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Sammanfattning 
Studiens syfte är att studera inkludering för dyslektiker genom kvalitativa intervjuer samt 

attitydformulär. Studien är avgränsad till att undersöka tre aktörers strävan efter inkludering 

och ansvarstagande i inkluderingsprocessen – lärarens, specialpedagogens och rektorns. 

Genom att studera skillnaden mellan integrering och inkludering och de riktlinjer, så som 

skollag och läroplan, som skolan har undersöker jag utifall lärare, specialpedagoger och 

rektorer har en strävan efter inkludering av dyslektiker i undervisningen, dvs. att särskilt stöd 

skall erhållas i klassrummet och inte särskiljt. Jag utgår ifrån hypotesen att lärare är stressade 

och lider av tidsbrist i en hermeneutisk tolkning som syftar till ökad förståelse kring 

inkludering av dyslektiker. Min studie innehåller även en informationsbild kring dyslexi i 

syftet att fler lärare skall förstå vikten av anpassad undervisning och inkludering. 

Problemformulering:  

 Vilka ambitioner finns det hos lärare, specialpedagoger och rektorer att sträva efter 

inkludering av dyslektiker i ordinarie undervisning? 

 Vem ansvarar för att dyslektiker inkluderas i undervisningen? 

Centrala begrepp: 

Inkludering, dyslexi, exkludering, integrering, sociokulturell inlärning  

Nyckelord: 

Specialpedagogik, inkludering, dyslexi, en skola för alla, barn i behov av särskilt stöd 
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1. Introduktion  

1.1. Inledning 

År 1991 fick en flicka i min klass diagnosen dyslexi. Vi gick i årskurs 5 och var elva år 

gamla. Hon var den första på min skola med en sådan diagnos. Hennes föräldrar var otroligt 

engagerade och besökte oss elever i skolan både med informationsbroschyrer och tillsammans 

med en logoped som berättade för oss om vad dyslexi innebar. Varken vi i klassen eller våra 

lärare hade någon större kunskap om hur dyslexi uppstår eller hur dyslexi botas. Idag är 

diagnosen vanligare än den var år 1991. I många klassrum i Sveriges skolor är dyslexi ett av 

de vanligaste handikappen (Myrberg, 2007). Handläggningsrutinen ter sig densamma på de 

olika skolorna då det gäller att sätta diagnos på åkomman, dvs. läs- och skrivsvårigheten 

utreds, eleven får ett åtgärdsprogram, en diagnos och därefter erbjuds hjälp från 

specialpedagoger samt ytterligare stöd, som datorer, iPads och olika program till dessa. Elever 

med dyslexi får idag viss del av lektionerna som s.k. ”en-till-en-undervisning” med 

specialpedagoger t.ex. Lindamood-programmet
1
 och Embedded phonics

2
.  

Det finns en hel del som pedagoger kan göra för sina dyslektiska elever och då jag började 

studera detta för några månader sedan började jag intressera mig för forskning som talar om 

inkludering, något som var nytt för mig. Enligt Skolverkets hemsida är termen relativt ny och 

förväxlas stundtals med integrering (Emals & Nilholm, 2012). Enligt Gavin Reid, som arbetar 

som utbildningspsykolog och forskare inom pedagogik, innebär inkludering i klassrummet att 

dyslektiker bör närvara i klassrummet under samtliga lektioner för att undvika att de blir 

”avvikare” i skolan eller socialt utanför i klassen (Reid, 2013).  

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera pedagogisk inkludering. Termen innebär här att alla 

elever med funktionsnedsättning bör undervisas tillsammans med ordinarie klass under 

skolans alla lektioner och inte delas in i nivågrupp eller erhålla sär- eller specialundervisning. 

Syftet är vidare att studera huruvida lärare, specialpedagoger och rektorer strävar efter 

                                                 

1
 Lindamood-programmet bygger på att stärka fonemmedvetenhet genom sensoriska övningar. 

2
 Embedded phonics bygger på stavningshjälp genom att lyssna på olika ljud i ord.  
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pedagogisk inkludering och därmed diskutera hur samarbetet mellan inkluderingens olika 

aktörer påverkar varandra samt vem som ansvarar för inkluderingsprocessen. 

1.3. Problemformulering 

Det som jag avser att undersöka och framför allt studera närmare är: 

• Vilka ambitioner finns det hos lärare, specialpedagoger och rektorer att sträva efter 

inkludering av dyslektiker i ordinarie undervisning? 

• Vem ansvarar för att dyslektiker inkluderas i undervisningen? 

1.4. Sökmetoder 

I första hand har jag sökt på Helsingborgs Stadsbibliotek efter litteratur i ämnet, liksom i 

artiklar. Vidare har jag via Halmstad Högskolas bibliotek använt mig av tre olika databaser 

online; Summon, SwePub och ERIC. Jag har också haft nytta av Skolverkets hemsida för att 

söka efter styrdokument och grundskoleförordningen. Vidare har jag undersökt information 

via regeringens hemsida för att hitta olika publikationer, t ex skollagen. Genom att jag initialt, 

när jag påbörjade min uppsats, gick med i Dyslexiförbundet för att erhålla deras interna 

material fick jag även ytterligare tips kring information via en forskningssida - 

www.forskning.se. Från Libris har jag kunnat ta del av vetenskapliga artiklar och olika andra 

intressanta publikationer (www.libris.se).  

1.5. Avgränsningar 

För att mitt arbete inte skall bli alltför omfattande eller för brett inom den tidsram jag har till 

mitt förfogande har jag valt att begränsa mitt arbete att gälla enbart en belysning av 

dyslektiker och inte alla barn i behov av särskilt stöd, som jag från början hade tänkt. 

Inledningsvis avsåg jag även att studera dyslektikers självbild i den exkludering som kan 

uppstå då dyslektikerna lämnar de ordinarie lektionerna och i stället får specialundervisning. 

En begränsning av min studie fick även ske med tanke på att en persons självbild delvis är 

svår att mäta och delvis tar lång tid i anspråk att studera. Jag har också begränsat mitt arbete i 

studien kring inkluderingens olika aktörer, där jag från början hade önskat ha med både 

föräldrar, elever, kommun och regeringens arbete i denna pedagogiska process. Relativt 

snabbt insåg jag dock att detta arbete skulle bli alltför omfattande och gjorde därför tidigt en 

http://www.forskning.se/
http://www.libris.se/


Katja Gummesson  

800805 – 4127 

Examensarbete: Får inte jag vara med? Studie kring inkludering av dyslektiker 

Högskolan i Halmstad 2012/2013  

 

 

 

6 

 

avgränsning i denna studie till pedagoger, specialpedagoger och rektorer och deras ambitioner 

i att sträva efter inkludering.  

1.6. Dyslexi – en bakgrundsbild 

För att förstå hur inkludering av dyslektiker i skolan kan främjas bör en viss kunskap kring 

dyslexi finnas, dvs. vad det är, innebär och beror på. Av den anledningen har jag här valt att 

göra en bakgrundbild av dyslexi för att ingen skall behöva inneha någon förkunskap om 

dyslexi för att kunna ta del av denna uppsats.  

1.6.1. Vad är dyslexi? 

Ordet dyslexi betyder ”svårigheter med ord” och härstammar delvis från nylatin dys 

(svårigheter) och delvis från grekiskan le´xia (ord, uttal och tal). Det finns ungefär  

450 000 dyslektiker i Sverige idag (Lundberg, 2012). Den första publikationen där 

ordblindhet omnämns gjordes av Dr. W. Pringle Morgan år 1896. Dr. Morgan var ögonläkare 

och beskrev i publikationen A case of congenital wordblindness en pojke som, trots god 

begåvning, inte kunde lära sig att läsa och skriva. Vem som senare beskrev detta som dyslexi 

är oklart och verkar skilja sig en del beroende på vilken källa man tar del av. Fram till mitten 

av 1900-talet användes både specifika läs- och skrivsvårigheter, ordblindhet och dyslexi med 

samma hänsyftning (Zetterqvist Nelson, 2003; Christo, Davis, & Brook, 2010; Myrberg, 

2007). Den numera etablerade beteckningen dyslexi kom tidigt att användas i de nordiska 

länderna och år 1968 antogs definitionen officiellt av Världsfederationen för neurologi: 

   ”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 of 

constitutional origin” (Zetterqvist Nelson, 2003)           

I början av 1900-talet användes även begreppet dyslexi som uttryck för de läs- och 

skrivsvårigheter som kunde uppstå efter en förvärvad hjärnskada. Under 1930-talet infördes 

en distinktion mellan ”acquired dyslexia” och ”developmental dyslexia” där den senare är den 

jag avser att behandla i denna studie, dvs. dyslexi som inte beror på en hjärnskada (Myrberg, 

2007). Dyslexi har länge varit ett kontroversiellt begrepp.  
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Vissa forskare menar att dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp och andra jämför det t ex 

med bristande bollsinne. I Sverige har dyslexi erkänts som ett språkbiologiskt handikapp och 

som ett funktionshinder (Johansson & Brdarski, 2008). 

Inom dyslexiforskningen finns en ständigt pågående diskussion kring orsaken till dyslexi, 

men i Sverige diagnosticeras dyslexi ofta som en störning i avkodningen av skrivna ord som i 

sin tur orsakas av en defekt i det fonologiska systemet (Zetterqvist Nelson, 2003).
 
Idag finns 

en uppdelning av dyslexiproblematiken inom tre olika områden:  

1. Bristande fonologisk medvetenhet som innebär svårigheter i att separera närliggande 

ljud i språket (t.ex. v och f, b och d) och svårigheter att uppfatta rim samt att bygga 

nya ord genom att byta ut stavelser (t.ex. rim, ram och rum). 

2. Bristande fonologiskt arbetsminne som innebär svårigheter i att komma ihåg det man 

just har läst, dvs. att början av en mening glöms bort innan läsaren har kommit till 

punkt. 

3. Bristande fonologisk ordmedvetenhet som innebär att det tar lång tid för läsaren att 

hitta det lästa ordet och ordets betydelse i sitt inre ordförråd.  

Dessa tre olika områden kan försiggå antingen kombinerat eller uppstå enskilt och även i 

varierande grad. Det förstnämnda området är vanligast och kombinationen av alla tre 

områdena utgör enbart en tiondel av alla dyslektikers problematik (Johansson & Brdarski, 

2008). 

Genom dyslexiforskning har det även kunnat fastställas att dyslexi till stor del äger en 

ärftlighet även om det inte existerar en specifik gen som orsakar dyslexi utan snarare flera 

olika gener (Christo, Davis, & Brook, 2010). Genom en studie vid namn Colorado Twin Study 

har den biologiska faktorn undersökts genom studier på tvillingar med dyslexi. Genom dessa 

undersökningar framkom likartade gener med problematik i båda fall. Genom biologisk 

forskning framkom att upp till 65 % av alla dyslektiker har en förälder som antingen bär på 

dessa gener eller har dyslexi själv. Ytterligare studier har visat att de gener som är inblandade 

i dyslexiproblematiken återfinns i kromosomerna 1, 2, 3, 6, 15 och 18, varav 6 och 15 framför 

allt är de gener som har med läsningsförmågan att göra (Christo, Davis, & Brook, 2010). 
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Forskare har även genomfört neurobiologiska studier i syftet att undersöka vilka delar av 

hjärnan som kan associeras med läsning och/eller dess problem med läsningen som form. Vid 

dessa undersökningar framkom att det finns skillnader i hjärnaktivitet hos en ”god läsare” 

jämfört med när en dyslektiker läser. När en ”god läsare” läser igenom en text så är enbart en 

mindre del av hjärnan aktiverad i jämförelse med då en dyslektiker läser, som måste anstränga 

sig mer för att kunna avkoda en text.  Ett resultat som stundtals har kritiserats då argumentet 

har varit att dyslektiker är i behov av en större ansträngning för att avkoda texter (Christo, 

Davis, & Brook, 2010).  

Det som också har framkommit genom den neurobiologiska forskningen är att dyslektiker 

överanstränger vänstra hjärnhalvans lägre frontala del (Broca’s area) och höger hjärnhalvans 

frontala del (associeras med visuellt minne). Även andra områden i vänster hjärnhalva som 

området Wernicke (associeras med fonologiska processer) aktiveras mer hos dyslektiker 

medan bakre delen av hjärnan aktiveras mer hos ”goda läsare” (Myrberg, 2007; Christo, 

Davis, & Brook, 2010).  

 

1.6.2. Varför diagnos? 

Det finns många sätt att fastställa en diagnos och detta görs av läkare, psykologer, 

speciallärare och logopeder. I slutänden är diagnosen dyslexi baserad på testresultat där 

barnets stavning, sätt att skriva, läshastighet, läsförståelse och lässtrategier har testats i olika 

Figur 1 - Hjärna 
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former. Därefter har normalitet och avvikelser undersökts i förhållande till olika kriterier för 

vad som tolkas som normalt rent statistiskt (Christo, Davis, & Brook, 2010). 

Det finns flera skäl till varför en diagnos bör fastställas inom den vetenskapliga forskningen. 

Enligt Karin Taube, som har studerat självbild hos barn med bristande läs- och skrivförmåga, 

finns det ett samband mellan svagt självförtroende och brister i läsförmågan. Självbilden kan 

påverkas genom att barnet antingen har höga förväntningar på sin läsförmåga som sedan 

brister, och barnets självkänsla sjunker, eller att barnet har en svag självbild från början och 

presterar sämre i skolan på grund av detta.  

