre instanser. Vi uppvaktar gym-
nasie- och kunskapslyftsministern, 
som lyssnar, men hänvisar till utbild-
ningsministern. Vi uppvaktar utbild-
ningsministern som lyssnar förstående 

men hänvisar till befintliga skrivningar, som i så fall 
måste göras om i en särskild procedur. (Av vilken 
myndighet då? Skolverket.)

Nu har Skolverket lanserat ett bedömningsstöd, 
obligatoriskt i årskurs 1, som syftar till följa upp 
elevens kunskaper i läs- och skrivutveckling. Det är 
i grunden ett gott initiativ och visar att frågan om 
tidig upptäckt och tidiga insatser tas på allvar. Sam-
tidigt menar vi att bedömningsstödet har flera brister 
både när det gäller precision, begreppsbruk och ut-
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formning. (Se t.ex. våra artiklar i Dyslexi 4/17, 2/18 
och 3/18 som också finns att läsa på www.dyslexi-
foreningen.se/aktuellt).

Bedömningsstödets nät är för grovmaskigt. I Råd-
ström Drougges jämförelse av Bedömningsstödet 
och Jacobsons läskedjetest (Dyslexi 4/2017) kla-
rade 100% Bedömningsstödet medan runt 30% låg 
på stanine 1-3 i Läskedjor. Fridolfsson (Dyslexi 
1/2018) jämförde med avkodningstestet H4 och fann 
att elever med så låg läshastighet som 21 ord/min 
hamnade på ”godkänt”, d.v.s. kravnivån för åk 1. 
Risken är alltså stor att de eleverna hamnar på efter-
kälken och heller inte får det tidiga stöd de är i behov 
av och har rätt till.

Stödet är vidare utformat så att avkodning bedöms 
på löpande text. Det är olämpligt eftersom eleverna då 
kan ta hjälp av kontexten och man riskerar att övertol-
ka deras läsförmåga. I bedömningsstödet används be-
greppet helordsläsning. Men helordsläsning kan syfta 
på helt olika typer av läsning, logografisk läsning och 
ortografisk läsning och de kräver olika åtgärder. De 
åtgärdsförslag som ges saknar vetenskaplig förank-
ring. Det finns flera forskningsöversikter som visar 
att elever med låg avkodningsförmåga är betjänta av 
strukturerade övningar på kopplingen bokstav-ljud. 
Istället förordas läsning med ordbilder. I en korrigerad 
version som Skolverket gjort rekommenderas visserli-
gen ljudningsmetoden, men först när exempeleleven 
gått ett helt år i skolan. Eleverna måste således miss-
lyckas först, innan man sätter in ljudningsmetoden. 
Slutligen, och det har många lärare vittnat om, är 
Bedömningsstödet tidskrävande. 

I längden är det lite frustrerande att i efterhand, när 
besluten redan är fattade, komma med synpunkter 
och då hamna i rundgången mellan olika instanser. 
Som remissinstans, där man ingår i ett beslutsunder-
lag har man möjligheter att på ett mer konstruktivt 
sätt bidra med synpunkter och erfarenheter. Gläd-
jande nog har Svenska Dyslexiföreningen de senaste 
åren i allt högre utsträckning fått den möjligheten, 
om än inte i alla led.

    Christina Hellman
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Hjälp till att uppmärksamma personer 
som i sitt arbete utför värdefulla in-
satser för barn eller vuxna som har 
läs- och skrivsvårigheter!

Nominera en mottagare av Anita 

Sandells pris 2019! 

Priset delas ut för förtjänstfulla insatser 
av praktisk art inom dyslexiområdet. Det 
skall gå till personer som i sin yrkesgärning 
uträttat något som inneburit en väsentligt 
förbättring för barn eller vuxna med läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Priset är inte tänkt att vara ett forskar-
pris och inte heller ett pris till skolor 
eller andra organisationer. Varje medlem 
i föreningen har rätt att nominera en mot-
tagare av priset. Den nominerade behöver 
inte vara medlem i föreningen. Man kan 
inte nominera sig själv.

Nominering skall göras skriftligen till 
info@dyslexiforeningen.se senast den 31 
mars 2019 och skall åtföljas av en kort 
beskrivning av den nominerade personens 
bakgrund samt en mer utförlig motivering 
till varför den nominerade bör få priset.
Kontaktuppgifter till såväl den nominerade 
personen som till den som nominerade 
skall finnas med. 

Priset kommer att delas ut vid 
föreningens årsmöte den 9 maj 2019. 
Läs mer om årsmötet på s.15.

Svenska Dyslexiföreningens årsvgifter 
fr.o.m. 2019: 
Medlem: 350 kr
Prenumeration: 300 kr
Stödmedlem: 1000 kr 
Pensionär/heltidsstuderande: 150 kr 


