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Abstract 
 
Godin, J. (2007). Lärare, kollegor och dyslexi – en attitydundersökning om lärares attityder 
till kollegor som har dyslexi. Gävle: Högskolan i Gävle 
 
Attityder i samhället till personer som har funktionsnedsättning är ofta negativa. Det finns 
både lärarstuderande och verksamma lärare som har dyslexi, denna undersöknings syfte är att 
belysa lärares attityder till kollegor som har dyslexi. Även erfarenheter samt upplevd kunskap 
om dyslexi ska belysas. Använder enkät av likertskaletyp som datainsamlingsmetod för en 
deskriptiv surveyundersökning som riktar sig till kommunala grundskollärare i en kommun. 
Urvalet omfattar fem skolor med 62 respondenter. Ett 50 -procentigt bortfall innebär att 
resultaten bygger på 31 svarande. Data bearbetas i Excel och resultaten visar större upplevd 
kunskap än erfarenhet. Respondenternas indexerade värde för erfarenhet och kunskap 
motsvarar hälften av den möjliga skalan. Resultaten visar mycket positiv attityd till kollegor 
som har dyslexi och tenderar att öka ju närmare arbetsrelationen är. En tredjedel har haft 
tidigare kontakt med kollegor som har dyslexi men inget samband finns mellan högt värde på 
erfarenhet och kunskap och höga attitydpoäng. Resultaten överensstämmer inte med 
litteraturen där interaktion och information anses viktigt för positiva attityder. Dessa positiva 
attityder och att så många träffat en kollega som har dyslexi överraskar, eftersom litteraturen 
påstår att det finns negativa attityder till funktionsnedsättning och att möten sällan sker mellan 
personer som har funktionsnedsättning och andra på arbetsmarknaden. Undersökningen säger 
inget om respondenternas handlande eller beteende i autentiska situationer.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckel ord: attityd, dyslexi, enkät, funktionshinder, funktionsnedsättning, grundskollärare  
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Inledning 
Är du dyslektiker eller är du en person som har dyslexi? Exemplet visar att språket kan ha 
betydelse för hur en person och dennes omgivning uppfattar sig själv och sin 
funktionsnedsättning. Är du din funktionsnedsättning eller är den en del av din person. Detta 
har visat sig ha betydelse för de attityder som skapas.  
 
Attityder i samhället till personer som har funktionshinder är inte alltid de önskvärda även om 
förutsättningarna hela tiden förbättras genom lagar och förordningar. Dyslexi eller särskilda 
läs- och skrivsvårigheter klassas som funktionsnedsättning. Diskriminering i skola och 
arbetsliv är idag ett lagbrott och stödåtgärderna för personer som har dyslexi finns vid i stort 
sätt varje högskola och universitet. Vad möts då dessa personer av för attityder när de 
kommer ut i arbetslivet? Lärare får inte i sin yrkesroll diskriminera personer som har dyslexi. 
Hur ställer sig lärare till att personer som har dyslexi är deras kollegor? Eftersom jag själv har 
dyslexi har intresset för detta ämne väckts. Då jag inte är ensam utan det finns både fler 
lärarstuderande och även verksamma lärare som har dyslexi finns skäl att uppmärksamma 
detta förhållande.  
 
För att sätta dessa funderingar i ett sammanhang kan det vara av intresse att belysa vad 
attityder, funktionsnedsättning respektive funktionshinder är. Vad funktionsnedsättningen 
dyslexi innebär och vad den betyder för arbetslivet samt vilka attityder som finns i samhället 
och hur de skapas bildar bakgrund för undersökningen och leder till syfte och frågeställningar.   
 

Bakgrund 
Bakgrunden sätter ovanstående funderingar i ett sammanhang och ger en forskningsbakgrund 
till attityder, attityder till personer med funktionsnedsättning samt beskriver dyslexi.  
  