Barbara Riddick, en psykolog som studerat själva diagnostiseringsprocessen vid misstänkt 

dyslexi, menar att diagnosen dyslexi är viktig för barnen för att förklara brister eller 

misslyckanden i skolan. Det är en diagnos som kan stärka ett barns självkänsla i skolan 

(Zetterqvist Nelson, 2003).  

I Skollagen (4 kap, § 1) är det lagstiftat att ”elever i behov av särskilt stöd” ska få den hjälp de 

behöver och ytterst är det rektorns ansvar att detta efterföljs. Myrberg menar att grunden för 

diagnostik, gällande dyslexi, är att skolan och föräldrar får ett underlag för möjligheten att 

sätta in pedagogiska åtgärder (Myrberg, 2007).  

En diagnos är av naturliga skäl inte odelat positiv för en dyslektiker då det även konstaterar 

att elevens inlärningsförmåga särskiljer sig från övriga elevers och att detta i sin tur kan 

upplevas känsligt för vissa elever. Det är av högsta vikt att specialpedagoger förklarar 

dyslexidiagnosens innebörd för dessa elever i avsikt att undgå kategoriseringar av sig själva 

som avvikande.  Den sociala samhörigheten med andra är viktig och av den anledningen är 

det betydelsefullt att diagnosen inte undanröjer känslan av tillhörighet och inkludering i det 

sociala samspelet. Om barnet, genom sin diagnos, upplever avvikelse kan detta få 

konsekvenser i form av skolkning, negativ självbild och dåligt självförtroende. Av den 

anledningen är det viktigt att betona att pedagogernas arbete med att inkludera elever med 

dyslexi är av stor vikt för att känslan av avvikelse ska kunna undgås (Zetterqvist Nelson, 

2003).  
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1.7. Inkludering och dess ursprung 

1.7.1. Salamancadeklarationen 1994 (UNESCO)  

År 1994 antog UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) en ny 

deklaration som handlar om hur skolan ska bemöta barn i behov av särskilt stöd. I 

Salamancadeklarationen finns det en grundidé om att sträva mot att ordinarie skolor skall ha 

en inkluderande inriktning för att bekämpa och motverka diskriminerande attityder, bygga 

upp ett inkluderande samhälle samt åstadkomma skolundervisning för alla. Vidare menas i 

denna att inkluderingsprocessen skulle innebära att merparten elever skulle erhålla en 

funktionsduglig utbildning och att skolan och hela utbildningssystemet skulle 

kostnadseffektiviseras. I Salamancadeklarationen finns också tips om tillvägagångssätt och 

syftet med en ”skola för alla” eller en inkluderande skola (Emals & Nilholm, 2012): 

”Den grundläggande principen för den inkluderande skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall 

undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De inkluderande 

skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika 

inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning…” 

”Inkluderande skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd 

och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser eller 

avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning…” (Salamancadeklationen) 

Intressant i detta sammanhang är att den engelska versionen av Salamancadeklarationen 

använder orden inclusion och inclusive, men i den allra första översättningen till svenska 

byttes orden ut till integrering och integrerande (UNESCO, 2001). Därför anser jag att det är 

viktigt att redogöra för vilket begrepp jag avser att använda i denna studie innan jag vidare 

studerar inkludering. 

1.7.2. Dakars utbildningskonferens 2000 (UNESCO) 

År 2000 hölls en konferens i Dakar, Senegal, då det konstaterades att Salamancadeklarationen 

inte nått alla länder och att det fanns grupper i världen som fortfarande ”stod utanför” en 

fungerande utbildningsform. Konferensens huvudsyfte blev att diskutera hur undervisning 

skall bedrivas för ”alla barn”, dvs. att alla elever skulle inkluderas oavsett handikapp eller 

problematik. (UNESCO, 2001). 
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2. Teori 

2.1. Inkludering och integrering – är det samma sak?  

I den första översättningen av Salamancadeklarationen valde man att utesluta ordet 

inkludering och istället använda ordet integrering, vilket ledde till en diskussion kring dessa 

båda begrepp. I en vetenskaplig rapport kring inkludering försöker Claes Nilholm (professor i 

pedagogik) reda ut skillnaden mellan begreppen på följande sätt (Nilholm, 2006):  

1. Integrering innebär att eleven skall passa in i helheten och därmed anpassas inte 

undervisningen särskilt till elevens behov.  

2. Inkludering innebär att helheten skall anpassas efter eleven. Barn har rätt till att vara 

olika och anpassad undervisning utifrån elevens behov skall finnas.  

I mitten av 1800-talet växte en segregering fram inom skolväsendet genom att en rad olika 

särlösningar infördes för elever som inte ”passade in” i den vanliga skolan, t.ex. specialskolor, 

särskolor, kliniker, specialklasser och till och med avstängningar. I slutet av 1960-talet fördes 

hård kritik mot den särskiljande och segregerade skolan och en allmän skoldebatt startades om 

”en skola för alla” med visionen att skolan skulle vara en plats öppen för alla elever där ingen 

avvisades och där ingen pekades ut. I mitten av 1970-talet gjordes Utredningen av skolans 

inre arbete (SIA) och genom denna ändrades den långa traditionen av differentierad 

undervisning, dvs. att olika skolor med nivågrupperingar och specialskolor skulle upphöra och 

”en skola för alla” skulle skapas (Tössebro, 2004).  

I Lgr 80 framhölls att detta nu skulle vara skolans arbetsmetod och denna skulle anpassas till 

den enskilde elevens förutsättningar och inte tvärtom. Det var också nu som skolan började 

sträva efter total integrering av alla elever och konstaterade att undervisningen aldrig kunde 

göras lika för alla elever (Hammarberg, 1998). I uttrycket ”en skola för alla” var också 

avsikten att alla elever skulle gå i vanlig klass och att metoder och undervisning snarare skulle 

anpassas efter individen. Ur visionen om ”en skola för alla” har sedermera ”en inkluderande 

skola” vuxit fram. De första som nämner inkludering (som omnämns på originalspråk) är 

Salamancadeklarationen från år 1994. I denna omnämns även en ny policyinriktning vad 

gäller barn i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2006).  
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Sammanfattningsvis innebär integrering att elever i behov av särskilt stöd går i vanlig skola 

men får komplettering av stödtimmar av specialpedagoger eller är med i någon form av 

stödgrupp en viss del av ordinarie undervisningstid. Vidare innebär inkludering i stället att 

den sociala samvaron bör ha hög prioritet och att de vanliga klassrumspedagogerna bör ha 

”specialpedagogiska kunskaper och färdigheter” för att kunna undervisa alla elever under all 

ordinarie undervisningstid. 

I denna uppsats kommer jag att behandla inkludering enligt Nilholms definition av begreppet 

(se ovan punkt 2) samt applicera tanken om att inkludering sker i klassrumssituationen - inte 

utanför dessa. Inkludering beskådas av mig som en social och mänsklig rättighet där inga 

elever ska behöva särskiljas ur klassrummet.  

2.2. Inkludering 

2.2.1. Begreppet inkludering 

Inkludering innebär att alla barn skall inkluderas under ett tak och skapa en ordinarie skola för 

alla elever oavsett deras behov av särskilt stöd (Skidmore, 2004). Inkludering är något som 

idag diskuteras för alla barn med olika handikapp och inte enbart dyslexi. Grunden till att 

bedriva en inkluderande undervisning är delvis att undvika diskriminering och segregering 

och delvis för att varje barn skall kunna erbjudas en bred, balanserad och relevant 

undervisning (Emals & Nilholm, 2012).  

Inkludering innebär att alla elevers olika behov bör kunna tillfredställas i en vanlig skola. 

Denna strävan innebär en hel del utmaningar för lärare och specialpedagoger och behöver tid 

för att kunna utvecklas. Inkluderingsprocessen förutsätter att undervisande lärare är medvetna 

om vad dyslexi innebär och hur de kan hantera dyslexi i klassrumssituationen. Genom 

specialpedagogers hjälp samt med hjälp av den egna erfarenheten spelar klassläraren den 

viktigaste rollen i inkluderingsprocessen. I dagens skolor finns det en stor press på alla lärare 

genom konstant formativ bedömning, skrivande av PP:s (pedagogiska planeringar), nya 

betygssystem, ny läroplan och ständig dokumentation.  
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Många lärare är stressade och tidspressade och av den anledningen blir specialpedagogens roll 

i inkluderingsprocessen av mycket stor betydelse. Deras roll blir att hjälpa klassläraren med 

specialiserad kunskap och förslag på tillvägagångssätt för att möta dyslektikernas behov i 

vanliga klassrumssituationer (Reid, 2013).   

Till skillnad från integrering syftar inkluderingsbegreppet till att bekräfta barns olikheter som 

en tillgång och alla ”särlösningar” ska undvikas. Vidare innebär inkludering att alla elever har 

rätt till närvaro i klassrummet utan undantag i avsikten att skapa en social rättvisa i skolan 

(Nilholm, 2006).  

Enligt rapporten ”Visions of Inclusion” bör inkluderingsprocessen följa sex olika principer 

(Bennett, Niswander, & DeLuca, 1996):  

1. Alla elever skall gå i vanlig skola, 

2. Fördelningen av elever i behov av särskilt stöd bör vara proportionerlig till 

befolkningen i det stora hela (inte mer än 15 %),  

3. Ingen elev skall exkluderas på grund av handikapp eller särskilda behov,   

4. Man placeras i klass efter ålder och aldrig i specialklass,  

5. All undervisning eller metod sker inom ramen av klassrummet, och 

6. Specialundervisning och specialstöd erbjuds i ordinarie klass eller annan integrerad 

skolmiljö.  

Specialpedagogernas roll i inkluderingsprocessen tycks skilja mellan olika forskare och 

experter. Vissa menar att specialpedagogik helt bör avvecklas och att vanliga pedagoger 

istället bör vidareutbildas för att kunna skapa en anpassad undervisning till samtliga elever. 

Andra menar att det är specialpedagogerna som är nyckeln till en välfungerande inkludering.  

I rapporten ”Sortering och diskriminering eller inkludering” skrivs det följande kring 

specialpedagogik (Karlsudd, 2011, s. 4):  

”Att låta ett antal experter arbeta i särskilda miljöer med elever som definieras som avvikare (…) leder lätt till 

att andra pedagoger fråntas ansvaret för denna åtskilda grupp. Inte sällan bygger därefter dessa experter, om 

än omedvetet, en distans till övriga lärare. Ska skolan verka för inkludering är denna utveckling inte särskilt 

lämplig. Ett delat ansvar kunde troligen förhindra den exkludering som ett expertskap kan leda till” 
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Genom att elever särskiljs och får undervisning i differentierade grupper, t.ex. indelade 

grupper efter exempelvis grad av kunskap eller andra undervisningsgrupper, bryter detta mot 

Skolverkets rekommendationer. Skolverket menar att särskilda undervisningsgrupper måste 

vara tillfälliga (Karlsudd, 2011).  

2.2.2. Skollagen och Dyslexiförbundet 

I skollagen (2010:800), under rubriken ”Särskild undervisningsgrupp eller enskild 

undervisning” står det klart och tydligt att eleven bör vara inkluderad i ordinarie 

klassrumssituation om inte särskilda skäl finns att denna inte skall vara det: 

”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

eller sameskolan innebära att särkilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild 

undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.” (kap. 1: 11§, skollagen 2010:800) 

Vidare står det i skollagen att: 

”Det särskilda stödet skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller 

annan författning.” (kap. 1: 7§, skollagen 2010:800) 

Detta innebär att pedagoger i skolan, oavsett beskriven som specialpedagog eller 

klassrumspedagog, bör sträva efter att inkludera dyslektiker i ordinarie undervisning då det 

finns en gällande lag som beskriver detta. Även om skollagen uttrycker en strävan efter en 

inkludering i ordinarie klassrum rekommenderar ändå Dyslexiförbundet enskild undervisning 

till elever då detta, enligt forskare, ger det mest effektiva resultatet: 

”En-till-en undervisning är ett annat exempel på ett strukturerat arbetssätt som flera forskare framhåller som en 

effektiv insats för elever som har problem med sin läsinlärning” (Myrberg, 2007, s. 86) 

Dyslexiförbundet har kraftigt kritiserat den svenska lärarutbildningens utformning, och 

därmed även den svenska utbildningspolitiken. De menar att dyslexiproblematiken inte har 

uppmärksammats nog. I kritiken framförs argument kring att barn med dyslexi inte 

uppmärksammas som barn med funktionsnedsättning genom utbildningspolitikens strävan att 

undvika att barn särskiljs från ordinarie klassrum. Detta i sin tur leder till en 

utbildningspolitisk fråga om den pedagogiska individualiseringen skall ske inom den 

ordinarie undervisningens ram för att undvika att eleven upplever sig som avvikare 

(Zetterqvist Nelson, 2003).   
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2.2.3. Lpo94 

På sidan 15 i den gamla läroplanen under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det att 

undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov samt att skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter. Den gamla 

läroplanen strävar efter det som kallas för anpassad undervisning, som i praktiken innebär att 

såväl svaga elever som starka elever skall få undervisning som är anpassad till deras nivå 

(Imsen, 2000).  

2.2.4. Lgr11 

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) står det också, liksom i den gamla läroplanen (Lpo94) 

under rubriken ”En likvärdig utbildning” (s.8) att undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Vidare står det att en likvärdig utbildning inte innebär att 

undervisningen utformas på samma sätt överallt och att resurserna på skolan ej skall fördelas 

lika (Skolverket, 2011).  

