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En dyslexivänlig skola 

Charlotte Rosberg  

Sammanfattning 
Organisationen British Dyslexia Association (BDA) har utifrån olika kriterier skapat ett register, 
Council for the Registration of Schools Teaching Dyslexic Pupils (Crested). Utifrån kriterierna kan en 
skola ansöka om att bli en certifierad dyslexiskola. Ett av syftena med organisationen och registret är 
att hjälpa elever och föräldrar att hitta en skola som når upp till Crested:s standard samt att förbättra 
kvaliteten på skolor som undervisar dyslektiska elever. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
några lärare upplever att deras skolor uppfyller en certifiering utifrån Crested:s kriterier för en 
Dyslexia Specialist Provision School (DSP). Det teoretiska perspektivet är pragmatismen och dess 
holistiska synsätt på skola och utbildning. Uppsatsen tar vidare sin utgångspunkt från den 
samhällsvetenskapliga synen på dyslexi. Underlaget baseras på 24 lärare, som undervisar i svenska i 
årskurserna 4-6, vilka representerar 12 skolor och 6 kommuner. Resultaten i enkäten visar att graden 
av uppfyllelse för de olika kriterierna skiftar mycket. Exempelvis förefaller lärarens utbildningsnivå 
inom dyslexi vara begränsad. Vidare var kriterier för lärarnas kunskaper inom digitala hjälpmedel 
svårare att uppnå i jämfört med elevernas tillgång till läromedel. Utifrån Crested:s kriterier fanns det 
ingen skola av de studerade som skulle nå upp till en godkänd nivå i samtliga kriterier. Faktorer som 
diskuteras i studien och som kan ha påverkat den låga uppfyllelsegraden är vissa strukturella faktorer 
så som bl a decentraliseringen av skolan på 90-talet, speciallärarutbildningens borttagning från 
universiteten samt det sena införandet av IT och bristen på utbildning om det i svenska skolor. Vidare 
identifieras en obekant faktor som hindrar tillgång till hjälpmedel trots en god kunskap hos lärarna. 
För att skapa en positiv förändring i Sverige, skulle vi initialt behöva något som liknar Crested:s 
kriterier som skolorna kan förhålla sig till. Man bör dock betänka att det är en resurskrävande insats 
som inte med lätthet kommer att kunna hanteras av motsvarande svenska intresseorganisationer. Trots 
en resurskrävande insats finns skäl att tro att vinsten kan långsiktigt bli stor.  
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Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till de lärare som tog sig tid att besvara min enkät. Jag vill även 
tacka Åsa Gren som har lagt tid på att läsa igenom uppsatsen och kommit med konstruktiva 
tips. Vidare vill jag tacka Karin Edsén som har korrekturläst texten i jakt efter stavfel. 
Dessutom vill jag framföra ett stort tack till min fantastiska man Göran Rosberg som har 
stöttat mig igenom hela arbetet och gjort det möjligt att blir klar med denna uppgift i tid. 

Charlotte Rosberg 

Österskär, den 12 maj 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inledning 
I dagens samhälle uppskattas det att 5–8 procent av befolkningen har dyslexi (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, 2014) vilket klassas som ett dolt funktionshinder i Sverige (Häll & Skjöld, 
2003). Dyslexi kan ses utifrån olika perspektiv; funktionsnedsättning eller funktionshinder. Inom den 
medicinska vetenskapen används oftast begreppet funktionsnedsättning då man utgår ifrån en skada 
eller en sjukdom medan man inom samhällsvetenskapen menar att (funktions-)hindret skapas mellan 
individen och dess omgivning. Det senare innebär att man kan minimera funktionshindret genom att 
göra förändringar i den omgivning som man befinner sig i. Denna uppsats tar sin utgångspunkt ifrån 
denna samhällsvetenskapliga syn på dyslexi. 
 
Det finns mer eller mindre i varje klassrum elever med dyslexi, men ändå utgår oftast pedagogisk 
forskning från att en elev är ”normal” vilket kan leda till en försvårande undervisningssituation för 
elever med funktionsnedsättning (Vetenskapsrådet, 2007). Ferguson (2009) menar att de olika 
skolsystem vi har haft stödjer en exkluderande undervisningstradition där elever exempelvis 
undervisas isolerat ifrån sin övriga grupptillhörighet. Utbildningstrender inom detta område har varit 
cykliska och pendlat mellan inkluderande och exkluderande undervisning för elever med 
funktionshinder (Reid, Strnadová & Cumming, 2013). Normalitet det vill säga synen på det sunda, 
friska eller normala, har även under olika skolsystem skiftat (Skolverket, 2005). Trots olika synsätt på 
dyslexi som problembeskrivning och de varierande angreppsätt som forskning rekommenderar, torde 
det råda samsyn runt det faktum att skolan kontinuerligt måste utvecklas för att möta dessa elevers 
behov på bästa sätt.  
 
I Storbritannien finns organisationen British Dyslexia Association (BDA), vilket är motsvarigheten till 
Dyslexiförbundet FMLS, Svensk Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. 
BDA har utifrån olika definitioner skapat ett register, Council for the Registration of Schools Teaching 
Dyslexic Pupils (Crested). Ett av syftena med organisationen och registret är att hjälpa elever och 
föräldrar att hitta en skola som är anpassad för elever med dyslexi. Vidare verkar den brittiska 
organisationen för en kvalitetssäkring av skolorna. I Sverige finns i dag inga motsvarande definitioner 
och inte heller någon tradition att specifikt organisera skolor för elever med dyslexi, utan en 
kommunal skola skall erbjuda dessa elever likvärdig skolgång utifrån deras förmågor (Skollag, 
2010:800).  
 
Utifrån ett antal olika kriterier kan en skola i Storbritannien ansöka hos Crested om att bli en 
certifierad specialskola och i dag (2014) finns det totalt 79 certifierade skolor i Storbritannien. De är i 
sin tur uppdelade i sex olika skolkategorier där respektive skolform certifieras med hjälp av ett antal 
kriterier (Bilaga 1). Beroende av skolkategori finns sålunda en uppsättning kriterier som delvis skiljer 
sig åt. Den kompletta listan för respektive kategori framgår av Bilaga 2. Denna uppsats intresserar sig 
för Dyslexia Specialist Provision School (DSP) vilket det finns 16 st certifierade idag. Anledningen till 
avgränsningen är att denna skolform är den enda som undervisar dyslektiker som inte har någon 
ytterligare problematik kring inlärning samt att DSP inte är en del av en vanlig skola utan är en egen 
komplett skolform. I syfte att underlätta strukturen och översikten i den vidare läsningen grupperas 
kriterierna för DSP i fyra huvudrubriker nämligen organisation, undervisning, utbildning, och IT. 
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Bakgrund 

Mycket av den forskning som tas upp i denna studie har gjorts på elever med dyslexi och har skett på 
Irland och i Storbritannien. I dessa länder finns det olika skolformer för elever med dyslexi. Det är 
viktigt att notera att skolorna som är med i studierna inte är certifierade av Crested. Det innebär att ett 
flertal elever med dyslexi får någon typ av specialundervisning utan att skolan är certifierad. I de olika 
studierna, vars resultat kommer att belysas, är det viktigt att komma ihåg att undervisnings-
pedagogerna i de olika studierna inte har samma utbildningsnivå. Det skiljer en del mellan 
skolformerna och inom skolformerna. Nedan följer en beskrivning av de tre olika skolformer som 
oftast förekommer i studierna. 
 
Special school  
Elever som går på en Special school har en dyslexidiagnos. Skoltypen är inte så vanlig vilket gör att 
eleverna ofta behöver flytta för att komma nära en skola (Nugent, 2008). Klasserna är ofta ganska små, 
mellan 6-8 elever, och mycket av undervisningen läggs också på en-till-en undervisning. Pedagogerna 
är speciellt utbildade inom det område som skolan har specialiserat sig i.  
 
Reading unit  
Den andra formen är Reading unit vilket även kan kallas Reading school (Casserly, 2012). Oftast finns 
det en Reading unit i närheten eller inom en skola vilket innebär att få elever behöver flytta för att få 
tillgång till funktionen. Eleven är inskriven i en Reading unit men undervisas också någon del av 
dagen i sin vanliga klass. Efter två år skrivs eleven ut och förväntas då följa vanlig skolgång (Nugent 
2008). 
 
Mainstream resource  
Den tredje formen, vilket är vanligast förekommande, är Mainstream resource. Undervisningen sker 
på den skola som eleven går på och eleven undervisas i sin ordinarie klass större del av dagen. På 
skolorna förekommer både outbildade och utbildade pedagoger inom dyslexi och undervisningen som 
sker med dessa pedagoger kan variera i omfattning från mycket liten till mer omfattande. Detta 
innebär att en elev kan träffa en pedagog från 30 minuter om dagen (Nugent, 2008) till flera timmar i 
veckan (Warhurst & Norgate, 2012). Här finns en stor variation över vad en elev får tillgång till. 
 
I Sverige har vi inte i samma utsträckning olika skolformer för elever med dyslexi. Skolverket uppger 
att det inte finns något register över skolor i Sverige som enbart undervisar elever med dyslexi det vill 
säga jämförbart med Storbritanniens Special school. Detta innebär att de flesta svenska elever med 
dyslexi ingår i det vanliga skolsystemet vilket skulle kunna liknas med Storbritanniens och Irlands 
Mainstream resource. 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning om elever med dyslexi har brister utifrån flera aspekter menar Nugent (2008). En 
brist är att forskningen oftast utgår ifrån yrkespersonalens vinkel snarare än elevernas och 
föräldrarnas. Bristen rör inte bara empiriska data och erfarenheter från eleverna och föräldrarna, utan 
det finns också en brist i debatten om elever med speciella behov. En annan aspekt är att alla elever 
inte har samma utbildningsbehov, vilket belyses för lite och utvärderingarna av särskilda skolformer 
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bör utföras kontinuerligt både kvalitativt och kvantitativt. Därför menar Nugent (2008) att den 
pågående debatten om inkludering och exkludering för elever i behov av extra stöd är viktig, samt att 
man i större utsträckning bör utgå från elevers och föräldrars åsikter. Crested har på sin hemsida 
(http://www.Crested.org.uk/index.html) gjort en checklista för föräldrar. Syftet med listan är att 
underlätta för föräldrar i utvärdering av olika skolalternativ för sina barn. Vidare anger Crested på sin 
hemsida att elever med dyslexi ofta har svårt med sin självkänsla och självbild och att det är viktigt att 
ta reda på hur skolan arbetar med dessa frågor. Självkänsla innebär hur man värderar sig själv. Är jag 
värdig? Självkänsla påverkar individens motivation och känsloliv. Den har även betydelse för 
individens utveckling, välbefinnande och psykiska hälsa. Inom psykologin antas självkänsla bygga på 
hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt sig eller hur man tror att man 
uppskattas av andra (NE, 2015). Självbild handlar om hur vi ser på oss själva. Vem är jag? 
Information som kön och ålder men även egenskaper och intresse hos individen påverkar självbilden 
(Johnson, 1998).  
 
