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Detta examensarbete undersöker hur lärare inkluderar elever i skolan med dyslexi. Det är en 

litteraturstudie med kompletterande intervjuer av fyra lärare som har erfarenhet av elever med 

dyslexi. Resultatet av den litteraturen jag läst visar att det är viktigt för elever med dyslexi och 

läs och skrivsvårigheter att få tidig hjälp för att inte komma in i en ond cirkel, som påverkar 

elevernas självförtroende och självkänsla. Om eleverna inte lyckas med läsningen och 

skrivandet påverkas ofta hela skolsituationen, och de övriga ämnena.  Att försöka inkludera 

eleverna i största möjliga mån i klassrummet är viktigt. Eleverna måste få känna sig delaktiga 

och att de tillhör en grupp och en gemenskap. Mina intervjuer visar att många elever kan 

tycka att det ibland är skönt att gå ifrån klassrummet och få enskild undervisning av en 

specialpedagog. Min slutsats är att det är viktigt att inkludera eleven i klassrummet, se till 

varje enskild elev och utgå från elevens förutsättningar. 

Nyckelord: inkludering, gemenskap, dyslexi, självkänsla/självförtroende, ond cirkel, diagnos, 

tidiga insatser. 
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1 Inledning 

Att lära elever läsa och skriva är ett av skolans viktigaste uppdrag. Dagens samhälle ställer 

stora krav på god läs- och skrivförmåga för att bland annat kunna ta del av det stora 

informationsflödet som finns. De elever som inte lyckas lära sig läsa och skriva fullt ut, 

behöver få mycket hjälp och stöd för att inte känna sig misslyckade. Detta är skolans uppdrag, 

och står tydligt skrivet i Lpo94. I mitt examensarbete har jag intervjuat fyra lärare i 

grundskolan, som har erfarenhet av elever med dyslexi och hur man som lärare på bästa 

möjliga sätt kan inkludera dessa elever i skolan utifrån ett lärarperspektiv. En anledning till att 

jag valde att skriva om dyslexi utifrån ett lärarperspektiv var att jag vill ta reda på hur lärare 

inkluderar elever med dyslexi och jag kommer att ha stor nytta av det jag lärt mig som 

blivande lärare. Intresset väcktes när jag under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder 

mötte elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att jag vill ta reda på:  

- Hur lärare inkluderar elever med dyslexi i undervisningen? 

     

Frågeställningar som jag valt att disponera min uppsats efter: Är det viktigt med tidig 

diagnostisering av dyslexi för att få hjälp och stöd i skolan? Är det viktigt med tidiga insatser 

hos elever med dyslexi? Vilka hjälpmedel finns för elever med dyslexi? Hur påverkas 

självkänsla och självförtroende hos elever med dyslexi? Ska alla elever med dyslexi 

inkluderas i klassrummet? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag har disponerat min uppsats efter frågeställnigarna. Jag har även valt att dela upp min 

uppsats i en litteraturdel där jag delat upp forskningen i två delar, en del om dyslexi och en del 
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om inkludering sedan kommer diskussionen om litteraturen och intervjuerna. I avslutningen 

sammanfattar jag uppsatsen och drar slutsatser som kan vara intressant att forska vidare om.  

     Elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är den största gruppen med 

inlärningssvårigheter i skolan skriver Sämfors (2009 s. 262). Därför vill jag ta reda på fakta, 

kunskap och forskning som är bra att ha med sig som lärare för att kunna hjälpa och förstå de 

elever som har svårt med inlärning och inlärningssituationer.   
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2 Litteratur och forskningsbakgrund  

Neurologen Marin Ingvar (2008 s. 11) skriver att det numera finns en enighet i Sverige om 

definitionen av dyslexi. Det är en specifik inlärningssvårighet, den vanligaste formen av 

inlärningsproblem och dyslexi har en biologisk grund. Høien & Lundberg (1999 s. 10) 

beskriver att dyslexi är svårigheter med det skrivna ordet, (Dys= svårigheter och lexia = ord). 

Vidare skriver författarna att de väljer att använda ordet dyslexi ”för att beteckna stora och 

ihållande lässvårigheter”. De menar att dyslexi är en störning som är ihållande. Problemet 

sitter i avkodningen av skriftspråket, orsakad av brister i det fonologiska systemet. Ingvar 

(2008 s. 11) definierar också dyslexi. Han menar att dyslexi är en brist i läsinlärningen trots 

att personen har en normal intelligens, motivation till att läsa och skriva och får en bra 

läspedagogik.  

2.1 Orsaker till dyslexi 

Høien och Lundberg (1999 s. 12) menar att personer med dyslexi har en svårighet med det 

fonologiska systemet. Samuelsson (2006 s. 375) beskriver den fonologiska medvetenheten på 

följande sätt: Språk är uppbyggda av ljudenheter som kallas fonem, vilka är språkets minsta 

betydelseskiljande enheter, exempel är orden hatt och katt. Ordet får en ny betydelse när h 

byts ut mot k. Høien och Lundberg (1999 s. 52) skriver om vikten av den fonologisk 

medvetenhet vid läs- och skriftspråksinlärningen. Om den fonologiska medvetenheten tränas 

och stimuleras genom språklekar redan i förskoleåldern får barnet ofta en bättre start på sin 

skriv- och läsinlärning. Ingvar (2008 s. 12) skriver också om den fonologiska medvetenheten. 

Steget till den fonologiska medvetenheten är avgörande i läsutvecklingen, menar Ingvar. 

Vidare skriver författaren att det är vid det steget många dyslektiker fastnar. Barn som har 

problem med den fonologiska förmågan menar Ingvar (2008 s. 193) kan sägas ha dyslexi. Om 

tidiga tester av den fonologiska medvetenheten görs på barn kan det tidigt upptäckas om de 

kommer att få läs- och skrivsvårigheter senare, menar Ingvar (2008 s. 31).                                                                                        

     Høien och Lundberg (1999 s. 193) skriver om dyslexins ärftlighet. De menar att det är 

viktigt att komma ihåg när man pratar om att dyslexi går i arv, är det inte är dyslexin i sig som 

går i arv utan generna. Det är generna som bestämmer våra förmågor och anlag. Detta 

påverkar hur vi reagerar på vår miljö. Vidare skriver författarna att läsning och skrivning är 

något vi skapat i vår kultur, vilket gör det kulturellt betingat, det är inget som finns i våra 
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gener. Egenskaper som koncentration och minne finns i våra gener och påverkar läsförmågan. 

Detta menar författarna är bara ett exempel på sambandet mellan gener och dyslexi. Høien 

och Lundberg (1999 s. 167-168) skriver att läs och skrivinlärningen har en biologisk grund, 

vilket gör att vi måste använda oss av våra basala funktioner som till exempel 

minnesfunktioner, visuell perception, fonologisk medvetenhet och språkförståelse. Vidare 

skriver författarna att vi måste ha ett biologiskt perspektiv för att förstå varför en del elever 

får allvarliga läs- och skivsvårigheter. De poängterar ändå vikten av kulturella, sociala och 

undervisningsmässiga faktorer när det gäller att förstå varför elever inte lär sig läs- och 

skriftspråket. Individuella biologiskt medfödda faktorer är också viktiga. Det är inte ovanligt 

att läs- och skrivproblem ”finns i släkten på ett sätt som inte bara kan förstås som socialt arv”, 

skriver Høien och Lundberg (1999 s. 168). Vidare skriver Høien och Lundberg om sambandet 

mellan dyslexi och synsvårigheter, då de påpekar att synskärpa, synfält och samsyn kan ha 

samband med dyslexi. Ingvar (2008 s. 25) jämför att lära sig läsa med att lära sig springa fort, 

det tar olika lång tid för varje barn. Han poängterar också att orsaker till dyslexi är medfött, 

men Ingvar menar att det är viktigt att komma ihåg trots att det är medfött så går det ändå att 

träna upp läsförmågan. De allra flesta barn lär sig att läsa bara de ges en ordentlig chans och 

får rätt förutsättningar. 

     Høien och Lundberg (1999 s. 255-259) framhåller även om andra orsaker till dyslexi och 

läs- och skrivsvårigheter. De skriver om adhd, koncentrationssvårigheter och andra 

funktionsnedsättningar som kan göra det svårt för barn att lära sig läsa och skriva. Följden av 

dessa svårigheter gör att det för många elever är svårt att lära sig läsa och skriva. Brister 

koncentrationen är det svårt att lägga ned mycket tid och träning på läs- och skrivinlärning. 

De skriver även om betydelsen av en god hemmiljö för den tidiga läs - och skrivinlärningen. 

De första mötena med skriftspråket är viktiga och betydelsefulla i barns utveckling till goda 

läsare. Barn som har haft en god läs- och skrivmiljö hemma där föräldrar läst högt, fått många 

böcker, lekt med bokstäver, hört rim och ramsor, lärt sig skriva sitt namn, allt detta genom lek 

får en lättare väg in i skriftspråket. De barn som inte fått en lika god läs- och skrivmiljö i 

hemmet får ofta en mycket svårare väg in i skriftspråket. Enligt författarna har skolan en 

mycket viktigt roll för att öka läslusten och träna skriftspråket hos dessa barn.   
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2.2 Tidiga insatser 

Fischbein (2009 s. 51-53) sammanfattar viktiga punkter, som visar hur man på ett bra sätt kan 

arbeta med elever som har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Dessa punkter är: att utgå från 

varje individs kunskapsnivå, skapa intresse och motivation, undervisa med hjälp av olika 

metoder beroende på elevens svårighet, tidiga insatser, planerad undervisning, datorer i 

undervisningen, följa och utvärdera, samverka med hemmet och att hjälpa eleven att hitta 

strategier som fungerar. Vidare lyfter Fischbein fram att tidiga insatser är mycket 

betydelsefullt för elever med dyslexi/läs och skrivsvårigheter. Dessa elever får då en tidig 

hjälp som har en positiv inverkan på självförtroendet och självkänslan. Risken är annars att 

eleverna kommer in i en ond cirkel. De läser och skriver dåligt vilket gör att självförtroendet 

och självkänslan sjunker. Detta är svårt att komma ur. Høien och Lundberg (1999 s. 264) 

skriver på samma sätt om den onda cirkeln som kan uppstå. Att tidigt misslyckas med sin läs - 

och skrivinlärning kan leda till dåligt självförtroende vilket i sin tur leder till ännu mer 

misslyckanden. Författarna menar att dessa elever gärna undviker skriftspråket. Fischbein 

(2009 s. 54) menar att i en sådan situation är det viktigt att läraren och eleven hjälps åt att 

hitta en nivå som passar eleven och att sätta rimliga mål att sträva mot, så att eleven får känna 

tilltro till sin förmåga.  

