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ABSTRACT

Many researches have been done about the difficulties in teaching children with 

disabilities and like in this case dyslexia, which is the disability my essay is focused 

on. Earlier researches have investigated how and what teachers do practically when 

they have pupils with dyslexia and what help they have in their work. I wanted to 

investigate how the theories in National Compulsory School Curriculum (Lpo94) and 

about inclusive education in relation to the actual work in one Swedish school. My 

essay, with help of other research, has taken the expression “school for all” and it’s 

meaning to what is possible to do in a real life work situation, with the assignments 

that schools have in Lpo94. The result from my research on this Swedish school in 

Stockholm region is that they have a somewhat impossible goal to achieve, if the 

School system wants to be a “school for all” and at the same time fulfil their 

obligations in Lpo94 about an inclusive education and at the same time notice and 

offer alternative education to the ordinary if necessary.

Keywords: Difficulties in reading and writing, dyslexia, inclusive education, 

governing documents.      
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1 Inledning

Det ligger i lärarens uppdrag att anpassa undervisningen efter sina elevers behov, men 

vad händer när klassrumssituationen inte alltid är så enkel? Hur är läroplanen, Lpo94, 

formulerad när det kommer in ”elever i svårigheter” i klassrummet? Gör Lpo94 det 

möjligt för lärare och elever med särskilda behov det möjligt att uppfylla de krav och 

mål som ställs på dem, samtidigt som skolsituationen ska vara/är en harmonisk sådan 

för bästa möjliga utveckling?

Den här undersökningen ägnas åt att undersöka Lpo94:s grundläggande syfte: 

att den svenska skolan ska vara en skola för alla, i relation till lärares arbete med 

elever som har dyslexi. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Lpo94 talar om en skola för alla. För att detta ska bli verklighet är det pedagogernas 

uppgift att göra skol- och klassrumsmiljön till en plats där alla ges möjlighet att 

utvecklas, söka och ta till sig kunskap. 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur skolan arbetar med sitt 

uppdrag, att ge elever med dyslexi, den stimulans de behöver för utveckling och för 

att nå Lpo94:s mål, i det dagliga arbetet. Är den svenska skolan en skola för alla?

I strävan mot en skola för alla, är frågan om elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi ges utrymme att utvecklas maximalt? Får 

de den pedagogiska hjälp och de hjälpmedel, som de har rätt till för att de ska få 

samma möjligheter, som resten av skolans elever? Hur arbetar den undersökta skolan 

med elever som har dyslexi, hur och vad hjälper de dessa med för att undervisningen 

ska vara utvecklande och inte hämmande? Har lärarna någon specialkompetens?

1.3 Uppsatsens fortsatta disposition

I kapitel 2 ger jag exempel på tidigare forskning när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och vad denna har valt att inrikta sig på samt en kortfattad 

beskrivning av dessa forskningsresultat. I kapitel 3 görs en litteraturgenomgång av 

olika teorier kring didaktik och funktionshinder i skolan. I kapitel 4 beskriver jag 

metod och tillvägagångssätt för min undersökning samt hur och vad jag tagit hänsyn 

till när det gäller anonymitet av de intervjuade. Kapitel 5 innehåller själva 
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undersökning, både skriftlig fakta och dokument jag undersökt samt intervjuerna. 

Kapitel 6 diskuterar resultatet från undersökningen i relation till 

litteraturgenomgången. Kapitel 7 innehåller avslutande reflektioner och frågor för 

fortsatt forskning.

2 Tidigare forskning

Forskningen kring dyslexi är stor och många har riktat in sig på att definiera vad som 

är allmänna läs- och skrivsvårigheter och vad som är dyslexi. Även att begreppet 

dyslexi kan innebära olika för olika personer, att vad de har svårt med beror på vilken 

sorts dyslexi de har, till exempel har vissa problem med fonetiken och andra med att 

visuellt kunna känna igen bokstäver. Tarja Danielsson undersöker i sin studie Läs-

och skrivsvårigheter/dyslexi. Hur väljer läraren metod eller arbetssätt? (2007) hur 

läraren väljer arbetsform när de arbetar med elever med dyslexi. Vilka aspekter de 

grundar sina beslut på och hur de prioriterar när de lägger upp sina lektioner, är frågor 

som hon resonerar kring. Hennes studie visar att det finns minst en elev i varje klass 

med läs- och skrivsvårigheter eller diagnosen dyslexi, samt det är viktigt att som 

pedagog vara medveten om de svårigheter ens elever befinner sig i och välja 

arbetsformer därefter. Det är viktigt att man också varierar metoder för att 

undervisningen ska fortsätta vara lustfylld och meningsfull (ibid.). 

Forskningen på området behandlar även svårigheterna med att upptäcka dessa 

”dolda handikapp”, som har blivit ett genomgående begrepp för att beskriva 

svårigheter som inte är visuellt synliga, som till exempel dyslexi. Ett flertal 

undersökningar tittar på vad den enskilda läraren har för hjälpmedel när det gäller att 

upptäcka, diagnostisera och veta vilken grad av svårigheter barnen har. Är det 

allmänna svårigheter eller är de så pass grava svårigheter att de kan få en diagnos som 

därmed berättigar dem vissa hjälpmedel i skolan?

Sofie Hurtig och Agneta Stark redovisar i Pedagogiska möjligheter vid läs-

och skrivsvårigheter/dyslexi (2005) resultatet från sin undersökning, att det bara var 

en av de intervjuade specialpedagogerna i deras undersökning som jobbade med 

språklekar i lågstadiet för att i tidig ålder försöka upptäcka eventuella svårigheter. 

Hurtig och Stark undrade om det var en brist på kompetens inom området läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, som gjorde att elevernas svårigheter inte upptäcktes förrän i 

deras fjärde läsår. De fann dock i respondenternas svar att lärarna inte tyckte att läs-
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och skrivdiagnostisering innefattades i deras arbetsuppgifter. Slutsatsen Hurtig och 

Stark gjorde i sin resultatdiskussion blev att nerskärningarna av specialpedagogiken i 

skolan kommer påverka svenska elevers läs- och skrivförmåga i framtiden (ibid.). 

Mats Myrberg har, på uppdrag av Vetenskapsrådet, utfört en studie som 

resulterat i rapporten Dyslexi – en kunskapsöversikt (2007), där han diskuterar dyslexi 

som funktionshinder, debatten kring specialpedagogiken det senaste decenniet och 

den kompetens som finns på området i skolan. Det Myrberg kommer fram till i 

rapporten är avsaknaden av vetenskapliga belägg för de arbetsmetoder skolorna ofta 

använder sig av och kunskap kring olika specialpedagogiska tillvägagångssätt. Han 

menar att den bidragande orsaken till att dessa ”alternativa metoder” används är på 

grund av att det inte finns något krav i skolan på vetenskaplig kompetens och att man 

inom specialpedagogiken använder sig av pseudovetenskap. Man använder sig alltså 

av vetenskapliga begrepp och termer och kan därför misstas för att vara hämtade från 

vetenskapliga källor. Myrberg manar genom sin rapport till en ökad kunskap och 

kompetens på området specialpedagogik och undervisning av barn med dyslexi för att 

undanröja hinder och lyfta fram andra talanger som eleverna har. Han uppmanar 

lärare att i valet av arbetsmetod använda sitt sunda förnuft och använda metoder som 

är vetenskapligt och erfarenhetsmässigt beprövade. 

”Ett viktigt krav, men tyvärr inte särskilt uppmärksammat, är att det inte räcker med ”att 

bekänna sig till den rätta läran”. Inte ens väl beprövade och dokumenterat effektiva metoder 

fungerar i händerna på okunniga utövare” (Myrberg 2007: 96).   

Citatet visar hur viktigt det är med kunskap kring de arbetsmetoder som skolans 

pedagoger använder sig av. De räcker inte med att känna till läran utan man måste 

veta varför och hur för att det ska bli ett pedagogiskt arbete, enligt Myrberg. 

    

Det finns som ovan redovisats en hel del forskning kring vad skolan gör för elever 

med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, vad som är skolans ansvar och uppdrag 

samt vad det finns för hjälpmedel att tillgå. Myrbergs rapport (2007) tillsammans med 

Danielsson (2007), Hurtig och Stark (2005) ger, enligt mig, en representativ bild av 

hur forskningsläget inom den svenska skolans specialpedagogik är och vilka problem 

den ställs inför i det praktiska arbete, vad gäller vad lärare har för valmöjligheter när 

det gäller arbetsmetoder, kompensatoriska hjälpmedel och vilka lärarna sedan väljer 
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att arbeta efter.  Den forskning som enligt min mening saknas på området gäller att se 

om de teorier som Lpo94 bygger på är möjlig i verkligheten? Min undersökning är 

alltså en problematisering av de teorier i Lpo94 kring ”en skola för alla”, och de 

teorier som forskningen har ställt fram kring dyslexi, till exempel om hur eleverna 

påverkas emotionellt och intellektuellt beroende på hur de bemöts, i jämförelse med 

hur en svensk skola i Stockholmsregionen arbetar praktiskt. Är det möjligt att 

tillgodose elevers, med dyslexi, behov och samtidigt arbeta efter Lpo94:s önskan om 

”en skola för alla” och följer verkligheten denna vision?  

3 Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen kommer att behandla de olika begrepp som nämns när 

man pratar om specialundervisningens didaktik, till exempel vad är inkludering och 

exkludering i skolsammanhang och som undervisningsform? Kapitlet kommer även 

att gå in på de olika teorierna kring hur skolans val av undervisning påverkar eleven, 

dels när det gäller lärande och kunskapsinhämtande, dels hur deras självuppfattning 

kan påverkas beroende på hur lärare väljer att möta dem som elever eller ”elever med 

svårigheter”. 

3.1 Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi – en historisk bakgrund

Sverige har varit en föregångare när man pratar om specialpedagogiken. Vår första 

”hjälpklass” kom till 1897 i Norrköping för dem som inte kunde följa den ordinarie 

undervisningen. Stockholm var inte långt efter, 1905 tog de efter idén med att ge extra 

stödundervisning för dem som hade det svårt (Stadler 1994).