Människans identitetsbegrepp har ändrats genom århundradena. Från den tidiga antiken då gudarna 
ansågs styra människorna till dagens postmoderna synsätt då vi själva skapar vår personliga identitet 
(Andreasson & Asplund Carlsson, 2009). För att en människa skall bli till en individ behöver enligt 
Mead (1972[1934]) en interaktion ske med någon annan person. Den uppfattningen är att jaget är en 
produkt av en social interaktion och inte endast från logiska eller biologiska förutsättningar för 
interaktion. Närstående och andra viktiga personers uppfattningar om individen har stort inflytande 
menar Mead. Vidare måste det som uppstår i mötet (interaktionen) skapa bilder hos individen så att 
denne blir positivt inställd till situationen och kan ta emot den kunskap som uppstår. Mead uttrycker 
att interaktion kan ske mellan människor som inte behöver vara jämlika parter samt att identiteten 
även påverkas av förväntningar och krav på individen. Dessa aspekters inverkan syns tydligt i Barrons 
(2004) studie på en grupp med funktionshindrade kvinnor. De framställer där sitt funktionshinder som 
sin primära identitet, vilket därmed blir deras tillskrivna identitet istället för deras faktiska identitet. 
Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) menar att det är ganska troligt att antingen hög eller 
låg självkänsla, kan generera en självuppfyllande profetia och åstadkomma förändringar hos den 
enskilde individen. I skolan är det viktigt att pedagoger ser bortom funktionshindret och ser eleven, för 
att inte legitimera funktionshindret som en identitetsnorm (Assarson, 2010). 
 
Burden och Burdett (2005) studerade 50 elever som går i en Special school för elever med dyslexi på 
mellan- och högstadiet. Skolan är liten med små klasser och drivs av välutbildad och engagerad 
personal. Fokus i studien är elevernas egna åsikter runt sin självbild och sitt lärande. Tidigare resultat 
inom detta område har visat att elever med dyslexi upplever negativa konsekvenser för 
självutvecklingen och att det påverkar deras självkänsla negativ. Det är viktigt att känna till att dessa 
elever i Burden och Burdetts studie har misslyckats i sin tidigare skolform, det vill säga i en vanlig 
skola, vilket borde styrka tidigare forskningsresultat runt dålig självbild. Burden och Burdett (2005) 
kommer i sin studie fram till ett annat resultat som visar på att en stor majoritet av eleverna uttrycker 
en positiv självbild. Till exempel inlärd hjälplöshet visade sig vara mycket låg bland dessa elever. 
Inlärd hjälplöshet handlar om elevens syn på sig själv inom bland annat prestation, uthållighet, 
förväntningar och motivation. Detta stämmer överens med en av de slutsatser som Casserly (2012) 
kommer fram till i sin longitudinella studie där hon jämför dyslektiska elever som går i Reading 
school med elever i Mainstream resource, nämligen att det är av stor vikt att undervisa eleverna i 
självförtroende i den dagliga undervisningen. Vinsten med denna undervisning är att eleven utvecklar 
en större möjlighet att prestera bättre i alla skolämnen. I motsats till Casserly (2012) kommer 
Baumeister et al. (2003) i sin litteraturstudie fram till att självkänslan och skolframgångar inte har ett 
samband. Det betyder att god självkänsla inte påverkar skolframgången utan de menar att 
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skolframgången snarare påverkas av hur bra skolan undervisar. Att stärka elevers självkänsla i syfte att 
förbättra skolframgång har visat sig kunna vara kontraproduktivt. Baumeister et al. (2003) kommer 
fram till att självkänsla stiger när man får beröm, vinner en tävling, får utmärkelse, löser olika problem 
eller vinner acceptans i en social grupp, och att den faller med motsvarande misslyckande. Däremot 
framkom det att samband fanns mellan hög självkänsla och lycka samt låg självkänsla och depression 
(ibid).  
  
Humphrey och Mullins (2002b) kommer också fram i sin studie att dyslektiska elever sätter samman 
sin intelligensnivå utifrån sin läskunnighet. Detta innebär att elever upplever sig mer intelligenta när 
deras läsförmåga förbättras. Detta stämmer väl överens med Mead (1972[1934]) som beskriver 
människans tudelning med en ärftlig del som skapar individen men där även omgivningen som 
individen vistas och verkar i, påverkar. Utifrån den miljö som individen befinner sig i reflekterar 
individen över vad den kan bidra med i skapandet av sin identitet (ibid) 
 
Organisation 
I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet togs ett antal beslut som blev startskottet för 
decentraliseringen av skolan i Sverige (Jarl & Rönnberg, 2010) och som gav kommuner mer makt 
inom utbildningssektorn (Lansing Cameron, Nilholm & Persson, 2011). Bland annat innebar det 
förändringar av lärare- och skolledartjänster, ett nytt statsbidragssystem och införandet av skolpeng 
(Propositioner, 1988/89:4; 1989/90:41; 1990/91:18; 1991/92:95). En konkret förändring som har blivit 
synlig på senare år var att många specialisttjänster försvann i och med att speciallärarutbildning lades 
ner till förmån för specialpedagogutbildningen. Utbildning har nu återupptagits av flera universitet. 
Centralisering innebar dessutom att det öppnades upp för privata aktörer som huvudmän för skolor 
(Jarl & Rönnberg, 2010). Friskolorna fick nu möjlighet att finansieras med hjälp av offentliga medel 
och statsbidrag. Dessutom fick föräldrarna möjlighet att välja skola och skolform för sina barn, vilket 
gav friskolorna ett uppsving (Jarl & Rönnberg, 2010; Lansing Cameron et al., 2011). Denna 
förändring gav möjlighet till att bland annat en dyslexiskola bildades i Sverige. Skolan har nu funnits i 
20 år och är fortfarande den enda dyslexiskolan i Sverige för elever i årkurserna 4-9, vilket kan 
jämföras med Storbritannien som i dag (2014) har 16 st certifierade DSP skolor. Att det enbart finns 
en specialiserad skola i Sverige ger stöd till påståendet att trots ett fritt skolval har inte barn med 
speciella behov, i detta fall dyslexistöd, någon större möjlighet att få en anpassad skolgång (Lansing 
Cameron et al., 2011).  
 
Nugent (2007) följer i sin studie på Irland 100 elever med dyslexi som är mellan 8 och 13 år. Studien 
varar under deras två år på endera Special school, Reading unit eller Mainstream resource. När fokus 
låg på föräldrarnas perspektiv, framkom det att man ville ha tidigare identifiering av dyslexi och i 
samband med det tillgång till omgående stöd i skolan. Stödet skulle även kunna ges längre än de två år 
som är vanligt förekommande. På Irland förekommer det att föräldrarna själva både betalar en 
utredning och det eventuella extra stödet deras barn är i behov av, eftersom det inte finns tillgång till 
Special schools på Irland för alla elever som är i behov av den skolformen. Det framkom att det finns 
ett stort intresse från föräldrar, speciellt när det gäller de med yngre barn med svår dyslexi, att få 
tillgång till Special school (ibid). Vidare är trenden om inkludering i vanliga skolor en påverkande 
faktor till att specialskolorna läggs ner. På Irland stängdes alla specialklasser ner under 2009 för elever 
med lindriga inlärningssvårigheter. Samtidigt beslutades att de skolor som hade specifika 
dyslexiklasser fick vara kvar (Casserly, 2012).  
 
I Crested:s kriterier runt organisation lyfts frågor om skolans grundliga och noggranna process för att 
identifiera eleverna med dyslexi. Vidare är det av vikt att skolans ledning och huvudman stödjer 
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pedagogernas arbete och att all personal är medveten om att de behöver anpassa sin undervisning för 
dessa elever. I Lansing Cameron et al. (2011) studie, School district administrators´perspectives on 
special education policy and practise in Norway and Sweden, framgår det att 2 % av alla svenska 
elever i grundskolan går i specialskola och 17 % av grundskoleleverna erbjuds specialundervisning. 
Det framkommer att de svenska skolledarna stipulerar organisatoriska lösningar som innefattar att 
segregerad undervisning bör undvikas. Man vill undvika att elever separeras från den vanliga 
undervisningen för att delta i specialundervisning. Men utifrån den ökade konkurrensen skolor 
emellan, har diskussionen kring dessa barns resultat och hur undervisningen skall effektiviseras 
blommat upp. Trots direktiven från skolledarna påvisar Lansing Cameron et al. en trend om att separat 
undervisning under större delen av dagen och återkommande specialundervisning ändå verkar vara 
vanlig i Sverige. Ett av skälen till detta framkom då 72 % av skolledarna menade att skolan var dålig 
på att hantera och anpassa skillnader mellan eleverna. Detta signalerar, menar Lansing Cameron et al. 
(2011), att de svenska skolorna behöver mer stöd för att kunna hantera olikheter och anar att äldre 
organisatoriska lösningar återuppstår med tanke på erfarenheter från segregerade 
undervisningsenheter. En skillnad mellan Norge och Sverige som blev tydlig var behovet av en 
medicinsk diagnos för att tillhandahålla särskilt stöd i skolorna. 73 % av Norges kommuner uppgav att 
det var relevant eller mycket relevant medan den svenska siffran stannade på 37 % (ibid).  
 
Reid et al. (2013) poängterar att det är av vikt att pedagogerna får stöd av skolledningen i att stödja 
elever med dyslexi. Skolledningen har också ett ansvar för att grundsynen på skolan skall vara av 
stödjande karaktär samt att all personal ges möjligheter till lämplig och praktisk utbildning både inom 
dyslexi och IT för att kunna ge rätt och effektivt stöd (ibid). 
 
Utbildning 
För att få undervisa elever med dyslexi på den nivå Crested förespråkar krävs att läraren har en 
godkänd examen i att undervisa elever med dyslexi det vill säga en Approved Teacher Status (ATS) 
eller en Approved Practitioner status (APS) kompletterat med en ackreditering av British Dyslexia 
Association (BDA). Det som krävs är minst ett års studier på avancerad nivå inom Special Needs 
Training där dyslexi ingår. I Sverige skulle detta närmast motsvara speciallärarutbildningen eller 
specialpedagogutbildningen. Under en period kunde svenska lärare läsa till dyslexipedagog men den 
utbildningen finns inte längre kvar på universiteten.  
 
I Lansing Cameron et al. (2011) studie framkommer det att de svenska skolledarna var kritiska till 
pedagogernas bristande kvalifikationer. Nästan hälften av de svenska skolledarna uttryckte att 
bristande kvalifikationer var en vanlig orsak till varför elever behövde särskilt stöd i skolorna. Denna 
brist på kvalifikation skulle kunna leda till att elever i onödan upplever misslyckande som eventuellt 
kan leda till utslagning. I kontrast till det visar studien också att det var tämligen vanligt att 
specialpedagoger fanns som stöd och gav råd till klassläraren inför olika undervisningssituationer 
(ibid).  
 