     Ingvar (2008 s. 45-46) poängterar vikten av tidiga insatser för att hjälpa barn med läs och 

skrivsvårigheter. Ingvar menar att det ”värsta” en lärare kan göra är att bara vänta på att 

eleven kommer att börja läsa, tänka att eleven kommer att mogna. Många skolor sätter inte in 

någon extra hjälp vid detta skede. Skolans huvuduppgift är att ge stöd åt de elever som 

behöver. Om en lärare väntar för länge skadar det eleven och eleven hamnar lätt i en ond 

cirkel, som är svår att komma ur. Därför är tidiga insatser mycket viktigt. Høien och 

Lundberg (1999 s. 267-281) skriver om allmänna principer för att arbeta med dyslektiker. 

Första principen är tidig hjälp och tidig identifiering. Att fånga upp de barn som har en trög 

start är viktigt för att de inte ska hamna i en ond cirkel och tappa självförtroendet. Kan vi 

hjälpa dessa elever innan de känner ett misslyckande och märker att klasskamraterna kan läsa, 

då har vi vunnit mycket. Författarna skriver att dessa elever behöver mycket extra träning och 

stöd i början. Vidare skriver de att forskning har visat att extra stöd i början till lässvaga 

elever ger ett bra resultat. Nästa princip är fonologisk träning. Ett grundproblem hos 

dyslektiker är en brist i det fonologiska systemet, därför är tidig träning av den fonologiska 

medvetenheten betydelsefull. Den tredje principen är direkt undervisning, elever med dyslexi 



10 

 

behöver vuxna som är koncentrerade och behåller uppmärksamheten bara på den eleven, och 

då kan ge direkt hjälp och förklaring. Författarna menar dock att lärarens tid inte räcker till. 

Det är många elever i ett klassrum, tiden går åt till mycket annat, som till exempel 

konfliktlösningar och praktiska uppgifter. Många dyslektiker blir sittande och väntar på hjälp i 

sådana situationer. Författarna menar att dyslektiker behöver mer hjälp än andra elever, och 

direkt vägledning. Detta kan vara svårt för läraren att hinna med i ett klassrum. Den fjärde 

principen är multisensorisk stimulering. Det innebär att alla sinnen används i undervisningen. 

Vi har olika inlärningsstilar visuella, taktila och kinestetiska, alla lär sig med olika sinnen, 

vissa är mer dominanta än andra. Då är det viktigt att tänka på de olika inlärningsstilarna. Det 

är viktigt att hitta den inlärningsstil som fungerar bäst hos eleverna med dyslexi. Den femte 

principen är överinlärning och automatisering. Dyslektiker behöver befästa sina kunskaper 

mer än andra elever, speciellt i ämnen som innehåller mycket skriftspråk. Har dyslektiker inte 

fått stärka sina kunskaper ordentligt glömmer de lätt. Den sista principen är god 

inlärningsmiljö. Det är viktigt att lärare har en bra kunskap om läs- och skrivinlärning och läs- 

och skrivsvårigheter, för att på bästa sätt kunna hjälpa elever i behov av stöd. Eleverna måste 

få känna de grundläggande behoven, trygghet och kärlek, och även att undervisningen är 

utformas så att eleverna får känna att de lyckas. Utan detta är det svårt att lära sig något över 

huvud taget menar Høien och Lundberg (1999). Även här kommer självkänslan och 

självförtroendet in.   

 

2.3 Avkodningen blir automatiserad 

Høien och Lundberg (1999 s. 286) framhåller att för att bli en god läsare är det viktigt att 

läsaren känner igen orden på en gång, att ordbilderna är befästa. Har en elev inte tränat in 

ordbilderna blir det svårare och jobbigare att läsa eftersom eleven måste använda sig av 

avkodning för att kunna läsa och förstå. Detta är ofta mycket jobbigare och tar längre tid. För 

att bli säker på avkodningen poängterar Høien och Lundberg vikten av att läsa mycket.  

Läraren och föräldrarna måste hjälpas åt för att skapa läslust hos eleverna. Det är viktigt att 

det finns mycket böcker på elevernas nivåer för att skapa läslust.                                                                                   

     Vidare skriver Høien och Lundberg (1999 s. 282) om bokstavsinlärningen, att nästan alla 

elever lär sig bokstäverna ganska fort genom att träna på att läsa och skriva mycket. Men de 
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elever som är dyslektiska blir det ofta svårare för. Därför är det viktigt att bokstavinlärningen 

blir en stor del av undervisningen för de elever som är lässvaga. När eleven kan de bokstäver 

och ljudkombinationer som de lär sig först, och sedan ska lära sig de ljud som är svårare, blir 

det ofta problem för dyslektiker. De kan vara ljud som inte låter precis som bokstaven, till 

exempel skj, kj och ng ljud. Författarna menar att det är dessa bokstäver och ljud som 

dyslektiker måste träna på. Undervisningen måste lägga mycket fokus på detta. Det är även 

viktigt för dyslektiker att träna på konsonantanhopningar, att känna igen och uttala dessa, det 

kan till exempel vara tr, kr, pr oavsett om de förekommer som initialt, finalt eller medialt inne 

i ord.  

 

2.4 Hjälpmedel 

Sämfors (2009 s. 253-263) skriver om hjälpmedel för elever med dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter. Författaren menar att hjälpmedlen är till för att ge eleven möjlighet att få 

skolarbetet att fungera så bra som möjligt. Även yngre elever förstår att hjälpmedel är viktiga, 

eftersom de då inte behöver känna att de misslyckas. De kan vara med på samma sätt som 

sina klasskamrater i undervisningen, eleverna behöver inte känna sig exkluderade.  

     Sämfors skriver om olika hjälpmedel för elever med dyslexi. Tangentbordsträning innebär 

att eleverna använder datorn för att lära sig nya bokstäver. De får samtidigt som de trycker på 

tangenten höra hur bokstaven låter. Det går också att få upp en bild till bokstaven. Detta är bra 

träning för elever som har svårt att lära sig bokstäverna och koppla dessa till ljud. När 

eleverna sitter vid datorn behöver de inte känna att de misslyckas inför sina klasskamrater. 

Talsyntes – datorn läser upp vad eleverna skriver. Eleverna hör vad de själva skriver vilket 

hjälper eleverna att uttala orden rätt, programmet finns även på andra språk. Skanning och 

OCR - med detta hjälpmedel kan eleverna skanna in en text på datorn som sedan läses upp av 

datorn med hjälp av en talsyntes. För att detta ska fungera måste datorn ha ett ocr- program. 

Rättstavningsprogram- det finns speciellt anpassade rättstavningsprogram för dyslektiker. 

Detta hjälper en dyslektiker mycket. Programmet finns på svenska och engelska. Digital 

ordbok- med denna ordbok kan eleven slå upp ord och få förklaringen uppläst vad ordet 

betyder. Eleven behöver inte kunna stava ordet helt rätt. Ordboken finns på svenska och 

engelska. Daisy - är som en talbok. Böcker som finns på en cd- skiva, läshastigheten går att 
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reglera och det går även att byta sida, bläddra bland kapitel och sätta bokmärken där eleven 

vill sluta lyssna. Denna spelare passar bäst för skönlitterära böcker.  

     Sämfors anser att träning och kompensation är samma sak. Det är viktigt att eleverna med 

dyslexi och läs- och skrivsvårigheter får samma möjlighet att lära sig som sina klasskamrater. 

Att använda hjälpmedel är en bra träning om de används på ett riktigt sätt redan från tidig 

ålder. För de elever som trots tidiga insatser inte lyckas nå en god läsförmåga, är 

kompensation viktigt för att eleverna inte ska komma efter i skolarbetet. Om svårigheterna 

upptäcks när eleverna blir lite äldre är det viktigt att de får hjälpmedel och inte bara träning. 

Författaren skriver att många skolor låter elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter gå 

iväg från klassrummet till en specialpedagog, medan många skolor inte har möjlighet och tid 

att undervisa eleverna så intensivt som skulle behövas. Författaren menar att ser lärarna 

kompensation som en möjlighet för eleverna med dyslexi att hitta bra texter och att få träna 

och repetera, kan detta arbetssätt nästan helt ersätta att eleverna går ifrån klassrummet till en 

specialpedagog. Elever som ofta går ifrån den vanliga klassrumsundervisningen känner att de 

inte får en gemenskap och delaktighet med klasskamraterna.  

 

2.5 Inkludering, en skola för alla? 

Andersson och Thorsson (2008 s. 6-8) skriver att i dagens samhälle är en av skolans största 

utmaningar och uppgifter att möta och ta tillvara individens olikheter i alla sammanhang. 