Attityd 
Ett sätt att definiera attityd som brukar användas av nutida forskare är att attityd är en allmän 
eller varaktig, positiv eller negativ inställning till ett objekt, en person eller ett ämne som 
byggts upp av erfarenhet (SOU 1998; NE 1990). Det som utmärker attityden är dess 
värderande karaktär som kan ses som en förmedlande länk mellan åsikt och handling. Att 
attityder formas i interaktion med omgivningen, är allmänt accepterat. Det medför att den 
sociala miljön är en viktig faktor för att skapa attityder. Språket och terminologin som 
används har betydelse för bemötande och attityd eftersom de bidrar till att skapa normer och 
värderingar i samhället. (SOU 1998) 
  
Ajzen & Fishbein definierar attityd ”… as a learned predisposition to respond in a 
consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object” (Westin, O 
1985:14). En liknande definition finns i Ajzen & Fishbein (1980:54) “… an attitude toward 
any concept is simply a person’s general feeling of favorableness or unfavorableness for that 
concept.” Attityder kan mätas utifrån vilken bipolär, affektiv, ekvivalent värdeskala som 
helst, till exempel Likert-, Thurstone-, Guttman- eller Osgoodskalan. Andra forskare har gett 
komplicerade förklaringar på attityder men eftersom det viktiga är attitydens värderande 
egenskap blir det andra ointressant. Attityder bör ses som övergripande värderingar (Ajzen & 
Fishbein 1980).  
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Attitydbegreppet kan beskrivas som en tredelning av attityden i affekt, kognition, konation, 
det vill säga ett känslomässigt-, ett tankemässigt- och ett beteendemässigt plan (Westin 1985). 
Den kognitiva komponenten innehåller vad en person tror eller vet om något. Den affektiva 
komponenten står för hur starkt individen tar ställning för eller emot objektet. Den sista 
komponenten i tredelningen behandlar individens handlande, intention eller avsikt (NE 1990).  
 
Attityder är en av många faktorer som påverkar vårt beteende i både stort och smått. Den kan 
genom olika faktorer variera från situation till situation och leder inte alltid till samma 
reaktion på ett visst objekt (SOU 1998). Socialpsykologer anser att man med hjälp av en känd 
attityd endast till viss del kan förutsäga beteende. Människor kan ge uttryck för en värdering 
utan att handla därefter. Vi får då en skillnad mellan attityd och beteende (Angelöw & 
Jonsson 2000). Ju mer attityder baseras på erfarenhet, desto större är sannolikheten att 
individens beteende kan förutsägas (Angelöw & Jonsson 2000). 
 
En organisation, som skolan, påverkar med sin kultur vårt bemötande av andra. Den rådande 
kulturen kan vara mer eller mindre framträdande eller synlig för de anställda. Såväl dolda som 
synliga faktorer påverkar anställda inom organisationen (SOU 1999). Skolan påverkas som 
andra organisationer också av samhällets attityder och värderingar. Skolans har ansvar för att 
skapa en bra skolsituation för eleverna och förmedla förhållningssätt och attityder. Det som 
händer i skolan har avgörande betydelse för den självbild eleven får med sig ut i livet och 
påverkas av det bemötande, de attityder och den förståelse eleven möter från lärare, annan 
skolpersonal och andra elever. Olika forskare har visat att omgivningens attityder redan tidigt 
kan ge barn en känsla av utanförskap (SOU 1999).  
 
Det är sedan lång tid klarlagt att det finns ett samband mellan individens uppfattning om sig 
själv och omgivningens attityder. Omgivningens attityder påverkar personens självuppfattning 
och personens självuppfattning påverkar omgivningens attityder (SOU 1998).    
 