1910 tog doktor Alfhild Tamm initiativet till att göra ”skolhygiensiska 

undersökningar på barn som inte kunde följa med i skolan” Resultatet ledde till 

slutsatsen:

”Bland en hel del, som av lärare betraktades som undermåliga, fann jag påfallande många, 

vilkas huvudsakliga svårigheter berodde på medfödd ordblindhet. Jag förbisåg härvid inte, att 

dylika barn naturligtvis genom svårigheten vid läsning, särskilt om de sakna all hjälp i 

hemmet, lätt komma efter även i andra ämnen. Vid mina försök att klargöra saken för 

skolmyndigheterna stötte jag länge på allvarligt motstånd. De hade svårt att tänka sig in i 

saken” (ibid.: 114).
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Genom denna undersökning introducerade Alfhild Tamm begreppet ordblindhet, att 

arbeta utifrån i de redan befintliga hjälpklasserna, men man förstod fortfarande inte 

riktigt svårigheternas bakgrund eller uppkomst.  På 1930-talet startades speciella 

läsklasser och i slutet på 1940-talet kom Sveriges första ”läsklinik”. Syftet med 

läsklinikerna var att skapa lust och intresse inför det skrivna språket. Undervisningen 

var individuellt anpassad för de enskilda elevernas svårigheter och hölls av 

specialutbildade lärare ett par timmar i veckan (ibid.). 

På 1950-talet började man placera eleverna i olika specialklasser baserat på 

deras handikapp. Nu var det inte längre tal om ett stöd några timmar i veckan, utan de 

elever som avvek från det normala, blev satta i klasser där deras handikapp avgjorde 

var de skulle gå. Till exempel fanns det särskoleklasser, CP-klasser, hörselklasser, 

synklasser med mera. Den utvecklingspsykologiska hållningen fick alltså en 

differentialpsykologisk inriktning, där synen på eleven blev normativ och de som inte 

passa in i normen skulle avskiljas från ordinarie undervisning (Vernersson 2002). På 

1950-talet lade även Bertil Hallgren, svensk forskare och läkare, fram en avhandling 

om dyslexins ärftlighet. Avhandlingen väckte stort internationellt intresse och man 

började lansera nya arbetsmetoder, anpassa läromedel och specialutbilda lärare för 

elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Dock var dessa specialkurser för 

lärare begränsade och endast ett fåtal fick specialutbildningen (Stadler 1994). 

I slutet på 1970-talet förändrades skolans inställning till elevers handikapp. 

Fokus flyttades från att se på ”defekten” som individuella svårigheter i inlärningen 

med att fokusera på den omgivande miljön, alltså skolan. I motsats till den tidigare 

uppfattningen, om att problemet låg hos eleven, så började man se skolan som 

problemet (ibid.) och detta resulterade i en integrerad och samordnad 

specialundervisning. Istället, för som tidigare avskilja elever med svårigheter från den 

ordinarie klassen till olika specialklasser, så ville man att specialundervisningen 

skulle ske parallellt med den vanliga undervisningen inom den vanliga klassen. I 

läroplanen Lgr69 står det att ”alla elever så långt som möjligt ska få sin undervisning 

inom klassens ram” (Vernersson 2002: 16).     

En breddning av specialundervisningen och vilka som bar ansvaret för den 

kom med läroplanen Lgr80, där all personal på skolan nu skulle vara involverade i 

och bar ansvaret för att ”elever med svårigheter” skulle få sina behov tillgodosedda. 

Det var alltså inte bara speciallärarens ansvar längre, utan ansågs vara en del i alla 

skolans lärares dagliga arbete (ibid.).
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3.2 Inkludering och exkludering

Vid World Conference on Education for All i Jomtien, Thailand, 1990 förordades 

arbetet för Education for All, som förmedlar övertygelsen om att det är en mänsklig 

rättighet att få utbildning och att världens alla länder ska jobba för att alla barn, 

ungdomar och vuxna ska få möjligheten att skaffa sig en utbildning.  I arbetet för 

utbildning åt alla, har fokus även hamnat på en inkluderande skola, där alla, oavsett 

svårigheter, är accepterade att medverka i undervisningen. I Open File on Inclusive 

Education, en rapport skriven för att hjälpa skolor och organisationer att vara mer 

inkluderande i lärande institutioner, står det att:

”…schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, 

emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, 

street and working children, children from remote or nomadic populations, children from 

linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised 

areas or groups ” (Open File on Inclusive Education 2003: 4). 

Formuleringen ovan gjordes 1994 vid Conference on Special Needs Education, som 

hölls i Salamanca, Spanien, och syftar till att skolan ska vara en plats för alla oavsett 

etnisk och social tillhörighet, intelligens, funktionshinder eller levnadsförhållanden. I 

motiveringen för att inkludera alla, talar man om ett behov av att representera alla 

inom skolan för att lära barn och elever att acceptera olikheter och få en social 

mångfald, som i slutänden leder till ett mer accepterande samhälle (ibid.). 

Peder Haug tar också upp att skolan ska representera samhällets mångfald för 

att skapa en mer verklig och långsiktig kunskap om hur man ska leva tillsammans i 

samhället i sin forskning kring svensk specialpedagogik (Haug 1998: 24). Det har 

varit en utvecklingsprocess i hur man vill att det svenska skolsystemet ska se ut och 

man har sedan 1800-talet arbetat för en social rättvisa. Med det menas att de svagare 

ska få kompensatorisk hjälp för att väga upp individens svaga sidor. Detta innebär 

dock en problematik med behovet av en utförlig diagnostisering av vad det är som 

behövs vägas upp och att dessa oftast blev bristfälliga och stämde sällan. Den 

kompensatoriska lösningen, som var den första och gällande i Sverige fram till 1970-

talet, innebar att man särskilde elever med behovet av extra stöd genom att titta på 

vilka resultat eleven åstadkommit. Den kompensatoriska lösningens motsats blev det 

demokratiska deltagarperspektivet, som förordar en inkluderande undervisning, och 
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elevens resultat skulle inte längre bestämma arbetsmetoder och undervisningsform 

(ibid.: 17f). Haug skriver om arbetet för social rätt har resulterat till två 

utbildningspolitiska riktningar, där den ena är inkluderande integrering i skolan, vars 

vikt ligger just på social träning och utveckla gemenskapen, och att detta uttrycks 

genom att skolan ska vara en plats för alla. Skolan ska acceptera att eleverna är olika 

och undervisningen ska vara formad så att alla barn kan utvecklas så långt som 

möjligt, utifrån sina förutsättningar, utan att blir utstötta eller på något sätt 

stigmatiserade på grund av eventuella svårigheter. Principen i detta arbetssätt är att 

betona att alla är likvärdiga inför skolan, och skolan är likvärdig för alla elever. Den 

andra riktningen är segregerande integrering, där fokus ligger på ämnesinriktad 

kunskapsinlärning och prestation. Man vill anpassa inlärningssituation efter eleven, 

vilket kan innebära att eleven vid enstaka tillfällen får stödundervisning utanför det 

vanliga klassrummet eller att eleven helt särskiljs från vanlig undervisning i syfte att 

skapa den optimala miljön för lärande (ibid.). Segregerande integrering kan jämställas 

med exkludering, där eleven tas från den vanliga klassrumssituationen för sina behov 

av stödundervisning. 

Inga-Lill Vernersson (2002) diskuterar specialpedagogikens utformning 

utifrån tre begrepp: integrering, segregering och inkludering. Med integrering avser 

hon stödundervisning, som ges utanför klassrummet enskilt eller i liten grupp, men 

eleven har fortfarande merparten av undervisningen med övriga klassen. Segregering 

är när eleven helt avskiljs från den vanliga undervisningen på grund av 

handikapp/funktionshinder som inte kan tillgodoses inom den vanliga undervisningen. 

De blir då hänvisade till specialskola eller särskolan, där deras handikapp är i fokus 

för deras utbildning. Inkludering är undervisning som ämnar ”att delta i en helhet”, 

vars grundprincip går ut på att bli accepterad oavsett skillnader och ett positivt 

samspel inom gruppen ska prägla klassrumssituationen. Undervisningsmässigt 

betyder det att elever med behov av särskilt stöd ska inkluderas, trots svårigheter och 

funktionshinder, i den vanliga undervisningen tillsammans med den ordinarie klassen. 

Vernersson skriver att, för en elev med funktionshinder kan just en sådan social 

inkludering, som det här positiva samspelet och accepterandet av olikheter hos andra, 

skapa en god lärandemiljö medan social exkludering kan innebära motsatsen 

(Vernersson 2002: 22f).   
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3.3 Vad är en inkluderande skola i motsats till differentierande skola? 

En inkluderande skola arbetar enligt Mara Westling Allodi (2005) efter synen på 

människan som en helhet, där kognitiva, emotionella och etiska aspekter möter 

varandra i ett samspel. Synsättet utgår från människans som en dynamisk varelse, vars 

utveckling är beroende av en stimulerande miljö. En inkluderande skola värdesätter 

olikheterna hos människor och välkomnar en heterogenitet på skolan, både bland 

personal och elever. En inkluderande skolas kunskapssyn och syn på kompetens 

kännetecknas av att värdera såväl det teoretiska som praktiska. På en sådan skola är

de pedagogiska och sociala målen de viktigaste och man anpassar läroplanen efter de 

elever man har. De inkluderande skolorna arbetar ofta med lärarfortbildning, 

handledning och praktikverksamhet och arbetslagen har stor möjlighet till att påverka 

och förändra arbetssätt och organisation. 

