Läs- och skrivsvårigheter - info för specialpedagoger gymnasiet
En elev med läs- och skrivsvårigheter har rätt att få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt
stöd utan att någon dyslexiutredning behövs. Det är elevens behov, inte diagnos, som avgör vilken
typ av stöd som skolan erbjuder. Men en elev kan i vissa fall vilja veta om de har dyslexi eller inte då
detta kan hjälpa eleven att förstå sig själv och sina svårigheter och hjälpa till att hitta strategier för
att lösa de utmaningar som eleven möter. En dyslexidiagnos kan också ge rättigheter till stöd i olika
situationer, se nedan.
Dyslexiutredning
Eleven kan söka via vårdcentral eller skriva egenremiss. Skolan kan skicka remiss med frågeställning
dyslexi till logopedmottagning. Skolans remiss skrivs av skolläkare, som gör en differentialdiagnos för
att utesluta andra svårigheter. Det finns också mottagningar som tar emot remiss från
specialpedagog, men samarbete med skolläkare bör ske för att inte missa andra eventuella
svårigheter. Vissa regioner utreder inte längre unga med frågeställning dyslexi. Då finns det
möjlighet att skicka remiss till annan region eller till vissa privata mottagningar som tar emot inom
vårdvalet.
Som underlag till remissen bör en pedagogisk bedömning av elevens läs- och skrivförmåga bifogas.
Använd t.ex. DLS eller liknande för att kartlägga elevens förmågor och låt eleven göra en
självskattning (se t.ex. Trafikverkets material nedan). Det finns också regioner som har särskilda
frågeformulär som t.ex. specialpedagog fyller i och bifogar remissen. Ett exempel på

frågeformulär från region Stockholm, som kan användas i regioner utan färdiga formulär,
hittar ni här:

http://logopedbyran.se/content/uploads/2017/01/pedagogiskt-underlag-laes-och-skrivutredningar.
pdf
Angående körkort
När det gäller teoriprovet för körkort behövs inget intyg från logoped. Specialpedagog kan skriva
intyg kring svårigheterna utifrån trafikverkets instruktioner. Det kräver dock att man genomfört en
del tester som t.ex. DLS eller Duvan. Läs mer om de regler som gäller för intyg till teoriprovet här:
https://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/kunskapsprov-med-forlangd-provtid/
Angående högskoleprovet och högskolestudier
Högskoleprovet kan skrivas i anpassad form (dvs längre skrivtid). För detta krävs att man har en
dyslexiutredning som är gjort efter årskurs fem eller att man mot en kostnad får ett intyg från
särskilda intygsgivare. Detta intyg kan alltså inte specialpedagog på skolan skriva. Lista på
intygsgivare hittar man här
https://www.studera.nu/hogskoleprov/hogskoleprovet-funktionsnedsattning/intygsgivare-for-dysle
ktiker/
Om man har dyslexi kan man få olika slags stöd i studierna på högskolan, som t.ex. alternativa
tentamensformer och inläst litteratur. Därför kan det vara bra för gymnasieelever med läs- och
skrivsvårigheter att utredas med frågeställning dyslexi inför studier på högskola. Läs mer här
https://www.studera.nu/livet-som-student/funktionsnedsattning/studera-med-funktionsnedsattnin
g/
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