Attityder varierar beroende på vår kunskap, erfarenhet och demografiska faktorer som kön, 
ålder och utbildning (SOU 1998). Kunskap och erfarenhet bidrar ofta till en mer nyanserad 
bild av attityden men stämmer inte alltid överens med vår attityd. Negativa attityder som inte 
är grundade på kunskap och erfarenhet är ofta fördomar. Vid fördomar har människan 
tendenser att kategorisera människor. Kategoriseringen sker ofta utefter vissa kännetecken 
istället för utifrån individuella egenskaper. För de personer som blir kategoriserade kan det 
innebära självuppfyllande profetior (SOU 1998). Förutsatt att vårt sätt att handla påverkas av 
attityder kan man förändra beteende genom att förändra attityder. Attityder kan påverkas 
genom information, utbildning och interaktion (SOU 1998).  
 
En teori om förnuftsbaserat beteende 
Ajzen & Fishbein (1980) har utvecklat en teori om förnuftsbaserat beteende. Utgångspunkten 
i teorin är att det mesta handlandet, som är socialt relevant, står under viljans kontroll. 
Människan som tänkande varelse bearbetar ständigt information och handlar förnuftsbaserat 
till skillnad från andra varelser som handlar automatiskt. Huvudmålet med teorin är att 
förutsäga (predict) och förstå en persons beteende för att i sista hand få underlag för att 
påverka beteende genom att förända föreställningar. 
 
Det finns fyra olika huvudgrupper av variabler eller faktorer: föreställningar (beliefs), 
attityder, intentioner och beteenden. Dessa faktorer kan liknas vid en kausal kedja om man går 
tillbaka från beteendenivån till individens föreställningar. Detta ger oss en bild av de faktorer 
som ligger till grund för beteende. Beteendet bestäms på den lägsta nivån av intentionerna. På 
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nästa nivå förklaras intentionerna dels av attityder, dels av subjektiva normer. På den tredje 
nivån förklaras attityder och subjektiva normer med hjälp av föreställningar om 
konsekvenserna av att utföra ett beteende samt av föreställningar om normativa förväntningar 
hos viktiga andra i omgivningen. Den fjärde förklaringsnivån relaterar dessa förställningar till 
externa variabler som delas in i tre kategorier som framgår av figur 1. Hur många steg man 
går i den kausala kedjan beror på om förklaringen försöker förutsäga eller förstå beteendet. 
 

 
Figur 1 En beskrivning av teorin om förnuftsbaserat beteende. (Ajzen & Fishbein 1980:84, 
figur 7.1). 

Externa variabler Föreställningar 
att beteendet 
leder till vissa 
utfall 

Utvärdering av 
utfallet 

Föreställningar 
om vad viktiga 
andra anser att 
jag skall/inte 
skall utföra 
beteendet 

Motivation att 
rätta sig efter de 
viktiga andra  

Attityder till målet 
Attityder till 
människor 
 
Attityder till 
institutioner 
 

 
Demografiska 
variabler 
Ålder, kön 
Yrke 
Socioekonomisk 
status 
Religion  
Utbildning 

Attityder till målet 
Attityder till 
människor 
 
Attityder till 
institutioner 
 

Personliga 
egenskaper 
Introvert - Extrovert 
Neurotisk 
Auktoritetsbunden 
Dominant 
 
   

Attityder till beteendet 

Relativ betydelse av 
attitydkomponenter  
och normativa 
komponenter 

Subjektiv norm 

Intention  Beteende  

Möjliga förklaringar av observerade relationer mellan externa variabler och beteende 

Stabila teoretiska relationer som länkar föreställningar och beteende 

 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de begrepp som används i teorin som visas i figur 1.  
 
Beteende – Utfall (outcomes)   
Det finns många problem med att mäta och definiera beteende, som ibland kan förväxlas med 
ett utfall (outcome). Utfallet kan ses som händelser till följd av beteendet. Många olika 
beteenden kan leda till samma utfall. Ett utfall kan vara att tappa vikt men detta kan ske 
genom många olika beteenden. Beteendekriterier är sammansatta av fyra delar: handlandet 
(the action), målet mot vilket handlandet riktas (target), kontexten det sker inom och tiden när 
det sker. Var och en av dessa delar kan vara allt ifrån mycket specifika till mer generella 
(Westin 1985; Ajzen & Fishbein 1980). 
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Intention 
Intentionen styr direkt beteendet och efter en korrekt mätning blir intentionen den mest 
tillförlitliga förutsägelsen av beteende. Allt beteende innebär val och genom intentionen kan 
man förutsäga valen genom att presentera alternativen och fråga personen med vilken 
sannolikhet han väljer olika alternativ (Westin 1985; Ajzen & Fishbein 1980). 
  