En differentierad skola har en dualistisk människo- och kunskapssyn, där man 

prioriterar teoretiska kunskaper och man tror inte på att man kan åstadkomma någon 

större förbättring i kompetens. Skolan eftersträvar att uppfylla läroplanens centrala 

mål och man vill ha så homogena grupper som möjligt. Man kategoriserar elever efter 

prestationer, eventuella svårigheter och funktionshinder. I de differentierade 

grupperna är det vanligt förekommande att man agerar överbeskyddande och eleverna 

blir understimulerade medan i de vanliga klasserna kan det vara svårt att få stöd och 

bli accepterad för den man är. Detta gör att skolan lätt kan kännas som en plikt att lära 

sig och inte en rättighet. Den differentierade skolan kännetecknas av mindre 

kommunikation och den sociala kompetensen och utveckling ingår inte i lika hög grad 

i målsättningen (ibid.: 14f). 

Den inkluderande och den differentierade skolan är förenklat varandras 

motsatser. I den inkluderade jobbar man i möte med människor, och för att den 

sociala kompetensen ska utvecklas i takt med utvecklingen av elevens teoretiska och 

praktiska färdigheter, vilka värderas lika högt. Den differentierade skolan arbetar för 

att nå högsta möjliga sakkunnighet och skolan ses inte som en mötesplats utan en 

institution för kunskapsinhämtning. Skolan styrs av normalitetstankar och det som 

avviker exkluderar man och någon tro på utveckling hos de exkluderade finns inte. 

Debatten om en inkluderande eller exkluderande skola är svår och det blir ofta 

en förenklad ”antigen eller” – diskussion, ej baserad på den problematik som finns 

inunder. Magnus Tideman m.fl. tar i Den stora utmaningen (2004) upp åtta olika 
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teman, fyra positiva för och fyra negativa mot inkludering, som förs i debatten om en 

inkluderande skola. De olika teman är grundade på en debatt som förts i 

massmedierna i USA, då ett par föräldrar dragit kommunen inför rätta för att deras 

barn exkluderats på grund av sin autism. De argument som finns för en inkluderande 

skolan är att alla vinner på inkludering. De menar att vinsten blir en mångfald i 

skolan, man får välutbildad personal i de vanliga klasserna och man slipper kostnaden 

av att ha specialundervisning, och menar att det är positivt att alla elever får ta del av 

specialkompetensen. Utöver dessa mer praktiska argument för inkludering hävdas 

också att det är en mänsklig rättighet att få sin undervisning på hemmaplan oavsett 

hinder, samt att inkludering faktiskt har visat sina positiva effekter i enskilda 

fallstudier. Motargumenten i debatten är att resten av klassens undervisning blir 

påverkad negativt om det finns någon i klassen som har ett funktionshinder. Den 

negativa verkan sägs vara att de andra elevernas akademiska utbildning får lida för att 

nivån måste sänkas för att eleverna med svårigheter ska klara av att hänga med i 

undervisningen. De skulle också störa ordningen för de andra eleverna på grund av 

deras svårigheter ligger i att vara okontrollerbara, störande och inkapabla att lära sig, 

samt att det skulle vara obehagligt för de ”normala” eleverna att möta någon som är 

annorlunda. Det sista argumentet är att exkludering även är det bästa för elever med 

funktionshinder, som inte gynnas av att vara med i den vanliga undervisningen, 

eftersom de inte kan tillgodogöra sig den. Nivån blir för hög och de sitter bara av 

tiden.

Argumenten ovan visar hur svår diskussionen är inom området och den 

problematik som finns när det inte finns några givna svar. Resultatet av Tidemans 

studie visar att hur den faktiska utformningen för hur skolor hanterar och arbetar med 

specialpedagogiken varierar, likaså uppfattningen om hur det bör se ut. 

Utgångspunkten är ändock att alla människor har alla lika värde oavsett individuella 

förutsättningar (ibid.). 

3.4 Identitetsskapande och självbild

Rolf Helldin (1997) beskriver hur differentiering påverkar elevens identitetsskapande 

och självbild. Helldin utvecklar sin analys av specialpedagogiken, som en uppdelad 

och särskiljande praktik, utifrån Michel Foucaults filosofiska perspektiv. I fokus har 

Helldin satt Foucaults perspektiv, när elever fysiskt sett skiljs från ordinarie 

undervisning och sin klass för att få extra undervisning. Detta leder ofta till en 
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kluvenhet av den egna identiteten hos den exkluderade eleven när denne är tillbaka i 

sin vanliga klass och på de lektioner denne är integrerad i den vanliga undervisningen. 

Eleverna känner sig annorlunda och utanför gruppens gemenskap, trots att 

uppdelningen är skapad och bara existerar hos dem själva. Helldin menar här att det är 

eleverna själva som skiljer på sig och den övriga gruppen (ibid.). Karin Zetterqvist 

Nelson refererar till en studie, gjord på barn med funktionsnedsättande sjukdomar och 

om deras sätt att uppfatta vad som är likt och olikt dem själva, gjord av Allison James 

om identitetsprocessen hos barn och då speciellt barn med särskilda behov. Allison 

James forskning säger att identitet skapas i det sociala rummet, utifrån de människor 

som man ser som lika respektive olika. Identiteten är alltså såväl social som 

psykologisk och man söker hela tiden tillhörighet till olika sociala gemenskaper i 

arbetet att utveckla en individuell identitet (Zetterqvist Nelson 2003: 56).

Specialpedagogiken kan således medverka till att elever etiketteras som 

avvikande. Bengt Persson beskriver hur svårt det är, enligt den så kallade 

stämplingsteorin, som innebär att de etiketter som sätts på människor får betydelse för 

hur de också uppfattar sig själva, kan vara att få bort (Persson 2001). 

Haug menar att:

”barn som har fått specialundervisning hamnar därför som regel i en stigmatiserad 

marginaliserad position åtminstone för resten av sin tid som elever, med de konsekvenser 

detta kan få då och senare” (Haug 1998: 16).

Philip Hwang och Björn Nilsson har tillsammans i sin bok Utvecklingspsykologi

(2003) formulerat en rad punkter angående olika aspekter kring den aktuella elevens 

kontext, som man bör ta hänsyn till, innan man bestämmer om eleven ska särskiljas 

från den vanliga undervisningen eller om den största utvecklingen kan ske genom 

integrering i den vanliga klassen. Dessa lyder:

 hur klassen fungerar

 det enskilda barnets förutsättningar

 familjeförhållanden

 barnets erfarenheter av jämnåriga

 skolans resurser

 vilken analys man från skolans och vårdapparatens sida har gjort av barnets handikapp 

och möjligheter (ibid.: 195).
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Punkterna uttrycker vikten av att få med hela barnets omgivning i beslutsfattandet av 

hur elevens undervisningssituation ska te sig i framtiden. Dels listar Hwang och 

Nilsson den yttre miljön, som hem, skola och fritid, dels uttrycker de även vikten av 

att ta hänsyn till elevens psykologiska förutsättningar och hur deras inlärning har sett 

ut tidigare. Det är ett helhetsperspektiv som Hwang och Nilssons lista eftersträvar 

som grund för beslut gällande en elevs undervisningsformer. 

3.5 De olika funktionshindren 

ADHD är en förkortning av termen Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket 

innebär att eleven har koncentrations- eller uppmärksamhetssvårigheter, som oftast är 

kombinerat med ökad aktivitetsgrad/överaktivitet, och med svårigheter att kontrollera 

impulsivt beteende. ADD är en undergrupp till ADHD och som står för Attention 

Deficit Disorder, som också är koncentrations- eller uppmärksamhetssvårigheter men 

saknar hyperaktiviteten. Dessa elever är väldigt lugna och tysta och därför kan det 

ibland vara svårt att veta hur och om de är med i undervisningen. 

Aspergers syndrom är ofta kopplat till att eleven har relationsproblem till 

andra människor. Social kontakt blir en stor kognitiv belastning, men fungerar för 

övrigt som andra människor och intelligensen ligger på normal till mycket hög. Det 

som kännetecknar Aspergers syndrom: är just den sociala kontakten till andra 

människor, de har ofta ett specialintresse som de hänger sig åt, man har svårt med 

språklig kommunikation och motorik över sin kropp, samt att de ofta hamnar i 

tvingande rutiner och handlingar (Riksförbundet Attention).

Dyslexi är ett funktionshinder som ofta är kopplat till ADHD och ADD men 

har inget med intelligensen att göra, utan betyder att eleven har svåra läs- och 

skrivsvårigheter. Det som karaktäriserar dyslexi är just svårigheterna att läsa av 

bokstäver, vilket för med sig att läsandet går långsamt och är osäkert, samt 

svårigheterna att stava gör skrivandet mer komplicerat (www.dyslexi.info). 

Utförligare definition av dyslexi följer under avsnittet: Definition och teorier om 

orsaken bakom dyslexi (se s. 15).

Alla dessa funktionshinder är neurologiskt bundna och oberoende av yttre 

miljö i uppkomsten. De är genetiska och finns med från födseln. Däremot kan den 

yttre miljön försämra tillståndet om de inte får det stöd som de är i behov av för att 

fungera så normalt som möjligt (Riksförbundet Attention).  
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3.6 Definition av och teorier om dyslexi 

Det finns många svårigheter när man ska försöka definiera begreppet dyslexi och vad 

det exakt beror på. Forskare har ännu inte kunnat finna någon biologisk faktor i 

hjärnan, som orsakar denna svårighet, men man har lyckats kunna sig se ett ärftligt 

mönster och utifrån det kunna hävda att det är genetiskt bundet (Stadler 1994). 

Ordet i sig kommer från grekiskan ”dys” och ”lexi” som översätts till ”svårigheter 

med läsning” (Lindell 1996). Dyslexi jämställs ofta med läs- och skrivsvårigheter. 

Svårigheterna är mångskiftande men det gemensamma är problemen med avkodning 

av bokstäver, fonem (ljudandet) och rättstavning (Stadler 1994). 

Handikappet upptäcktes redan på 1800-talet, då färdigheterna i att kunna läsa 

och skriva ännu inte var så utspridda, och då gick under benämningen ordblindhet. 