En intressant iakttagelse gjordes av Warhurst och Norgate (2012) i deras longitudinella studie där de 
följde 109 elever på sex olika Mainstream resource skolor mellan 2003-2008. Eleverna som deltog i 
studien var mellan 11 och 16 år och fick stöd i sin ordinarie skola men gick ifrån för att få 
undervisning av specialutbildade pedagoger. Fokus på studien var elevernas utveckling inom läsning 
och skrivning. När de sex Mainstream resource skolorna sammanfattade vad som var deras 
huvudsakliga prioritet och vad som var deras fokus, framkom skillnader. Här skedde en delning i tre 
grupperingar. Två skolor såg byggandet av självförtroendet och självkänslan, det vill säga det 
emotionella stödet, som centralt medan två skolor arbetade med att stödja eleverna att bli mer 
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självständiga och de sista två skolorna såg som sin prioritering att stödja och utveckla läsförmågan. 
Warhurst och Norgate (2012) får dessutom i sin studie en variation av resultat mellan dessa sex skolor. 
Utifrån skolornas olika perspektiv kan eventuellt resultaten mellan skolorna skiljas åt på grund av 
skillnaderna i undervisningsmetoderna, fokus på innehåll samt hur mycket tid varje elev fick med 
specialläraren.  
 
Till skillnad från Warhurst och Norgates studie ovan, intresserade sig Nugent för olika frågor rörande 
lärarnas utbildningsnivå. Det gav ett delvis annat perspektiv där Nugent (2007) i sin studie kunde 
påvisa att en viktig påverkansfaktor var skillnaden i utbildningsnivå mellan de undervisande lärarna. 
Eleverna i Mainstream resource undervisades inte av specialutbildade pedagoger vilket skedde i de 
andra skolformerna i studien där framgångsfaktorer som skolans syn på eleven och pedagogernas höga 
kvalitet i undervisning också lyftes (Nugent, 2006; Nugent, 2007; Nugent 2008).  
 
Undervisning 
Ett intressant resultat framkommer från Burdens och Burdetts (2005) studie där eleverna uppvisar en 
mycket mer positiv bild till sina studier än vad som förväntades hos elever med dyslexi. Eleverna på 
Special school hade betyg över genomsnittet i alla ämnen utom i engelska och historia. En förklaring 
till elevernas goda resultat är skolans positiva inställning till lärandet. Skolan erbjöd kvalificerade 
lärare, avancerad undervisning med förväntan på goda resultat samtidigt som elevens självkontroll 
över sitt eget lärande ökade. Det fåtal elever i studien som ändå uppvisade låga resultat i jämförelse 
med sina kamrater hade fysiska och neurologiska faktorer som påverkade resultaten. Däremot 
uttryckte 1/4 del av eleverna att de alltid kommer att hållas tillbaka på grund av dyslektiska 
svårigheter. Burden och Burdett (2005) tror att denna höga andel kan bero på att vissa elever snart 
skulle byta tillbaka till en vanlig skolform där de tidigare har misslyckats och en viss oro över detta 
framkom i resultatet. Detta stämmer med Humphrey och Mullins (2002a, 2002b) resultat där två 
dyslektiska grupper jämfördes. Den ena gruppen gick i en vanlig skola och de andra eleverna gick i en 
Special school. De elever som gick i en vanlig skola uppvisade förstärkta negativa skillnader i 
förhållande till akademisk självkänsla än Special school eleverna. Den förklaring som framkom till 
denna skillnad mellan skolformerna var att elever i Special school inte kände sig annorlunda än andra 
elever vilket var fallet för de elever som var placerade i vanlig skola. Denna studie talar för att elever 
känner samhörighet i dyslexiskolor men att så inte är fallet i vanlig skola. Warhurst och Norgate 
(2012) är inte av samma uppfattning utan uttrycker att det finns för lite forskning om elever som har 
fått specialstöd på Special school eller Reading unit under längre tid för att kunna avgöra i vilken grad 
till exempel elevens läsförmåga har utvecklats utifrån skolformerna. Vidare finns inget som visar på 
att dessa skolformer skulle vara ett framgångskoncept enligt Warhurst och Norgate (2012). Deras 
resultat från Mainstream resource studien visar på att många elever minskade klyftan mellan sig och 
de övriga eleverna just inom läsförmåga. En framgångsfaktor som framkom här var hur mycket tid 
med specialutbildade pedagoger som eleven fick (ibid).  
 
Elevers och föräldrars syn på undervisning 
Under två år som Nugent (2008) följde elever i Special school, Reading unit och Mainstream resource 
framkom det att alla eleverna var positiva till sin specialpedagogiska undervisning. Eleverna från 
Special school och Reading unit uppvisade dock en större glädje och hade mer positiva erfarenheter av 
skolan än Mainstream resource eleverna. Mainstream resource eleverna stod för hälften (6/12) av alla 
negativa kommentarer utifrån frågan ”Now that I have been getting special help with my reading for 
almost two years I feel …” (Nugent, 2008, s.198). En signifikant skillnad mellan Special school och 
Mainstream resource visades genom frågan ”The work in my class is too hard for me” (Nugent, 2008, 
s.196) där 17 % av eleverna på Special school upplevde det i förhållande till eleverna på Mainstream 
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resource där 55 % upplevde det. Den motsatta frågan huruvida arbetet var för lätt ansåg eleverna på 
Special school i högre grad (51 %) än eleverna på Mainstream resource (32 %). Elevernas åsikter på 
Reading unit låg närmare åsikterna på Special school än på Mainstream resource. I Nugent (2008) 
studie framkom också att vissa elever som går i Mainstream resource upplevde det jobbigt att lämna 
klassen för att gå till sitt stöd eller att genomföra aktiviteter som att läsa framför sin ordinarie klass då 
upplevelsen av att vara sämre blev tydlig. Det framkom också att dyslektiska elever har svårare att 
göra positiva jämförelser mellan sig själva och sina klasskamrater när de gick i Mainstream resource 
än om de gick i Reading unit eller Special school. Uttryck som att de upplevde sig som annorlunda 
och konstiga var vanligt hos elever i Mainstream resource (Nugent, 2008). Burden och Burdett (2005) 
menar att en förklaring till de positiva resultaten för Special school kan vara att elever hade en mycket 
mer positiv syn på sig själva som elever. En annan studie som kom fram till ett liknande resultat var 
Humphrey och Mullins (2002a, 2002b) där det framkom att ha vänner med liknande svårigheter visade 
på ett positivt utslag. Genomgående upplevde eleverna större problem med att få vänner och att andra 
barn inte var snälla ju mer lik skolan var en vanlig skola (Nugent, 2008). De nöjdaste barnen gick i 
Special school. Av det som framkommit verkar eleverna utvärdera sig själv utifrån den närmaste 
gruppen de befinner sig i och inte ur ett vidare perspektiv (ibid). 
 
Nugent (2007) studie visade att föräldrar upplevde att barn som går i Special school upplevs som 
mycket glada i störst utsträckning medan barn i Mainstream resource låg lägst. Special school 
föräldrar var också mest nöjda med skolformen och positiva till det stöd som specialisterna gav. 
Överlag är alla föräldrar mycket positiva till sina barns skola och förändringar som skett under studien. 
Föräldrar till elever som går i Special school uppvisar störst nöjdhet och föräldrar till elever som går i 
Mainstream resource uppvisar lägst nöjdhet (ibid).  
 
Elever som går i Special school behöver ofta flytta ifrån sina föräldrar och kompisar då skolformen 
inte finns att tillgå överallt. Dessa elever visar större oro över att få nya vänner och upplever sig mer 
socialt osäkra än elever på Reading unit eller Mainstream resource skolor (Nugent, 2008). Resultatet 
visar också att oron lägger sig snabbt hos Special school eleverna, oftast inom de första dagarna på den 
nya skolan. Eleverna från Special school förmedlade också en mycket positiv syn på sin skola och sitt 
val av att gå där i förhållande till de andra eleverna i Nugents studie.  
 
IT  
Skolan har av tradition varit långsam med att införa ny teknik konstaterar Reid et al. (2013) i sin studie 
om hur teknik kan stödja dyslektikers akademiska behov. Den nya tillgången på appar, dataprogram 
och olika plattformar kan inspirera och engagera dessa elever och samtidigt motverka stigmatisering. 
Elever med dyslexi skulle kunna inkluderas i skolmiljön med hjälp av de olika teknikverktyg som 
finns att tillgå idag för att göra klassrummet mer tillgängligt. Tack vare teknikens enkelhet att 
förflyttas kan eleverna använda samma teknik i hemmet som i skolan. Detta stärker bandet mellan 
skolan och livet utanför skolan (ibid). Fleischer (2013) delar upp datoranvändningen i fyra 
funktionsområden i sin avhandling nämligen att arbeta med fakta, att uttrycka sig, att kommunicera 
med sin omgivning och att organisera sig själv. Det som elever med dyslexi oftast behöver hjälp med, 
det vill säga inom områdena läsning, stavning, skrivning och organisation, ryms inom dessa 
funktionsområden. Den största utmaningen är att hitta rätt stöd till rätt elev. Idag finns det på vissa 
skolor anställda pedagoger som är kunniga i informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att 
underlätta detta arbete på skolorna. Skolverket (2013) gjorde en undersökning om det fanns 
pedagogiskt IT-stöd ute på skolorna. Hela 73 % av alla grundskollärare upplevde att de inte hade 
tillräcklig tillgång till pedagogiskt IT-stöd. På frågan om tillgången på teknisk IT-support upplevde 
fem av tio lärare i grundskolan att de hade tillgång till teknisk IT-support i liten grad eller i mycket 
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liten grad utifrån att de ska kunna ge eleverna en god undervisning (ibid). Fleischer (2013) kommer 
också fram till i sin avhandling att eleverna använder datorerna till ett horisontalt studerande och inte 
ett vertikalt. Detta arbetssätt leder till en mer ytlig kunskapsinhämtning och att reflektion kring 
kunskapen uteblir. Här är det viktigt att pedagogerna har kompetens att göra uppgifter som leder till att 
eleverna reflekterar mer på djupet (ibid). 
 
En norsk studie, som Krumsvik (2012) har genomfört, handlade om hur den digitala utvecklingen har 
påverkat lärarna på lärarutbildningen. Det framkom att det fanns ett stort gap mellan nivån som 
politiker förespråkar inom IKT på lärarutbildningarna runt om i landet och den som sker på 
lärarutbildningarna. En faktor som har stor påverkan är den undervisande lärarens egna höga eller låga 
IT-kompetens. Krumsvik talar för att stärka lärarnas IT- kompetens både systematiskt och individuellt 
för att höja lärarnas grundläggande färdigheter och elementära kunskaper för att kunna möta de nya 
kraven på lärarutbildningen (ibid).  
 
