
 

Hearing om dyslexi - Elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd  

Elever med dyslexi möter fortfarande hinder i skolan. Trots att det finns både pedagogisk 
kunskap och evidensbaserad forskning får dessa elever ofta varken extra anpassningar eller 
stöd för att kunna nå kunskapsmålen. Är det fel på skollagen? Nej, skollagens förskrifter är 
tydliga och bör inte kunna missuppfattas. Hur kan det då komma sig att elever med läs och 
skrivsvårigheter/dyslexi ändå inte för samma möjligheter som klasskamraterna att lyckas med 
sina studier?  
 
H.K.H  Carl Philip inledde eftermiddagen på Specialpedagogiska skolmyndigheten  med att 
personlig anförande.  Han berättade om den tacksamhet han kände för att leva i en tid där det 
finns forskning, kunskap och förståelse om dyslexi och lyckan av att själv fått bra stöd under 
sina studietid. ”Men! fortsatte prinsen, ”Vi har fortfarande en bra bit kvar innan alla får den 
hjälp som de behöver, på det sätt som passar just deras behov. Jag har förstått att det kan 
variera mycket från skola till skola och från region till region om man får stöd eller inte. Jag 
hoppas att dagens hearing ska ta oss några steg närmare målet: att alla barn och unga ska få 
chansen att utvecklas och lyckas i skolan och i livet." 
”Ingen ska behöva hitta på ett läkarbesök för att slippa läsa högt på lektionen. 
Ingen ska misslyckas på ett prov för att man inte fick – eller vågade – använda hjälpmedel. 
Ingen ska avstå från att studera till sitt drömyrke, för att en funktions-variation gör studierna 
för tuffa.” 
 
Svenska Dyslexiföreningens ordförande Christina Hellman redogjorde för konsekvenserna av 
uteblivet systematiskt stöd för dyslektiska elever.  Trots starka forskningsbelägg för tidig 
upptäckt och strukturerad undervisning skiljer sig kunskapen om detta väsentligt mellan 
skolor och kommuner.  
Skolinspektionen, som utöver tillsyn över skola och förskola, har bl a funnit kunskapsbrister 
hos skolor när det gäller att upptäcka elever i behov av stöd och erbjuda kvalificerat stöd. De 
ser även otillräckliga pedagogiska utredningar och ofullständiga åtgärdsprogram. 
Varför denna klyfta mellan juridisk karta och pedagogisk verklighet? diskuterade Christina 
Hellman. Ligger problemen på ekonomisk (”resursbrist”), organisatorisk eller pedagogisk 
nivå?  Och, framför allt: Vad kan vi göra åt det?  Hur kan vi vända utvecklingen?   
 
Professor Mara Westling Allodi, från Stockholms Universitet, talade under rubriken: Varför 
når inte stödet fram till alla elever som behöver?  
Från Helsingborgs kommun berättade Gertrud Ek om helhetsgreppet att erbjuda	
stödfunktioner till kommunens alla fristående och kommunala skolor: ”Så gör vi” 



	
Efter paus hölls ett panelsamtal under ledning av moderator Torbjörn Lundgren.  
Panelen: Utbildningsminister Gustav Fridolin representerade Utbildningsdepartementet, Paula 
Caleca Costa Hallberg Skolverket, Greger Bååth Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), Anna Blom Skolinspektionen, Per-Arne Andersson Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), Julia Lindh Sveriges Elevråd SVEA samt Matz Nilsson Sveriges 
Skolledarförbund.	

Hearingen arrangerades av Svenska Dyslexiföreningen, Svenska Dyslexistiftelsen, 
Föräldraföreningen för dyslektiska barn och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

 
 

	

	

	

	