Skolan är en del av samhället och speglar hur det ser ut i samhället. Det är ”avgörande hur 

utbildningspolitiken utformas”(Andersson och Thorsson s. 6) för möjligheter att minska 

klyftorna mellan eleverna oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte, för att kunna 

skapa en skola för alla där alla elever känner sig delaktiga. För att kunna skapa en skola för 

alla måste skolan förändras, skolan måste bli mer sammanhållen för att kunna passa alla 

individer. Enligt författarna är inkludering stort diskussionsämne inom skolan. Det är 

betydelsefullt med en skola för alla, där alla individer känner att de tillhör en grupp och 

känner sig delaktiga, ingen elev ska behöva känna sig utanför eller att den inte duger. Vidare 

diskuterar författarna att de allra flesta i skolan tycker att vi ska ha en skola för alla, men hur 

skolan ska utformas för att passa varje elev, går meningarna isär. Författarna menar att den 
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bästa undervisningen sker i klasser där eleverna är olika, där undervisningen anpassas efter 

varje enskild elevs behov och förutsättning.                         

     Vidare skriver Andersson och Thorsson att många menar att det är bättre om elever med 

samma diagnos får vara i en klass och undervisas tillsammans. Här menar författarna att det 

uppstår ett problem när skolan ska stå för solidaritet och gemenskap, samtidigt som elever blir 

utpekade, segregerade och ”sorteras” ut till andra grupper. De framhåller att lärare och 

skolledare har en frihet att tolka läroplanen, vilket gör att den tolkas olika, efter egna 

värderingar och normer. Författarna framhåller även att många lärare använder sig av gamla 

metoder som inte alltid stämmer överens med det övergripande målet, en skola för alla. 

Nilholm (2006 s. 19) förklarar begreppet inkludering på följande sätt, alla elever ska ha rätt 

till undervisning i klassrummet, det ska inte finnas några undantag. Författaren skriver vidare 

om ett inkluderande klassrum, där alla elever är olika. Detta måste lyftas fram och ses som en 

tillgång i skolan. Eleverna måste få känna sig delaktiga och känna en gemenskap i 

klassrummet.  

I Lpo 94 på s. 13 står det på följande sätt om hur undervisningen skall utformas: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall ha utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov.  Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Därför skall undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

 

 

Emanuelsson (2008 s. 10-13) diskuterar begreppet en skola för alla. Han menar att begreppet 

har funnits under en lång tid i skolan, men han ifrågasätter begreppet en skola för alla. 

Eftersom det är skolplikt i Sverige, måste alla barn och ungdomar gå i skolan, men ska alla gå 

i samma skola oavsett förutsättningar? Emanuelsson skriver att inkludering och integrering är 

kopplade till en skola för alla. Dessa begrepp har blivit tydligare i skolans styrdokument 

genom åren. Vidare menar författaren att det kan bli svårigheter i skol- och 

undervisningssituationer med begreppen inkludering och en skola för alla. Han menar att 

dessa begrepp, allas lika värde och rätt till deltagande i alla situationer, är demokratiska 
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värderingar som beslutas av bland annat riksdagen. Detta kan leda till konflikter i arbetslag på 

skolor där olika värderingar finns, då kan det uppstå svårigheter i hur undervisningen ska 

utformas. Begreppen inkludering och integrering definieras, det är utvecklingsprocesser mot 

läroplanens mål. Alla ska alltid få känna sig delaktiga och delta i den gemensamma 

utbildningen, alla har rätt till delaktighet. Vidare skriver Emanuelsson (2008 s. 14) att dessa 

mål är högt satta. Det är en stor utmaning att inkludera alla elever i undervisningen. 

Författaren poängterar att inkluderingsbegreppet måste användas i skolans organisation, 

planering, genomförande och utveckling. Emanuelsson (2008 s. 18) menar att det inte handlar 

om metoder, utan om organisationen och arbetet med elevgruppernas gemenskap. Vidare 

skriver författaren att olikheter mellan individer bör ses mer som en tillgång, inte som ett 

problem i skolan.  

Det författarna tar upp om inkludering stämmer överens med vad som står i läroplanen. I 

läroplanen står det på följande sätt:  

Varje elev har rätt till att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredställelse det 

ger att få göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lpo94 s. 15) 

 

 Läraren skall: 

Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

(Lpo94 s.18) 

  

Mål att stäva mot: utvecklar tillit till sin egen förmåga. (Lpo94 s.21) 

 

2.6 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Emanuelsson (2008 s. 17-19) skriver om olika perspektiv för förståelse av elevers svårigheter, 

kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv. Perspektiven handlar om att förstå 

orsakerna till svårigheterna, hur svårigheterna uppkommer och hur de ska kunna hindras och 

bemötas. Det kategoriska perspektivet ser elever med svårigheter. Orsakerna till svårigheterna 

ses som följder av kategoriserade och eller diagnostiserade egenskaper hos eleven. Det är hos 

eleven svårigheterna och problemen ligger, eleven anses avvika från det normala. Åtgärderna 

riktas direkt mot eleven, ofta med särskilda behandlingar. Specialundervisningen har en 
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tradition långt tillbaka i detta perspektiv. Det andra perspektivet, relationellt perspektiv är ett 

perspektiv som ser elever i svårigheter. Det är i mötet mellan individen och miljön som 

problemen och svårigheterna uppstår. Emanuelsson menar att det finns brister i skolans sätt 

att bemöta eleverna. Ingen elev är av sig själv avvikande eller speciell, utan blir det om eleven 

definieras som sådan i mötet mellan skolans krav och elevens behov. I det relationella 

perspektivet menar författaren att specialpedagogens roll blir mer förutseende. Lärarna och 

specialpedagogerna ska möta elevernas behov av stöd så att svårigheterna nästan eller helt 

stannar av. Nilholm (2006 s. 17) menar att elevers olikheter ska lyftas fram, det är något som 

gör skolan rikare. Alla elevers rätt till att vara delaktiga ska också lyftas fram. Vidare skriver 

Nilholm att det är viktigt att läraren och eller specialpedagogen utformar undervisningen efter 

varje enskild elevs förutsättning.  

     Emanuelsson (2008 s. 20-21) lyfter fram hur viktigt det är att undervisningen är planerad 

så att den möter alla elevers olika förutsättningar och behov. Detta är förutsättningar för att få 

en inkluderande undervisning inom ramen för gemenskap, och att eleverna får bra 

förutsättningar för att minimera svårigheterna. Det är all personals skyldighet att jobba för en 

inkluderande miljö på skolan och hjälpa varandra när problem uppstår. Författaren anser att 

inkluderingsfrågan är en laddad fråga, men en stor utmaning där alla i ett arbetslag måste 

hjälpas åt för att hitta bra lösningar. Det kategoriska perspektivet finns fortfarande kvar i 

skolan, och det leder till en exkludering och segregering av elever i svårigheter medan 

relationella perspektivet skapar motsatsen, inkludering och integrering. I en skola för alla 

måste alla vara beredda att möta alla. Uppkomna svårigheter är allas gemensamma ansvar och 

utmaning. 

Det författarna tar upp om hur lärarna bör arbeta i skolan stämmer överens med det som står i 

Lpo94. Lpo94 tar upp riktlinjer om hur lärare bör arbeta i skolan. Det står på följande sätt: 

Riktlinjer: 

Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särkilt stöd. (Lpo94 s. 21) 

Läraren skall: 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 

• stimulera, handleda och ge särkilt stöd till elever som har svårigheter. 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. 
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• upplever att kunskap är meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

• får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

• successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

• får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 

• får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

(Lpo94 s. 21) 

Emanuelsson (2008 s. 20) framhåller också att det är svårt för skolor att nå målet om 

inkludering, speciellt när nedskärningar av personalen görs, eller när stress om att 

kunskapsmålen måste nås för alla elever. Detta menar Emanuelsson (2008 s. 21) gör att 

inkluderingsfrågan inte hamnar i fokus utan att elever i svårigheter exkluderas till mindre 

grupper eller till särskolan. Författaren menar att inkluderingsmålet kanske inte kommer att 

uppfyllas fullt ut, men det går alltid att komma ett steg närmare målet med inkludering.  

 

2.7 Hur arbetar skolan med inkludering? 

Nilholm (2006 s. 45-46) lyfter fram flera faktorer för att öka inkluderingen. Läraren bör ha en 

bra inställning till olikheter hos eleverna och kunna anpassa undervisningen därefter, 

anpassning av kursplanerna, stärka elevernas gemenskap och relationer och rådfråga till 

exempel specialpedagog eller andra kollegor. Vidare skriver Nilholm om vad skolan bör göra 

för att öka inkluderingen, skolan bör samarbeta med andra skolor, ha tillgång till 

specialpedagog och stödteam, god kontakt till föräldrar för att få de engagerade i skolan och 

arrangerar olika evenemang på skolan för att öka sammanhållningen. Det finns yttre faktorer 

för att öka inkluderingen. Det är viktigt att få stöd från regeringen med ett tydligt budskap för 

att öka inkluderingen, men även att politiker är kunniga och ger motivation. Kommunerna bör 

även få fördela budgeten själva.   

     Avellan (2008 s. 56-60) lyfter fram vikten av att skapa möten mellan elever, för att skapa 

en gemenskap. För att kunna skapa möten och gemenskap är det viktigt att ha en bra miljö i 

skolan. Möten mellan elever kan uppstå på många olika sätt, till exempel genom att ha samma 

intressen, dela gemensamma upplevelser och tycka om samma film eller samma lag. Vidare 

skriver Avellan att det kan uppstå risker med att inkludera elever med funktionsnedsättningar 

i klasser. Avellan menar att de ”snälla” eleverna kan bli de som tar hand om eleverna med 

funktionsnedsättning. Det är viktigt att inte underskatta dessa möten, men meningen är inte att 
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de ”snälla” eleverna ska ta hand om dessa elever och att rollerna blir bestående. De snälla 

eleverna ses då som duktiga och eleverna som har en funktionsnedsättnings ses som små och 

beroende av hjälp. Till slut vill inte de snälla eleverna hjälpa till och ta hand om de som är 

beroende av hjälp. Avellan poängterar att dessa möten inte alltid behöver vara något negativt. 