Det står också i Lgr11 att hänsyn skall tas till olika elevers förutsättningar och behov samt:  

”Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 

(Skolverket, 2011, s. 8) 

Här skriver Skolverket mycket konkret att den som utformar undervisningen för eleverna kan 

aldrig göra undervisningen lika för alla. Detta är för mig en alternativ metod att uttrycka att 

lärarna måste utföra anpassad undervisning för att alla elever ska kunna nå målen. 

”Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp som 

de behöver.” (Skolverket, 2011, s. 18) 

Undervisningen skall utformas så att eleverna får det stöd och hjälp de behöver och hos 

elevhälsan ska de också få det stöd och den hjälp de behöver. Läraren är alltså den person som 

ger stöd i undervisningen. Vidare anser jag också att följande citat är viktiga: 

”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning, såväl i helklass som enskilt.”         

 (Skolverket, 2011, s. 13) 

”Alla som arbetar inom skolan skall uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd”      

(Skolverket, 2011, s. 14) 
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Yttersta ansvar för att eleverna får det stöd och hjälp som de behöver har rektorn, enligt 

läroplanen (Lgr11). Det är rektorns ansvar att se till att ovan efterföljs samt att 

resursfördelning och stödåtgärder anpassas utifrån den värdering som läraren gör. 

2.2.5. Specialundervisning 

Skolverket strävar alltså efter det som kallas för anpassad undervisning. Specialundervisning 

bygger också på anpassad undervisning. Det som skiljer specialundervisning från vanlig 

undervisning i klassrummen är att eleverna som erhåller specialundervisning har ett eller flera 

funktionshinder som resulterar i att inlärningsprocessen är mer problematisk. I dagens skola är 

specialpedagoger integrerade i den vanliga skolan och utgör en stor del i arbetet för en skola 

för alla.  

2.3. Sociokulturella inkluderingsteorier 

2.3.1. Vygotskij och inlärning som en social process 

Lev Vygotskij (1896-1934) var rysk doktor i psykologi i Moskva, men hade även studerat 

historia, litteratur, filosofi och tagit juristexamen. Han intresserade sig under 1920-talet för att 

etablera en psykologi på marxistiskt underlag och ville sammanfoga den marxistiska filosofin 

om människans utveckling och socialisering till en samhällsindivid.  

Vygotskij hade tre centrala punkter i sin teori (Imsen, 2000): 

1. Människans levnadsvillkor påverkar hennes sätt att tänka, 

2. Bruket av redskap kan hjälpa människan att påverka sina levnadsvillkor,  

3. Människor kan nå längre om vi håller ihop, förenar våra krafter och samarbetar (kollektiva 

processer).  

Vygotskij menade i sin teori att all utveckling och tänkande har sin begynnelsepunkt i social 

aktivitet. Det sociala samspelet är det primära, inte det individuella (som den tidigare 

teoretikern Piaget hade menat). Det sociala samspelet skapas med språket som främsta 

redskap. Vygotskij menade vidare att genom att socialt samspela lär sig människor att 

utvecklas individuellt och inte tvärtom som tidigare teorier avsett. 

Enligt Vygotskijs teori bör det utredas vad ett barn/en elev klarar av med hjälp och stöd och 

vad barnet klarar av på egen hand. Skillnaden mellan olika utvecklingslägen kallas den 
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proximala utvecklingszonen. Genom att finna denna proximala utvecklingszon finns det också 

förutsättningar att låta undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar, dvs. 

att pedagogiskt inkludera (Imsen, 2000).  

2.3.2. Sociokulturell inlärning 

Rogoff (2001) menar att skolan idag är förlegad och föråldrad då dess form och struktur har 

åtföljt den industriella tidens struktur alltsedan början av 1900-t. Eftersom samhällsbilden 

utanför skolan har förändrats menar Rogoff att skolan borde följa dess exempel. Hon 

förespråkar ett stort engagemang av föräldrar och lärare i ett nära samarbete i något som hon 

kallar för ”a community of learners” (Rogoff, Turkanis, & Bertlett, 2001 , s. 7). Detta 

”inlärningssamhälle” är en plats där både föräldrar och barn involveras i inlärningsaktiviteter 

med variation samt ansvar för att barnet får kunskap. Genom att alla barn inkluderas i dessa 

inlärningssamhällen får de även ta ansvar för att deras grupp i samhället utvecklas och att de 

inhämtar ny kunskap. Här lämnas alltså den klassiska klassrumssituationen och den 

lärarkontrollerade skolsituationen till ett, i större utsträckning, laborativt inlärningssystem. 

Barnet känner sig alltså delaktig och inkluderad och ökar sina resultat genom en känsla av 

delaktighet. 

Vidare menar Lave & Wenger (2011) att en persons attityd gentemot inlärning grundar sig i 

känslan av att vara en accepterad medlem i sociokulturell kontext, både i skolvärlden och i 

”inlärningssamhällena”. De menar att den kognitiva processen inte startar före den sociala och 

därför är detta viktigt för inlärningsprocessen. En person behöver alltså känna en social 

delaktighet i samhället för att bli mottaglig för inlärning (Lave & Wenger, 2011).  

Både Rogoff och Lave & Wenger menar att inlärningspotentialen blir som störst genom social 

interaktion, vilket också är grundtanken med full pedagogisk inkludering (Reid, 2013). 

Genom att delta i samma sociala strukturer som andra barn öppnas en känsla av tillhörighet 

och därmed öppnas också en kognitiv process och en inlärningsförmåga. Den sociala 

interaktionen är alltså av hög vikt för elevens lärande och inte förrän barnet helt inkluderas så 

öppnar sig barnets inlärningsförmåga. Barnet skapar alltså bäst resultat fullt inkluderad. 
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3. Metod 

3.1. Ontologisk hållning och kunskapsteoretisk ansats  

Som forskare har jag vissa föreställningar om olika företeelsers och tillvarons grundkaraktär. 

Dessa föreställningar utgör ramen för vilka kunskaper jag skapar och vilka kunskaper som jag 

kommer framhålla som meningsfull. Ontologi betyder ”läran om varandet” och det som 

uppfattas som verkligt (Åsberg, 2001, s. 3). Hos forskare finns det något som kallas för a-

priori som innebär de föreställningar som finns före något har undersökts empiriskt, dvs. 

prövats mot erfarenhet. Att ta ställning till sin ontologiska utgångspunkt/hållning är 

meningsfullt och nödvändigt för att ta reda på sin egen antagna a-priori, då olika forskare har 

olika ontologiska utgångspunkter, med andra ord olika verklighetsuppfattningar. Vidare 

förklarat, är min ontologiska utgångspunkt min egen verklighetsuppfattning och om jag inte 

testar denna utgångspunkt empiriskt är den a-priori.  

Min a-priori är att alla dyslektiker har en känsla av vara stämplade i skolan och genom att de 

stundtals segregeras från ordinarie klassrumsundervisning, dvs. exkluderas, presterar de sämre 

än de skulle ha gjort vid en inkludering. Min a-priori är vidare att det bör vara ekonomiskt 

vinnbart att fortbilda klassrumspedagoger i hur inkludering av dyslektiker i klassrummet kan 

möjliggöras då specialpedagogen kan ägna sin tid till andra elever som har svårare att 

inkluderas. Min avslutande a-priori är att alla lärare och specialpedagoger inte vill inkludera 

dyslektiker i den ordinarie undervisningen då detta i sin tur innebär ett merjobb i en redan 

stressfylld skolsituation. Dessa tre a-priori har jag medvetandegjort och, enligt Rodney 

Åsberg, är detta viktigt samt vilka ontologiska ställningstagande som föreligger (Åsberg, 

2001, s. 5). 

Som ontologisk utgångspunkt har jag existensfilosofin som menar att ”allt som verkligen 

existerar är unikt och individuellt och det därför är omöjligt att fånga sanningar om 

verkligheten i generella utsagor” (Åsberg, 2001, s. 25). Enligt existensfilosofin uttrycks en 

historisk och kulturellt betingad tolkning av verkligheten/världen som helhet och utan denna 

kan vi inte existera. Inom den existentiella ontologiska utgångspunkten är tematisering av 

själva ”varat” i ontologin och att skapa en slags ”varaförståelse” i fokus.   
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Epistemologi är kunskapsteori. Ontologins och epistemologins frågor hänger ofta ihop med 

varandra och därför finns det oftast ingen tydlig gräns mellan dessa två begrepp. 

Epistemologins (eller kunskapsteorins) viktigaste fråga är vilken slags kunskap jag 

producerar. För att kunna besvara den frågan bör jag reflektera över både ontologiska 

utgångspunkter, a-priori samt metodologi, dvs. mitt tillvägagångssätt när jag samlar in data 

och genomför empiriska undersökningar.  

Jag kommer att använda mig utav hermeneutik som kunskapsteoretisk ansats i denna uppsats. 

Hermeneutiken grundar sig på att tolka och förstå en verklighet. Hermeneutiken är också ett 

sätt att förstå verkligheten genom inlevelse och förståelse för andra människor. Genom att 

förstå andra människor förstår människan även sig själv (Åsberg, 2001).  

Den främsta kunskapsformen inom hermeneutik innebär tolkning och att tyda tecken. Jag 

skall i min kunskapsökning tolka olika attityder och ställningstaganden för att kunna besvara 

min problemformulering, få ökad förståelse för den verklighet jag studerar.  

Richard Palmer har skapat en utvecklingsspiral inom hermeneutiken som täcker in sex olika 

faser (Ödman, 2005), varav tolkningssystem är en av dessa faser. Via tolkning skall jag 

försöka att förklara den data som jag samlar in till en förståelig verklighet för mig och för 

andra. Jag kommer, enligt hermeneutiskt tillvägagångssätt, att försöka finna en helhetsbild av 

de delar jag studerar för att få en helhet, dvs. holistisk bild, av mitt forskningsproblem. Jag 

kommer att använda min förförståelse (som undervisande lärare med dyslektiska elever) som 

ett verktyg i tolkningen. Genom förklarande tolkning skall jag försöka att göra en utsaga 

tydlig och klar i mitt syfte, dvs. för att studera och försöka besvara mina frågor i min 

problemformulering. 

Den största anledningen till att jag har valt hermeneutiken som kunskapsteoretisk ansats är för 

att jag syftar till att förstå hur pedagoger, specialpedagoger och rektorer arbetar med 

inkludering och om inkludering eftersträvas utifrån deras inställning och attityd. Genom att, i 

hermeneutisk anda, studera sammanhangen mellan rektorer, specialpedagoger och lärare skall 

jag kunna svara på min problemformulering.  
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”En teori blir aldrig fullständig” (Holme & Solvang, 1997, s. 51) då man alltid kan fortsätta 

att undersöka och ifrågasätta olika teorier. Genom empiriska studier kan dock den som 

studerar en teori stärka tillit och trovärdigheten till sin teori. Ursprungstanken med en teori är 

att på bästa sätt kunna reflektera en verklighetsbild av världen. Den verklighetsbild som jag 

kommer att presentera kommer ha utgångspunkt i helhet, del och förförståelse. Min helhet 

kommer att ändras längs studiens gång genom att min ”förståelsehorisont”, dvs. gränsen 

mellan det som innefattas av förståelse och det som inte gör det (Patel & Davidson, 2003), 

flyttas och i avslutet kommer jag att presentera min tolkning och min verklighetsbild av det 

studerade. Texter, tolkningar, förförståelse, förståelse, textproduktion, nya tolkningar och ny 

förståelse är alla delar i den hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson, 2003) och genom 

denna kommer jag kunna besvara min problemformulering. 

3.1.1. Deduktion och teoretisk hypotes 

Inom det vetenskapliga området återfinns tre olika begrepp som hjälper forskaren att relatera 

empiri och teori, dvs. tre sätt att dra slutsats på: deduktion, induktion och abduktion. 

Begreppet deduktion innebär att forskaren drar en logisk slutsats som kan betraktas som giltig 

om den är logiskt sammanhängande, men denna slutsats behöver inte vara definitivt sann eller 

alltid överensstämma med verkligheten som helhet. Det innebär i sin tur att jag, i denna 

studie, kan studera en skolas verklighet, men denna kanske inte överensstämmer med alla 

skolor i Sverige eller i världen (Patel & Davidson, 2003).  

I denna deduktiva metod ställer jag en hypotes om att alla lärare idag är stressade och lider av 

tidsbrist i skolan, vilket medför att elever med dyslexi blir inkluderade enbart där tiden finns 

för att utforma anpassad undervisning. Jag utgår alltså ifrån att lärare inte inkluderar alla 

dyslektiker för att de inte hinner planera anpassad undervisning.  

3.2. Metodval 

Genom att jag har valt att använda mig av hermeneutik, tolkningslära, som kunskapsteoretisk 

ansats har jag valt att göra kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang, 1997) som metod för 

datainsamling. Detta i syftet att informanterna kommer ges utrymme att svara med egna ord, 

och inte nödvändigtvis för att få ”sanna” svar. Jag kommer också kunna använda mig av den 

hermeneutiska spiralen i mina intervjuer då jag kommer kunna pendla mellan både min egen 

synvinkel och den intervjuades synvinkel för att skapa en helhet.  
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Jag har tidigare genomfört intervjuer inom utbildningsvetenskap och anser mig själv vara väl 

medveten om mina egna gester, mimik och hur dessa kan hämma den intervjuade personen 

och, liksom Patel & Davidson beskriver, finns det en risk att intervjuer även blir färgade av 

kön, social bakgrund och ålder och därför blir det viktigt för mig att i mina intervjuer försöka 

finna ett brett spektrum på representanter vad gäller ovanstående (Patel & Davidson, 2003).  