Begreppet formulerades av den tyske läkaren A. Kussmaul (1877), som innebar att 

man kunde se bokstäverna men kunde inte tyda vad det var för ord. Problematiken 

med detta begrepp blev sedan, att man kopplade ihop svårigheten att tyda ordet med 

dålig syn (Stadler 1994). Anders Arnqvist skriver om en studie, som undersöker om 

det finns en koppling mellan dyslexi och dålig syn och om svårigheterna är av den 

enkla art, att man faktiskt bara inte ser bokstäverna. Studien, som Arnqvist refererar 

till, är gjord av Vellutino (1973), där han lät dyslektiker och icke-dyslektiker avteckna 

ett antal bokstäver, efter att fått studerat dem en tid. Dyslektikerna hade stora 

svårigheter med att avteckna bokstäverna rätt i jämförelse med icke-dyslektikerna. 

Sedan lät Vellutino dem göra samma test, men denna gång var det figurer de skulle 

teckna av, efter att ha fått studerat dem under lika lång tid som bokstäverna. 

Resultatet blev här detsamma mellan dyslektiker och icke-dyslektiker och Vellutino 

drog slutsatsen, att det är bokstäverna i sig som svårigheten ligger i och inte synen, 

och man började tala om att det finns en virtuell perceptionell skillnad, som avser 

förmågan att uppfatta tecken (Arnqvist 1993: 114).

Trots att man inte lyckats finna den biologiska orsaken bakom handikappet, så 

har man genom forskning alltså kunnat se neurologiska skillnader hos de med dyslexi. 

Handikappet beror på en symmetri mellan hjärnans högra och vänstra halva hos 

dyslektiker, där den vänstra halvan av hjärnan annars är större än den högra, som hos 

icke-dyslektiker. Man har kunnat koppla ihop att människans språkliga förmågor 

sitter i den högra halvan av hjärnan, kallat för planum temporale, medan den vänstra 
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halvan är hjärnans kreativa del. Detta förklarar de svårigheter dyslektiker har med 

avkodning vid läsning och rättstavning (ibid.: 113). Det innebär dock inte att en 

dyslektisk hjärna skulle ha mindre hjärnkapacitet, utan innebär att dyslektiker har en 

mer utvecklad kreativ sida men svårigheter på lingvistisk nivå (Lindell 1996).

Skolverkets (1994) definition av dyslexi, och som är den som den svenska skolan 

arbetar utifrån, lyder:

”Ordet ”dyslexi” är sammansatt av ”dys” och ”lexi” och betyder svårighet med ord. Begreppet 

kan betraktas som synonymt till ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. Den som har dyslexi har 

således oväntat stora läs- och skrivsvårigheter, som inte kan förklaras av den allmänna 

begåvningsnivån, funktionshinder eller bristande social och pedagogisk stimulans” (Malmer 

& Adler 1996: 17). 

Den officiella och internationella definitionen, som formulerades 1968 av 

Världsfederationen för neurologi liknar Skolverkets definition, och lyder:

“a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional instruction, 

adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependant upon fundamental 

cognitive disabilites which are frequently of constitutional origin” (Zetterqvist Nelson 2003: 

8).

I både dessa formella definitioner av funktionshindret nämns inte några orsaker till 

uppkomsten. Skälet till detta ligger troligtvis i, att man inte funnit något som konkret 

bekräftats av forskning, även om man sett mönster möjliga för teoribildningar.  

Zetterqvist Nelson skriver att man i svenska sammanhang, trots dessa definitioner inte 

nämner någon orsak till dyslexi, ändå arbetar utifrån en definition som grundar sig 

just på orsaken till funktionshindret: ”Dyslexi är en störning i avkodningen av skrivna 

ord, orsakad av en defekt i det fonologiska systemet (ibid.: 9). 

Sonya Lindell tar upp problematiken kring det pedagogiska arbetet med elever med 

dyslexi utifrån dessa definitioner, dvs. som ett tillstånd grundad på neurologisk och 

ärftlig grund. Det blir ett arbete kopplat till något oförändligt och omöjligt att 

förbättra. Forskning har dock visat att med rätt pedagogisk hjälp och träning så kan 

hjärnans funktioner tränas upp, om det uppmärksammas när barnet fortfarande är ungt 

och hjärnan fortfarande är formbar. Detta innebär att dyslektiker kan arbeta sig runt 
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sin svårighet, sitt funktionshinder.  Det finns ingen grund som visar en koppling 

mellan uppkomsten av dyslexi och den sociala miljön, men man kan tänkas att det 

pedagogiska arbetet underlättas om det är en trygghet och uppmuntran som omges av 

barnet i sitt försök att besegra sitt funktionshinder (Lindell 1996: 21f).

3.7 Kan dyslexi tränas bort?

Frank Smith (1997) hävdar att dyslexi är en benämning och inte ett tillstånd och att 

ordet dyslexi betyder oförmögen att läsa. Det är inte dyslexin i sig som svårigheterna 

sitter i, utan han menar att människor är dyslektiska för att de ännu inte kan läsa. 

Kontroversiellt uttrycker sig Smith att botemedlet för dyslexi är att läsa och att man 

måste ge barnen möjlighet att se och förstå språket om de ska kunna läsa obehindrat. 

Detta gör man genom att hjälpa barnet göra läsningen meningsfull. Han menar att det 

inte finns några teoretiska eller medicinska skäl som föreligger om ett barn ska lära 

sig läsa eller inte, utan enda skillnaden är att det kan kräva mer tid, tålamod och 

förståelse (ibid.).

Denna uppsats kommer grunda sig på Skolverkets definition av dyslexi, som specifika 

läs- och skrivsvårigheter, ej uppkomna utifrån social miljö eller lägre intelligens, 

eftersom syftet är att se hur Lpo94 arbetar med funktionshindret i målsättningen att 

skapa en skola för alla. 

3.8 Dagens läroplan: Lpo94 – ”en skola för alla”

I Lpo94 är det föreskrivit att det åligger hela skolans personal, där rektorn har 

huvudansvaret, att uppmärksamma och hjälpa elever i behov, tankar som redan 

påbörjades i vår förgående läroplan och som nu har utvecklats. Det står under 

riktlinjer:

Alla som arbetar i skolan skall:

 uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och

 samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lärarboken 

2003: 21).
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Därefter står det vilket ansvar varje enskild lärare har och vad som är deras uppdrag 

när det gäller elever med särskilda behov:

Läraren skall

 utgå från varje enskilds individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter (ibid.: 22f). 

Rektorns ska som huvudansvarig över elever, lärare, skola och skolans övriga 

personal se till att:

 undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver,

 upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och 

rasistiska beteenden bland elever och anställda,

 resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör (ibid.: 28).   

För att alla elever ska kunna ges möjlighet att utvecklas maximalt och tillägna sig 

rätten till utbildning, som är lagstadgat i Sverige, så måste rektor, lärare och övrig 

personal på skolan enligt Lpo94 se och erbjuda stöd för de elever som har svårigheter. 

Det görs ingen skillnad i lagtexten om vilka svårigheter eller funktionshinder som 

Lpo94 ska ta hänsyn till utan det innefattar alla. I grundskoleförordningen står det:

”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall 

i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör.

Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp” 

(Persson 2001: 18). 

Som vi sett ovan är det rektor och lärare som bär ansvaret att identifiera om en elev är 

i behov av särskilt stöd och sedan bedöma vad för sorts hjälpinsatser eleven behöver 

för att klara sin skolsituation.  Av vilka skäl som en elev ska få stöd finns formulerade 

i grundskoleförordningens kap 5:
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”En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål 

som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av 

andra skäl behöver stöd.

Stödundervisningen kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som 

ett komplement till sådan utbildning” (ibid.: 19).  

Britta Liljegren (2000) talar i sin bok Elever i svårigheter om bland annat hur 

skolsystemet hanterar lärare/pedagoger, elever och föräldrar med speciella behov. 

Hon skriver om att varje skola ska ha någon form av resursteam, som involverar dels 

skolledningen men även skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator/socialsekreterare 

med flera. Det jobbar tillsammans för att utveckla det läroplanen säger, att det ska 

vara ”en skola för alla” (ibid.: 130). De som arbetar inom resursteamet måste ha 

flexibiliteten att jobba på flera nivåer. Dels jobbar de med organisationen och med de 

frågor som rör denna, samt att de jobbar med pedagogik och terapeutisk handledning 

för både elever med funktionshinder men också för deras lärare. Detta menar 

Liljegren är det som innefattar specialiseringen av att bli specialpedagog. Man måste 

som specialpedagog vara inneförstående med att man förväntas ha ansvaret för det 

särskilt krävande elevvårdsarbetet (ibid.: 142). Det är specialpedagogen som ska vara 

en ”agent i förändring”, som Liljegren formulerar det ( ibid.: 149). Med detta menar 

Liljegren att det är specialpedagogens roll att komma in i en problematisk situation 

och försöka se lösningarna, om till exempel eleven måste få särskild undervisning 

utöver den ordinarie (ibid.: 148f).

4 Metod

Undersökningen är kvalitativ. Jag kommer att ställa Lpo94 och teorier mot hur en 

skola arbetar praktiskt med elever med dyslexi. Jag har utfört min undersökning 

genom kvalitativa intervjuer på en skola i Stockholmsregionen. Den består av tre 

intervjuer, där en representerar skolans specialpedagogik på ledningsnivå, en verksam 

specialpedagog i klassrummet samt en 15-årig elev med diagnosen läs- och 

skrivsvårigheter med inslag av dyslektiska drag och som är inskriven i skolans SU-

grupp, Särskild undervisningsgrupp år 7-9. 

I förberedelserna och planeringen för hur mina intervjuer skulle utföras och 

för att de skulle räknas som kvalitativa och vara bärande i en forskningssituation, så 

har jag hämtat information och inspiration från Steinar Kvales bok Den kvalitativa 
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forskningsintervjun (1997). I den talar han om vikten av att intervjun ska vara ett 

samspel mellan intervjuaren och den intervjuade och att det ska vara uppmuntrande 

till att skapa en dialog, ett samtal kring ämnet, snarare än statiska ”fråga – svar” 

formuleringar. 