Eleverna som hjälper till kan också känna sig sedda och att de får vara någon.  

Avellan (2008 s. 60-63) skriver om olika nivåer av inkludering. Författaren menar att det är 

viktigt att ta inkluderingen i olika steg, för att inte bli missnöjd om det blir svårt. Första steget 

kan vara att bli accepterad, eleverna med funktionsnedsättning ska kunna vara med i olika 

aktiviteter utan att bli kränkta från klasskamraterna. Nästa nivå är att bli respekterad, eleverna 

med funktionsnedsättning ska bli behandlade med hänsyn och vänlighet från klasskamraterna 

men är ändå lite utanför i klassrummet. Den sista nivån är delaktighet, alla elever oavsett 

funktionsnedsättning ska vara delaktiga i skolan. Här uppstår de riktiga mötena och detta är 

det skolan skall sträva mot. Det är viktigt att komma ihåg att om skolan uppnår en av dessa 

nivåer är det bra. Att en elev med en funktionsnedsättning blir respekterad i klassen är 

värdefullt, och att eleven deltar i undervisningen är viktigt. Det är ofta lättast att säga att en 

elev inte kommer att passa in i klassen utan att skolan försökt, därför ska inte dessa nivåer 

underskattas. Det är angeläget att inte stanna vid en nivå utan att alltid sträva mot gemenskap 

och delaktighet för att skapa självförtroende.  

     Tinglev (2008 s. 143-147) menar att skolan fortfarande ger specialundervisningen enskilt, 

utanför klassrummet oavsett vad eleven har för svårigheter. Specialundervisningen riktar sig 

ofta enbart på elevens individuella svårigheter. Tinglev menar att anledningen till att 

specialundervisningen är enskild utanför klassrummet är för att svårigheterna hos eleven ses 

som fel enbart hos individen. Författaren skriver om inkludering i ämnet svenska. En 

anledning menar författaren till att specialundervisningen i svenska fortfarande är enskild 

undervisning utanför klassrummet är för att arbetssättet är utformat lika för alla elever oavsett 

förutsättningar. Om arbetssättet inte passar alla elever anses det att de behöver 

specialundervisning. Det är svårt att individualisera undervisningen så att alla elever når 

målen, detta beror på många olika omständigheter. Tinglev poängterar olika perspektiv som 

kan vara bra att tänka på för en inkluderande svenskundervisning, lärarens syn på kunskap 

och lärande och möten mellan individerna, viktigt att mötet är demokratiskt och att 

kommunikationen fungerar. Vidare skriver Tinglev att det är viktigt att ha en förståelse som 

lärare om elevernas tidigare erfarenheter för att kunna planera och genomföra en meningsfull 

undervisning och att alla elever känner sig delaktiga. Förförståelsen och tidigare erfarenheter 
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hos eleverna skiljer sig åt beroende på om de är pojkar eller flickor, kulturell bakgrund eller 

har en funktionsnedsättning. Med detta i åtanke kan läraren planera undervisningen 

tillsammans med eleverna och utforma en meningsfull undervisning som är anpassad till varje 

enskild individ. Läroplanen tar upp hur viktigt det är att alla elever ska få möjlighet att 

utveckla sin förmåga när det gäller att läsa och skriva.  

I Lpo94 står det på följande sätt 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att få samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin egen 

förmåga. (Lpo94 s.14) 

 

Det står även på följande sätt: 

Mål att uppnå i grundskolan: 

 

Skolan ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan 

lyssna och läsa aktivt och utrycker idéer i både tal och skrift. 

Känna tillit till sin egen förmåga (Lpo94 s.18) 

 

Nilholm (2006) skrev om vikten av samarbete med hemmet, detta står även i Lpo94:  

Skolan och hemmet skall: 

”i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (Lpo94 s.23) 
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3 Metod och material 

Min uppsats baseras på en litteraturgenomgång samt intervjuer av fyra lärare, två 

specialpedagoger och två grundskollärare. Lärarna intervjuades enskilt och de fick bestämma 

var vi skulle genomföra intervjuerna, vilket blev i deras egna respektive klassrum. Detta 

skapade förutsättningar för en ostörd och i en lugn miljö, något som är viktigt vid ett 

intervjutillfälle Stukát (2005). Intervjuerna var strukturerade, frågornas formulering och 

ordningsföljden var bestämd. De intervjuade lärarna hade erfarenhet av elever med dyslexi 

och fick ge sina lärarperspektiv. Hänsyn har tagits till etiska aspekter och innan vi började 

med intervjun informerades lärarna att de skulle vara helt anonyma. En litteraturgenomgång 

har gjorts för att få en forskningsbakgrund till frågeställningen. En kvalitativ metod användes 

för att ”tolka och förstå” resultaten (Stukát 2005 s. 32) snarare än att generalisera och förklara. 

Vid användning av kvalitativa metoder ska tonvikten ligga på ”holistisk information” vilket 

menas att helheten är viktigare än delarna. Svaren från den genomförda undersökningen 

tolkas och förstås av den förförståelse och erfarenhet som forskaren har. Detta har den 

kvalitativa metoden fått kritik för menar Stukát (2005). Resultatet beror på vem som tolkar 

det, vilket kan bli partiskt och påverka mätningens tillförlitlighet. Med få informanter kan det 

vara svårt att dra slutsatser. Eftersom mitt arbete baseras på litteratur och endast fyra 

intervjuer är det svårt att generalisera och dra slutsatser. Resultatet tolkas utifrån mina 

erfarenheter. Jag har sammanställt intervjusvaren i en matris för att få en bra överblick av 

svaren.  
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4 Intervjuer 

Jag har intervjuat fyra lärare, två lärare med stor erfarenhet av elever med dyslexi och två 

lärare som arbetar som specialpedagoger. Den ena läraren är inte utbildad specialpedagog, 

men har stor erfarenhet av läraryrket. Den andra specialpedagogen höll vid intervjutillfället på 

att vidareutbilda sig till specialpedagog.  Här har jag sammanställt intervjuerna, med svar från 

alla informanterna under varje fråga. Jag har valt att benämna informanterna till Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4.  

 

1. Hur anpassar specialpedagogen och läraren undervisningen efter varje elevs 

förutsättning och behov? 

Lärare 1 beskriver att specialpedagogerna och klasslärarna tillsammans gör ett test i åk 2 på 

våren. De som utmärker sig i läsningen får en individuellt anpassad läsläxa med läskort till. 

Läskortet ser likadant ut för alla men med nivåanpassade uppgifter. Inga elever ser att korten 

ser olika ut. Det finns många olika nivåer på läskorten, de är även anpassade för de elever som 

kommit långt i sin läs och skrivutveckling. De elever som har det svårt får ny läxa varje vecka 

av specialpedagogen.  De elever som behöver extra stöd får i mån av tid komma antingen 

enskilt eller i mindre grupper till specialpedagogen. Det finns många nya läseböcker som 

eleverna tycker är roliga. Lärare 2 beskriver det är en fördel med en liten klass. Vidare 

beskriver Lärare 2 att eleverna får hjälp av specialpedagogen både i klassrummet och enskilt.  

De som utmärker sig speciellt med läsning och skrivning får extra stöd av specialpedagoggen, 

både enskilt och i klassrummet. Lärare 2 tar mycket muntligt och i bilder. För de elever som 

fått diagnosen dyslexi försöker de att ordna med en dator och anpassa läxor och ge bildstöd. 

Lärare 3 beskriver att eleverna får hjälp och stöd av specialpedagogen både i klassrummet och 

individuellt. De får även anpassade läxor om det behövs. De anpassar undervisningen efter 

varje elev och vilka förutsättningar som finns. Lärare 3 försöker använda många olika 

inlärningsstilar och smartboard mm. Lärare 4 beskriver att det inte finns någon 

specialpedagog på skolan, så klasslärarna gör så gott det kan själva. Det finns två olika nivåer 

på läseböcker för eleverna i år 1-3. Böckerna har samma handling men det är olika mycket 

text i dem. Så det går att prata om böckerna i helklass även om alla inte har samma bok. Här 

anpassas även läxor individuellt utifrån böckerna.  
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2. Vilka möjligheter/svårigheter finns det med att inkludera elever med dyslexi/ läs- och 

skrivsvårigheter? 

Lärare 1 beskriver möjligheterna med inkludering, det finns en specialpedagog att tillgå som 

både kan vara med i helklass och ta ut eleverna i mindre grupper och arbeta enskilt med 

eleverna. Svårigheter menar Lärare 1 är att hitta rätt nivå för varje elev. Det blir även mycket 

jobb. Lärare 1 upplever även att det inte finns så mycket bra läromedel som är nivåanpassat.  

Lärare 2 beskriver liknande möjligheter med inkludering som Lärare 1, specialpedagogen 

hjälper till i klassrummet. Vidare säger Lärare 2 att det finns inläst material att tillgå. 

Svårigheter är att klasserna ofta är stora och att det inte finns tillräckligt med personal. Lärare 

3 beskriver möjligheterna med inkludering. Lärare 3 försöker att göra det så bra som möjligt 

för eleven, med både stöd i klassrummet och hos specialpedagog. Det finns mycket bra 

material att tillgå på skolan. Vidare menar Lärare 3 att det absolut inte är kört, eleverna kan nå 

målen ändå utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att poängtera detta för eleven, tycker 

Lärare 3. Vidare menar Lärare 3 att ser man det enbart ur lärarperspektiv, så ger detta en 

mycket erfarenhet och man lär mig väldigt mycket av eleverna. Vidare menar lärare 3 att det 

är viktigt att tänka på att eleven som går ifrån klassrummet inte ska behöva missa roliga saker. 