Jag kommer även att använda mig utav attitydformulär i Likert-modell, dvs. påståenden med 

5 olika nivåer (attityder) som den svarande kan kryssa i. Detta för att undersöka pedagogers 

inställning dels till inkludering och även deras strävan eller icke-strävan efter inkludering.  

3.3. Reliabilitet  

Reliabilitet, eller rimlighet, innebär att de mätningar som görs blir korrekt gjorda. Liksom 

tidigare nämnt är urvalet viktigt för reliabiliteten. Resultatet skall gå att testas genom flera 

olika metoder och därigenom komma fram till ett resultat med hög reliabilitet och utan 

slumpfaktorer. Enligt Patel & Davidson har attitydformulär relativt hög tillförlitlighet då varje 

individ här får sin poäng genom en skala som denna själv kryssar i. Vilket gör att det resultat 

som jag får via mina attitydformulär bör visa på ett resultat med relativt hög tillförlitlighet. 

När det sedan gäller mina intervjuer har jag valt att spela in dessa med en filmkamera för att 

själv kunna agera observatör till min intervjuperson samt mig själv som intervjuare. Detta gör 

att jag kommer kunna titta igenom inspelningarna för att söka homogenitet i det jag ser. 

Genom det hittar jag en interbedömarreliabilitet, vilket innebär att mina registreringar av svar 

och mina observationer tillsammans skall överensstämma för att få fram en större 

tillförlitlighet. Genom att granska filmerna kan jag även observera kroppsspråk, mimik och 

intervjuteknik för att lägga in detta i min registrerande (Patel & Davidson). 

3.4. Validitet  

Validitet, eller trovärdighet, handlar om att det som har undersökts verkligen var det som 

fanns i avsikt att undersökas och ingenting annat. Innehållsvaliditeten kan stärkas genom att 

verkligen vara säker på det som undersökts. Vidare bör också en god teoretisk inblick finnas 

över det område som undersöks för att säkerställa innehållsvaliditeten.  
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Genom att låta någon som är väl insatt i problemområdet få granska instrumentet, i detta fall 

intervjuerna och attitydformulären. Även Halmstad Högskola kommer att granska frågorna i 

förväg för att säkerställa validiteten i mina mätningsinstrument (Patel & Davidson; Thurén).  

3.5. Urval 

Ett urval bör göras så brett som möjligt för att reliabiliteten, dvs. rimligheten eller 

tillförlitligheten, skall bli högre. Enligt Thurén skall ett representativt urval av personer 

användas för att tillfälligheter skall påverka resultatet (Thurén, T., 2002, s.22). Jag har därför 

valt att intervjua dels en rektor för en högstadieskola och dels med en rektor för en 

mellanstadieskola. Jag har valt att göra intervjuer med två specialpedagoger. Jag har också 

gjort ett urval till attitydformulären och bett alla låg-, mellan- och högstadielärare på en skola 

svara på dessa. Jag har valt alla stadier då jag tror att det kommer bli ett stort bortfall då 

utrymmet i tid att besvara mitt formulär knappt finns under skoltid.  

3.6. Intervjuer 

I min studie ämnar jag att försöka förstå olika pedagogers och rektorers sätt att resonera kring 

begreppet ”inkludering” och genom att försöka urskilja och särskilja varierade 

handlingsmönster och därmed ta reda på inställning till detta begrepp.  

Därigenom önskar jag också se mina intervjuer kvalitativa för att tillhandahålla så mycket och 

så brett material som möjligt för att sedan analysera detta. Jag eftersöker inte ren statistik utan 

inställningar, förståelse och tankar (Trost J. , 1997). 

3.6.1. Standardisering och strukturering 

Inom intervjuteknik talas det kring olika intervjuformer. Beroende på hur den som intervjuar 

ställer frågor till den intervjuade används antingen hög grad eller låg grad av standardisering. 

Inom den kvalitativa intervjutekniken används oftast en låg grad av standardisering, dvs. att 

frågorna tas i den ordning som passar, följdfrågorna formuleras beroende på de svar som den 

intervjuade ger och den som intervjuar formulerar sig oftast efter den intervjuades språkbruk. 

Detta resulterar i att variationsmöjligheterna blir större än vid hög standardisering som utgör 

motsatsen till ovan intervjuteknik (Trost J. , 1997). 
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Inom kvalitativa intervjuer används även en låg grad av strukturering, dvs. att det inte finns 

några ”fasta” svarsalternativ och frågorna är mer öppna än vid hög strukturering. Till skillnad 

från den strukturerade frågan önskar frågekonstruktören inga fasta svar utan den tillfrågade 

ges större möjlighet att svara mer ”öppet” på frågor. Däremot kan en kvalitativ studie vara 

strukturerad i den grad att den håller sig till ett ämne och inte flera olika (Trost J. , 1997). 

3.6.2. Kvales sju intervjustadier 

Steinar Kvale delar in kvalitativa intervjuer i sju olika intervjustadier och menar att intervjuer 

bör bejakas som en process. Jag har valt att följa dessa sju olika stadier i mina kvalitativa 

intervjuer. De sju stegen är:  

1. Tematisering, dvs. formulering av syftet med studien. 

2. Design, dvs. planering av detaljerna för studien och skapandet av en intervjuguide. 

3. Intervjuande, dvs. dels genomförandet av intervjuerna och dels uppmärksammandet av 

både svar och relationen mellan mig och den som intervjuas.  

4. Överför till bearbetningsbar form, dvs. att materialet bör finnas tillgängligt för att 

även i efterhand kunna bearbeta och analysera det.  

5. Bearbeta och analysera, dvs. att med hjälp av det teoretiska perspektivet kan nu 

intervjuaren börja granska materialet.  

6. Resultat. Här bör intervjuaren även kritiskt granska sitt resultat med validitet och 

reliabilitet som byggstenar.  

7. Rapportering, som skrivs här med vetenskapliga kriterier (Trost J. , 1997). 

3.7. Etiska överväganden 
”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven” (Trost, J., 1997, s.92) 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom forskningsetiken 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det första är informationskravet, dvs. att jag informerar de som 

blir berörda av min forskning om syftet med min uppgift, deras roll i min uppgift och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. De informeras om att deras deltagande är frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Alla som medverkat i mina intervjuer har 

själva velat medverka i min studie.  
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Jag berättar i förhand syftet med intervjun och studien, varför jag vill intervjua och att 

intervjuerna förblir helt anonyma. Jag är också väldigt tydlig med att de givetvis får granska 

sin filminspelning eller ljudupptagning i efterhand om de önskar. Jag berättar också för alla 

som blir intervjuade att det är inget svarstvång på frågorna och att intervjun kan avbrytas när 

än den intervjuade önskar detta. 

Det andra forskningsetiska kravet är samtyckeskravet, dvs. att jag skall ha alla 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares samtycke och då alla intervjuade är myndiga 

har jag ej behövt samtycke från vårdnadshavare. Sedan är det även av vikt att skolledning 

godkänner att jag intervjuar deras personal. 

Det tredje är konfidentialitetskravet, dvs. att alla uppgifter som inkommer genom min studie 

skyddas genom total konfidentialitet. De som intervjuas kommer i min studie att vara helt 

anonyma för att skydda deras integritet och värdighet. Förvaringen av det inspelade materialet 

kommer att förvaras inlåst på minnesstickor till dess att intervjuerna är tolkade och 

analyserade in i minsta detalj då allt kommer att raderas från dessa minnesstickor. Jag berättar 

även vikten av konfidentialitet i intervjusammanhangen för intervjupersonerna (Trost J. , 

1997). Och det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, dvs. att de insamlade uppgifterna 

kommer enbart användas i det tänkta syftet och därmed inte utlånas i andra syften.  

3.8. Attitydformulär 

I vetenskapliga sammanhang räknas en attityd som en värdering hos en individ. Genom att 

använda sig utav frågeformulär med olika attitydskalor kan man som forskare mäta en 

individs attityd och inställning gentemot det som den vill undersöka. I en attitydundersökning 

skiljer forskaren mellan positiva och negativa attityder via så kallade attitydpoäng och 

skillnaden mellan dessa båda tolkas sedan som en attitydskillnad (Patel & Davidson, 2003).  

Jag har använt mig utav en Likert-skala, dvs. en mängd påståenden där den svarande skall 

instämma helt eller helt ta avstånd ifrån påståendena genom en femgradig attitydskala. 

Hälften av mina påståenden är negativt formulerade och andra hälften är positivt formulerade 

även om de i undersökningen är blandade positiva och negativa.  
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Därefter poängsätter jag svarsalternativen från 1 till 5, där 1 representerar det negativa och 5 

det positiva. Här har jag värderat frågorna i förväg och de som är negativa påståenden är 

poängsatta motsatt mot de positiva för att få en korrekt attitydmätning. Varje individ får sedan 

en totalpoäng.  

Jag har också försökt att ta ut en ”positiv grupp” och en ”negativ grupp” utifrån den 

totalpoäng som varje individs svar har givit. Enligt Patel & Davidson, räcker det att dessa 

grupper består av 25 procent utav den totala gruppen. Därefter undersöker jag den 

genomsnittliga skillnaden mellan dessa två gruppers svar i poäng. Ett lågt värde innebär att 

skillnaden mellan dessa inte är så stor och ett högt värde innebär stora skillnader mellan de 

två olika grupperna. För att kunna urskilja variabler har jag valt att svarspersonerna skall 

kryssa i kön, ålder och vilken typ av tjänst de har på följande vis:  

 

Ålder :         20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

 

Kön: Man 

 

Kvinna 

 

   

Anställning: Lärare Språk Lärare Pr.-Est. 
(idrott, bild, mu etc.) 

Lärare naturv. 
(ma, NO, te) 
 

 

Lärare SO 
 

 

 

 

 

Egentligen hade jag velat lägga in vilken ålder pedagogen undervisar, men valde att avstå 

ifrån detta då jag antog att de som svarade skulle bli rädda för att inte vara anonyma i detta 

fall. Jag anser att det är av hög vikt att de förblir anonyma i sina svar för att de skall kunna 

vara helt ärliga i sin attitydpoäng. Genom de ovanstående variablerna kan jag försöka se 

samband mellan mina ”positiva” och ”negativa” grupper. 

3.9. Insamling av data 

De lärare som blev inbjudna att besvara attitydformulären blev informerade om detta på ett 

möte i förväg. Därefter delade jag ut dem i lärarnas fack på den skola som jag valde ut i min 

studie. Jag bad de sedan lägga dem i ett tomt fack när de var klara med formulären. Jag 

räknade med ett relativt stort bortfall då min utgångspunkt samt hypotes i denna studie är att 
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lärare idag lider av tidsbrist. Trots detta fick jag tillbaka 14 av 21 formulär som jag sedan 

började hitta samband i. Jag började med att sortera upp frågorna där de frågor som rörde 

samma ämne ställdes i relation till varandra. Genom att ställa upp dessa i cirkeldiagram fick 

jag ut den procentsats som svarat lika samt olika. Sedan jämförde jag denna procent med 

liknande frågor för att granska trovärdigheten i attityden.  

Innan jag genomförde mina intervjuer informerade jag om de etiska kraven och att 

intervjupersonerna när som helst under intervjun kunde välja att avsluta. De fyra intervjuer 

som jag genomförde spelades in med en videokamera som är lika liten som en diktafon. Detta 

visade sig vara ett bra verktyg då denna är mindre än en vanlig videokamera, vilken jag tror 

kan ge den intervjuade en mer avslappnad känsla inför filmandet, en mer naturlig grund i 

inspelningsögonblicket. Platserna för intervjuerna lät jag intervjupersonerna få välja så att de 

kunde välja en miljö som de kände sig trygga i. Som underlag för genomförandet av 

intervjuerna hade jag ett stödmaterial i form av frågor. Utifrån deras svar ställde jag sedan 

följdfrågor för att vidare få förståelse för inställning och strävan efter inkludering av 

dyslektiker. Jag spelade upp intervjun flera gånger i efterhand och försökte även tolka ut 

andra saker än det uppenbara, dvs. var de stakar sig och när de skrattar i intervjun etc. Efter 

intervjuerna transkriberats ordavis raderade jag inspelningarna. När jag använt det som jag 

behövde till denna studie raderades även transkriptionerna.  

3.10.  Metodkritik 

Jag vill i min studie belysa att det resultat som jag kommer att nå fram till utgår ifrån 

situationen i en kommun i Sverige och blir därmed inte representativ för alla skolor i Sverige, 

dvs. en svaghet i mitt metodval ligger att studien inte möjliggör generalisering för Sveriges 

skolor. Genom att använda både attitydformulär och kvalitativa intervjuer innebär också att 

det blev en stor mängd information för mig att tolka och studera, och detta genom två olika 

metoder. Kanske hade jag förenklat mitt arbete genom att använda mig av samma metod hela 

vägen. Om det hade funnits utrymme i tid hade jag även velat genomföra kvalitativa 

intervjuer med lärare, som ett komplement till attitydformulären som är en kvantitativ metod, 

för att efterstäva mer riklig information, dvs. att gå mer in på djupet och granska det säregna i 

varje lärares attityd och inställning till pedagogisk inkludering, och inte enbart den 

genomsnittliga attityden och strävan att inkludera dyslektiker i sin undervisning.  
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4. Resultat och Analys 

4.1. Inkluderingsprocessens olika aktörer 

4.1.1. Specialpedagog  

I dagens skola är specialpedagogens roll konstant omdiskuterad. Deras uppgifter varierar från 

skola till skola och deras arbetssätt varierar likaså. I en integrerad skola, ”en skola för alla” 

arbetar specialpedagogen med alla barn i behov av särskilt stöd, vilket kan vara allt från 

elever med autism, ADHD till elever med dyslexi. I en inkluderingsprocess skulle 

specialpedagogens arbete förändras en aning från det arbetet de utför idag, t.ex. skulle elever 

aldrig lämna ordinarie klassrum för att gå iväg till specialpedagogen utan denne skulle ge 

resurs inom klassrummets ramar och specialpedagogen skulle tillsammans med undervisande 

lärare forma anpassande undervisningsmetoder och kompensation. Det blir alltså av högsta 

betydelse att specialpedagogerna hjälper klassrumspedagogerna i deras arbete att främja 

inkludering av dyslektiker (Reid, 2013). 