Det är viktigt när man formulerar sina intervjufrågor att man skiljer på 

forskningsfrågor och intervjufrågor för att få ett vad Kvale kalla dynamiskt samspel 

mellan intervjuare och den intervjuade, som främjar vidare förklaringar och 

breddningar av svaren. Med forskningsfrågor, menar Kvale, dem man ställer ur 

studiesynpunkt, medan intervjufrågor är de som man har anpassat efter den man 

intervjuar och som uppmuntrar samtal. En alltför akademisk jargong på frågorna kan 

hämma samtalet och den intervjuade känner sig inte bekväm i att samtala (ibid.: 122). 

I intervjufrågorna är det också viktigt att tänka på i vilken ordning man ställer 

”varför”, ”vad” och ”hur” frågorna, för att få en spontan och genuin beskrivning av 

det den intervjuade berättar. Vänder man på frågorna, så att man innan man frågar 

”vad” frågar ”hur”, blir intervjun lätt intellektualiserad och berättandet blir mer 

faktamässigt och resonerande från den intervjuades sida. Meningen är att det är du 

som intervjuare som ska analysera (ibid.: 123).

Frågorna i min studie är öppna frågor, som mer ämnar till att starta ett samtal 

kring ämnet, och att de jag intervjuar mer känner att de kan dela med sig av sin 

kunskap och erfarenhet, än att göra en redogörelse över sitt arbete. 

Intervjumaterialet bearbetade jag genom att flera gånger återuppleva samtalet 

genom att lyssna på dem om och om. Jag sökte se om pedagogerna drevs av några 

specifika teorier och om jag kunde finna några nyckelord/meningar i deras 

resonemang för att se om det gick att förena deras uppdrag/vision med hur de 

dagligen arbetar. Därefter har jag ställt mina analyser av intervjuerna mot det Lpo94 

säger och den teoretiska forskning som jag redogör för under avsnittet: Teoretisk 

referensram. Under intervjuerna är det dock värt att nämna att jag utgick från Lpo94 

och vad läroplanen säger om skolans personals uppdrag, skyldigheter och vision.     

4.1 Etiska överväganden

Jag har med anledning av ett känsligt ämnesområde, såsom diagnoser och verkliga 

exempel, samt av respekt för de intervjuade, valt att hålla alla uppgifter som kan 
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identifiera interjuvpersoner och närområde konfidentiella. För att enkelt kunna följa 

de tre intervjuerna parallellt har jag valt att ge dem fiktiva namn. 

5 Undersökning

Uppsatsen grundar sig på en närläsning av Lpo94 och skolans uppdrag samt teorier 

kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och som här ska ställas mot de intervjuer jag

har gjort på en skola tillhörande Södertäljes kommun. Det är tre intervjuer som 

kommer redovisas nedan och som representerar specialundervisningen på tre nivåer, 

vilka är skolledning, lärare och elev. 

5.1 Skolans organisation kring specialundervisningen 

Skolan tillhör Södertälje kommun och det är Södertäljes undervisningsplan och 

bestämmelser för specialundervisningens utformning på skolan som är gällande. 

Specialundervisningen på skolan har ett nära samarbete med Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), som är den organisation som gör tester för olika 

funktionshinder, på pedagoger och föräldrars begäran. Det är även BUP som ställer 

eventuella diagnoser. 

På skolan finns det fem lärare kopplade till specialundervisningen plus den 

speciallärare som jobbar på ledningsnivå. Av dessa sex personer är det två som har 

gått någon form av utbildning för specialundervisning, i detta fall de två intervjuade. 

Av de resterande fyra är det en med lärarutbildning inom matematik och NO, en 

fritidspedagog och två icke behöriga lärare. 

Det är totalt 45 elever som på något sätt tillhör specialundervisningen på 

skolan med endast tio inskrivna i SU-gruppen. Eleverna i SU-gruppen har någon form 

av diagnos, ställd av en instans för diagnostisering av funktionshinder, medan de 

andra 35 eleverna är bedömda av elevvårdsteamet på skolan, att vara i behov av extra 

stöd. De diagnoser som finns på skolan är dyslexi, ADHD/ADD, Aspergers syndrom 

men det finns även elever med psykosociala problem, samt fysiska funktionshinder.

Särskiljning i form av specialpedagogikgrupper på skolan sker först på 

mellanstadiet och fortsätter upp på högstadiet. I lågstadiet är specialundervisningen 

formad som ”intensivkurser”, för elever i behov av skriv- och lästräning.  Högstadiets 

specialpedagogikgrupp är för elever med funktionshinder och läs- och 

skrivsvårigheter, både allmänna och de som har diagnosen dyslexi.
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5.2 Hur ställs diagnoser på skolan?

Skolan ingår i Södertälje kommuns kursplaner när det gäller skola och omsorg. 

Tillsammans har skolorna i kommunen skapat ett elevhälsoteam, bestående av:

 Centrala skolhälsovården (skolöverläkare, skolläkare, samordnande 

sjuksköterska och läkarsekreterare)

 Kostchef

 Psykologer

 Specialpedagoger

 Hörselpedagoger

 Samordning för STUDS-team, Samverkan för Tidig Upptäckt Diagnos 

Stödinsatser (Specialpedagog och psykolog)

 Särskolesamordnare

 Ungdomsmottagning (barnmorska, kurator, gynekolog och venereolog)

 Administrativ assistent

Tillsammans arbetar de för elevernas välmående, behov och lärande. Verksamhetens 

mål är att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling, god hälsa hos 

varje elev och undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling, vilket 

är förankrat till den nationella läroplanen Lpo94 och som ligger i hela skolans 

personal att arbeta för, som jag skriver mer om under avsnittet: Dagens läroplan: 

Lpo94 – ”en skola för alla”.

Elevhälsoteamet ansvarar även för:

 Barn i behov av särskilt stöd

 Övergripande samordningsansvar för särskolan inklusive myndighetsutövning

 Samordningsansvar för STUDS-teamet i Södertälje – neuropsykiatriskt 

utredningsteam

Att samordna och ställa formella diagnoser på elever med läs- och skrivsvårigheter 

ligger hos detta elevhälsoteam i Södertälje kommun, men innan det kommer till den 

grad att en utredning måste göras, finns det flera steg för den vanliga klassläraren att 

arbeta med. Vad som först ska göras inom den egna skolan finns i figur 1: Det första 
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steget nedan och som efterföljs av figur 2: Det andra steget, då elevhälsoteamet blivit 

inkopplade. 

Figur 1. Det första steget. Källa: Hälsoteamets modell

Figuren ovan, Det första steget, visar hur lärarna först ska identifiera om en elev har 

svårigheter. Därefter ska detta diskuteras inom arbetslaget, samt att föräldrarna ska 
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kopplas in. Pedagogiska åtgärder, som är möjliga att utföra inom skolan, ska 

diskuteras och planeras i detta steg också. Sedan ska dessa åtgärder presenteras och 

genomföras, för att efter en överenskommen tid, följas upp och en utvärdering av 

åtgärderna ska göras. Om elevens svårigheter kvarstår ska en utvidgad utredning 

diskuteras och EVK kopplas in, som figur 2 nedan handlar om. 

Figur 2. Det andra steget. Källa: Hälsoteamets modell



25

Det andra steget handlar om att elevhälsoteamet gör fyra olika undersökningar för att 

sedan kunna ha en tvärvetenskaplig diskussion för att eventuellt kunna ställa en 

diagnos och planera åtgärdsprogram. De undersökningar som ska göras, som vi kan se 

ovan, är: en pedagogisk bedömning, en medicinsk bedömning, psykologbedömning 

och en psykosocial bedömning. 

5.3 Skolans offentliga vision och tanke med specialundervisningen

Skolans vision och tanke bakom den specialpedagogikundervisning, som skolan 

bedriver, är att elever som har behov av att undervisas i mindre grupp skall få det. För 

vissa elever kan klassrumssituationen vara så dramatisk att eleven kan under flera år 

bara ha suttit av sin skoltid.

De mätbara faktorer för specialundervisning är de nationella proven som ger 

tydliga signaler om elevernas kunskaper inte är tillräckliga. Genom att förflytta en 

elev som har problem med att vara i ett klassrum hjälper oftast bara inte eleven utan 

också den övriga klassen som får ett bättre arbetsklimat. Skolans ledord är respekt, 

omtanke och arbetsglädje.

5.4 De intervjuade

Karin är utbildad speciallärare1 och arbetar på ledningsnivå med specialpedagogiska 

frågor, samtidigt som hon övervakar skolans alla elevers utveckling, dvs. att eleverna 

följer de riktlinjer som läroplanerna förväntar sig av dem i olika stadier och därefter 

göra bedömningar om det finns någon elev i behov av specialpedagogisk hjälp. Hon 

beskriver själv sin arbetssituation som ett nätverk, där hon jobbar med skolförbättring 

och skolutveckling med skolledningen samt alla tre stadiers, låg-, mellan- och 

högstadiets, arbetslag.

                                                
1 Speciallärarutbildningen upphörde 1988 som en följd av grundskolelärarutbildningen förändrades och 
kravet på att alla lärare skulle läsa minst 10 akademiska poäng specialpedagogik. Denna förändring 
gjordes i och med att man i Lgr80 beslutade att hela skolans personal hade ansvaret att uppmärksamma 
och möta ”elever med särskilda behov”. Speciallärarens arbetsmetoder, att jobba enskilt med elevernas 
svårigheter, förändrades till kravet på att klassläraren skulle ha kompetensen att möta elevernas 
svårigheter inom klassrummet. Efterfrågan på speciallärare i svenska skolan är dock stor (Vernersson 
2002). 