2012 fanns det 4,7 elever per dator i en kommunal grundskola och 3,5 elever  
per dator i fristående grundskola (Skolverket, 2013). När det gäller tillgången till dator under 
lektionstid anser knappt sex grundskollärare av tio att de har tillräcklig tillgång. I Skolverkets 
undersökning om tillgången på kompensatoriska hjälpmedel i grundskolan svarade sju av tio rektorer 
att eleverna hade det till ganska eller mycket hög utsträckning (ibid). Tanken på att hjälpmedel är den 
optimala lösningen för en elev i vardagen kan diskuteras. En förälder kan tänka att olika hjälpmedel 
kan hjälpa till att överbrygga vissa problem medan eleven kan känna att det är ett hinder då 
upplevelsen av hjälpmedlet leder till ett utanförskap från gruppen (Stenhammar, 2009). Reid (2011) 
har skrivit en guide för att hjälpa föräldrar med dyslektiska barn och för de personer som finns runt 
omkring dem. Han skriver att elever med dyslexi lär sig mer effektivt när materialet presenteras 
visuellt till exempel tillsammans med bilder. De kan uppleva ännu mer framgång när de har möjlighet 
att interagera med material kinestetiskt (ibid). Således är det viktigt att se till att undervisning och 
lärande är multisensorisk vilket också Crested poängterar i ett av sina kriterier. Multisensorisk 
inlärning omfattar auditiv, visuell, kinestetisk och taktil stimulans. Läsplattor och liknande utrustning 
lämpar sig väl för det arbetet (Reid et al., 2013).  

Teoretisk utgångspunkt 
Pragmatismen är en filosofisk tradition. Det som är centralt för denna teori är hur kunskaper fungerar 
för människor i deras vardag (Säljö, 2012). Pragmatikerna var intresserade av undersökande metoder, 
inspirerade av hur vetenskapen arbetade och fick ett stort inflytande speciellt inom området skola och 
utbildning (ibid). Namn som George Herbert Mead 1863-1931 och John Dewey 1859-1952 var några 
av de främsta förespråkarna för pragmatismen. Dewey producerade en mängd texter under sin 
levnadstid där han förespråkade ett holistiskt synsätt på barncentrerad pedagogik och han myntade det 
kända uttrycket ”learning by doing”. 

Ett exempel på Deweys (1922) holistiska syn framkommer i diskussioner om syftet med att testa 
elever. Inom psykometrin förespråkas det att alla kan testas eftersom allt går att rangordnas och 
klassificeras. Dewey var inte förtjust i testandet om det handlade om ett sätt att se på begåvning eller 
obegåvning, därför att det var en förenklad syn på en komplex individ. Det var bättre att lösa 
pedagogiska problem som uppstod med hjälp av beteendevetenskaplig forskning, menade han (ibid). 
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Organisation  
Säljö (2012) beskriver på ett bra sätt att det inte finns endast ett sätt att se på skolan och hur skolan kan 
fungera. En likhet som det socio-kulturella perspektivet har med pragmatismens syn på skolan och 
samhället, är att det finns ett starkt beroende mellan dessa världar. Skolan ska vara en demokratisk 
organisation för alla. Dewey (1938/2004) såg att familjen var organiserad som en planorganisation 
medan skolan var mer styrd uppifrån och ner vilket han ansåg skapade problem. Dewey önskade att 
skolan organiserades på samma sätt som familjen vilket i sin tur skulle göra att skolans undervisning 
och världen utanför närmade sig varandra. Inom varje läroplansteori finns ett växelspel mellan elevens 
värld och skolans måluppfyllelse i kunskaper, färdigheter och värderingar (Dewey, 2004). Utifrån en 
holistisk syn på kunskap och inlärning, enligt Dewey (1902), ska en växelverkan ske mellan barnets 
intressen och det som skall studeras. En elev skall inte ställas mot en läroplan. Pedagogen behöver ta 
hänsyn till individens utvecklingsperioder, kraftresurserna inom barnet och spontana intressen. Andra 
samtida menade att funktionen endast låg hos eleven själv vilket innebar att pedagogen såg på eleven 
utifrån en envägskommunikation (ibid).  
 
Ett samhällsproblem var tillgången på skolor för olika samhällsklasser kring förra sekelskiftet. Den 
akademiska vägen var stängd för många elever. Pragmatismen förespråkar en jämlik skolgång oavsett 
klasskillnad och betonar vikten av att utveckla skolan med tiden och inte stagnera i gamla traditioner 
(Säljö, 2012). I dagens samhälle är klasskillnader fortfarande en aktuell fråga men fokus ligger nu på 
det fria skolvalet och närhetsprincipen som kan leda till segregerade miljöer för eleverna. Det kan i sin 
tur leda till att sammansättningen av elever blir mer homogen och positiva effekter av en mer 
heterogen sammansättning uteblir.  
 
Utbildning 
Dewey (1897) ställde stora krav på lärarnas pedagogiska kunnande där ett mål var att eleverna aktivt 
skulle stimuleras mot ett målinriktat mål, med bredd och djup i de olika ämnena. Som stöd för att 
uppnå detta förespråkade han även att pedagogerna försågs med kunskap och resurser.  

Utbildning utgår från två perspektiv hos individen, nämligen ett psykologiskt plan samt ett socialt plan 
(Dewey, 1897). Han menade att begåvningen hos individen måste stimuleras i ett socialt sammanhang 
och för att en utveckling skall ske behöver pedagogens arbete utgå från eleven och inte tvärtom. Om 
kunskapen inte knyter an till elevens värld skapar den förvisso en kunskap men en oreflekterad sådan. 
Vidare blir denna kunskapsförmedling slumpmässigt fördelad mellan eleverna, eftersom man helt 
enkelt inte vet vad som når fram till respektive elev vid varje enskilt tillfälle. Samtidigt menade 
Dewey att en struktur måste finnas för att undervisningen inte skulle bli slumpmässig och att då följa 
speciella scheman på hur och när och vilket stoff undervisningen skall innehålla var inte rätt väg att 
gå.  

Ett sådant nutidsexempel är från den svenske författaren Mikael Niemis (2000) bok Populärmusik från 
Vittula, där han berättar om sin uppväxt i Pajala i Norrbotten under 60-talet. Han beskriver hur de i 
skolan fick lära sig namnet på blommor och åar som inte fanns i Norrbotten, medan de närliggande 
älvarna och faunan, det vill säga det som fanns i närmiljön, förblev oreflekterat. Dewey (1902) skulle 
ha kallat detta för ett undervisningsproblem när pedagogen inte lyckats föra samman skolans 
undervisning med elevernas närmiljö. 
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Eftersom pragmatismen är en kunskapsteori som tolkar begreppet kunskap, innebär det att kunskap är 
något som den enskilde individen skall ha nytta av i sitt vardagliga liv (Säljö, 2012). Det betyder att 
kunskapen skall vara applicerbar och formbar så att den går att använda i olika situationer. Skolan 
skall inte vara en sluten värld utan skolan skall utbilda eleverna till att bli demokratiska medborgare 
som aktivt kan ta del av samhället. Elevernas erfarenheter bör fungera i så väl skolan som i samhället. 
Om den inte blir anpassat till världen utanför kallar Dewey (1899) detta för slöseri med utbildning.  
 
Undervisning 
Pragmatismen uppstod som en reaktion mot den klassiska filosofin. Pragmatismen menade att den 
ordinarie skolan inte har haft någon konsekvent utbildningsfilosofi, utan undervisningen har skett efter 
tradition och vanor (Dewey, 1938/2004). Dewey ställde sig frågan varför det var så många elever i den 
traditionella skolan som upplevde skolan som trist? Han menade att en förklaring kan vara att det i den 
traditionella undervisningen funnits ett enkelsidigt fokus på hur eleverna upplever inlärningen. I 
pragmatismens progressiva utbildningstanke ifrågasätts detta synsätt eftersom man anser att frågan är 
mer komplex och måste ses ur ett bredare perspektiv som leder bortom ett enkelsidigt intresse av hur. 
Kvaliteten i erfarenheten kan delas upp i två aspekter. En aspekt reflekterar över elevens attityd till 
aktiviteten, som till exempel rolig eller tråkig, och den andra aspekten, som är svårare att se som 
pedagog, är effekten av erfarenheten. Här behöver pedagogen kunna bedöma vad som främjar fortsatt 
utveckling hos eleven. Genom att använda erfarenhetsbaserad undervisning som utgår från elevens 
erfarenhet skapas ett framgångsrikt sätt att utveckla eleven mot nya erfarenheter. Att endast föra en 
envägskommunikation med ensidig verbal framställning från pedagogen samt att eleven endast lär sig 
för skolan ansågs som riskfaktorer för att lyckas utveckla eleverna framgångsrikt inom pragmatismen 
(ibid). Att fokusera på produkten och inte hur kunskap kommer till är enlig Deweys tankegång en 
felnavigering (Säljö 2012). 
 
En viktig del i undervisningen är nyttoaspekten. Vilken syn har skolan på elevens 
kunskapsutveckling? Handlar det om hur mycket fakta en elev har lyckats tillgodogöra sig? Att lära 
sig för sig själv eller att utvecklas tillsammans med andra? Det senare är Deweys (1899) tankar för att 
förbereda eleven för världen utanför där strävan måste vara att skapa en social kunskapsvärld och inte 
en individualistisk dito. Skolan behöver vara en plats där eleverna lär och lever och inte lär sig abstrakt 
kunskap som kanske kommer till användning någon gång i framtiden (ibid). I dagens snabba 
utveckling behöver dock skolan anpassa undervisningen till samhället utanför samt även behandla 
samhällets väntade framtida förändring. Eleverna föds med olika förmågor till att lära men de har rätt 
till att utveckla sina anlag, vare sig de är stora eller små (Dewey, 1937/2004). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur några lärare upplever att deras skolor uppfyller en certifiering utifrån 
Crested:s kriterier för Dyslexia Specialist Provision School (DSP). 
 
Frågeställningar: 

• I vilken grad uppfyller de i studien aktuella skolorna kriterierna enligt lärarna?  
• Vilka kriterier verkar svåra att uppnå och vilka orsaker kan finnas till det enligt lärarna? 

 

Metod 

Val av metod  
Studien intresserar sig för att undersöka i vilken grad de nämnda kriterierna uppfylls. Av den 
anledningen lämpar sig en kvantitativ metod bäst. En kvantitativ studie är en studie där resultaten går 
att beskrivas med siffror (Eliasson, 2006). Den använda datainsamlingsmetoden är baserad på en 
särskilt utformad enkät med ett antal anpassade frågor syftande till att samla in kvantitativa data under 
en definierad tid. Insamlade data genererar en ögonblicksbild av det som studeras som därefter kan 
analyseras för att hitta relevanta sambandsmönster (Bryman, 2011).  
 
En enkätstudie med kvantitativ ansats syftar till att få reda på i vilken grad vissa frågeställningar kan 
besvaras. En enkäts tydligt definierade frågor med olika svarsalternativ gör att respektive respondent 
får en likformad fråga att förhålla sig till, vilket nödvändigtvis inte är fallet vid olika former av 
intervjuer. I denna studie skulle inte respondenterna djupintervjuas utan en mer generell information 
söktes.  
 
Enkäten distribuerades genom ett mail med tillhörande länk som ledde till en plats på Google Drive 
där den fanns tillgänglig i 15 dagar. Fördelen med mail är att det kan administreras på ett enkelt sätt 
och att distributionsmetoden blir snabb. Vidare kan uppföljningsadministrationen göras enkel och 
uppföljning av svarsstatus samt utskick av eventuella påminnelser kan ske på ett smidigt sätt då dessa 
kan skickas via mail. I jämförelse med en mer manuell hantering, exempelvis fysisk distribution (post) 
av enkäterna, kan detta leda till en stor tidsvinst och förenkling i hanteringen.  
 