Genom kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang, 1997) har jag studerat specialpedagogers 

syn på inkludering samt vad som skulle krävas för att lyckas med inkluderingsprocessen 

enligt dessa, dvs. deras attityd gentemot inkludering av alla dyslektiker.  

Först bad jag dem att tala om hur de arbetar med dyslektiker idag efter diagnosbesked. Genom 

denna fråga fick jag reda på att det som specialpedagogerna främst gör efter diagnos är att 

utreda vilka kompensatoriska stöd
3
 som dyslektikerna skall erhålla samt att träna dem i 

avkodning av ord: 

”Jag tränar dem i avkodning via något som heter Bravkod som står för bra avkodning. Det finns ingen 

vetenskap på det, men man tränar dem på avkodning. Vissa barn kan ha så svårt med avkodning att de börjar 

gäspa efter fem minuters tränande… Det är alltså så ansträngande.” 

I mellanstadiet tränas dyslektiska (och andra elever med läs- och skrivsvårigheter) i 

avkodning antingen 15 eller 30 minuter
4
 i veckan hos specialpedagog. I denna 

avkodningsträning lämnar eleverna de ordinarie lektionerna och går iväg till 

                                                 

3
 Kompensatoriska stöd kan vara t.ex. en dator, iPad eller liknande som underlättar skrivandet och läsandet för 

dyslektiker i och utanför undervisningen.  
4
 2 x 15min 
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specialpedagogen för enskild undervisning. I skollagen (kap. 1:11§, 2010:800) skrivs det att 

särskilt stöd skall ges i den elevgrupp som eleven normalt tillhör om det inte finns särskilda 

skäl för att detta stöd skall ges enskilt. Trots detta verkar det som att specialpedagogerna anser 

att avkodning för dyslektiker är ett särskilt skäl. Det framkom också genom intervjuerna att 

specialpedagogens roll de senaste åren har förändrats. För ett par år sedan var deras roll enbart 

att utreda och kompensera dyslektiker, men under senare år är deras roll även att träna dem i 

avkodning, vilket tydligt innebär en nedåtgående trend för inkluderingsprocessen, dvs. att 

eleverna har ökat särskild undervisningstid.  

Jag ber specialpedagogerna diskutera kring deras syn på och tolkning av ordet/begreppet 

inkludering. Begreppet verkar välbekant för alla och jag behöver inte förklara det vidare utan 

får följande svar:  

”Alltså min huvudtanke är inkludering, men från att vara 100 % inkludering har den minskat till viss del för att 

det kan vara störningsmoment runt om och för att hjälpa just det barnet för att det inte skall vara så… Men jag 

är noga med att dessa stunder ej skall vara så märkbara, dvs. att jag inte tar elever från genomgångar. De skall 

kunna flyta ut och flyta in igen på ett enkelt sätt på ett enkelt sätt för barnets bästa även om det kanske inte är 

det mest tidseffektiva, men barnets uppfattning är det viktigaste i denna process. För om barnet missar för 

mycket blir det ju ytterligare en exkludering, tänker jag.” 

”Eleverna lär av varandra också och jag går in med kompensation så mycket som möjligt för att de skall kunna 

delta för det är det viktigaste.” 

Här föds en tanke hos mig huruvida en elev kan ”flyta in och ut” ur ett klassrum utan att detta 

skulle vara märkbart. Vidare tänker jag också att elevernas egen uppfattning och känsla 

betraktas av att de känner att just de, och ingen annan, måste lämna lektionen och gå iväg för 

”specialhjälp”, även om det inte blir märkbart för de andra i klassen. Att erhålla denna 

specialhjälp utanför klassrummet leder, enligt Imsen, till att elever upplever att de skiljer ut 

sig och det i sin tur kan innebära att en negativ självbild och därmed ett avvikande beteende 

(Imsen, 2000). Syftet här är, enligt specialpedagogerna, att exkludera eleverna för att de skall 

få lugn och ro och slippa eventuella störningsmoment. Men om det kan räknas i skollagen 

som ett särskilt skäl går att vidare diskutera. Slutligen bryter även en-till-en undervisning mot 

Skolverkets rekommendationer kring inkludering (Karlsudd, 2011). 

Jag frågar vidare vad specialpedagogerna tror skulle krävas för att få en fungerande 

inkludering av alla dyslektiker och får följande resonemang: 
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”Det ställer ju en del krav på kunskapsnivån vad gäller den biten, men varför inte? Man måste ju också ha tid 

att sätta sig ner också. Allmänna instruktioner kan ju också vara svårt för dyslektiker att uppfatta, men det kan 

ju vara svårt för andra barn också… Alltså dyslektiker är ju inga… De har ju svårt med att läsa och avkoda text, 

annars är de ju som alla andra.” 

”Om alla klassrumspedagoger skulle ha rätt utbildning skulle dyslektiker absolut klara av att vara fullt 

inkluderade. Det handlar ju om pedagogernas framförhållning, alltså att denne i förväg tänker på dessa elever 

så att de har förberett t.ex. inläst material eller annat… men de skulle ju vara tvungna att fortsatt träna 

avkodning klart… Det anser jag inte att de bör göra själva för någon måste kunna rätta dem när det blir fel och 

när det blir tokigt.”  

Dessa svar vill jag tolka som att specialpedagogerna inte anser att det finns tillräckligt mycket 

kunskap om dyslexi i pedagogernas utbildning samt att de inte har tid att anpassa sin 

undervisning till alla elever. Detta medförde att jag ville undersöka detta vidare i mitt 

attitydformulär till lärarna där jag gjorde tre olika påståenden kring utbildning och tidsbrist. 

En av specialpedagogerna gav detta svar på frågan kring vad som krävs för inkludering:  

”Som pedagog måste man våga släppa taget och ha olika metoder om förberedda. Om man bara tänker igenom i 

förväg upplägget av undervisningen skall inkludering inte vara några problem för pedagogerna, men man måste 

också ha olika metoder för olika dyslektiker så att man inte enbart har en metod för alla. De pedagoger som har 

det klarar ju av detta… De provar och ser att det går och då fungerar det ju. Där är jag mindre inblandad än på 

andra ställen”.  

Här berättar specialpedagogen att inkluderingsprocessen är längre kommen på vissa ställen i 

skolan än andra beroende på pedagogens kompetens och metodval. Här återkommer återigen 

vikten av lärarutbildningens bredd. Genom avsatt tid och god utbildning kan pedagoger, enligt 

specialpedagogerna, nå en fullständig inkludering av alla dyslektiker i undervisningen. Det 

bekräftar de vidare genom att berätta att det är dessa faktorer som avgör specialpedagogens 

roll. Enligt Reid är det en av inkluderingsprocessens viktigaste faktorer att 

klassrumspedagogen är medvetna om vad dyslexi är och hur man kan hantera diagnosen 

(Reid, 2013). Han menar vidare att det är specialpedagogens roll att hjälpa 

klassrumspedagogen med specialiserad kunskap och förslag på olika tillvägagångssätt att 

möta dyslektiker i klassrumssituationen.  

Det i sin tur gav mig en följdfråga i form av huruvida en diskussion med nyställda kring olika 

metoder av dyslektiska elever hålls: 

”Jag har skrivit en lathund kring dyslexi som finns att tillgå, men dessa får inte den i handen, nej… Men man får 

ju klart en överlämning av elever när man blir nyanställd. Sedan har ju jag kontinuerlig kontakt med arbetslaget 



Katja Gummesson  

800805 – 4127 

Examensarbete: Får inte jag vara med? Studie kring inkludering av dyslektiker 

Högskolan i Halmstad 2012/2013  

 

 

 

30 

 

samt PLUS-teamet som jag ringer och rådgör med ibland. Nu har också ett skoldatatek börjat byggas upp i 

kommunen som kommer att underlätta arbetet med dyslektiker vidare.” 

Genom god lärarkompetens och välförberedda lektioner som pedagogerna har tagit sig tiden 

att planera kan de alltså, enligt specialpedagogerna, nå inkludering, men nyanställda får alltså 

förlita sig på att själva ta reda på olika metoder för inkludering av dyslektiker. Överlämningar 

som sker kring olika elever sker oftast mellan överlämnande lärare och nyanställd lärare och i 

denna omnämns diagnoser och åtgärdsprogram, oftast inte olika undervisningsmetoder. Då 

kan man ju undra varför inte specialpedagogerna tar tiden till att informera kring olika 

metoder för dyslektiker då de själva menar att där pedagogerna besitter denna kunskap är de 

mindre involverade. Kanske har specialpedagogerna också tidsbrist i deras arbete då resurser 

över hela landet dras in och deras roll blir bredare och bredare, men då bör samtidigt tid 

sparas om pedagogerna själva kan hantera dyslektiker. Dessutom bör specialpedagogerna 

lämna över bitvis av deras kunskap för att kunna få en välfungerande inkludering av 

dyslektiker (Reid, 2013). Specialpedagogerna var eniga om att det råder en tidbrist i läraryrket 

idag och att det delvis är detta som förhindrar klassrumspedagogerna att anpassa sin 

undervisning till dyslektikerna:  

”Det som saknas idag i läraryrket är tid. Tid att förbereda material och tid att tänka efter. Väldigt många lärare 

vet väldigt mycket egentligen, men tar sig inte tid att tänka efter. Och vet man inte… Ja, alltså att lära sig själva 

kunskapen är inte problemet… Det är tiden som det tar att göra ett bra upplägg som är problemet, tror jag.” 

Enligt specialpedagogernas svar vill jag tolka ut att de anser att de flesta lärare idag har 

kunskap om dyslexi och undervisningsmetoder för dyslektiker, men att de inte känner att de 

har tiden till att sätta sig ner och anpassa sin undervisning, dvs. förbereda material och tänka 

igenom lektionerna i förväg. De som inte har den kunskap och utbildning som behövs 

ansvarar alltså på egen hand att ta reda på olika metoder att undervisa dyslektiker.  

Nyanställda lärare kan gå in på en skoldator och leta upp en ”lathund” med tips kring dyslexi, 

men de vet inte om att det finns en sådan då samtal kring detta inte förs. Enligt läroplanen 

(Lgr11) skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och hänsyn 

skall tas till att elever är olika och har olika förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 8) och 

ansvaret ligger ytterst hos rektor att se till att stödåtgärder anpassas till den värdering som 

undervisande lärare gör. Detta förutsätter att undervisande lärare gör en värdering. 
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Specialpedagogerna har inte ansvar för att stimulera, handleda och ge särskilt stöd utan detta 

ansvar ligger hos undervisande lärare, enligt Lgr11 (s. 14).  

I skollagen (2010:800) står det enbart uttryckt att eleverna skall erhålla särskilt stöd i den 

elevgrupp som eleven normalt tillhör och att de enbart med särskilda skäl får lämna denna 

undervisningsgrupp om dessa skäl finns. Det innebär att specialpedagogiken skall främja 

inkludering i klassrummet och i annat fall är det ett lagbrott.  

4.1.2. Lärare 

Genom attitydformulär har fjorton lärare besvarat trettiosju påståenden. Dessa påståenden 

består hälften av negationer och hälften av positiva påståenden för att kunna kontrollera 

svarsalternativen. Det visade sig vara intressant då vissa svar motsäger varandra. Jag har 

sorterat ut några av dessa påståenden och valt att undersöka just dessa närmare i syftet att 

studera lärarnas attityder gentemot att främja inkludering.  

Specialpedagogerna menade att kanske inte alla klassrumspedagoger besitter den kunskap 

som de behöver i form av olika metoder för dyslektiker. Vissa kanske inte heller vet vad 

dyslexi är och innebär. Därför blir detta det första som jag har valt att undersöka i de 

attitydformulär som jag fick in.  

Jag sorterade alla attitydformulär i olika högar och jämförde sedan resultaten med varandra. 

Jag försökte hitta ett samband genom de olika variablerna vad gäller utbildning, men där 

fanns inget samband utan attitydpoängen var spridda både vad gäller kön, ålder och 

ämnesinriktning, vilket jag tolkar som att svaren kring utbildning är godtagbara som generella 

vad gäller lärarutbildningen: 
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Ovan tabeller visar på att ingen av de som svarade ansåg att de instämde helt med påstående 

ett, dvs. att de ansåg sig inte inneha fullt tillräckligt med utbildning för att undervisa 

dyslektiker, men nästan fullt tillräcklig då 40 procent svarade att de instämde delvis i 

påståendet. I påstående sju kring lärarutbildningens innehåll kring dyslexi är däremot bilden 

aningen annorlunda. Samtliga svaranden var här eniga om att lärarutbildningen inte innehöll 

tillräckligt mycket information kring dyslexi. Här svarade hela 70 procent att de inte fått det 

som de hade behövt i lärarutbildningen och de övriga 30 procenten ställde sig tveksamma.  