26

Maria jobbar som specialpedagog2 i högstadiets SU-grupp (Särskild 

Undervisningsgrupp 7-9) sedan tre år tillbaka och har ett nära samarbete med Karin 

när det gäller hur gruppen ska arbeta och vilka som är i behov av att skrivas in eller få 

extra stödundervisning. Maria, som den enda utbildade specialpedagogen i SU-

gruppen, har det övergripande ansvaret att hålla ledningen uppdaterad om hur arbetet 

går, och vilka behov som finns bland eleverna. En allmän utvärdering gör alla lärare 

tillsammans, först inom SU-gruppens veckomöten och sen på EVK,

elevvårdskonferensen, där hela arbetslaget är med. 

Niklas är elev och går i nian på skolan och är inskriven i högstadiets SU-grupp 

för sin diagnos, som först var dyslexi men efter vidare undersökning ändrats till läs-

och skrivsvårigheter med dyslektiska drag. Han är mitt uppe i sitt val av gymnasium 

och berättar att han gärna vill börja på fordonsprogrammet nästa höst.

5.5 Synen på dyslexi hos de intervjuade

I intervjuerna samtalade jag med Karin, Maria och Niklas om hur de såg på dyslexi 

och hur man bör arbeta med det. I diskussionen med Karin och Maria 

problematiserade vi begreppet ur en pedagogisk och didaktisk synvinkel medan jag 

med Niklas som ju är elev pratade om hur han upplever sina svårigheter med att läsa 

och skriva.

Karin ser dyslexi som något man kan arbeta med och förbättra med en gedigen 

lästräning och ett engagemang att vilja träna upp sin läs- och skrivförmåga. Att en 

elev har dyslexi betyder inte att han eller hon inte kan läsa och skriva utan bara att de 

har svårare för det. Det gäller då som pedagog att lära barnet att hitta strategiska 

vägar, vilka kan komma att kännas svåra i början och ta lång tid, för att dessa tränas 

upp. ”Det är bland annat därför vi har våra intensivkurser, för lågstadieeleverna som 

inte följer den läs- och skrivutveckling som står i läroplanen, för att lära dem dessa 

strategier och metoder i tidigt skede av deras skolgång”, berättar Karin. 

Maria tror starkt på kompensatoriska hjälpmedel för barn och elever med 

dyslexi. När de har kommit så långt upp i skolan, som på högstadiet, så har hon svårt 

att tro att det skulle kunna gå att förbättra. Maria arbetar med att försöka hitta andra 

                                                
2 Specialpedagog är den förändrade specialiseringen på funktionshinder och specialpedagogik i skolan 
som gjordes 1990. Deras uppgift till skillnad från speciallärarens, att arbeta direkt med eleverna, är mer 
att arbeta handledande för klassrumsläraren i specialpedagogiksfrågor och att leda skolan i forsknings-
och utredningsarbete (ibid.). 
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sätt för elever med dyslexi att lära sig fakta i andra ämnen, som kräver läsförståelse, 

och hjälper till med rättstavning och grammatik, när de ska skriva uppsatser. 

”Svenska som ämne blir det svårt för elever med dyslexi att behärska så man får 

fokusera på andra saker de är bra på”.   

Niklas själv tänker inte så mycket på att han har dyslexi, berättar han. Det är 

liksom bara där. ”Det tar lite längre tid och jag har mer stavfel, men mycket mer än 

så är det inte”, tycker han själv. 

5.6 Hur skolan bedömer elevens behov

Elevens utveckling följs av skolans speciallärare, som arbetar på ledningsnivå för 

elever med behov av särskilt stöd, från det att de börjar förskolan och första mötet 

med bokstäver. Specialläraren gör olika läs- och skrivtester för att kontrollera att 

barnens läs- och skrivförmåga utvecklas, och i samråd med läraren och föräldrar görs 

det en utvecklingsplan för varje enskild elev. Karin berättar att alla steg i hennes 

arbete är mycket tidskrävande, ”allt tar tid, speciellt att screena3 varje elev”, men 

görs det inte grundligt så faller hela det fortsatta arbetet i elevens vidare skolgång. 

Maria gör kontinuerliga bedömningar på de elever som redan är inskrivna i 

SU-gruppen. ”Alla elever i gruppen är kopplade till ett åtgärdsprogram men det 

betyder inte att de ska vara i gruppen för all framtid. Vi ser på eleverna som individer 

som ibland behöver hjälp. Vi jobbar behovsbaserat”.

Bedömningarna, som även ligger som underlag för vilka behov som finns 

skrivna i åtgärdsprogrammen, grundar sig på Marias egna observationer av elevernas 

utveckling, som sedan ställs mot Karins screening av de enskilda eleverna, i en 

diskussion där de ger sin syn på vad behovet är, vilka åtgärder som satts in för att 

fylla behovet och hur de bör gå vidare. Efter detta har Maria samtal med den aktuella 

eleven enskilt, samt med eleven och dess föräldrar tillsammans på 

utvecklingssamtalen. Utifrån den diskussion hon tidigare haft med Karin och eleven 

enskilt, talar Maria tillsammans med eleven och dess föräldrar om elevens resultat, 

vilka mål de har uppnått och hur behoven för stöd ser ut i fortsättningen.

”Vi arbetar mycket med att kombinera undervisning i vanliga klassen 

parallellt med stödundervisning hos oss. Till exempel kan en elev läsa en timme 

svenska med sin ordinarie klass och sen läsa resterande två inne hos oss i gruppen, 
                                                
3 Screena betyder, i det här sammanhanget, att kartlägga och utvärdera behov (författarens anteckning). 
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då han eller hon får det stöd de behöver”, berättar Maria om hur de helst vill att 

eleven ska känna sig delaktig tillsammans med sina övriga klasskamrater, samtidigt 

som det ska finnas stöd att få. 

I intervjun med Karin pratar hon om integrering av elever med särskilda behov 

i den vanliga undervisningen och har en positiv syn på detta: ”eleverna blir 

stimulerade av normalitet. Att de kan få stödundervisning och samtidigt vara 

integrerade i deras vanliga klasser och följa den vanliga undervisningen med sina 

klasskamrater, kan bara vara positivt”, säger Karin.   

På EVK, elevvårdskonferenser, får specialpedagogen också veta hur SU-

gruppens elevers, men också högstadiets övriga elevers, behov ser ut och hur varje 

enskild elev klarar sig i sina respektive klasser. Om det till exempel finns ett behov av 

stödundervisning en viss period bara eller om en elev råds till att börja sin teoretiska 

undervisning helt inom SU-gruppen. ”Det jag kan önska här av ämneslärarna är att 

ha större förståelse för eleverna med olika svårigheter inne i klassrummet. Det har 

blivit lätt för dem att skicka dem vidare till oss när man egentligen skulle kunna lösa 

många saker inom klassrummet”, berättar Maria angående EVK.

Eleverna har stor möjlighet med att påverka sin skolsituation, genom att uttrycka 

behov av stödundervisning. Detta gör de hos antingen sin klasslärare eller 

specialläraren, som sedan behandlar förfrågan av extra stöd i arbetslaget på EVK. 

Eleverna har, som vi kunde höra i intervjuerna med Karin och Maria, möjlighet att 

begränsa önskemålet om att få stödundervisning i enbart de ämnen de känner behov 

av och att stödet kan ske parallellt med vanliga undervisningen.

Niklas uttrycker att det är positivt att man inte måste göra ett definitivt och 

bestående val om att vara med i SU-gruppen. Han läser till exempel alla sina 

teoretiska ämnen inom SU-gruppen men all praktisk undervisning har han med den 

vanliga klassen. ”Då blev det inte som stämplat att man hade det svårt i alla ämnen”, 

säger Niklas med en lättnad i tonen. Han berättar vidare att förra året hade han försökt 

att även läsa samhällskunskap med vanliga klassen men att det inte gick så bra. 

”När jag var i den stora klassen fick jag svårt att koncentrera mig på det jag 

skulle göra. Pratade någon med mig tappade jag direkt fokus på det jag gjorde, men 

det är ju det mina svårigheter ligger i. Att eftersom det är så svårt för mig att läsa, så 

om jag inte verkligen koncentrerar mig, så går det inte och jag vet inte vad jag har 

läst”. 
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Behovsbeslutet på Niklas, som utöver den vanliga undervisningen innebar 

extra läs- och skrivträning hos Karin till en början och som nu består i att Niklas läser 

alla sina teoriämnen i SU-gruppen, började redan när han gick i lågstadiet. Han 

berättar att hans lärare reagerade, när Niklas började rita figurer för att förklara vad 

han ville, istället för att skriva som sina klasskamrater. Niklas lärare och föräldrar 

började diskutera och eftersom familjen har en historia av dyslexi kopplades Karin in 

för att testa Niklas läs- och skrivutveckling med hjälp av bland annat LUS4.  Karin 

började arbeta med Niklas enskilt några tillfällen i veckan, då han fick 

specialundervisning i läs- och skrivträning och sedan dess har han haft mer eller 

mindre stödundervisningen genom hela grundskolan. 

5.7 Vilka åtgärder som finns att tillgå

Ledningen har genom speciallärarens kompetens möjlighet att se när det är 

nödvändigt att erbjuda en utredning för eventuell diagnostisering av en elev. Detta gör 

man dock inte förrän man försökt ge stöd åt eleven, först inom klassen och eventuellt 

med extra stödundervisning av specialläraren. Det är först efter det att specialläraren 

fått en bild av elevens svårigheter, i dessa fall, läs- och skrivsvårigheter, som hon i 

samtal med föräldrar erbjuder dem en utredning. ”Arbetet med utredning av elever 

som man misstänker har svårigheter startar hos mig efter att någon, förälder eller 

lärare, har anmält en misstanke. Då börjar min screening-process, som jag talade om 

tidigare”, berättar Karin. Om Karin anser att det finns ett behov av utredning kopplas 

sedan kommunens Elevhälsa in, som i diagnostiseringen av dyslexi innebär psykolog, 

skolläkare och ibland en logoped, om man tror att svårigheterna är fonetiska. Karin 

uttrycker att behovet hos en dyslektiker är gedigen lästräning och läsförståelse, där 

eleven ges strategier för hur man jobbar med texter. ”Nummer ett i 

specialundervisning är tid med eleverna och pedagoger”, säger Karin. Hon utvecklar 

detta med att förklara att visst är det bra med kompensatoriska hjälpmedel men för att 

eleven verkligen ska kunna arbeta sig runt sina svårigheter så behöver de pedagogisk 

hjälp, där de tillsammans hittar vägar och tränas i sina svårigheter. 