En möjlig nackdel med enkät som metod är att respondenten kan tappa fokus på frågeområdet då det 
inte finns någon intervjuare med vid besvarandet av enkäten (Bryman, 2011). Detta försökte 
motverkas genom en inledande text i enkäten där syftet förklarades och att fokus på frågorna skulle 
besvaras utifrån diagnostiserade dyslektiska elever i respondentens närhet. En ytterligare nackdel med 
enkät är att det inte går att ställa några följdfrågor, vilket är betydligt lättare vid intervjuer. Åtgärden i 
detta fall blev att komplettera enkäten med ett utrymme för fria tilläggskommentarer. 
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Enkätens design  
Enkäten bestod av 25 frågor (Bilaga 3) baserade på Crested:s utvärderingskriterier. Skolformen DPS 
har 13 kriterier definierade varav 10 stycken har använts i denna studie. De tre kriterier som valdes 
bort var 5.5, 6.2 och 6.9. Kriterium 5.5 handlar om dokumentation och information till hemmet och tas 
inte med eftersom svenska skolor redan uppfyller detta krav. Skriftliga omdömen skickas hem varje år 
och pedagogerna för kontinuerligt samtal med hemmet om elevens utveckling (Skollag, 2010:800). 
Kriterium 6.2 och 6.9 behandlas inte heller då skolorna som undersöks inte är etablerade för att enbart 
tillgodose elever med dyslexi samt att elever i svenska skolan inte behöver vara utredda och fått en 
diagnos för att få tillgång till relevant stöd (ibid).  
 
Frågor bestod till stor del av strukturerade frågor som besvarades genom att kryssa i färdiga 
svarsalternativ som var kategoriserade i frekvenser som Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer 
bara till viss del, Instämmer inte alls och Vet inte. Skalnivån som denna klassas som ordinalvariabler 
(Bryman, 2011). Svarsalternativen var vertikalt utformade (listade) vilket Bryman (2011) 
rekommenderar för att underlätta kodningen av svarsresultaten. De strukturerade frågorna och 
svarsalternativen följde samma mönster för att underlätta för respondenterna att fullfölja enkäten samt 
att minimera feltolkningar av svarsalternativen för respondenterna (ibid). Två frågor kunde besvaras 
med flervalsalternativ och två frågor var öppna frågor. De öppna frågorna kunde besvaras med egen 
formulering på en tom rad. Det finns en risk med öppna frågor då det kan framkomma mycket fakta 
som sedan skall kategoriseras (Eliasson 2006). Den första öppna frågan avgränsades noga för att 
minimera denna risk. Enkäten avslutades med att ytterligare en öppen fråga ställdes där 
respondenterna kunde skriva en egen kommentar om något som de upplevde var av vikt för studien. 
Denna möjlighet gavs som ett sätt att kompensera för bristen på möjlighet att ställa följdfrågor, vilket 
hade varit möjligt vid en intervju.  

Urval 
30 respondenter valdes ut till denna studie. Urvalet av respondenter utgick ifrån ett 
bekvämlighetsurval och sedan ett snöbollsurval (Bryman, 2011). Genom att kontakta kollegor på 
några olika skolor och be dem hitta lärare utifrån kriterierna lärare som arbetar med årskurserna 4-6 
och undervisar i svenska, hittades respondenterna till enkäten. Orsaken till detta urval bygger på att 
Crested:s kriterier betonar vikten av att läraren undervisar i modersmålet engelska, vilket blir svenska 
för oss, och har specifik kunskap om dyslexi. Att undersökningsfältet koncentrerades till årskurserna 
4-6 byggde på två önskade positiva effekter. För det första att fler elever på denna nivå har hunnit få 
en dyslexidiagnos än vad som är fallet i de lägre årskurserna. Respondenterna kunde då lättare hålla 
fokus på den elevgrupp som denna undersökning gällde och tveksamheter över vilka elever som 
respondenten skulle utgå ifrån minimerades. För det andra vill jag hålla denna undersökning nära min 
egen undervisning, vilken sträcker sig mellan årskurserna F-6.  

Trovärdighet 
I kvantitativ forskning utgör validitet och reliabilitet viktiga termer för att påvisa trovärdigheten i 
arbetet (Eliasson, 2006). Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet men för att nå hög validitet 
förutsätts hög reliabilitet.  
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Validitet  
Med validitet menas att undersökningen mäter det som den faktiskt avser att mäta (Bryman, 2011). 
Studiens syfte är, enligt vad som tidigare beskrivits, att utröna i vilken grad som utvalda lärare vid 
svenska skolor, anser att kriterierna är uppfyllda. Sålunda tas Crested:s kriterier som utgångspunkt och 
jämförelser görs i relation till dessa. Undersökningens enkätform har ansetts lämplig eftersom det 
genom kriterierna finns tydligt angivna definitioner av dessa. I denna situation får därför validiteten 
anses som rimligt hög i och med den tydliga spårbarheten mellan kriterier och korresponderande 
enkätfrågor. Validiteten hade dock sannolikt kunnat höjas ytterligare genom komplettering med 
intervjuer och annan kvalitativ datainsamling för att på så vis ytterligare utöka och fördjupa 
datamängden. Vidare är respondenternas förmåga att besvara frågorna korrekt av stor betydelse för 
validiteten i analysen. I en händelse att respondeterna inte skulle ha relevanta roller eller på annat sätt 
inte kunna besvara frågor med bestämdhet, skulle relevansen av deras deltagande minska. I denna 
undersökning gjordes därför ansträngning att bekräfta respondenternas roll och kvalifikation. 

Reliabilitet 
Reliabilitet belyser tillförlitlighet av en mätning (Bryman, 2011). Om reliabiliteten är god innebär det 
att om undersökningen görs om under så likartade förhållanden som möjligt bör resultatet bli så likt 
det tidigare resultatet som möjligt. I ett försök att öka reliabiliten har några åtgärder vidtagits. Vissa 
frågor som mäter samma variabel har konstruerats för att öka säkerheten i mätningen. Vidare 
genomfördes en pilotstudie där frågorna testades huruvida läsbarheten var god. Utifrån de oklarheter 
som framkom justerades enkäten ytterligare. De kvantitativa data som har samlats in har efter kodning 
kontrollerats ytterligare för att uppmärksamma eventuella felkodningar. Med åtgärderna beskrivna 
ovan får därför den interna reliabiliteten anses vara god. Däremot kan den externa reliabiliteten vara 
något svag i jämförelse med den interna. Identifieringen av respondenter skedde genom ett icke-
sannolikhetsurval och mängden respondenter var relativt låg (30 stycken). Därmed kan inte urvalet 
anses representera en population och resultatet av studien kan därför inte generaliseras till hela 
populationen av lärare i årskurserna 4-6 som undervisar i svenska (Bryman, 2011; Eliasson 2006).  

Forskningsetiska aspekter 
Studien har följt de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer. Enligt 
informationskravet fick varje respondent tillsänt sig ett missivbrev där information om studiens syfte, 
dess anonymitet och det frivilliga deltagandet samt rätten att avbryta sin medverkan när som helst de 
önskade, beskrevs. Respondenterna fick efter att de gett sitt samtycke att delta enligt samtyckeskravet, 
tillsänt sig en enkät. Enkäten besvarades helt anonymt och respondenter avidentifierades enligt 
konfidentialitetskravet. Vidare har inget av den insamlade informationen lämnats ut till någon annan 
forskning eller forskare i enlighet med samtyckeskravet (ibid).  
 
Jag har reflekterat över det faktum att jag arbetar inom skolans värld vilket är samma miljö som där 
studien har skett och huruvida det kan uppfattas som känsligt. Därför lades särskilt vikt på att 
informera respondenterna om syftet med studien och vikten av deras bidrag. Övervägning om hur 
resultaten skall presenteras har gjorts för att inte den enskilde individen skall känna sig identifierad. 
Respondenterna har också blivit informerade om var och hur resultatet av studien kommer att 
publiceras. 
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Resultat 

Det övergripande syftet för denna studie var att undersöka i vilken grad lärare upplevde att deras skola 
uppfyller kriterierna för DSP, vilket även ledde till specifika frågeställningar som syftade till att inte 
enbart förstå i vilken grad kriterierna var uppfyllda utan även att förstå hinder, konsekvenser och 
bakomliggande orsaker. Resultatet kan ha påverkats av det relativt låga antalet tillfrågade respondenter 
(30 stycken). Detta till trots var svarsfrekvensen 80 % vilket får betraktas som mycket gott. Enligt 
Bryman (2011) är en svarsfrekvens på mellan 70-85 % ett bra resultat men då bör underlaget minst 
representeras av 50 svar. Trots att enkätens respondenter hade erbjudit sig frivilligt att delta och fick 
upprepade påminnelser, blev bortfallet i denna studie 6 av 30 vilket får anses ganska stort. En möjlig 
förklaring till bortfallet är att undersökningen genomfördes under den period som sportlovet infaller på 
och respondenterna är lediga.  
 
De 24 som besvarade enkäten representerade 12 skolor och 6 kommuner i Mellansverige. Antalet svar 
är ojämnt fördelat mellan kommunerna och skolorna. Alla respondenter undervisar i svenska på 
mellanstadiet, det vill säga åk 4-6. 17 lärare undervisar svenska i en årskurs och 7 lärare undervisar 
svenska i två årskurser.  
 
Respondenternas svar har lagrats i ett kalkylprogram (Excel). Där skapades ett variabelschema som 
har legat till grund för vidare uträkningar. Chi-2 är lämplig att använda när man vill göra en analys för 
att se om det finns ett mönster i hur respondenterna har svarat eller om det hade blivit samma svar om 
slumpen hade genererat svaren. Den nu observerade frekvensfördelningen har kunnat jämföras med 
den förväntade frekvensfördelningen i materialet och signifikantnivån har kunnat konstateras. Efter att 
ha höjt kvaliteten på data till intervallnivå och skapat ett index analyserades fördelningen av 
svarsummorna för att sedan beräkna statistiska värden som medelvärde, median och 
standardavvikelse. Därefter har korrelationsanalys gjorts för att förstå i vilken grad det finns ett 
samband mellan två variabler. 
  
Organisation  
Crested:s första kriterium handlar om vikten av att ha en grundlig och noggrann process för att 
identifiera elever med dyslexi. 16 av 24 lärare upplever att detta kriterium är uppfyllt och att deras 
skolor därmed har en grundlig och en noggrann process för att identifiera elever med dyslexi. Här 
framkommer det också att de lärare som undervisar i två årskurser i större grad upplever att detta 
kriterium är uppfyllt än vad de lärare ansåg som undervisar i en årskurs. 21 av 24 lärare ansåg att de 
har ett stöd ifrån ledningen på skolan i sitt arbete med dyslektiska elever. För de två frågorna ovan har 
svarsalternativet Vet inte använts en gång på respektive fråga. En förklaring till att detta svarsalternativ 
användes kan vara att läraren inte har insyn i skolans process för att identifiera elever med eventuell 
dyslexi. I vissa fall kan den redan vara genomförd när pedagogen tar över klassen eller kan det vara så 
att en process är i gång men läraren inte ännu kan avgöra hur ledningens stöd till arbetet med 
dyslektiker fungerar vid detta tillfälle.  
 