Svårigheter som Lärare 3 beskriver är att det är svårt att tänka på det hela tiden i 

undervisningen, speciellt på de elever som har väldigt svår dyslexi. Ibland kan man glömma 

bort sig, till exempel om man beställt en film med textremsa. Lärare 4 ser många möjligheter, 

eleverna får känna sig delaktiga i en grupp. Lärare 4 säger att det finns mycket bra material på 

skolan, som till exempel böcker. Svårigheter menar lärare 4 är att det är svårt att räcka till när 

det är många elever, en stor grupp. Lärare 4 skulle vilja ha lite mer utbildning.  

 

3. Vilka nackdelar och fördelar ser du med inkludering? 

Lärare 1 menar att det blir mer arbete. Det förutsätter att om eleverna får en ny lärare till nästa 

årskurs jobbar ungefär likadant med inkludering, så att det blir en kontinuitet i arbetet. Vidare 

säger Lärare 1 att eleverna lär sig av varandra, de samarbetar i klassrummet och diskuterar 

med varandra. Här uppstår bra lärsituationer. Alla elever får känna sig delaktiga, något Lärare 

1 poängterar. Vidare menar Lärare 1 att det är viktigt att sakta ”höja ribban”. På Lärare 1:s 

skola kan eleverna låna hem böcker som är anpassade efter deras nivå. Eleverna jobbar efter 
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deras nivå i klassrummet. Lärare 2 ser bara fördelar. Det är viktigt att tillhöra en grupp. Det 

går att anpassa och inkludera eleverna, det hänger på klassläraren. Lärare 3 menar att eleverna 

måste få känna att de tillhör en klass, att de inte behöver gå i från klassrummet hela tiden. 

Viktigt att de kan jobba utifrån sina förutsättningar i klassrummet, menar Lärare 3. Vidare 

menar Lärare 3 att eleverna lär sig mycket av varandra, de kan hjälpa varandra. En nackdel, 

menar Lärare 3 är att det blir mycket arbete. Lärare 3 sa även att det händer att man ibland 

glömmer bort sig, och tänker att alla kan läsa till exempel en text man delar ut. Lärare 4 anser 

som de andra lärarna att alla elever måste få känna sig delaktiga och att de tillhör en grupp 

oavsett svårigheter. En nackdel menar Lärare 4 är att man ofta känner sig otillräcklig.  

 

4. Berätta om hur ni arbetar med inkludering av elever med dyslexi/läs och 

skrivsvårigheter?  

Lärare 1 arbetar med stavelsemetoden. Denna metod får alla som har svårigheter med läs och 

skrivinlärningen arbeta med, oavsett om eleverna har en diagnos eller inte. Denna metod går 

att inkludera i klassrummet, eleverna jobbar enskilt och efter deras nivå. Eleverna behöver 

inte gå ifrån klassrummet. Lärare 2 beskriver att eleverna är för det mesta inkluderade i 

klassrummet. De går ifrån till specialpedagogen ibland. Då tränar de stavelsemetoden som 

måste tränas enskilt. Annars får eleverna i största möjliga mån hjälp och stöd i klassrummet. 

Lärare 3 anpassar undervisningen så mycket som möjligt i klassrummet, de elever som 

behöver går ifrån en till två gånger i veckan till specialpedagog beroende på svårighet. Lärare 

3 försöker anpassa undervisningen efter varje enskild elev, och även anpassa läxor. Lärare 3 

jobbar med alla sinnen i undervisningen, så att alla ska hitta sitt sätt att lära. Lärare 4 menar 

att, eftersom det inte finns någon specialpedagog är eleverna alltid inkluderade efter bästa 

möjliga mån i klassrummet. Lärare 4 försöker att lägga upp undervisningen efter varje enskild 

elev och dess förutsättningar. Läseböckerna med olika nivåer är ett exempel. Det finns även 

andra sagoböcker efter olika nivåer.  

 

5. Om du fick önska helt fritt hur skulle du vilja att arbetet med elever med dyslexi/läs- 

och skrivsvårigheter se ut? 

Lärare 1 vill öka lärartätheten, få in fler datorer i skolan, då blir det lättare att individanpassa 

och inkludera eleverna. Vidare menar Lärare 1 att det är viktigt att det finns många roliga och 
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nivåanpassade böcker som väcker elevernas intresse för läsning. Med fler lärare skulle det 

också bli lättare att inkludera eleverna i klassrummet, de skulle få mera hjälp vilket gör det 

lättare att se varje elev och individanpassa, menar Lärare 1. Att jobba både inkluderande med 

eleverna och att ibland låta de gå iväg enskilt tror Lärare 1 är det bästa. Lärare 2 menar att hur 

arbetet ser ut med elever med dyslexi beror mycket på åldern. Eleverna skulle behöva gå i en 

liten klass eller grupp för att kunna få så mycket stöd och hjälp som möjligt. Pengar till att 

köpa bra moderna hjälpmedel behövs menar Lärare 2 och mer utbildning för lärare. Lärare 3 

håller med Lärare 2 om mer resurser, kanske en assistent. Men det är viktigt att inkludera 

eleven, allt går inte att lösa med pengar menar Lärare 3. Eleven måste få känna sig delaktig 

utifrån sina förutsättningar poängterar Lärare 3. Lärare 4 vill ha fler halvklasstimmar och 

mindre grupper. Mer individuell träning, där man har tid att sitta med en elev en stund utan att 

bli störd av annat, detta är speciellt viktigt för de elever som har det svårt menar Lärare 3.  

 

6. Hur möter skolan elever med läs och skrivsvårigheter/dyslexi? 

På Lärare 1:s skola samarbetar specialpedagogen och klasslärarna för att kunna hjälpa 

eleverna på bästa möjliga sätt. De anpassar undervisningen och läxorna efter elevernas 

förutsättningar. Det finns bra material, till exempel läseböcker med olika svårighetsgrad. 

Eleverna får också undervisning enskilt eller i mindre grupper av specialpedagogen. Även på 

Lärare 2:s skola samarbetar lärarna och specialpedagogen. De elever som utmärker sig i 

läsningen får undervisning enskilt av specialpedagog, anpassat material och andra hjälpmedel 

om det behövs. På Lärare 3:s skola finns det specialpedagog att tillgå som kan hjälpa 

klassläraren. Lärare 3 försöker att anpassa undervisningen till eleverna med läs och 

skrivsvårigheter/dyslexi. På Lärare 4:s skola finns det ingen specialpedagog att tillgå, lärarna 

får efter bästa förmåga hjälpa eleverna. På Lärare 4:s skola finns det bra material, till exempel 

olika nivåer på läseböcker och inläst material.  

 

7. Hur upplever du att elever med dyslexi har för självförtroende och självkänsla? 

Lärare 1 upplever att de känner att vad skönt jag var inte dum som inte kunde lära mig att läsa 

som alla andra i klassen. Lärare 1 menar att det är viktigt att bygga upp självförtroendet och 

självkänslan hos dessa elever. De måste känna att det finns stöd och att det är lika mycket 

värda ändå! Lärare 2 menar att det är viktigt att ha självkänslan hos eleverna i åtanke. Man 
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måste vara medveten om det. Vidare menar Lärare 2 att det är viktigt att inte sätta eleverna i 

situationer som inte fungerar. Lärare 3 poängterar vikten att eleverna får ett starkt 

självförtroende och en stark självkänsla. Viktigt att eleverna får känna sig inkluderade och 

delaktiga utifrån sina förutsättningar och att de får jobba med samma uppgifter som 

klasskamraterna efter sin egen förmåga. Viktigt att poängtera att man får vara som man är, 

menar lärare 3. Lärare 4 tror inte att det behöver hänga ihop. Eleverna, menar lärare 4, kan 

vara starka i sig själva från början. Lärare 4 tycker inte att man ska göra det till så stor sak. 

Poängtera för klassen att alla är vi olika och har olika svårigheter, menar Lärare 4. 

 

8. Vilka hjälpmedel finns på skolan? 

Lärare 1 säger att det finns två specialpedagoger på skolan. Det finns också hjälpmedel som 

Daisyspelare- böcker som har cd skivor så att eleverna kan lyssna och följa med i texten. 

Datorer med speciella dataprogram. Men det finns för få datorer och de som finns är väldigt 

långsamma tycker Lärare 1. På Lärare 2:s skola finns det Daisy spelare, datorer, anpassat 

läromedel och två specialpedagoger. Lärare 3 beskriver att det finns Daisy spelare, dator med 

talsyntes, anpassade böcker och en specialpedagog. På Lärare 4:s skola finns det olika 

kompensatoriska hjälpmedel: Talsyntes, lexia, spell right, stava rex, Daisy spelare, dator-pc 

stöd. 

 

9. Hur upplever du att eleverna mår när de fått diagnosen dyslexi? Känner de vad skönt 

nu var jag inte dum eller blir reaktionen tvärtom? 

Lärare 1 upplever att eleverna måste få diagnosen dyslexi för att få ordentligt med hjälp och 

hjälpmedel för att underlätta skolarbete. Upplever också att många elever kan bli lite 

”nonchalanta” när de fått diagnosen dyslexi. De tycker att nu behöver jag inte arbeta så 

mycket, jag har ju dyslexi. Vidare upplever Lärare 1 att många elever reagera precis tvärtom, 

vad skönt nu var jag inte dum! Det är väldigt individuellt hur de reagerar, tycker Lärare 1. 