                                                
4 LUS står för Läs Utvecklings Schema och är ett kvalitativt bedömningsinstrument för lärare i att 
kunna följa läs- och skrivutveckling hos eleverna. Schemat kräver dock goda bedömningsinsikter hos 
lärarna för att kunna tillgodose sig hjälpmedlet (http://www.lus.nu/info/lus.asp).
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I SU-gruppen erbjuds elever, som är i behov av extra stöd och hjälp utanför 

det vanliga klassrummet i de ämnen de har svårt med, genom att de sitter och samtalar 

och arbetar tillsammans med uppgifterna, som är svåra för dem. Eleverna har även 

tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, såsom dator, både stationära och bärbara, 

datorprogram anpassade för elever med dyslexi, Daisy-spelare5, Alpha-Smart6 och 

skolan väntar även på att få de nyinköpta Smart-Boarden7. 

Maria berättar att lärarna och eleverna tillsammans försöker hitta 

arbetsmetoder, som underlättar för elevernas lärande. Eleverna erbjuds också 

alternativa prov, som till exempel att de får provfrågorna lästa för sig och sedan får 

skriva svaren direkt på datorn. ”Det är flera gånger som jag sitter och läser frågorna 

för eleverna och de skriver svaren direkt på datan”, säger Maria. Hon berättar vidare 

att elever med dyslexi måste hitta andra sätt att lära sig och då är hjälpmedlen en stor 

tillgång.   

Niklas själv känner att han får det stöd han behöver från lärarna för att klara 

sina uppgifter. Som vi kunde läsa i det tidigare avsnittet om hur skolan bedömer 

elevens behov (se sid. 27), läser Niklas alla sina teoretiska ämnen i gruppen, men han 

har försökt läsa samhällskunskap i den vanliga klassen förra året. Det har dock inte 

fungerat av sociala skäl, då han känner att han inte kan koncentrera sig på det han ska 

göra, samtidigt som hans klasskamrater frågar något eller pratar med honom. 

Anledningen till detta beror enligt honom på svårigheter i läsförståelsen, att han 

tappar mening/budskap i text, när han inte har fullt fokus på det han läser.  

Niklas tycker också att gruppen har många bra hjälpmedel för att underlätta 

arbete. Han själv använder bara datorerna och Alpha-Smart, mest för att de har 

stavningsprogram så att han lätt, tillsammans med lärarna i SU-gruppen, kan korrigera 

sina stav- och skrivfel i sina texter. Att läsa texter och böcker känner han inte att han 

behöver några hjälpmedel för, utan bara lite extra tid: ”Det är inte svårt att läsa tyst 

för mig själv, utan det är mer högläsning och att det tar lite längre tid för mig”, 

berättar Niklas. 

                                                
5 Daisy-spelare är ett hjälpmedel för dem som har svårt att avkoda text och får då texterna upplästa i 
hörlurar istället.
6 Alpha-Smart är ett tangentbord där eleverna kan skriva sin text och sedan koppla den till datorn och 
föra över det de har skrivit.
7 Smart-Boarden är en white-board, där allt som läraren skriver på tavlan skrivs ut i text.
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5.8 Skolans arbete med läroplanen och ”en skola för alla” 

Skolan och ledningen arbetar med att formulera den lokala kursplanen, utifrån 

Lpo94:s vision om en skola för alla, för att inkludera skolans specialundervisning och 

de elever som finns där, i ett och samma arbete. Karin framhåller tydligt, att 

specialundervisningen och elever med behov av särskilt stöd, är alla lärares och 

personals ansvar på skolan. De arbetar för att se behoven hos varje enskild elev och 

sedan ett åtgärdsprogram, handlingsplan, för att verkligen också tillgodose behoven, 

när de är identifierade och definierade. Det som sedan följer på ledningsnivå, men 

också i varje klassrum, är utvärdering och uppföljning. På ledningsnivå sker detta dels 

i EVK, ElevVårdsKonferens, där alla i arbetslaget har möjlighet att bidra med sina 

åsikter, men också utvärdering och uppföljning med eleven och dennes föräldrar. 

Maria säger att hon saknar en viss kunskap hos ämneslärarna om hur man använder 

och arbetar med kompensatoriska hjälpmedel. Maria säger att: ”De8 skulle kunna 

användas i mycket större utsträckning ute i klassrummen, så de eleverna i behov 

skulle kunna vara med i den vanliga undervisningen.” Hon tillägger att det handlar 

mer om en rädsla för den nya tekniken, att lärarna tror att de är mer komplicerade och 

avancerade än vad de egentligen är. 

I intervjun med Maria framgår det också att hon tycker att det är väldigt 

positivt att det finns en sådan mångfald på skolan på så sätt att alla får gå här, oavsett 

om det har ett funktionshinder eller inte, i den mån att de klarar Skolverkets mål för 

särskolan ”Det är viktigt att eleverna ser att det finns alla möjliga på en och samma 

skola.”

Karin pratar även hon om att skolan är en plats för alla i och med att de har en 

sådan utvecklad specialundervisning, som jobbar inkluderande i de fall där det är 

möjligt. Skolan, under ledning av Karin och de involverade i SU-gruppen, arbetar 

även med utbildning av övrig personal på skolan inom specialpedagogiken. Under 

våren 2007 hade hela skolan, alla tre stadier tillsammans, en studiedag helt ägnad åt 

specialundervisningen. Då visade Maria till exempel upp hur en elev med dyslexi ser 

en text rent visuellt. Lärarna delades även in i smågrupper, där de fick arbeta kring 

hur man bäst ska identifiera behov och bäst ska arbeta med dessa i klassrummet. Flera 

praktiska och konkreta exempel visades och diskuterades för att just öka hela skolans 

personals kompetens på området, berättar Maria.
                                                
8 Med ”De” menar Maria de kompensatoriska hjälpmedlen, som Alpha-Smart, Daisys och Smart-
Boarden (författarens tillägg). 
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6 Diskussion

Intervjuerna visar att skolan bedriver en aktiv specialpedagogik med lärare från alla 

tre stadier involverade med Karin som huvudansvarig. Karin berättar hur hon följer 

varje elevs läsutveckling från det att de börjar lågstadiet tills det att de lämnar skolan 

efter nionde läsåret. Detta gör hon med hjälp av bland annat Maria, som är ansvarig 

för högstadiets SU-grupp, Särskild Undervisningsgrupp. Karins syn på dyslexi och att 

de uppdrag skolan har genom Lpo94 är viktiga, att man tar dem på allvar och att hela 

skolans personal organiserat arbetar tillsammans för att täcka de behov som finns. 

Hon tror på att man kan lära barnen att arbeta runt och förbättra sin läs- och 

skrivförmåga trots dyslexin med gedigen lästräning och pedagogiskt arbete. 

Maria, som enda specialpedagog i SU-gruppen, har det närmaste samarbetet 

med Karin i planering av arbetet inom gruppen, eventuella förflyttningar, 

diagnostiseringar, samt utbildning av övrig personal på skolan och uppföljning och 

utvärdering. Maria är stark förordare av kompensatoriska hjälpmedel för elever med 

dyslexi och jobbar med att lära eleverna hantera dessa för att klara sina uppgifter och 

de mål Lpo94 ställer på dem. Det råder alltså en viss skillnad på hur man bör arbeta 

med elever med dyslexi mellan Karin och Maria, men båda är eniga om att det är 

viktigt att alla är inkluderade i den vanliga undervisningen, dock mer eller mindre 

beroende på svårigheter. 

Niklas som elev berättar att han själv inte känner några större problem i att 

vara kopplad till skolans SU-grupp. Han tycker att stämningen på skolan är 

avslappnad när det gäller specialundervisningen och det mest beror på att han själv får 

vara med och bestämma hur mycket av hans undervisning som ska ske i gruppen och 

med vanliga klassen. Han berättar att han försökt vara med i samhällskunskapen med 

vanliga klassen men det var för svårt för honom att fokusera på det han läste och sina 

uppgifter. Inom gruppen ges han möjlighet att koncentrera sig och få hjälp med 

rättstavning. Läsningen tycker han att han klarar bra själv, men att det tar lite längre 

tid.  

6.1 Aktivt resursteam

Den undersökta skolan tar alltså sitt uppdrag, att uppmärksamma och erbjuda elever 

med särskilda behov möjligheter i skolan, på stort allvar. De har, som vi läst ovan, 

arbetat fram en organiserad lednings- och lärargrupp, som aktivt jobbar med att först 
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se elever, som har särskilda behov. Utreda vad de har för behov och till sist följa upp 

utvecklingen hos dessa elever. Ställer man detta mot skolans uppdrag i Lpo94 så 

följer det hur skolan ombedes att arbeta med elever med särskilda behov i läroplanens 

beskrivning av uppdraget samt skolans skyldigheter. Utifrån samtalen med både Karin 

och Maria, så har skolan och det arbete de gör alltid läroplanen som utgångspunkt, 

och vi kan tydligt se hur deras strategi med första och andra steget i behovsanalysen 

följer Lpo94:s råd om hur man ska uppmärksamma elevers svårigheter. Vi ser här det 

som Liljegren (2000) talar om ”en agent i förändring” (se avsnittet Lpo94: en skola 

för alla s. 19) där hon förordar att alla skolor bör ha någon form av ett aktivt 

arbetande resursteam, för att kunna guida ge eleverna alternativ till den vanliga

undervisningen, och vara ett stöd i den förändring det innebär att få alternativ 

undervisning.  Den undersökta skolan, där Karin och Maria arbetar, har och är detta 

stöd. De arbetar aktivt och samarbetande över alla stadier för att se till att alla elever

får det stöd de behöver. Skolan kan beskrivas vara enligt Westling Allodi (2005) en 

inkluderande skola, som arbetar med helheten som grund och ser eleverna som 

dynamiska varelser. Karins arbete med att följa elevernas utveckling genom de olika 

stadierna visar på att hon vill vara redo att ändra behovsanalysen ifall 

omständigheterna förändras under tidens och arbetets gång. Karins och Maria 

uppföljningsmöten och skolans EVK-konferenser är också exempel på hur skolan 

arbetar efter att utveckla sina metoder och möta elevernas behov i det stadiet de 

befinner sig just då.