Ovan tabeller leder också till en diskussion kring huruvida de 40 procent som anser att de har 

relativt god utbildning för att undervisa dyslektiker har studerat dyslektiker och metoder för 

dyslektiker på egen hand efter avslutad lärarutbildning eller genom specialpedagogens hjälp 

alternativt om de inte anser att man behöver någon direkt utbildning för att finna en god 

undervisning för dyslektiker.  

En av huvudpelarna för en god inkluderingsprocess är, enligt Reid, att lärarnas medvetenhet 

om dyslexi och olika metoder för dessa (Reid, 2013). Då skolan skall, enligt lagen, eftersträva 

inkludering vore det också rimligt att lärarutbildningens fokus inte enbart syftar till att 

förklara innebörden av olika diagnoser utan även olika metoder för att undervisa dyslektiker 

för att lärarna sedan skall lyckas med sin anpassade undervisning.  
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Vidare blir det då intressant att se hur deras upplägg för dyslektiker är och därför ställer jag 

följande påståenden mot varandra: 

Enligt ovan tabeller tolkar jag ut att 50 procent inte anser att de ger speciella uppgifter till 

dyslektiker emedan 82 procent faktiskt erbjuder extra stöd till de uppgifter som ges i skolan. 

Det innebär alltså att inga speciella uppgifter ges, men att dyslektikerna får mer stöd i de 

uppgifter som ges.  

Enligt specialpedagogerna är lärarna tidspressade och har inte tid att sätta sig ner och tänka 

igenom lektionerna tillräckligt i förväg för att tillräckligt anpassa undervisningen till 

dyslektiker. Även Reid menar att stressen i dagens skolor kan motverka en 

inkluderingsprocess. Läraryrket har gått ifrån att vara ett pedagogiskt yrke till att även bli ett 

administrativt yrke (Reid, 2013).  

Vidare bör också lärare söka efter varje elevs proximala utvecklingszon, dvs. skillnaden 

mellan vad barnet klarar av på egen hand och vad barnet klarar av med hjälp av stöd och hjälp 

(Imsen, 2000). För att hitta denna utvecklingszon krävs också ett utrymme i tid för lärarna.  

Genom att känna till den proximala utvecklingszonen kan lärarna också anpassa sin 

undervisning till varje enskild elev och nå deras högsta prestations- och resultatnivå. Enligt 

läroplanen är det lärarens ansvar att se till så att undervisningen utformas så att den främjar 

alla elevers utveckling (Skolverket, 2011). Men har pedagogerna inte utrymme i det 

administrativa arbetet kommer anpassningen till enskilda elever att successivt falla bort och 

lärarna kommer förlita sig på specialpedagogens insatser.  
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För att ta reda på lärarnas attityd till stress i skolan och hur detta eventuellt påverkar elevernas 

resultat och deras strävan efter inkludering av dyslektiker ställer jag följande påståenden mot 

varandra:   

Hälften av de svarande lärarna svarade här att de känner sig stressade, vilket här bidrar till att 

de inte kan utforma anpassad undervisning i den mån de känner att de hade önskat. Det i sin 

tur borde vidare innebära att dessa ger samma undervisningsmetod för alla elever, men här 

menar enbart 22 procent (och 22 procent är tveksamma) att de använder sig av samma 

metoder för alla då utrymme inte finns för annat. Utav dessa 50 procent som inte har tid att 

anpassa sin undervisning är det alltså minst 6 procent som gör detta ändå.  

För att förtydliga ovan tabeller är hälften av de svarade så pass stressade att de inte har tiden 

att utforma anpassad undervisning, men hälften av de som inte har tiden att anpassa 

lektionerna gör detta även om tiden inte finns. Utav svaren kan jag dra slutsatsen av att lärarna 

idag är stressade och att elever i behov av särskilt stöd, däribland dyslektiker, blir offer för 

lärarnas administrativa sysslor och lärarnas stressade skolsituation. Enligt Reid, bör alltså 

specialpedagogen vara lärarnas stöd i deras stressade miljö (Reid, 2013), vilket leder mig 

vidare till att studera lärarnas uppfattning av specialpedagogens stöd och undervisning. 

22% 0%

22%
11%

45%

30. Jag använder mig av samma 
undervisningsmetod för alla 

elever för det finns inte 
utrymme för annat.

Instämmer helt

Instämmer delvis 

Tveksam

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd



Katja Gummesson  

800805 – 4127 

Examensarbete: Får inte jag vara med? Studie kring inkludering av dyslektiker 

Högskolan i Halmstad 2012/2013  

 

 

 

35 

 

10%

20%

20%20%

30%

16. Jag tror att dyslektiker får bäst 
undervisning hos specialpedagog i 

lugn och ro.

Instämmer helt

Instämmer delvis 

Tveksam

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd

8%

33%

0%

17%

42%

31. Det är främst specialpedagogens 
ansvar att se till att dyslektiker får 

anpassad undervisning. 

Instämmer helt

Instämmer delvis 

Tveksam

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd

För att undersöka om lärarna känner att tiden som hade behövts inte erbjuds vill jag veta om 

lärarna då förlitar sig på specialpedagogens insatser för att dyslektikerna skall klara av 

lärarnas lektioner: 

Cirka 30 procent av de svarande lärarna tror här (påstående 16) att deras dyslektiska elever får 

bättre undervisning utanför deras eget klassrum. Genom att dessa elever får arbeta hos 

specialpedagoger uppnår de ett bättre resultat, tror dessa lärare. Kanske blir det följden av att 

lärarna inte har tillräckligt med tid att anpassa sin undervisning att de förlitar sig på att 

specialpedagogen genomför en bättre undervisning för dessa elever. 

I skollagen står det skrivet på två ställen att eleverna skall erhålla särskilt stöd i klassrummet 

och i den elevgrupp som eleven normalt tillhör om inte särskilda skäl finns. Finns det 

särskilda skäl får det enbart vara en temporär lösning att eleverna får sitt särskilda stöd någon 

annanstans (skollagen 2010:800). Det som är särskilda skäl lämnas här till att vara en 

tolkningsfråga som kan skilja sig från ena skolan till den andra, men bestämt vågar jag påstå 

att få undervisning i lugn och ro inte är ett särskilt skäl vad gäller dyslektiker.  

I påstående 31 undersöks huruvida det är lärarnas eller specialpedagogernas ansvar att 

utforma anpassad undervisning för dyslektiker. Här har 41 procent svarat att de anser att det 

främst är specialpedagogens uppgift att se till att dyslektiker får anpassad undervisning. Då 

ansvaret för elever i behov av särskilt stöd granskas i läroplaner och skollag är det lärarens 

ansvar att anpassa sin undervisning till elevernas behov och yttersta ansvaret för att detta 

efterlevs har rektorn på varje skola (Skolverket, 2011).  
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Alla som arbetar inom skolan skall dessutom sträva efter inkludering av alla elever, enligt lag 

(skollagen 2010:800). Trots detta är det alltså 41 procent av lärarna som lägger över sitt eget 

ansvar till specialpedagogen.  

Oavsett om tiden existerar, eller inte, skall en strävan efter inkludering finnas, enligt 

skollagen. Jag vill därför veta om lärarna försöker att inkludera eleverna i klassrummet eller 

om de särskiljer dyslektikerna på något vis, dvs. om deras undervisning är differentierad från 

de andra elevernas eller om lärarna särskiljer dyslektikerna från ordinarie undervisning för att 

dessa skall erhålla undervisning i andra klassrum, nivågrupp eller hos specialpedagog:  

Dyslektiker går alltså oftast inte iväg från ordinarie undervisning för att få undervisning hos 

annan, t.ex. specialpedagog. Dock kan vi också se att det fortfarande är en liten skara som 

”skickar iväg” sina elever under ordinarie undervisning. Då det är 30 procent även här kan 

detta tolkas som att det är samma lärare som ansåg att eleverna jobbar mest effektivt hos 

specialpedagogerna i ”lugn och ro” (se föregående tabell). Däremot kan vi se genom den 

andra tabellen (påstående 26) att 60 procent låter dyslektikerna vara på andra platser än i 

klassrummet och arbeta. Det som kanske hade varit vidare intressant att veta är om resterande 

klasskamrater också får lämna klassrummets ramar under liknande förutsättningar och även 

vad anledningen till att de sitter i andra rum än i klassrummet är samt vilket stöd de erhåller 

av läraren under tiden de inte befinner sig i klassrummet. För om det är en ”särlösning” enbart 

för dyslektiker är detta återigen ett lagbrott och en felaktig strävan av undervisande lärare som 

bör undvikas (Nilholm, 2006).  



Katja Gummesson  

800805 – 4127 

Examensarbete: Får inte jag vara med? Studie kring inkludering av dyslektiker 

Högskolan i Halmstad 2012/2013  

 

 

 

37 

 

40%

20%

10%

30%

0%

6. Jag har kontinuerlig kontakt med 
specialpedagog kring dyslektiska 

elever. 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Tveksam

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd

0%

33%

8%

17%

42%

32. Jag samtalar aldrig med mina 
kollegor kring olika 

undervisningsmetoder för 
dyslektiker. 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Tveksam

Tar delvis avstånd

Tar helt avstånd

För att skapa inkludering av alla dyslektiker i ordinarie undervisning krävs också att lärarna 

och specialpedagogerna samtalar kring och med dessa elever så att lärare kan få tips av 

varandra samt få den hjälp de behöver för att hantera inkluderingsprocessen (Reid, 2013). 

Expertisen som specialpedagogen besitter skall delas till de undervisande lärarna så att inte 

det byggs upp en distans mellan lärarna och specialpedagogerna då detta gör att 

inkluderingsprocessen stagnerar (Karlsudd, 2011). Genom samtal och utbyte av metoder kan 

alltså undervisningen anpassas till varje enskild elev. Då lärarna är stressade i dagens skola 

skulle sådana här ”metodsamtal” också spara lärarna värdefull tid.  

För att belysa om dessa samtal förs ställer jag nu följande påståenden mot varandra:  

Av de svarande lärarna har 60 procent regelbunden kontakt med specialpedagog och 59 

procent samtalar med sina kollegor kring olika undervisningsmetoder för dyslektiker. Det 

innebär att ca 40 procent inte har dessa samtal med varken specialpedagog eller sina kollegor 

kring olika metoder för dyslektiker. Jag hade också ett påstående kring om tillräckliga samtal 

kring dyslektiker förs på skolan i attitydformuläret där 60 procent inte tycker att skolan 

samtalar tillräckligt kring dyslektiker. I det påståendet var det enbart 10 procent som ansåg att 

tillräckliga samtal förs kring dyslexi på skolan. Kanske skall detta tolkas som att de som 

samtalar med specialpedagog eller andra undervisande lärare gör detta på egna initiativ och att 

sådana samtal inte förs i annat fall.  
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4.1.3. Rektorer 

Det är rektorns ansvar att studera de värderingar av elevernas utveckling som de undervisande 

lärarna gör, enligt läroplanen (Lgr11). Utifrån de värderingar som görs skall rektor se till så 

att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till de behov som finns. Det är också ytterst 

rektorns ansvar att undervisningen anpassas, dvs. utformas så att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver (Skolverket, 2011).  

En elev med dyslexi skall få en utformad och anpassad undervisning. Det är undervisande 

lärare som skall forma undervisningen och dessutom värdera elevens utveckling. Elevhälsan 

och specialpedagogen hjälper eleven att få det speciella stöd och behov som den behöver och 

ytterst ansvarar rektorn för att hela denna kedja sköts. Kortfattat kan det utryckas som att det 

är rektorns ansvar att dyslektikern blir inkluderad och får det stödet som behövs för att eleven 

skall ha möjligheten att inkluderas. Därför blir det intressant att redovisa hur rektorer jobbar 

för inkludering på skolan. Jag bestämde mig för att, liksom med specialpedagogerna, 

genomföra kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang, 1997) med två olika rektorer. Detta i 

syftet att få en förståelse för dels om strävan efter inkludering finns och dels vilket ansvar de 

har, samt tar, i denna eventuella strävan.  

Jag började med att redogöra för den tolkning av begreppet pedagogisk inkludering som jag 

har använt mig av i denna studie då jag ville underlätta för rektorernas förförståelse av detta 

innan intervjuerna startade. Därefter började jag intervjun med att fråga hur rektorns arbete 

ser ut för dyslektiker efter diagnosbesked. Här svarade den ena rektorn:  

”Det jag som rektor gör är att ta reda på är om arbetslaget, eller kanske speciellt specialpedagogen, har fått 

grepp på läget. Jag hör efter vilka insatser och vilket stöd just den här dyslektikern behöver. Det finns ju olika 

nivå på dyslexi också, va… så om det har kommit fram några särskilda grejer. Det tar jag reda på. Och i så 

fall… Utifrån det beslutar också om ” ja, vi skaffar in den här extra utrustninge”n eller kanske gör ett schema 

om detta skulle underlätta. Med schema menar jag alltså att kunna frigöra personal för att stödja den här 

dyslektikern. Men inne i klassrummet i så fall.” 

Rektorn här visar tydligt på att han vill främja en inkludering. Han talar om att eleven skall få 

stödet inne i klassrummet och poängterar också att han uppfyller det ansvar för dyslektikern 

som ingår i hans uppgift. Han lyssnar på den värdering som görs av specialpedagogen, 

stundtals arbetslaget, och försöker att organisera så att eleven får det stöd som den behöver. 
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Jag frågar rektorerna om dyslektikerna idag lämnar lektionerna på den skola som de arbetar 

på och deras svar blir: 

”Nej, det är inte min uppfattning… Nej, alla är inkluderade och vi har aldrig snålat på utrustning för dessa 

elever utan alltid fixat fram den utrustning som har behövts och anledningen idag till att de har fått lämna 

lektionerna för att gå till specialpedagog är att de har fått lite extra stöd och ”utbildning” i det kompensatoriska 

stöd som de fått, t.ex. en dator med speciella program. Men det räknar jag inte som att gå ifrån lektionerna utan 

det kanske har hänt vid ett tillfälle. Och sen skall man kunna vara med i undervisningen.” 