Många elever känner sig ännu dummare och utpekade att de inte är som alla andra. Lärare 2 

menar att det är både och hur eleverna reagerar. Vidare säger Lärare 2 att det är bra att vi inte 

diagnostiserar så tidigt, då finns en risk att eleverna ger upp. Lärare 3 menar också att det är 

olika hur eleverna reagerar, vissa har redan förstått. Många känner vad skönt, nu var jag inte 

dum.  Men lärare 3 poängterar att det är viktigt att de får en diagnos så att de inte känner sig 
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dumma. Men det är också viktigt att eleverna får känna att det inte spelar någon roll om man 

har en diagnos eller svårighet, man ska få hjälp ändå och inte känna sig utanför och 

annorlunda. Lärare 4 har upplevt att eleverna ofta skyller på sin diagnos, det kan bli till en 

vana. Men många elever känner också vad skönt nu var jag inte dum, nu kan jag få hjälp och 

stöd.  

 

10.  Vad tycker du om elevers rätt till stöd kontra rätten till att slippa definieras och 

behandlas som annorlunda? 

Lärare 1 tycker att detta är en mycket svår fråga. Självklart måste de elever som behöver hjälp 

få det, det är vår skyldighet eftersom det står i läroplanen. Men det är viktigt att eleverna inte 

känner sig annorlunda och utpekade. Viktigt att poängtera att alla är olika och vi behöver 

hjälp med olika saker tycker Lärare 1. Lärare 2 menar att alla måste behandlas lika oavsett 

förutsättningar. Dyslexi är en funktionsnedsättning, därför är det viktigt att eleverna får hjälp 

och stöd men utan att behandlas annorlunda. Lärare 3 tycker som föregående fråga, alla måste 

få inkluderas och känna sig delaktiga oavsett förutsättning. Eleverna måste självklart få hjälp 

och stöd i en fungerande klassrumsmiljö. Lärare 4 tycker att eleverna måste känna att de 

tillhör en grupp, de måste kunna få hjälp och stöd i klassrummet. Alla elever är olika och har 

olika förutsättningar, ingen elev ska behöva känna sig annorlunda.  

 

11. Tycker du att det är viktigt att eleverna får en diagnos? 

Lärare 1 tycker att det är viktigt att eleverna får en diagnos när de kommer till högstadiet, för 

att de ska få den hjälp de behöver, eftersom det är ett helt annat arbetssätt där.  De måste få 

hjälp i alla ämnen, med t.ex. en dator.  Lärare 2 och Lärare 3 tycker som Lärare 1. Det är 

viktigt med en diagnos, men inte för tidigt. Det är viktigt för självkänslan och 

självförtroendet. Eleverna måste tro att de kan. Lärare 2 och lärare 3 tycker att det är viktigt 

att eleverna får hjälp med detta. Lärare 4 tycker att eleverna borde få hjälp ändå. Men det är 

ofta lättare att få hjälp om de har diagnosen. Här upplever lärare 4 att många föräldrar vill att 

deras barn ska diagnostiseras för att veta, men för vissa föräldrar spelar det ingen roll.  
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5 Matris 

Jag har valt att sammanställa intervjuerna i en matris, för att få en överblick och lätt kunna se 

vad lärarna svarat. Jag har satt ihop vissa frågor, för att svaren från lärarna liknade varandra 

och frågorna likande varandra. Efter matrisen kommer en sammanfattning av svaren. 

Svar på Fråga: Lärare 1 

Specialpeda

gog 

Lärare 2  

Specialpedag

og 

Lärare 3 Lärare 4 

1  

Hur undervisningen 

anpassas till varje 

enskild elev. 

Gör ett lästest 

tillsammans 

med 

specialpedagog

en för att kunna 

anpassa 

undervisningen 

efter varje elev. 

De elever som 

behöver får 

anpassad 

läsläxa, med 

läskort. Även 

de elever som 

är starka i sin 

läsning får 

anpassad läxa. 

De elever som 

är svaga får ny 

läsläxa av 

spec.pedagoge

n. I mån av tid 

får de elever 

som behöver 

De elever som 

behöver får hjälp 

av 

spec.pedagogen 

både enskilt och i 

klassrummet. 

Fördel med 

mindre grupper. 

För de elever 

som har svårt 

med läsningen 

tar lärare 2 

mycket muntligt 

och i bilder. 

De elever 

som behöver 

stöd i 

läsningen 

finns 

spec.pedago

gen att tillgå 

både i 

klassrummet 

och enskilt. 

Anpassade 

läxor efter 

nivå. 

Använder sig 

av olika 

inlärningsstil

ar och 

smartboard.  

Finns ingen 

spec.pedagog 

på skolan, 

klasslärarna 

får göra så 

gott de kan. 

Två olika 

nivåer på 

läseböcker. 

Böckerna har 

samma 

handling men 

olika mycket 

text. 

Anpassar 

läxor efter 

vilken bok 

eleverna har. 
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extra stöd 

enskild 

undervisning 

hos 

spec.pedagoge

n eller i mindre 

grupper. 

2, 3 och 4 

Inkludering 

Möjligheter: 

spec.pedagog 

att tillgå både i 

klassrummet 

och enskilt. 

Svårigheter: 

hitta rätt nivå 

för eleverna. 

Finns inte sp 

mycket bra 

nivåanpassat 

material. En 

nackdel att det 

blir mycket 

jobb. Annars 

bara fördelar. 

Eleverna lär sig 

av varandra, 

samarbetar i 

klassrummet, 

diskuterar med 

varandra, då 

uppstår 

lärsituationer. 

Eleverna 

känner sig 

Möjligheter: 

hjälp av 

spec.pedagog 

enskilt och i 

klassrummet, 

inläst material. 

Svårigheter: stora 

klasser och för 

lite personal. Ser 

bara fördelar, 

eleverna måste få 

känna sig 

delaktiga att 

tillhör en grupp, 

det går att 

inkludera i 

klassrummet det 

hänger på 

klassläraren. 

Eleverna är för 

det mesta 

inkluderade i 

klassrummet, går 

ifrån till spec. 

pedagogen ibland 

där de tränar 

Möjligheter: 

ser många 

möjligheter. 

Göra det så 

bra som 

möjligt för 

eleven, med 

både enskild 

undervisning 

och i 

klassrummet. 

Viktigt att 

poängtera att 

det inte är 

kört, det går 

att nå målen 

utifrån sina 

förutsättning

ar. Ser man 

det utifrån ett 

lärarperspekt

iv lär man 

sig mycket 

och får 

mycket 

erfarenhet 

Möjligheter: 

ser många 

möjligheter, 

eleverna får 

känna att de 

tillhör en 

grupp, finns 

mycket 

material t.ex. 

inlästa 

böcker. 

Svårigheter: 

svårt att räcka 

till när det är 

stora grupper. 

Skulle vilja 

ha mer 

utbildning. 

Alla elever 

måste få 

känna sig 

delaktiga och 

att de tillhör 

en grupp 

oavsett 

svårighet. 
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delaktiga, kan 

då sakta ”höja 

ribban”. De 

elever som har 

svårigheter 

med läsningen 

får jobba med 

stavelsemetode

n. Denna 

metod går att 

inkludera i 

klassrummet, 

eleverna jobbar 

enskilt och 

efter deras 

nivå.  

stavelsemetoden. 

Annars får de 

hjälp i 

klassrummet.  

från 

eleverna. 

Viktigt att 

eleverna som 

går ifrån 

klassrummet 

inte missar 

roliga saker. 

Svårigheter: 

att hela tiden 

tänka på det, 

får inte 

glömma bort 

svårigheterna 

eleverna har. 

Eleverna 

måste få 

känna att de 

tillhör en 

grupp. Måste 

få jobba 

utifrån sina 

förutsättning

ar i 

klassrummet. 

Eleverna lär 

sig av 

varandra, 

kan hjälpa 

varandra. För 

läraren blir 

det mycket 

arbete. 

Poängterar 

igen att det är 

svårt att räcka 

till. Eftersom 

det inte finns 

någon spec. 

pedagog är 

eleverna 

alltid 

inkluderade i 

klassrummet. 

Försöker 

planera 

undervisning

en efter 

elevernas 

förutsättninga

r, 

läseböckerna 

med olika 

nivåer är ett 

exempel.  
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Viktigt att 

anpassa 

undervisning

en i 

klassrummet 

efter 

elevernas 

förutsättning

ar men även 

anpassa 

läxor. Jobba 

med alla 

sinnen i 

undervisning

en, alla ska 

hitta sitt sätt 

att lära.  

5 och 6 

Hur arbetet med 

inkluderingen ska  gå 

till.  

Öka 

lärartätheten i 

skolan. Fler 

datorer för att 

kunna 

individanpassa 

och inkludera. 

Mycket böcker 

som väcker 

intresse för 

läsning hos 

eleverna. Jobba 

både 

inkluderande i 

klassrummet 

och jobba 

Beror på åldern 

hos eleverna. 

Eleverna skulle 

behöva gå i en 

liten klass för att 

få bästa möjliga 

stöd och hjälp. 

Pengar för att 

köpa in moderna 

hjälpmedel. 

Utbildning av 

lärare.  

Öka 

lärartätheten. 

Viktigt att 

inkludera 

eleverna, allt 

går inte att 

lösa med 

pengar. 

Eleverna 

måste få 

känna sig 

delaktiga 

utifrån sina 

förutsättning

ar.  

Fler 

halvklasstim

mar. Mindre 

grupper, mer 

individuell 

träning där 

det finns tid 

att sitta med 

en elev en 

stund utan att 

bli störd.   
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enskilt hos 

spec. pedagog 

är det bästa.   

7 och 10 

Diagnostisering 

Upplever att 

eleverna 

känner att vad 

skönt nu var 

jag inte dum 

som inte kunde 

lära mig läsa. 