Förutom stödet från ledningen är det viktigt att all personal på skolan är insatta i hur de skall undervisa 
och förstå nödvändigheten av att anpassa sin undervisning till dessa elever. I denna fråga framkom ett 
resultat där 21 av 24 lärare ansåg att så var fallet för all personal på skolan. En respondent har använt 
alternativet Vet inte. Det kan bero på att läraren är nyanställd på sin arbetsplats och inte vet hur skolan 
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arbetar i frågan. Det som talar för det är att denna respondent har använt sig av detta svarsalternativ 
flera gånger i enkäten. 
 
Utifrån det stöd som eleverna får tillgång till ute på skolorna är det av intresse att se om effekten av 
stödet utvärderas, det vill säga mäts regelbundet och systematiskt. Här delar sig lärarnas åsikter, varvid 
hälften upplever att det sker och den andra hälften upplever inte det i samma utsträckning. Det betyder 
att det varierar mycket mellan lärarna i hur ofta effekten av stödet mäts och vilka typer att 
uppföljningar som görs. Dock framkommer det att fyra stycken lärare har använt sig av 
svarsalternativet Vet inte. Det framkommer vidare att 22 av 24 lärare upplever att de resurser som 
eleven får tillgång till är efter elevernas behovsnivå. Av de fyra respondenterna som tidigare uppgett 
att de inte vet hur ofta effekten av stödet för elever med dyslexi mäts svarar nu två av dem Instämmer 
helt och två lärare svarade Instämmer delvis i att det mäts regelbundet och systematiskt. 
 
     

 
Figur 1. Jämförelse mellan utvärdering av elevernas stöd och den anpassade behovsnivån (n=24). 
 
I figur 1 kan man se en förskjutning åt en större grad av instämmande när det gäller att eleverna får 
resurser som är anpassade för eleven än att det mäts regelbundet och systematiskt. Förklaringar till 
detta resultat kan vara att uppföljningar inte sker med en regelbundenhet. Därmed uteblir det att 
uppföljningarna inte är tillräckligt systematiskt utförda. 
 
Utbildning 
Crested:s önskan är att lärarna som undervisar eleverna i sitt modersmål, vilket blir svenska i vårt fall, 
skall vara välutbildade inom dyslexi. I denna studie har detta likställts med speciallärar- eller 
specialpedagogutbildningen. Ingen utav lärarna i denna undersökning har en sådan utbildning.  
Även om respondenterna inte är utbildade till den nivå som Crested förespråkar kan det vara av 
intresse att undersöka hur de själva uppfattar sin kunskapsnivå inom dyslexi samt i vilken grad de 
önskar vidare utbildning inom dyslexi. I figur 2 förtydligas fråga 21 och fråga 22. 
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Figur 2. Jämförelse mellan lärares kunskaper om dyslexi och behovet av fortbildning (n=24). 
 
Det framkommer att det finns en negativ korrelation på -0,80 som är signifikant vid p<0,01 mellan 
svaren på fråga 21 och fråga 22. Det innebär att ju mer kunskap man upplever att man besitter desto 
mindre behov av mer utbildning har respondenterna. Fyra lärare, som har svarat att de upplever sig ha 
goda kunskaper i att undervisa elever med dyslexi upplever sig inte vara i behov av vidare utbildning, 
studerades extra. Dessa respondenter har förutom sin lärarexamen några enstaka kurser i pedagogik 
och IT. En femte respondent, som faktiskt var den mest välutbildade läraren i denna enkät inom 
specialpedagogik och IT, skattade sig inte högst på hur goda kunskaper man upplevde sig ha. Samma 
respondent upplevde sig också vara i behov av fortbildning. Som exemplet ovan visar, är upplevelsen 
av goda kunskaper inom dyslexi inte nödvändigtvis en följd av hög utbildning inom ämnet. I exemplet 
med den femte respondenten kan situationen till och med vara den omvända, det vill säga att behovet 
kan vara stort trots omfattande fortbildning.  
 
Elva lärare av 24 uppgav att det fanns både legitimerade speciallärare och specialpedagoger på skolan. 
Ytterligare tre lärare hade även tillgång till IKT-pedagog eller dyslexipedagog. Tre andra lärare 
uppgav att inga av dessa professioner fanns på skolan utan de hade tillgång till något annat. Vad detta 
annat kan vara kan bara spekuleras i men av erfarenhet från yrket kan alternativet representera en äldre 
lärare som har lång arbetslivserfarenhet och arbetar nu som speciallärare sista åren innan pensionen. 
Ett annat alternativ kan vara att skolorna har lärare som är under speciallärar- eller 
specialpedagogutbildning men är inte färdigutbildade ännu.  
 
Undervisning 
Det framgår att eleverna har god tillgång till både talsyntes, rättstavningsprogram och 
inläsningstjänstfunktion på de olika skolorna. Däremot finns det några respondenter som har uppgett 
svarsalternativet Instämmer bara till viss del vilket kan tolkas som att deras elever har en viss tillgång 
vid vissa tillfällen men inte kontinuerligt under sin skoldag. Det kan vara så att eleven har tillgång till 
exempel rättstavningsfunktionen som finns på datorn men eleven har inte tillgång till ett specifikt 
rättstavningsprogram som till exempel Stava Rex som är utvecklat för att hjälpa dyslektiker att stava. 
En annan förklaring kan vara att eleven inte har blivit informerad eller lärt sig hur man hanterar 
funktionen som finns på datorn eller så har inte läraren hunnit lära sig hur rättstavningsfunktionen 
fungerar.  
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Eleverna tycks således ha god tillgång till olika hjälpmedel. Däremot framkommer intressanta resultat 
på hur lärarna upplever sin egen kunskap i att hantera dessa hjälpmedel.  
 

 
Figur 3. Jämförelse mellan erbjudande av tekniska lösningar och förmågan att kunna hantera dem 
(n=24 Skolerbjudande, n=23 Upplevd kunskap).  
 
I figur 3 har två grupper om tre frågor vardera slagits samman till två variabler (Skolerbjudande 
respektive Upplevd kunskap). De två grupperna utgörs av frågorna 10, 12 och14 som beskriver i 
vilken grad några hjälpmedel erbjuds eleverna respektive frågorna 11, 13 och 15 som rör lärarnas 
uppfattning om sin kunskapsnivå rörande hjälpmedel. Svaren på dessa frågor har indexerats (1-4) och 
summan av dessa svar har skapat ett nytt index (3-10) vilket utgör underlaget för figur 3. Avseende 
Skolerbjudande är medianen 3 och medelvärdet 4,13. För den andra variabeln Upplevd kunskap är 
medianen 6 och medelvärdet 5,92. Det framgår därmed att lärarna erbjuder betydligt mer hjälpmedel 
än vad de själva känner att de hanterar. En beräkning av standardavvikelse för de två grupperna har 
gjorts och standardavvikelsen för Skolerbjudande blev 1,54 och för Upplevd kunskap 2,04. Sålunda 
var spridningen större bland respondenternas svar avseende Upplevd kunskap. Sammanfattningsvis 
dras slutsatsen att det råder en hög grad av instämmande (lågt medelvärde) till frågorna härrörande 
Skolerbjudande och samstämmigheten är hög (lågt spridningsmått) inom gruppen. Det motsatta 
förhållandet råder avseende Upplevd kunskap där ju som noterats den genomsnittliga graden av 
instämmande är lägre allt medan spridningen mellan respondenterna är högre. En möjlig förklaring till 
den låga graden av Upplevd kunskap inom IT kan härröra från det faktum att endast två stycken lärare 
hade tillgång till en IKT-pedagog på skolan. 
 
Som tidigare nämnts uppger lärare att eleverna har en god tillgång till inlästa läromedel. Men när det 
gäller att eleven skall ha tillgång till det inlästa läromedlet samtidigt som arbetet skall ske i 
klassrummet sjunker siffran från 22 till 17. En möjlig förklaring hade kunnat vara lärarnas svårigheter 
att hantera IT-hjälpmedlet men 20 lärare av 24 uppger sig ha goda kunskaper i hur inlästa läromedel 
fungerar. Det finns därmed ett noterat motsatsförhållande mellan å ena sidan tillgången på inlästa 
läromedel och å andra sidan tillgången då arbetet skall ske. Detta trots lärarnas goda kunskaper i dessa 
läromedel. Analysen i denna studie kan inte finna ett rimligt orsakssamband för denna observation och 
det får därmed lämnas till att vara en identifierad obekant faktor som påverkar elevernas tillgång på 
inlästa läromedel vid undervisningstillfället.  
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Elever med dyslexi kan ibland behöva använda sig av alternativa redovisningsalternativ, förutom 
skriftliga, för att visa sina kunskaper. Ett sådant alternativ kan vara muntlig redovisning men även 
användning av bild, ljud eller film. Resultatet presenteras i figur 4 där det framkommer att det är 
vanligare att använda muntliga prov än några av de andra alternativa redovisningssätten.  
 

 
Figur 4. Fördelning över alternativa redovisningssätt för eleverna med dyslexi samt graden av 
multisensoriskt lärande (n=24). 
 
Multisensoriskt lärande innebär att man använder två eller flera sinnen vid inlärningstillfället. I 
undervisningen kan syn (visuellt), hörsel (auditivt), rörelse eller fysisk aktivitet (kinestetiskt) och 
känsel (taktilt) ges som exempel på multisensoriska aktiviteter. Inom detta område visade det sig att 
lärarna var eniga i att undervisningen inte helt skedde utifrån dessa premisser. Ingen av respondenterna 
har svarat att de Instämmer helt utan övervägande svarade att de Instämde delvis och Instämmer bara 
till viss del vilket illustreras i figur 4.  
 
IT 
Dagens teknik kan ge elever med dyslexi ett stort stöd till att ta in information vilket Crested ser som 
en viktig tillgång för elever. För att undersöka detta kriterium ställdes ett antal frågor i enkäten om 
tillgång på lärplattformar, tillgång på några olika basfunktioner på datorer och läsplattor samt tillgång 
och hanterandet av inläsningstjänst. Lärplattformar som det är vanligt att skolan tillhandahåller är 
läsplatta och dator. Inläsningstjänst tillhandahåller hjälpmedel för skolelever med läs- och 
skrivsvårigheter. Läromedlet laddas ner på en lärplattform och eleven har sedan tillgång till denna 
genom en ljudfil och kan därefter följa med i läroboken/läromedlet på samma sätt som en läsande elev. 
18 av 24 lärare upplever tillgången på IT som god men nöjdheten sjunker när de skall bedöma 
tillgången på IT-support då endast 12 av 24 lärare anser den som god.  
 