”Vi har dyslektiker både på högstadiet och lågstadiet på denna skola och min uppfattning är att de är med 

precis som vanligt. Dyslektiker har ju bara problem med avkodning, inget annat.” 

Detta blir för mig intressant då jag vet att elever lämnar lektionerna för att få träning i 

avkodning också. Att eleverna erhåller sitt kompensatoriska stöd och att skolan inte ”snålar” 

är positivt, men utav detta uttalande förstår jag också att andra skolor sparar in på detta. Där 

kanske man har ytterligare en nyckel till att inkludering idag inte fungerar på alla skolor. Om 

en elev inte får det kompensatoriska stöd som behövs för att klara av skolan på ett 

inkluderande vis kommer inkluderingsprocessen att stagnera. Dessutom uttrycker Skolverket i 

deras läroplan (Lgr11) att det är rektorns ansvar att ”resursfördelning och stödåtgärderna 

anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör” (Skolverket, 2011, s. 19). 

Så att om rektor ”snålar in” på detta går han också emot läroplanen och det ansvarsområde 

som ingår i rektorns uppdrag.  

Vidare berättar en av rektorerna att det är specialpedagogen som ansvarar för de 

kompensatoriska stöden samt att träna eleverna i dessa. Jag frågar om specialpedagogerna 

erhåller utbildning i de olika stöden och det bekräftas. Den ena berättar att de har bjudit in 

specialpedagogiska myndigheten, dock i ett annat ärende, men de känner ett förtroende för 

dessa och kontaktar dem gärna om de känner sig osäkra på hantering av dyslektiker samt 

kompensatoriska stöd. Den andra säger: 

”Där finns väldigt mycket handledning kring hur man kan arbeta med dyslektiker. Det är ju ett ganska känt 

begrepp ju… Så att jag tror att våra specialpedagoger har en rätt bra förståelse och kompetens kring detta 

faktiskt.” 

Jag reagerar här på att han enbart, i samband med god kompetens, omnämner 

specialpedagoger och inte klassrumspedagoger då både Reid (2013) och Skidmore (2004) 

menar att det är klassrumspedagogen som utgör den viktigaste rollen i inkluderingsprocessen. 
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Jag ställer frågan om även lärarna har en ”kompetens och förståelse” för dyslektiker, varpå 

han svarar: 

”Ja... (skratt) Det kan nog variera mer, tror jag. Vissa är nog bättre på det än andra. Det är ju som så också 

att… ja, så skall det fungera i alla fall… men det kan jag inte svära på till 100 procent, men det skall vara som 

så att de lärare som är berörda och har dyslektiker i sin undervisning… De skall få en introduktion i det här med 

lite tips och metoder av specialpedagogen eller av andra om vi känner att det är speciellt behov av det. Men 

våra specialpedagoger fixar det. Det gör de. De kan ge handledning kring det här.” 

Jag ställer även samma fråga till den andra rektorn som svarar: 

”Jag är inte säker på att alla lärare får den handledning som de behöver från specialpedagog eller kollegor för 

att hantera olika metoder för dyslektiker. Det kan ju också vara så att man missar vissa lärare, t.ex. musiklärare 

och idrottslärare, för att man inte riktigt tänker på dessa då de inte är inne i klassen i normalfall. Dessa kanske 

vi kan ha missat i systemet. Så att jag som rektor kan ju inte svara på att alla får den utbildning som behövs.” 

Rektorerna menar alltså att det finns brister i lärarkompetens vad gäller olika metoder samt att 

det finns en bristande handledning då det inte finns klara riktlinjer för hur specialpedagogerna 

skall handleda lärarna.  

Enligt Emals & Nilholm är grundtanken med inkluderande undervisning att eleverna skall få 

en bred, balanserad och relevant undervisning där inga barn skall uppleva diskriminering eller 

segregering (Emals & Nilholm, 2012). Enligt Gavin Reid, är det av högsta prioritet att 

ledningen på skolorna har en inkluderande strävan. Han menar vidare att alla som jobbar inom 

en skola måste förstå skillnaden mellan integrering och inkludering, då inkludering även är en 

social och kulturell företeelse som inte integrering innebär. Vidare skriver Reid att alla som 

arbetar med dyslektiska elever bör känna till dyslexi och olika metoder för dessa (Reid, 2013). 

Skolor runt om i landet skall sträva efter inkludering, vilket omskrivs både i skollagen samt 

läroplanen, och då borde rektorerna kunna räkna med att lärare som kommer direkt från 

lärarutbildningen har kunskap kring detta: 

”Ja… (skratt) bra fråga. Jag skulle vilja säga att tyvärr är det så att jag som rektor inte kan utgå ifrån det. Jag 

tycker att det borde vara så att alla blivande pedagoger får en form av baskunskap kring barn i behov av särskilt 

stöd. Inte då bara dyslektiker. Jag är inte säker på att alla lärarutbildningar ger den utbildningen, tyvärr.”  

”Även om de flesta utbildningar för lärare erbjuder kunskap om olika barn i behov av särskilt stöd bör detta 

givetvis även kompletteras med en kunskap kring olika verktyg för att hantera dessa. Jag tycker att det känns 

logiskt och jag som rektor borde kunna utgå ifrån att jag inte behöver vidareutbilda personal som kommer direkt 

från lärarhögskolan. Det borde ingå i utbildningen. Men jag vet att det inte är så. Men det är svårt för oss 

rektorer att påverka.” 
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Återigen kan jag alltså påvisa att lärarutbildningen inte innehåller fullt ut kunskapen kring 

olika metoder för att hantera dyslexidiagnosen. Även om lärarstudenter får en utbildning i vad 

dyslexi är så verkar de sakna kunskap om olika verktyg, kompensatoriska stöd och andra 

metoder som kan appliceras till dessa för att på ett relevant sätt inkludera. När jag tidigare 

studerade lärarnas attityder verkade tiden vara det största problemet i att utforma anpassad 

undervisning och på så sätt inkludera dyslektikerna helt. Därför vill jag fråga rektorerna om 

de anser att lärarna idag inte inkluderar alla dyslektiker på grund av tidsbrist: 

”Nej, det tror jag faktiskt inte. Det handlar om att lära sig systemet. I och med ny skollag och allt vad det nu är 

så håller ju hela svenska lärarkåren på att lära sig systemet på något vis. Just nu, här i denna sekund, så kan 

man nog inte helt detta system. Och i den processen minskar ju tiden att planera. Men om vi studerar ett 

fungerande system så är jag helt övertygad om att det finns den tid att fundera. Du skall ju som lärare idag 

kunna anpassa ditt material och dina uppgifter utifrån den enskildes behov.” 

”Tiden är idag knapp och många är stressade. I den situation höftar många lärare till det och därför gör inte 

alla lärare de helt rätta grejerna eller de rätta prioriteringarna, men någonstans så tror jag att vissa lärare 

tänker idag: vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Men lärare borde tänka i denna prioritering att viktigt är 

att prioritera anpassad undervisning för alla elever, inte bara dyslektiker då, utan även för barn med Asbergers, 

ADHD och andra inlärningssvårigheter. Samtidigt som man skall anpassa undervisningen till de som inte har 

dessa svårigheter. Stressen kan helt klart vara en av bovarna i dramat, men även felprioriteringar.”  

Båda rektorerna håller med om att lärare idag är stressade på grund av en ny läroplan som de i 

nuläget håller på att arbeta in, men att läraren i denna stress borde prioritera anpassad 

undervisning så att dyslektiker blir fortsatt inkluderade. På en skola är rektorn ansvarig för sin 

personal. Rektorns ansvar, enligt läroplanen (Lgr11), är också att undervisningen utformas så 

att alla elever får det särskilda stöd och hjälp som de behöver. Vem skall, enligt rektorerna, 

ansvara för att dyslektikerna blir inkluderade och på detta svarade rektorerna helt enligt 

läroplanen (Skolverket, 2011):  

”Rektor ansvarar för allt, men jag måste säga att läraren också har ett stort ansvar som de inte kan friskriva sig 

ifrån. De har i sitt uppdrag att få ökad förståelse och kompetens för elever i behov av särskilt stöd. Man kan inte 

klandra rektor för att man inte sköter sitt uppdrag. Men för ett slutgiltigt resultat är det rektor som ansvarar. 

Sköter inte personalen sitt jobb är det rektorns jobb att se till att de sköter sitt jobb eller se till att någon annan 

får sköta det jobbet. Det är mitt ansvar.” 

”Rektor tillsammans med sin personal. Läraren har första ansvaret och jag det slutgiltiga” 

Rektor ansvarar för att lärarna inkluderar sina elever, men enligt båda rektorerna har läraren 

själv det största ansvaret för inkludering av dyslektiker. Men vet lärarna om detta ansvar? Jag 
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frågade rektorerna om de tror att lärare vet om att det ingår i deras uppdrag att sätta sig in i 

problematiken gällande dyslexi och olika metoder för att hantera dyslexidiagnosen: 

”Bra fråga, man borde känna till det. Lärare har ju ett ansvar som läraren skall… Det står ju i läroplanen, allas 

vår bibel, bland annat. Och att man skall kunna läroplanen är nog solklart för alla. Du skall inte enbart kunna 

sidorna som rör ditt ämne utan även kapitel 1 och kapitel 2 i denna samt förstå vad det innebär.” 

”Du kommer inte från att du har ett ansvar för dina elever. Sedan kan man inte heller komma och säga att jag 

inte visste om att jag var tvungen att fortbilda mig. Det funkar inte. Det anställningsbevis som du skriver på 

säger samma sak. Det förväntas att du skall ta del av nytt material och hålla dig ajour med nya regler och 

riktlinjer, dvs. det som står i läroplanen kring detta bland annat.” 

Det är solklart, svarar den ena rektorn, men studerar man lärarnas attitydformulär så är det 

snarare motsatsen till solklart då 41 procent ansåg att ansvaret för att utforma anpassad 

undervisning för dyslektiska elever låg hos specialpedagogen. Vissa lärare har alltså skjutit 

ifrån sig ansvaret för att inkludera dyslektiker. Detta ledde mig till frågan om vad rektorerna 

ansåg var problematiken i inkluderingsprocessen idag:  

”Lärarna ser ibland på det som om det är någon annans problem att lösa dyslexiproblemet. Och så tror jag inte 

att det kan vara. Pedagoger har ibland ett arbetssätt som innebär att de anser att alla de som inte faller innanför 

”ramen” lägger man över på någon annan. Vem som är ”någon annan” har ingen riktigt koll på utan det får ju 

rektorn lösa… Men det är lärarens uppdrag är att anpassa sin undervisning. Tendensen är att skjuta ifrån sig 

saker. Jag tror inte att det är specialpedagogens huvuduppgift i inkluderingsprocessen att lösa dyslexiproblem 

utan det är den enskilda lärarens. Specialpedagogens uppgift blir att hjälpa till och stötta såklart med 

kompensatoriskt stöd och metoder. Men specialpedagogen skall inte stå i klassrummet, det gör läraren. Det 

dagliga ansvaret måste vara lärarens. ” 

”Vi är inte i mål i vår inkluderingsprocess. Vi måste få en bättre kompetens i personalstyrka.” 

Detta stämmer väl överens med min egen tolkning av problematiken ute på de skolor jag har 

besökt. Ansvaret blir konstant ”någon annans” och vem detta är i praktiken verkar ingen veta, 

men i teorin vet de flesta vems detta ansvar är: alla som jobbar inom skolan.  

Men även de lärare som tar sitt ansvar måste vara väl förtrogna med inkluderingsprocessen 

och vad som krävs av den enskilda läraren för att processen skall ha framgång (Reid, 2013). 

Jag frågade därför rektorerna vad som krävs av lärarna för att lyckas inkludera dyslektiker i 

sin undervisning: 

”Två saker. Man har ett personligt ansvar, som pedagog, att faktiskt sätta sig in i problematiken om vad dyslexi 

faktiskt innebär. Det ingår i tjänsten att faktiskt göra det. Det är min fasta övertygelse. Genom det förstår 

läraren vad det är som måste anpassas i undervisningen för dessa. Nummer två är att faktiskt göra det. Att sätta 
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sig ner och göra en specialplan eller en anpassad pedagogisk planering utifrån elevens behov och vad den 

klarar av. Det är nog här som personalen kan utveckla sig mest.” 

”Att förstå att en undervisningsform aldrig kan passa alla. Så kan man inte arbeta idag.” 

Rektorerna menar alltså att för att lyckas i sin strävan efter inkludering för dyslektiker måste 

alltså lärare anpassa sin undervisning. För att kunna anpassa sin undervisning måste man ha 

kunskap om och förståelse för dyslexi och dess problematik. De måste även ha kunskap om 

olika metoder och kompensatoriska stöd för att kunna väl integrera detta i sin undervisning. 

Ansvaret för kunskapen har lärarna själva, enligt rektorerna. De kan ta hjälp av 

specialpedagog eller fortbilda sig för att lyckas med inkluderingsprocessen, men även detta 

ansvarar lärarna för att ta initiativet till, enligt rektorerna.    

4.1.4. Samspelet mellan de tre aktörerna 

Specialpedagogen har kunskapen och kompetensen vad gäller barn i behov av särskilt stöd. 