Viktigt att 

bygga upp 

självkänsla och 

självförtroende 

hos dessa 

elever. De 

måste känna 

stöd och att de 

är lika mycket 

värda ändå. 

Alla elever 

måset få den 

hjälp de 

behöver, det 

står i 

läroplanen, 

men det är 

viktigt att de 

inte känner sig 

annorlunda och 

utpekade. Detta 

är en svår 

fråga. 

Viktigt att ha 

självkänslan hos 

eleverna i åtanke, 

det måste man 

vara medveten 

om. Viktigt att 

inte sätta 

eleverna i 

situationer som 

inte fungerar Alla 

måste behandlas 

lika oavsett 

förutsättning. 

Dyslexi är en 

funktionsnedsätt

ning, alla måste 

få hjälp och stöd 

utan att 

behandlas 

annorlunda.  

Viktigt att 

eleverna får 

en stark 

självkänsla 

och ett starkt 

självförtroen

de. Även att 

de känner sig 

inkluderade 

och delaktiga 

utifrån sina 

förutsättning

ar. Eleverna 

måste få 

jobba med 

samma 

uppgifter 

som sina 

klasskompisa

r fast efter 

sin förmåga. 

Poängtera att 

man måste få 

vara som 

man är! 

Eleverna 

måste få stöd 

och hjälp i 

en 

klassrumsmil

Tror inte att 

det behöver 

hänga ihop, 

kan vara stark 

i sig själv 

från början. 

Inte göra så 

stor sak av 

det. 

Poängtera för 

klassen att 

alla är olika. 

Eleverna 

måste få 

känna 

tillhörighet i 

klassen. 

Ingen ska 

behöva känna 

sig 

annorlunda.  
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Poängtera att 

alla är olika 

och behöver 

olika mycket 

hjälp och stöd 

med saker.  

jö som 

fungerar.  

9 och 11 

Självkänsla/självförtr

oende 

Upplever att 

eleverna måste 

få en diagnos 

för att få 

tillräckligt med 

hjälp och 

hjälpmedel. 

Många elever 

kan bli lite 

nonchalanta. 

De tycker att 

nu behöver jag 

inte arbeta så 

mycket, jag har 

dyslexi. Men 

många regerar 

med att vad 

skönt nu är jag 

inte dum. Det 

är förstås 

väldigt 

individuellt. 

Många känner 

sig utpekade 

och 

annorlunda. 

Det är viktigt 

Eleverna reagerar 

olika, både och. 

Bra att vi inte 

diagnostiserar så 

tidigt, finns risk 

att många ger 

upp. Tycker att 

det är viktigt att 

eleverna får en 

diagnos, men inte 

för tidigt. Det är 

viktigt för 

elevernas 

självförtroende 

och självkänsla. 

De måste tro på 

sig själva, viktigt 

att de får hjälp 

med detta.  

Viktigt att 

eleverna få 

en diagnos 

för att de inte 

ska känna sig 

dumma. Men 

det är också 

viktigt att de 

inte ska spela 

någon roll 

om de fått en 

diagnos, de 

borde få 

hjälp ändå 

och inte 

behöva 

känna sig 

utanför eller 

annorlunda. 

Viktigt med 

en diagnos 

men inte för 

tidigt de 

måste tro att 

de kan, 

viktigt för 

självkänslan 

Upplevt att 

många elever 

skyller på sin 

diagnos, kan 

bli till en 

vana. Men 

många känner 

också att vad 

skönt nu var 

jag inte dum, 

nu kan jag få 

hjälp och 

stöd. 

Eleverna 

borde få hjälp 

även om de 

inte fått en 

diagnos. Men 

ofta lättare 

om de fått en 

diagnos. 

Upplever att 

många 

föräldrar vill 

att sitt barn 

ska 

diagnostisera
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att eleverna får 

en diagnos 

innan de börjar 

högstadiet, 

eftersom det är 

ett annat 

arbetssätt där. 

De måste få 

hjälp i alla 

ämnen, med en 

dator.  

och 

självförtroen

det.  

s för att de 

ska få veta. 

Men för vissa 

föräldrar 

spelar det 

ingen roll.  

8 Hjälpmedel 

 

Två 

specialpedagog

er att tillgå. 

Daisy spelare – 

böcker med cd-

skivor så att 

eleverna kan 

lyssna och följa 

med i 

böckerna. 

Datorer merd 

speciella 

program. Men 

det finns för få 

datorer och de 

är långsamma.  

Två 

specialpedagoger 

Daisy spelare, 

datorer med 

talsyntes och 

anpassat 

läromedel. 

Anpassade 

böcker, 

Daisy 

spelare, 

datorer med 

talsyntes och 

en 

specialpedag

og. 

Olika 

kompensatori

ska 

hjälpmedel- 

talsyntes, 

lexia, spell 

right, stava 

rex, Daisy 

spelare och 

dator - pc-

stöd.  

 

Sammanfattning av matrisen: 

På Lärare 4:s skola finns ingen specialpedagog, lärarna får klara sig själva så gott de kan. De 

hjälper eleverna med dyslexi efter bästa förmåga. Här är eleverna alltid inkluderade i 

undervisningen. På de andra lärarnas skola, finns det specialpedagoger dit elever med dyslexi 

går någon eller några dagar i vecka. Dessa elever är inte alltid inkluderade i undervisningen. 
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Alla lärarna har läseböcker och läxor efter olika nivåer, så att undervisningen kan anpassas 

efter elevernas förmåga. Något alla lärarna har gemensamt är att de tycker att klasserna är för 

stora, det är svårt att hinna med alla elever efter deras förutsättningar, det är svårt att räcka till. 

Att det är svårt att räcka till tycker speciellt Lärare 4, på den skolan finns det ingen 

specialpedagog. Alla lärarna ser bara möjligheter med inkludering, eleverna får känna att de 

tillhör en grupp något alla lärarna poängterar är väldigt viktigt. Eleverna kan även hjälpa 

varandra, de lär sig mycket av varandra och då uppstår bra lärsituationer. De fyra lärarna 

tycker att det är viktigt att poängtera att alla har olika förutsättningar, men man duger ändå 

och alla behöver olika mycket hjälp, detta är viktigt för elevernas självkänsla och 

självförtroende. Alla elever måste få känna sig delaktiga efter sina förutsättningar. Det går att 

anpassa undervisningen menar alla lärarna. De tycker också att det måste finnas fler lärare i 

skolan, mindre grupper för att kunna individualisera och inkludera undervisningen. Alla 

lärarna är överens om att det är viktigt att prata om att alla är olika och har olika 

förutsättningar, men eleverna måste få känna sig delaktiga och att de tillhör en grupp. Lärare 4 

tror inte att diagnostisering av dyslexi och om eleverna har en svag självkänsla behöver hänga 

ihop. Lärare 4 menar att eleverna kan vara starka i sig själva från början. Vidare menar Lärare 

4 att man inte behöver göra så stor sak av det. Alla lärarna menar att det är av stor vikt att ha 

elevernas självkänsla och självförtroende i åtanke. De fyra lärarna är överens om att eleverna 

som får en diagnos reagerar olika, många känner en lättnad men många kan också få en 

uppgivenhet och sluta försöka. De tycker också att många elever känner vad skönt nu var jag 

inte dum. På alla lärarnas skola finns det liknande hjälpmedel, till exempel datorer och daisy 

spelare. De fyra lärarna är överens om att eleverna inte ska få en för tidig diagnos. Lärare 1 

tycker att eleverna ska få en diagnos innan de börjar högstadiet, eftersom arbetssättet skiljer 

sig åt på högstadiet. De är även överens om att eleverna med dyslexi borde få hjälp oavsett 

om de fått en diagnos eller inte.  
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6 Resultatdiskussion 

6.1 Litteraturdiskussion  

Syftet med min uppsats var att ta reda på hur lärarna inkluderar elever med dyslexi i skolan. 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera och resonera kring det jag kommit fram till. 

Något som varit återkommande i den litteratur jag läst har varit vikten av att självkänslan och 

självförtroendet hos elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Att självkänslan och 

självförtroendet inte får påverkas negativt poängterar Høien och Lundberg (1999). De menar 

att eleven riskerar att komma in i en ”ond cirkel” en nedåtgående spiral där självkänslan och 

självförtroendet minskar. Författarna framhåller också att dyslektiker tidigt undviker att läsa, 

eftersom de inte vill misslyckas. Detta är en uppgift att försöka lösa som pedagog.  Jag anser 

att det är viktigt att ge dessa elever uppmuntran för att stärka dem. Høien och Lundberg 

(1999) skriver att det är viktigt att få eleven att tro på sig själv. Här tycker jag även att det är 

av stor vikt att poängtera och prata med eleverna om att det är okej att misslyckas ibland, man 

måste få vara den man är. Alla elever behöver olika mycket hjälp och tid av läraren. 

Författarna skriver att dyslektiker behöver mer hjälp än många andra elever, om de inte får 

den hjälp de behöver är det svårt att komma vidare i undervisningen. Det finns även mycket 

annat som tar tid i ett klassrum, till exempel konfliktlösningar, vardagliga rutiner mm. Att 

hinna med att inkludera alla elever och individualisera undervisningen är en stor utmaning. 

Därför anser jag att elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter kanske inte alltid ska 

inkluderas till varje pris i klassrummet. Ibland tror jag att det är bra för eleverna att gå iväg till 

en specialpedagog, för lite egen tid där specialpedagogen enbart kan koncentrera sig på att 

hjälpa en eller en liten grupp elever. Eleverna får mer hjälp, som den inte kan få på samma 

sätt i klassrummet. För att eleverna inte ska känna sig exkluderade och utanför gemenskapen i 

klassrummet är lärarens inställning av betydelse, då lärarens inställning ”smittar av sig” till 

eleverna. Detta anser jag att jag saknar i diskussionerna om inkludering. Har lärarna en bra 

inställning och diskuterar detta med eleverna, behöver inte eleverna känna sig exkluderade.  