Eftersom sambandet mellan fråga 8: Jag upplever tillgången på IT som god och fråga 9: Jag upplever 
tillgången på IT-support som god är speciellt intressant avseende huruvida det finns ett korrelerande 
samband mellan respondenternas svar, har en korrelationsanalys genomförts. I resultatet finns en 
påvisad korrelation på 0,63 som är signifikant vid p<0,01. Sålunda finns ett samband mellan 
respondenternas svar på fråga 8 och 9 som är positivt, det vill säga ett starkt svar för den första frågan 
leder oftast till en liknande starkt svar på den andra.  
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Sammanfattning 
Resultaten redovisade i sektionen ovan belyser flera olika intressanta utfall och observationer i relation 
till studiens syfte, vilket sammanfattningsvis berör till vilken grad Crested:s kriterier uppfylls i de 
studerade svenska skolorna samt även vilka kriterier som är svåra att uppnå och tänkbara orsaker till 
det.  
 
Den generella slutsatsen, mot bakgrund av utfallet i den genomförda undersökningen med 
datainsamling och analys, är att resultaten skiftar mycket mellan lärarna men att den allmänna 
uppfyllelsen av kriterierna är god. Samtidigt visar det sig att ingen av skolorna fullt ut uppfyller 
kriterierna och det svagaste området förefaller vara lärarnas utbildning. Vidare är kunskapen inom 
digitala hjälpmedel svårare att uppnå i jämförelse med kriterier som handlar om tillgång till inlästa 
läromedel. I kontrast till denna svaghet uppvisas en styrka avseende omfattningen av hjälpmedel som 
lärarna erbjuder eleverna i allmänhet och vad gäller erbjudandet av inlästa läromedel i synnerhet. 
Lärarna förmedlar också att kollegorna på skolorna är medvetna om att anpassa undervisningen och att 
de känner stöd från ledningen i detta arbete. Däremot framkommer det att processen att identifiera 
elever med dyslexi tycks vara svagare. Utifrån Crested:s kriterier finns det sammanfattningsvis ingen 
skola av de studerade som kan nå upp till en godkänd nivå i samtliga kriterier.  

Metoddiskussion 

Enkäter har fungerat bra som datainsamlingsmetod i denna studie och de strukturerade frågorna gav 
svar på i vilken grad lärare upplever att de uppfyller Crested:s kriterier. Men det är möjligt att 
respondenternas åsikter inte till fullo kommer fram i en enkätstudie. Det finns en möjlighet att en 
tydligare bild av Crested:s kriterier hade synliggjorts om enkäten hade kompletterats med intervjuer. 
Intervjuerna hade gett en möjlighet att ställa följdfrågor och även fördjupa sig i frågor som rör de olika 
frågeområdena.  
 
Ur ett tidsperspektiv gjorde den elektroniska enkätformen det snabbt att nå ut till de olika 
respondenterna som var utspridda rent geografiskt. Ungefär hälften av alla mottagare av utskickade 
enkäter fick en påminnelse samt ytterligare ett fåtal fick en andra påminnelse. En möjlig svaghet i 
upplägget kan vara att skolorna och kommunerna inte är jämnt representerade i studien. Från en 
kommun kan det komma ett svar och från en annan kommun kan det komma betydligt fler svar. 
Däremot är alla skolor och kommuner som fick enkäten representerade. Dock var fokus inte på 
kommun- eller skolnivå utan vad varje lärare upplevde.  
 
En allvarlig begränsning i enkäten kan vara att svarsalternativens uppbyggnad är baserat på 
ordinalskala. Dessutom visade sig skalnivån vara för grov varför en för liten variation i insamlade 
datan kan antas. Detta tillsammans med för litet underlag har lett till att få statistiska uträkningar har 
kunnat göras. Detta har delvis korrigerats genom att skapa ett index för att höja skalnivån till 
intervallnivå. Ett annat alternativ till utformningen av svarsalternativen hade kunnat vara ett längre 
spann (mellan 0 och 10) där respondenten kunde gradera sin åsikt mellan Instämmer helt till 
Instämmer inte alls. Det skulle ha inneburit att fler statistiska analyser hade kunnat användas, vilket 
skulle ha gett högre kvalitet i dataanalysen. 
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Trost (2012) resonerar kring om ett svarsalternativ motsvarande Vet inte, bör vara med eller ej. 
Svarsalternativet kan leda till att respondenterna inte anstränger sig att ta ställning till en fråga 
samtidigt som alternativet också kan stå för att respondenten helt enkelt inte vet. Att ta med detta 5.e 
svarsalternativ var viktigt, eftersom det gav ett svarsalternativ i det fall då övriga alternativ inte 
uppfattades som relevanta. Sålunda erbjuder Vet inte ett alternativ som är bredare än ren icke-
kännedom. Med detta sagt skulle dock svarsalternativet Vet inte ha kompletterats med en möjlighet för 
respondenterna att förtydliga vad deras svar stod för. Det skulle ha gett en värdefull nyans till den 
efterföljande analysen. 

Diskussion 

Pragmatismen strävar inte efter att skapa speciella skolor utan att göra skolorna tillgängliga för alla 
elever. Denna holistiska syn på en likvärdig skola måste ses ur flera aspekter då varje individ föds med 
olika förutsättningar (Dewey, 1937/2004). Pragmatismens tillgänglighetsprincip är intressant att föra 
ett resonemang om och sätta i perspektiv runt de skolformer som har studerats i denna uppsats. Att 
jämföra olika skolformers effekt för dyslektiska elever kan vara svårt. Detta konstaterande kom från 
Nugent (2006) som menar att eleverna på Special school ofta har den svåraste (gravaste) dyslexin i 
jämförelse med eleverna de övriga skolformerna vilket gör det svårt att göra en rättvisa jämförelser 
mellan skolformerna. I Storbritannien och Irland finns, som tidigare redogjorts för, flera olika 
kategorier av skolor som ger stöd till dyslektiker. Två av dessa skolformer är Special school och 
Mainstream resource. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är Mainstream resource bredare och är per 
definition tillgänglig för alla, till skillnad från Special school som har en begränsning i elevurvalet och 
därmed blir mindre tillgänglig. I tidigare studier framkommer ett mönster där Special school genererar 
nöjdare föräldrar, bättre akademiska resultat och elever som uppvisar en starkare positiv självbild än 
vad som är fallet i Mainstream resource. Här är det lätt att dra slutsatsen, att Special school är bättre 
än Mainstream resource där den senare är den skolform som mest liknar våra svenska (kommunala) 
skola. Skulle detta innebära att de svenska skolorna har en sämre undervisning för dyslektiska elever 
och att det enda sättet till en förbättring skulle vara en skolform liknande Special school?  
 
I Warhurst och Norgates (2012) studie ges dock ett annat perspektiv. Warhurst och Norgate studerade 
sex olika Mainstream resource skolor och kunde konstatera stora skillnader mellan de sex skolorna. 
Det framkom att skillnader i undervisningsmetoder, fokus på innehåll samt hur mycket tid varje elev 
fick med specialläraren hade stor betydelse. Sålunda visar det sig att tillgänglighetsprincipen förvisso 
kan synas vara principiellt riktig men kan inte användas som argument för högre kvalitet. Tvärtom 
visar exemplen ovan, att en begränsning i tillgängligheten, som blir en effekt av Special school 
antagning, gagnar resultaten. Vidare visar den senare studien (Warhurst & Norgates, 2012) att det 
givetvis går att differentiera de skolor som alla har samma tillgänglighetsprincip och att pedagogiskt 
upplägg har betydelse. Resonemanget leder mig till slutsatsen att det behövs en mer kvalitetsorienterad 
diskussion i skolsystemet och att en allmän princip baserad på pragmatismens tillgänglighetsprincip, 
inte är tillräcklig.  
 
Ur ett organisatoriskt perspektiv menar Dewey (1938/2004) att skolan skall vara öppen för alla och 
vara välintegrerad med samhället i dess omgivning. Vidare såg han ett problem med att skolan var 
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hierarkiskt organiserad och menade att skolan bör ses som en demokratisk organisation gärna med 
inspiration från familjens sätt att verka. Crested:s kriterium rörande organisation och stöd från 
ledningen framträder som mycket viktiga efter att ha tagit del av Lansing Cameron et al. (2011) studie 
där relativt många skolledare (hela 72 %) upplever att den svenska skolan är dålig på att hantera 
olikheter. Skolorna anser att de arbetar inkluderande men har svårt att undvika exkludering i 
undervisning. Som framgår av enkätsvaren kan det skönjas en problematik kring detta och det är ett 
viktigt resonemang huruvida funktionshinder i sig, så som dyslexi, faktiskt leder till en exkludering.  
I flera studier förmedlas insikten att när pedagogen förmår se bortom funktionshindret ges eleven en 
möjlighet att skapa sin egen identitet där funktionshindret ingår men inte är dominerande. Det är inte 
omöjligt att det faktum att elever med samma funktionshinder ofta vistas tillsammans, kan bidra 
positivt. I svenska skolor fördelas ofta eleverna efter var de bor eller vilken förskoleklass de en gång i 
tiden började i. Detta i kombination med att diagnostisering av dyslexi ofta sker sent, leder till att 
dyslektiska barn ofta är ensamma eller i stark minoritet i sin klass. Humphrey och Mullins (2002b) är 
mycket tydliga med att eleverna bedömer sin intelligens utifrån sin läskunnighet som i sin tur är 
relaterad till vilken läskunnighet som finns i den omgivande miljön. Däremot framkommer olika syn 
på hur självkänsla och självförtroende kan utvecklas för att ge eleven skolframgång (Baumeister et al., 
2003; Casserly, 2012). 
 
Samband och slutsatser som likt ovan leder till att skolan skapar exkluderande miljöer där barns 
självkänsla och uppfattning om sin allmänna förmåga utvecklas negativt, är naturligtvis mycket 
olycklig. Det bör vara en självklarhet att den samlade kraften från ansvariga för den svenska skolan 
gör sitt yttersta för att skapa mer flexibla organisationer som motverkar en dylik utveckling.  
 
Utöver tillgänglighetsprincipen menar pragmatismen att kunskapsnivån i undervisningen är central. 
Det ger utrymme för resonemang runt pedagogernas utbildnings- och kunskapsnivå och dess betydelse 
för undervisningskvalitet. Resonemanget underbyggs av Burden och Burdett (2005) som påvisar 
vikten av hög förväntan på eleven för att nå upp till goda resultat men att även en hög nivå på 
undervisningen samt välutbildade lärare har en stor betydelse. Utifrån enkätsvaren i denna studie 
framkommer önskan om mer utbildning i hur dyslektiker kan undervisas. Alla lärare som deltog i 
studien är legitimerade lärare men besitter inte speciallärar- eller specialpedagogkompetens. Det är 
möjligt att dra slutsatsen att de berörda lärarna hade använt en mer avancerad multisensorisk 
undervisning om kunskaper i dyslexi och stödverktyg varit större.  
 