6.2 Särskiljning och inkludering   

Tittar vi sedan på de åtgärder som skolan har när de väl definierat behoven, så har det 

många olika arbetssätt att erbjuda eleverna, för att anpassa metod efter elevens behov. 

Både internationellt, vid Conference on Special Needs Education, och inom svenskt 

skolväsende, läroplanen, får vi de riktlinjer skolan bör följa när det gäller 

specialundervisningen. Både den internationella och nationella rekommendationen 

uttrycker att det viktigaste inom specialundervisningen är att se och anpassa 

undervisningen efter de behov eleven har. Det ska alltså inte vara en fast mall för alla 

elever med särskilda behov, utan varje behov ska mötas på bästa möjliga sätt. Philip 

Hwang och Björn Nilssons (2003) olika punkter om vad man ska ta hänsyn till innan 

man särskiljer en elev från ordinarie undervisning är högst relevanta i denna fråga. 
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Den undersökta skolan arbetar, som vi förstår utifrån intervjuerna och deras 

åtgärdsprogram, med frågor som rör hur man först ska arbeta inom skolan med 

svårigheter (Det första steget, se s. 23 ) och sen om behovet finns för en extern 

utredning (Det andra steget, se s. 24), med både inkludering och särskiljning. Skolans 

organisation av specialundervisningen går att applicera på Vernersson (2002) begrepp 

integrering, segregering och inkluderande. Att eleven har möjlighet till att dels få 

stödundervisning utanför den vanliga undervisningen, dvs. särskiljas helt, dels genom 

att ha alla sina ämnen inom SU-gruppen, vilket endast ett fåtal elever på skolan har 

samt till sist ha vanliga undervisningen parallellt med undervisning inom SU-gruppen.

Debatten om vad som är en skola för alla när det gäller särskiljning läste vi 

argumenten för och emot, som Tideman (2004) redovisade i sin studie, och som 

beskrevs under avsnittet 3:2 Vad är en inkluderande skola i motsats till en 

differentierande skola? (se s. 9). Både Karin och Maria talar om vikten av en 

kombination av inkludering i den vanliga klassen samtidigt som det är viktigt att 

skolan kan erbjuda särskild stödundervisning eller helt särskiljning om så är behovet. 

Problemet blir när man ska ta debatten och motivera argumenten gentemot uppdraget 

i Lpo94, där det är dels ett uppdrag att se till varje elevs behov och att skolan ska vara 

en plats där utveckling och lärande är möjligt oavsett om eleven har dyslexi eller 

annat funktionshinder. Det Lpo94 också säger är dock att skolan även ska innehålla 

och bejaka en mångfald bland eleverna. Tittar man då på den undersökta skolans SU-

grupp, där eleverna särskiljs från ordinarie undervisning, och på de argument som 

talar för hel inkludering, som finns i Tidemans (2004) studie, att inkludering främjar 

mångfalden och lär elever att samsas med olika människor blir det en motsägelse i 

vilka av Lpo94:s krav som skolan uppfyller. Skolan arbetar egentligen efter en 

särskiljande princip men bär synen av en inkluderande, som vi kunde dra slutsatsen av 

genom Westling Allodis (2005) definition om vad en inkluderande respektive en 

differentierande skola är. 

När det gäller begreppet ”en skola för alla” var dock både Karin och Maria 

överens om att det var viktigt att skolan skulle vara en plats där alla kan mötas och att 

miljön ska vara anpassad efter de behov som finns. Dessa tankar om att skolan ska 

inkludera alla är det argument Haug (1998) trycker på i sin kritik mot exkluderande 

undervisning, där han menar att skolan ska vara en mötesplats och att alla ska kunna 

mötas i samma klassrum. Den sociala kompetensen ska tränas och utvecklas i skolan, 

är innebörden i Haugs budskap för en inkluderande skola.
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6.3 Identitetsskapande

Vidare talar Haug (1998) om att alla former av särskiljning av eleven från vanliga 

undervisningen är negativt för elevens formande av den egna identiteten. Han menar 

att särskiljningen, även om det skulle vara en önskan från eleven och dess föräldrar, 

kommer det att påverka deras sätt att se sig själva, under resten av deras skoltid. De 

kommer vara något avvikande från normen och detta medför en kluvenhet, menar 

Helldin (1997). Eleven kommer känna sig utanför gruppens gemenskap när den 

lämnar den för att få stödundervisning någon annanstans.  

Niklas själv påstår sig inte tycka att det är något problem med att ha sina 

lektioner i SU-gruppen, utan menar att det var skönt att komma från klasskamraterna 

för att kunna fokusera på sitt skolarbete. Det som jag dock kunde märka i intervjun 

var just hur hans dyslexi definierar hans framtid och vad han tror att han klarar av. Vi 

pratade om hans eventuella framtida gymnasieval, fordonsprogrammet, ett praktiskt 

lagt ämne. Dels var valet grundat på hans tro att han aldrig skulle klara ett teoretiskt 

ämne, på grund av sina svårigheter, dels framkom det även att han var orolig över om 

han ens skulle klara den praktiska linjen. Han uttryckte en oro om att det skulle finnas 

en massa tekniska ord och instruktioner, som han inte skulle kunna lära sig och detta 

med orsak av sitt funktionshinder.  

Studien, som Zetterqvist Nelson (2003) refererar till, om identitetsprocessen 

hos barn med särskilda behov och hur den påverkas av det sociala rummet och om hur 

barn söker tillhörighet i sin omgivning. Niklas osäkerhet inför om han skulle klara 

gymnasiet är tydlig för hur hans sociala miljö har påverkat hans sätt att se sin 

potential och begränsat honom i vad han kan åstadkomma. Hans funktionshinder har 

format en del av hans identitet och han ser sin tillhörighet hos de andra eleverna i SU-

gruppen, där de flesta dock har grövre funktionshinder och är i ett större behov av 

hjälp, medan han i stor utsträckning arbetar mycket självständigt. 

6.4 Kan dyslexi tränas bort?

Hur man såg på funktionshindret dyslexi skiljde sig mellan Karin på ledningsnivå och 

Maria, som arbetar ute i SU-gruppen. Som jag nämnde ovan arbetar Karin efter tron 

att dyslexin kan, genom pedagogiskt arbete och läs- och skrivträning, arbetas runt och 

förbättras, medan Maria tror att det är svårt att arbeta runt när eleverna har kommit 

upp på högstadiet och väljer hellre att arbeta med de kompensatoriska hjälpmedel som 
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finns att tillgå. Åsiktsskiljaktigheten påverkar förstås resonerandet om skolans profil 

stämmer med hur arbetet i klassrummen ser ut. Karin förordar pedagogiskt arbete med 

läs- och skrivträning, där eleven tränar upp sin förmåga och försöker arbeta sig runt 

dem, medan Maria tycker att man bör underlätta arbetet för elever med dyslexi genom 

att erbjuda dem de kompensatoriska hjälpmedel som faktiskt finns idag. Denna 

motsättning i huruvida man kan förbättra/träna bort läs- och skrivsvårigheter kan få 

konsekvenser för elever med dessa svårigheter lär sig hantera dem. Smith (1997) är ju 

av den starka åsikten att dyslexi inte är ett statiskt tillstånd utan att det handlar om att 

använda rätt metoder för att lära sig läsa. Karin, kan man påstå, arbetar i samma 

riktning. Även om hon ser dyslexi som ett funktionshinder, så tror hon att man kan 

öva upp och förbättra sin relation till läsning och skrivning. Maria har inte samma 

övertygelse och tycker att man ska underlätta så mycket det går genom att undvika 

svårare läsning och skrivning för dessa elever. Här uppstår en konflikt mellan vad 

skolans ledning anser, det arbete som förs i specialundervisningen samt hur man 

tolkar Lpo94.    

7 Avslutande reflektion

Det uppstår en konflikt inom begreppet ”en skola för alla” mellan det Haug (1998), 

Lpo94 och Open File on Inclusive Education (2003) säger. Motsägelsen i Lpo94 

kring begreppet ”en skola för alla” och de uppdrag som skolans personal genom 

läroplanen har gör det svårt att veta hur man ska uppfylla kraven i verkligheten. Hur 

ska man tillämpa en skola för alla, samtidigt som man ska tillgodose särskilda behov? 

Går det att ställa teori mot verklighet utan konflikt? Denna studie ägnas åt att 

undersöka om den svenska skolan är en skola för alla och om arbetet i verkligheten 

stämmer överens med Lpo94. Mitt resultat visar att den undersökta skolan arbetar i 

allra högsta grad efter Lpo94 och dess uppdrag. Men är den svenska skolan en skola 

för alla, som Lpo94 förordar? Med flera forskares resonerande i bakhuvudet tycker 

jag inte att man kan säga att den svenska skolan är en skola för alla i den mån att den 

är och i största möjliga grad ska vara inkluderande. Denna studie visar hur visionen 

innehåller motsättningar som gör att den inte håller och lämnar skola och lärare i ett 

arbete som är ouppnåeligt. Kanske måste skolan bli mer vetenskaplig, som Myrberg 

(2007) manar i sin rapport, för att sudda ut motsägelserna? 
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För fortsatt forskning är det högst intressant att se hur man skulle kunna förena 

en humanistisk tradition med vetenskaplig tradition. Är lösningen att kanske införa en 

yrkeslegitimation för lärare för att undvika att obehöriga lärare och 

undervisningsformer, som inte är vetenskapligt prövade?
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