Sämfors (2009 s 262) skriver om att det är viktigt att eleverna som går iväg till 

specialpedagogen känner att de missar något roligt i klassrummet. Detta bör läraren tänka på i 

planeringen av undervisningen. Sämfors (2009 s. 262) menar att eleverna kan känna att de 

inte tillhör gemenskapen i klassen, de missar undervisning och de känner sig inte delaktiga.  

Høien och Lundberg (1999 s. 267) poängterar vikten av en fungerande specialundervisning. 
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Där specialpedagogen och läraren har en bra kommunikation för att kunna planera 

undervisningen för eleverna på bästa möjliga sätt. Att specialundervisningen för elever i 

behov av stöd ska vara väl fungerande poängterar även Lpo94.  

      Återkommande i litteraturen är vikten av tidig identifiering och tidiga insatser av elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Ingvar (2008) skriver att det är viktigt att dessa elever fångas 

upp tidigt och får hjälp och stöd redan när misstankar om dyslexi börjar uppkomma. Detta 

håller jag med om. Om eleverna fångas upp tidigt och tidig hjälp sätts in behöver många 

elever inte komma in i den onda cirkeln. Det är betydelsefullt att arbeta med lästlust, träning 

och självkänsla i detta sammanhang. Måste eleverna få en tidig dyslexidiagnos för att få hjälp 

och stöd de behöver? Jag tror inte att det blir lättare för eleverna i svårigheter om det får en 

tidig diagnos. Utan den tidiga diagnosen tror jag kan ses som ett misslyckande hos många 

elever, då har de tidigt fått en stämpel som dyslektiker. Jag tycker att det bästa vore om dessa 

elever kan få det stöd och hjälp de behöver ändå. Men som lärare är det viktigt att se till varje 

enskild individ och dess behov och förutsättningar. Detta diskuteras vidare under 

intervjudiskussionen. Ingvar (2008) poängterar att de elever som har en trög start i sin läsning 

måste få en tidig hjälp innan de märker att klasskamraterna kan läsa, vilket kan leda till att de 

slutar tro på sin egen förmåga. Detta är viktigt att tänka på, då många elever är väl medvetna 

om hur det går för klasskamraterna.  

     I Lpo94 står att eleverna ska utifrån demokratiska grundreglar känna sig delaktiga, kunna 

påverka och ta ansvar. Detta är det enda om delaktighet jag kan hitta i Lpo94. Det står inget 

uttryckligen om inkludering och hur det ska genomföras utan endast om att elever i behov av 

stöd ska få det och att undervisningen aldrig ska utformas lika för alla.  

     Jag anser att hemmiljön för barn med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är betydelsefull. 

Hemmet måste stötta och hjälpa sina barn. Skolan och hemmet måste samarbeta och skapa en 

god kontakt för att kunna hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. Att kunna hjälpas åt för att 

hitta fungerande arbetsformer åt eleverna, träna läsning och hitta läslust är värdefullt för att 

eleverna ska känna tilltro till sin förmåga.  

     Jag vill poängtera att inkludering ska kunna ske i största möjliga mån. Som Andersson och 

Thorsson (2008) skriver har vi en skola för alla, den bästa undervisningen äger rum i 

klassrummen där det finns olikheter. Jag anser att olikheterna bör ses som en tillgång i 

klassrummet, alla kan lära sig av varandra. En skola för alla är ett högt mål att sträva mot, 

kanske går det inte att nå ända fram, men jag tycker det är viktigt att försöka nå målet 
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6.2 Intervjudiskussion 

 De lärare jag intervjuat har lagt vikt vid att inte diagnostisera eleverna med misstanke om 

dyslexi för tidigt. De poängterar att eleverna ska få den hjälp och det stöd som behövs ändå. 

Men så är inte alltid fallet. Många upplever att de behöver diagnosen dyslexi för att få de 

hjälpmedel och det stöd som kan vara nödvändigt. En av lärarna tycker att det är viktigt att 

eleverna fått diagnosen dyslexi när de sedan börjar på högstadiet, eftersom arbetssättet skiljer 

sig åt på högstadiet. Här måste eleverna få hjälp och stöd för att klara av skolan. Detta tycker 

jag är en viktigt poäng. En för tidig dyslexidiagnos tror jag, liksom de lärare jag intervjuat kan 

få många elever att tappa både självkänslan och hoppet om att lyckas. Men detta är självklart 

olika. Här tror jag liksom lärarna att det viktigaste är att se till varje enskild elev och dess 

behov. Jag tror att det är viktigt att se vad varje enskild individ skulle må bäst av. Jag tror inte 

att det finns rätt eller fel i den här frågan. I Lpo94 står det att hänsyn skall tas till elevers olika 

behov och förutsättning. Undervisningen ska inte utformas lika för alla. Skolan har ett ansvar 

för de elever som har svårt att nå målen, det står också att alla elever har rätt att få känna att 

de utvecklas och glädjen över att få övervinna svårigheter.  Detta anser jag är en av lärarens 

viktigaste uppdrag. Høien och Lundberg (1999 s. 265) menar att det är viktigt med en tidiga 

insatser för att eleverna inte ska hamna i en ond cirkel, där självkänslan och självförtroendet 

sjunker. Vidare framhåller lärarna jag intervjuat att klassläraren och specialpedagogen bör har 

en bra kommunikation, det är viktigt att de planerar undervisningen så att eleverna som 

behöver gå till specialpedagogen inte missar något viktigt eller roligt i undervisningen i 

klassrummet. Eleverna får inte känna att de är utanför gemenskapen i klassrummet och att de 

känner sig exkluderade. Detta poängterar Nilholm (2006 s. 19), eleverna måste känna att de 

tillhör en gemenskap, det är viktigt att lärarna strävar efter att skapa gemenskap i 

klassrummet. Lärarna anser också att inkluderingsnivån hänger mycket på klassläraren, det 

går att inkludera eleverna efter deras förutsättningar, och att hela skolan har ett gemensamt 

förhållningssätt till inkludering. Att eleverna förstår att alla har olika förutsättningar men 

måste få behandlas lika är viktigt för självkänslan. Vidare menar lärarna att alla elever är olika 

och att alla kan lära sig av varandra, vilket skapar en inkluderande klassrumsmiljö. Alla 

lärarna ser bara fördelar med att inkludera eleverna, men de säger att det är krävs mycket 

jobb. Vidare säger lärarna att de inte tycker att det ska spela någon roll om eleverna har fått 

diagnosen dyslexi eller inte, de måste kunna få hjälp och stöd ändå. Lärarna poängterar att de 

tycker att det är svårt att räcka till, speciellt läraren som jobbar på skolan där det inte finns 

någon specialpedagog att tillgå. Här kan det ibland kännas svårt att räcka till, känner att det 
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ibland att mer kunskap om dyslexi skulle behövas. Många av lärarna menar att en svårighet 

med inkludering är att det blir mycket jobb, och mer arbete. Detta håller jag med om, men om 

man jobbar med ett inkluderande arbetssätt så hoppas jag att det efter en tid blir självklart och 

att man hittar fungerande arbetssätt och metoder.   
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7 Avslutning 

I dagens samhälle krävs det att ha en god förmåga att läsa och skriva. Det är ingen enkel 

uppgift för skolan att lära elever läsa och skriva, men en av skolans viktigaste uppgifter. Att 

anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov och förutsättning är också en av de 

största utmaningarna i skolan. Att alla elever ska känna sig inkluderade i klassrummet är 

viktigt, inte minst för självförtroendet och självkänslan. 

     Mitt resultat visar att för att elever med läs och skrivsvårigheter inte ska komma in i den 

onda cirkeln är tidig identifiering och tidiga insatser betydelsefullt för att inte få dåligt 

självförtroende och dålig självkänsla. Vidare visar mitt resultat att läraren måste anpassa 

undervisningen efter varje enskilds elevs förutsättningar, för att eleven ska kunna tillgodogöra 

sig kunskapen. Om undervisningen i största möjliga mån är inkluderande gör att eleverna med 

dyslexi känner sig delaktiga. Lärarna jag intervjuade menade att man som lärare måste 

poängtera vikten av att alla är olika och att det är viktigt att ta tillvara på det i klassrummet. 

Alla kan lära sig något av varandra.  Är eleverna med dyslexi inkluderade i klassrummet kan 

de även få hjälp av sina klasskamrater.  I Lpo94 står det att undervisningen inte ska utformas 

lika för alla och att elever som är i behov av stöd ska få det.  Mitt resultat visar också att 

skolan måste ha ett gemensamt förhållningssätt till inkludering. Det kan inte bara hänga på 

klassläraren. Detta lyfte lärarna jag intervjuade särskilt fram. Lärarna jag intervjuade lyfte 

också fram att de tycker att eleverna borde få den hjälp och det stöd de behöver oavsett om de 

fått en diagnos eller inte. Något som kan vara intressant att forska vidare på är att utveckla 

ämnena dyslexi och inkludering ytterligare. Att följa elever med dyslexi under en längre tid, 

skulle vara intressant. Att följa elever på olika skolor, där arbetssätten skiljer sig åt, och se hur 

eleverna med dyslexi utvecklar sin läs och skrivförmåga beroende på arbetssätt.  

     Jag avslutar med ett citat som Björk & Liberg (2005 s. 159) skriver:  

”Om barn är 

oförmögna att lära sig 

bör vi anta 

att vi ännu inte 

hittat det rätta sättet att undervisa dem.” 
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