Sedan de integrerades i ”en skola för alla” är deras roll att hjälpa de elever som har 

inlärningssvårigheter på något eller flera sätt. Specialundervisning bygger på anpassad 

undervisning (Imsen, 2000), men deras roll har kommit att bli olika framträdande på olika 

skolor. De själva menar att det är av stor vikt att klassrumspedagogen själv har en god 

kompetens kring olika metoder och verktyg för att kunna inkludera dyslektiker genom 

anpassad undervisning. De uttrycker att de klasser som har pedagoger med god 

lärarkompetens spelar specialpedagogen en mindre synlig roll.  

Lärarna menar också att deras kompetens brister vad gäller kunskap kring dyslexi. Hela 50 

procent ansåg inte att de lärt sig tillräckligt kring dyslexi på lärarutbildningen. Lärarna menar 

också att det är en stor tidsbrist och stress i skolan idag som bidrar till att de inte hinner 

utarbeta anpassad undervisning i den mån som de borde. Dessutom ansåg ca 40 procent att det 

inte är deras uppgift, utan specialpedagogens, att anpassa deras undervisning till dyslektiker. 

Enligt rektor skall man som klassrumspedagog anpassa sin egen undervisning till dyslektiker. 

Det är lärarens uppgift att hitta den proximala utvecklingszonen, dvs. vad ett barn klarar av på 

egen hand och vad ett barn klarar av med hjälp (Imsen, 2000) och därefter forma 

undervisningen efter detta. Om en lärare brister i kunskap, kompetens eller känner att hon/han 

lider av tidsbrist skall denna, enligt rektorerna, ta hjälp av specialpedagogen eller be rektor 

om att få fortbilda sig. 
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För att summera de tre olika aktörernas strävan, samspel och ansvar i inkluderingsfrågan vill 

jag påstå att lärare är stressade i den administrativa skolvärlden av idag. De känner därför inte 

att det finns utrymme för att ”specialplanera” sina lektioner. För att undvika problemet menar 

de att det är specialpedagogens roll att se till att dyslektiker får korrekt undervisning i skolan. 

Specialpedagogerna i sin tur menar att deras uppgift gällande dyslektiker är att utreda 

diagnos, ge kompensatoriska stöd, träna dem i kompensatoriska stöd samt träna dem i 

avkodning. Resten är lärarens ansvar, enligt specialpedagogerna. Rektorerna menar ungefär 

detsamma som specialpedagogerna, med det undantaget att de tror att lärare automatiskt får 

handledning i olika verktyg och metoder för dyslektiker utav specialpedagogerna, vilket de 

inte får.  

Den ena rektorn talade om att lärare lägger över sitt ansvar till ”någon annan” och det är 

precis det som verkar vara grunden till varför man inte lyckas fullt ut med att skapa en skola 

för alla. I detta fall studerar jag dyslexi, men är övertygad om att detta även gäller andra 

inlärningssvårigheter i skolan. Därför är det av yttersta vikt att läraren känner att den har 

tillräcklig kunskap, tillräckliga verktyg och en mängd olika metoder som den kan använda till 

dyslektiker för att denna trend skall förändras. Genom att lyckas med inkluderingen av 

dyslektikerna kommer de, enligt Reid, också att arbeta mer effektivt, få ett ökat 

självförtroende samt bli delaktiga i det sociala samspelet som de tillhör (Reid, 2013).  

Men till detta vill jag återigen påpeka att det inte är alla som tror att dyslektiker gynnas av 

inkludering. Bland annat Dyslexiförbundet menar att dyslektiker inte får den 

uppmärksamheten som de bör erhålla för att få goda resultat i skolan. Även om 

Dyslexiförbundet är av denna åsikt så har Sverige idag en skollag (2010:800) och en läroplan 

(Lgr11) som talar ett tydligt språk – alla som jobbar inom skolan skall sträva efter 

inkludering. 

5. Diskussion  
”År 2013 skall inte det vara ett problem att få en välfungerande inkludering på en skola. Det är en självklarhet.” 

Så sa en av rektorerna som jag intervjuade. Enligt skollagen skall alla som jobbar inom skola 

idag sträva efter att pedagogiskt inkludera alla barn i behov av särskilt stöd. Dyslektiker 
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räknas in i denna skara av elever då det blir svårare för dem att nå målen i skolan. Enligt 

läroplanen, Lgr11, har alla som jobbar inom skola ett ansvar för elever i behov av särskilt stöd 

och undervisningen skall anpassas efter dessa. Undervisningen kan aldrig utformas lika för 

alla elever (Skolverket, 2011). Men hur ser då verkligheten ut?  

I verkligheten så har lärarna stundtals inte den tid och den kunskap som behövs för att fullt 

inkludera alla dyslektiker genom anpassad undervisning. I min teori från början var det enbart 

stressen, som många lärare upplever då läraryrket idag innehåller merparten administrativa 

sysslor, så som dokumenterande, skriva omdömen och skriva pedagogiska planeringar, som 

låg till grund för att anpassad undervisning inte utformades. Efter att jag jämfört lärarnas 

attitydformulär med specialpedagogernas intervjuer och sedan kompletterade detta med 

rektorernas intervjusvar öppnades en helt ny förståelse. Problematiken är större och mycket 

mer komplext än vad jag hade trott från början, dvs. min förståelsehorisont flyttades under 

studiens gång. 

Specialpedagog har kunskap men inte tid då dennes uppgifter innebär att lösa lärarens 

uppgifter. Istället för att bli ett stöd till lärarna, i form av expertis, lägger vissa lärare istället 

över hela ansvaret till dessa. Problematiken här är att specialpedagogen inte vet om att läraren 

anser att det är specialpedagogens ansvar att anpassa undervisningen. Hade de haft tiden att 

samtala kanske detta problem hade kunnat lösa sig enklare. Båda förlitar sig på varandra och 

rektor räknar med att de sköter arbete om han/hon inte hör motsatsen.  

Lärarutbildningen borde också lyfta problematiken ännu mer om en ”skola för alla” skall bli 

framgångsrik. Om en student lämnar lärarutbildningen bör denna ha erhållit tillräckligt 

mycket kunskap för att kunna möta en av de vanligaste inlärningssvårigheterna och också ha 

redskap och verktyg för att hantera dessa. Idag räcker det inte att ha kunskap om vad dyslexi 

är, som lärare måste man också kunna möta dyslektiker i klassrummet på ett relevant och 

anpassat vis. Därför borde lärarutbildningen också satsa på att förbereda sina studenter inför 

uppdraget att arbeta i en skola för alla där anpassad undervisning inte ses som ett problem 

utan en god möjlighet för eleverna.  

Skollagen och Skolverket önskar att den dyslektiske eleven ska vara inkluderad och inte 

särskiljd i klassrummet i avsikt att omöjliggöra utanförskap/avvikande. Dyslexiförbundet ser 
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ett problem med detta eftersom de inser att den dyslektiske eleven är i behov av "särskiljande" 

ur en medicinsk/social synvinkel.  

En klasslärare - till skillnad från specialpedagogen vars uppgift är att värna enbart ett fåtal 

elevindivider med särskilda behov - har inte den tid till förfogande som krävs för att en 

dyslektisk elev ska utvecklas i önskvärt tempo.  

  

Ur ett teoretiskt perspektiv, utan praktisk fakta i den konkreta skolmiljön ter sig ordet 

inkludering vinstgivande - en elev ska inte särskiljas öppet genom behovsanpassad 

undervisning av risk för att skapa oönskat skolsocial exkludering och att verka främmande 

mot klasskamraterna. Ur praktisk synvinkel synliggörs problematiken med detta synsätt - en 

elev som behöver mer tid att tillgodoses i ett klassrum där läraren ska "räcka till" för många 

fler, kan snarare just uppleva en känsla av exkludering när tempot i klassrummet är för högt 

och eleven inte "hänger med". Inkludering kan alltså i ett sårbart skolsystem mynna ut i 

exkludering! 

Dyslexi betraktas idag som en vanlig "åkomma". Många kända personligheter över världen 

med framgångsrika väletablerade liv har dyslexi. Av den anledningen, vilket kan te sig viktigt 

för ett uppväxande barn som vill passa in, kan det som tidigare beskrevs som ett 

funktionshinder, i vår samtid snarare iakttas som en diagnos med stora möjligheter. Det är 

många gånger synsättet på en diagnos som kan avgöra framgång för den som innehar 

diagnosen. Dyslexi är inget "hinder" om speciellt behovsanpassade metoder sätts in tidigt. 

Men för att lyckas med inkluderingsprocessen behövs relevant utbildning, tid för att planera, 

kunskap om olika metoder, samtal emellan kollegor och att alla som jobbar inom skolan har 

samma vision och strävan. Det krävs också att alla är väl medvetna om vilket ansvar just de 

har i denna process så att inte ansvaret läggs över på ”någon annan”. 

Skolmiljön är accelererande stressfylld både för pedagoger och för elever och skälen är i 

många delar sociala och psykologiska men också, och kanske i än högre grad, politiska. Det 

handlar om ekonomi och miljö och skolkontexter som i praktiken inte ges möjlighet att 

praktiskt användas. Inkludering är betydelsefullt, den sociala acceptansen i skolmiljön viktig, 

den egna dugligheten och att bli sedd oavsett funktionshinder avgörande för att kunna inhämta 



Katja Gummesson  

800805 – 4127 

Examensarbete: Får inte jag vara med? Studie kring inkludering av dyslektiker 

Högskolan i Halmstad 2012/2013  

 

 

 

47 

 

kunskap eller att vilja göra det. För att kunna utveckla ”en skola för alla” behövs därför ett 

inkluderande synsätt. Inom skolan är det allas ansvar och det är rektorns uppgift att se till att 

denna uppgift blir allas strävan.  

5.1. Förslag till vidare forskning 

Då min studie bygger på fyra intervjuer och fjorton attitydformulär kan jag inte heller 

generalisera mitt resultat kring alla skolors strävan och ansvarstagande i 

inkluderingsprocessen, men i en större studie hade det varit intressant att granska fler 

kommuner, lärarutbildningen och skolpolitiska grunder till inkludering.  

Är det snarare ett politiskt korrekt beslut än en fungerande social metod att utesluta särskild 

undervisning för elever så som t.ex. Dyslexiförbundet förespråkar. Kan inkludering faktiskt 

snarare utmynna i exkludering? Det behövs en modig och samtida blick på skolvärldens 

resurser ur ett praktiskt perspektiv snarare än ur ett teoretiskt. I detta bör man också vidare 

studera elevperspektivet samt undersöka om en-till-en undervisning ger högre eller lägre 

resultat än anpassad klassrumsundervisning.  

Avslutningsvis anser jag att framtida forskning bör undersöka de skolor som lyckas med att 

inkludera och anpassa sin undervisning till dyslektiker. Där tror jag att nyckeln finns för att 

hitta en modell, ett ideal, för andra skolor att efterfölja.  
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7. Bilaga 1: Intervjumall/stödmaterial - specialpedagog 
1. Hur ser ditt arbete ut med dyslektiker idag?  

2. Har ditt arbete med dyslektiker förändrats något med Lgr11? 

3. Vilken typ av samarbete har du med de pedagoger som arbetar med barn med 

dyslexi? 

4. Vilket stöd får pedagoger som arbetar med dyslektiker utav dig som 

specialpedagog? 

5. Hur stor del av undervisningen med dyslexi innebär specialundervisning 

(exkludering från den vanliga undervisningen)?  

6. Hur ser du på inkludering av dyslektiker i den vanliga undervisningen?  

7. Tror du att det skulle gynna skolan, dvs. resursmässigt, på något vis att 

inkludera dyslektiker i den vanliga klassrumsundervisningen under all typ av 

undervisning?  

8. Tror du att det skulle gynna den dyslektiska eleven på något vis att inkluderas i 

den vanliga klassrumsundervisningen under all typ av undervisning?  

9. Vad tror du krävs av pedagogerna för att inkludera dyslektiker mer i 

undervisningen?  

10. Används övrig resurs i skolan för att stötta dyslektiker i 

undervisningssituationen?  

11. Vilka möjligheter ser du i dyslektiker skulle inkluderas mer än idag i 

undervisningen?  

12. Vilka problem ser du i att dyslektiker skulle inkluderas mer än idag i 

undervisningen?  

13. Övriga tankar kring inkludering och specialundervisning med dyslektiker? 
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8. Bilaga 2: Intervjumall/stödmaterial - rektor 
1. Hur ser ditt arbete ut med dyslektiker efter diagnosbesked idag?  

2. Vilket stöd får pedagoger i sitt arbete med dyslektiker utav dig som rektor? 

3. Hur stor del av undervisningen med dyslexi innebär specialundervisning 

(exkludering från den vanliga undervisningen)?  

4. Hur ser du på inkludering av dyslektiker i den vanliga undervisningen?  

5. Tror du att det skulle gynna skolan, dvs. resursmässigt, på något vis att 

inkludera dyslektiker i den vanliga klassrumsundervisningen under all typ av 

undervisning?  

6. Tror du att det skulle gynna den dyslektiska eleven på något vis att inkluderas i 

den vanliga klassrumsundervisningen under all typ av undervisning?  

7. Vad tror du krävs av pedagogerna för att inkludera dyslektiker mer i 

undervisningen?  

8. Har pedagogerna den tid de behöver i skolan för att anpassa sin undervisning? 

9. Strävar denna skola efter inkludering? 

10. Övriga tankar kring inkludering och specialundervisning med dyslektiker? 
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