Ett genomgående hinder till att många av kriterierna inte uppfylldes fullt ut verkar handla om 
utbildning. Det kan finnas flera faktorer som påverkar att lärarna inte får den utbildning som de 
behöver. I och med decentraliseringen på 90-talet gavs möjligheter för kommuner att själva organisera 
skolverksamheten och som Reid et al. (2013) konstaterade är skolan generellt sett sen med att inför ny 
teknik. Decentraliseringen som konstruktion och om huruvida ansvaret ska återföras till staten, är en 
pågående debatt för närvarande. Argumenten har hittills mest handlat om att säkerställa en gemensam 
styrning och likvärdig kvalitet, men det är rimligt att tro att även vidareutbildningen av lärare skulle 
harmoniseras i större utsträckning. Den svaghet i utbildningsnivå som har identifierats i denna studie 
torde därför kunna åtgärdas genom en ökad central styrning av skolan. Vad gäller det sena införandet 
av ny teknik, kan möjligen relatera till lärarnas utbildningsinriktning, eftersom en teknikinnovativ 
miljö torde främja intresse och kunskap för ny teknik.  
 
Pragmatismen anser att undervisningen skall ske tillsammans med andra och inte enskilt, vilket lätt 
kan ske utifrån vad Lansing Cameron et al. (2011) studie kommer fram till. Vidare bygger 
pragmatismen på en undervisningstradition där eleven alltid skall ha nytta av undervisningen. Därför 
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behöver skolan vara en plats där eleverna lär, lever och utvecklas på bästa sätt. Särskild vikt behöver 
läggas på en fungerande undervisning i klassrummet så att eleverna får tillgång till rätt hjälpmedel. Att 
så inte är fallet framgår dock delvis av resultaten som identifierar en obekant faktor påverkande 
tillgången på inlästa läromedel. Det framkom att, trots goda kunskaper och god tillgång, ges inte 
elever tillgång till dessa läromedel i en utsträckning som står i proportion till lärarnas kunskapsnivå. 
Det är intressant att resonera om vad detta kan bero på och förstå vilken den obekanta faktorn kan 
tänkas vara. Det blir frågan om spekulation, men det är inte osannolikt att för hög belastning på läraren 
och brist på tid, kan spela in. Det kan möjligen även bero på att läraren inte ser sambandet tillräckligt 
tydligt och att läraren möjligen lägger mindre fokus på frågan är nödvändigt. Möjligen önskar även 
läraren att en annan funktion (än läraren själv) skall stå för genomförandet. 
 
I och med den snabba utvecklingen av tekniska hjälpmedel har dagens dyslektiska elever en stor 
möjlighet att få mycket väl anpassade hjälpmedel utifrån sina behov. För att dessa hjälpmedel skall 
anpassas på så bra sätt som möjligt ger Fleischer (2013) ett förslag att anställa IKT-pedagoger till 
denna uppgift ute på skolorna. Utifrån resultatet i denna studie, framgår det att det fortfarande är 
ovanligt att skolan har en anställd IKT-pedagog som stöd till lärarna. Vidare visar Krumviks (2012) 
färska studie om den IKT-utbildning som erbjuds på lärarutbildningarna, uppvisar stora brister orsakat 
av låg kompetens hos utbildarna. På samhällsnivå, det vill säga på politikernivå, finns en tanke om att 
de blivande lärarna skall erbjudas en god digital utbildning. Som det framgår av studien är gapet stort 
mellan denna vision och den aktuella utbildningen som erbjuds de blivande lärarna. Denna insikt 
sammanfaller väl med resultatet i denna uppsats där lärarna upplever sig ha för lite kunskap om olika 
lärverktyg. Vidare undersökte Skolverket (2013) upplevelsen av tillgången på IT i grundskolan som 
visar på lite mindre tillgång än vad lärarna skattade sin tillgång till i denna studie. Detta kan mycket 
väl bero på att Skolverkets siffror baseras på en undersökning som gjordes 2012 samt att 
undersökningen berörde hela grundskolan. 
 
Crested är angelägen att lärarna har hög akademisk kunskap vilket även flera studier lyfter fram som 
framgångsfaktorer. När man betraktar lärarnas akademiska kunskaper om dyslexi visar Lansing 
Cameron et al. (2011) studie att nästan hälften av skolledarna upplever att lärarna har bristande 
utbildning. Skolorna har genom tillgång på speciallärare och specialpedagoger försökt att avhjälpa 
denna brist. Ett mycket snarlikt resultat framkom också i enkäten då ingen pedagog hade en examen på 
universitetsnivå inom dyslexi. Oavsett hur det svenska skolsystemet kommer att organiseras med 
avseende på skolformer, urval och tillgänglighet bör även i fortsättningen fokus ligga på pedagogernas 
kunskapsnivå. Det är uppenbart att mer resurser och insatser bör läggas på det. Denna slutsats rimmar 
väl med den samhällsdebatt som kontinuerligt pågår i Sverige och skulle kunna sammanfattas i den 
enkla slutsatsen att kvaliteten i specialundervisningen står och faller med den pedagogiska 
kunskapshöjden som den enskilde läraren besitter. 
 
För att utveckla den svenska skolan är vi i behov av kriterier, sådana som Crested har satt upp, för att 
ha en referenspunkt. Detta för att skapa en mer likvärdig skola oavsett vilken skola eleven väljer men 
också för att verka som stöd på både makro- och mikronivå. BDA och Crested har inte ett statligt 
direktiv bakom sig utan arbetar med dessa frågor utifrån ett ideellt organisationsperspektiv. För att 
skapa en positiv förändring i Sverige, skulle vi initialt behöva något som liknar Crested:s kriterier som 
skolorna kan förhålla sig till. Man bör dock betänka att det är en resurskrävande insats som inte med 
lätthet kommer att kunna hanteras av motsvarande svenska intresseorganisationer. Det är sannolikt 
relevant att diskutera i viken grad ett liknande arbete skulle behöva vara en del av Skolverkets ansvar. 
Trots en resurskrävande insats finns skäl att tro att vinsten kan långsiktigt bli stor.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Crested:s skolkategorier 

Council for the Registration of Schools Teaching Dyslexic Pupils 
Categories of Schools 

 
Categories are used to explain the type of provision given by a school. One category should 
not be seen as ‘better’ than another, but as a guide to the provision required by the student. 
For more information please contact the administrator: Lesley Farrar (tel: 01691 655783 / 
0845 601 5013 or by email: Lesley@Crested.org.uk) 
 
Dyslexia Specialist Provision Schools - DSP 
The school is established primarily to teach pupils with dyslexia (SpLD). The curriculum and 
timetable are designed to meet specific needs in a holistic, co-ordinated manner with a 
significant number of teaching staff holding nationally recognised qualifications in teaching 
dyslexic pupils. 
 
Dyslexia Unit - DU 
The school has a designated Unit or Centre that provides specialist tuition, on a small group or 
individual basis, according to need. The Unit or Centre is an adequately resourced teaching 
area, under the management of a senior specialist teacher, who co-ordinates the work of other 
specialist teachers and ensures on-going liaison with all mainstream teachers. This senior 
SpLD teacher will probably have Head of Department status, will hold nationally recognised 
qualifications in teaching SpLD pupils and will certainly have significant input into the 
general school curriculum design and delivery. 
 
Maintained Sector - MS 
These are schools which support SpLD pupils to access the curriculum; where there is an 
effective system of identifying SpLD pupils; where there is a withdrawal system for 
individualised literacy support and there is positive on-going communication between 
mainstream, SEN staff and the SMT. 
 
Specialist Provision Schools - SPS 
The school is established to teach pupils with SpLD and other associated difficulties. The 
curriculum and timetable are designed to meet specific needs in a holistic, co-ordinated 
manner with a significant number of teaching staff holding nationally recognised specialist 
teaching qualifications. 
 
Teaching Centres - TC 
Centres providing specialist tuition for small groups or individuals, in an adequately resourced 
teaching area, managed by a teacher with BDA recognised qualifications (AMBDA or APC), 
who coordinates the work of other specialist dyslexia teachers. 
 
Withdrawal System - WS 
Schools where SpLD pupils are withdrawn from appropriately selected lessons, for specialist 
tuition from a teacher with a nationally recognised qualification in teaching SpLD pupils. 
There is on-going communication between mainstream and specialist teachers. 
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Bilaga 3: Enkät 

En dyslexivänlig skola 
Hej 
Efter att du har läst informationen i denna ruta klickar du på online versionen här ovan.  
I England kan en skola bli certifierad som specialskola för elever med dyslexi. Certifieringen utgår ifrån sju olika 
kriterier som måste uppfyllas. 
Syftet med min studie är att undersöka i vilken grad dessa kriterier är uppfyllda på en vanlig skola i Sverige. Jag 
är mycket intresserad av dina svar men du behöver inte uppge ditt namn utan förblir anonym. Hoppas att du kan 
ta dig tid och besvara denna enkät. 
Eleverna i denna enkät syftar på elever som är diagnostiserade dyslektiker och som finns i din närhet. 
Enkäten finns tillgänglig till och med 4 mars 2015. 
*Obligatorisk 

 
1. Jag undervisar i * 

o  År 4  
o  År 5  
o  År 6  

2. Jag undervisar i Svenska. * 

o  Ja  
o  Nej  

3. Skolan har en grundlig och noggrann process för att identifiera elever med dyslexi. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

4. Skolans ledning och huvudman (skolchef eller motsvarande) stödjer skolans arbete för elever med 
dyslexi. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

5. All personal är medveten om nödvändigheten av att anpassa sin undervisning för att möta behoven 
hos elever med dyslexi och detta märks i hela undervisningen. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

6. Effekten av stödet för elever med dyslexi mäts regelbundet och systematiskt. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
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o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

7. Resurserna är anpassade efter elevernas behovsnivå. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

8. Jag upplever tillgången på IT som god. * 
Här menas lärplattfomer som till exempel datorer och paddor. 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

9. Jag upplever tillgången på IT-support som god. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

10. Eleverna har tillgång till talsyntes. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

11. Jag har tillräcklig kunskap om talsyntes. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

12. Eleverna har tillgång till rättstavningsprogram. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

13. Jag har tillräcklig kunskap om rättstavningsprogram. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
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o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

14. Eleverna har tillgång till inlästa läromedel. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

15. Jag har tillräcklig kunskap om inlästa läromedel. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

16. Eleverna har tillgång till inläst läromedel samtidigt som läromedlet delas ut till övriga elever. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

17. Du använder särskilt strukturerade, kumulativa och multisensoriska (visuella, auditiva, kinestetiska, 
taktila) undervisningsmaterial för att hantera läskunnighet för elever med dyslexi. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

18. Eleverna erbjuds muntliga prov. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

19. Eleverna erbjuds alternativa redovisningssätt förutom skriftliga. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

20. Vad har du för utbildning inom specialpedagogik och IKT (Informations- och 
kommunikationsteknik) utöver din lärarexamen? * 
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21. Jag har goda kunskaper i hur man undervisar elever med dyslexi. * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

22. Jag har behov av fortbildning för att undervisa elever med dyslexi.  

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Vet inte  

23. Om du undervisar i svenska, är du då legitimerad speciallärare/ specialpedagog/ dyslexipedagog? * 

o  Instämmer helt  
o  Instämmer delvis  
o  Instämmer bara till viss del  
o  Instämmer inte alls  
o  Undervisar inte i svenska  

24. På din skola finns legitimerad * 

o  Specialpedagog  
o  Speciallärare  
o  IKT-pedagog  
o  Dyslexipedagog  
o  Annan  

25. Något övrigt du vill tillägga?  
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