Attityd 
Attityd är den första komponenten för att bestämma intention. När man mäter attityd till 
beteende får man ett mått på i vilken utsträckning individen är för eller emot beteendet och 
tycker att det är bra eller dåligt. För att förutsäga beteendet med hjälp av attityden krävs att 
mätningen av attityden respektive intentionen överensstämmer inom fyra element: beteende, 
objekt, situation och tid. (Westin 1985; Ajzen & Fishbein 1980). Som exempel på kravet på 
överensstämmelse mellan attityd och intention beskrivs hur en kvinna kan ha en positiv 
allmän attityd till att använda P-piller men eftersom hennes intention är att bli gravid så äter 
hon (beteendet) för närvarande inte P-piller (Ajzen & Fishbein 1980).   
 
Subjektiv norm 
Subjektiva normen är den andra komponenten för att förutsäga intentioner. Den innebär 
omgivningens, de viktiga andras, inverkan på individens intentioner och beteende. Det har en 
avgörande betydelse för om personen ska genomföra ett beteende eller inte. När intentionen 
ska förutsägas eller förstås är det viktigt att ha tillgång till den subjektiva normen.   
 
Individen väger sin egen attityd mot den subjektiva normen för att komma fram till 
intentionen. Om den egna attityden och subjektiva normen överensstämmer underlättas 
intentionen. Om de är motstridiga sker en avvägning och intentionen bestäms av den 
komponent som väger tyngst och är starkast (Westin 1985; Ajzen & Fishbein 1980). 
Avvägningen mellan attityder och subjektiva normer utgör första steget för att förstå varför 
människor beter sig som de gör. I de fall intentionen har ett starkt samband med beteendet, 
kan det förklara beteendet (Ajzen & Fishbein 1980).  
 
Föreställning (belief) 
En individs föreställning om ett objekt ligger till grund för attityden, subjektiva normer och 
avgör personens intentioner och beteende. Föreställningen representerar den information 
individen har om omvärlden och hur han/hon förhåller sig till olika företeelser. 
Föreställningar hos en individ kan variera i styrka och därmed vara av olika stor betydelse för 
individen (Westin 1985; Ajzen & Fishbein 1980). En individs förstahandsföreställningar 
(salient beliefs) är direkt avgörande för en individs attityd. Förstahandsföreställningar är 
begränsade till antalet (5-9) och utgör grundläggande värderingar till objekt/företeelser i 
individens omvärld. Med hjälp av föreställningarna kan individens attityder förstås (Ajzen & 
Fishbein 1980). Om man vill påverka ett beteende måste man utsätta människor för 
information som förändrar dessa föreställningar. Att förändra en eller flera 
förstahandsföreställningar är inte alltid tillräckligt för att förändra den övergripande attityden 
eller subjektiva normen, då det ibland behövs en förändring i alla förstahandsföreställningar 
eller normativa föreställningar (Ajzen & Fishbein 1980). 
 
Externa variabler 
När de externa variablerna kommer in i analysen har teorin om förnuftsbaserat beteende 
egentligen redan slutförts. Denna teori försöker inte, som många andra, att förklara beteende 
genom personliga egenskaper, attityder till målet eller demografiska variabler. Det innebär 
inte att de externa variablerna saknar betydelse men de externa variablerna antas inte vara 
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direkt kopplade till beteendet och kan därför bara användas som förklaringar. De externa 
variablerna kommer indirekt fram utan att man lyfter fram dem. Det finns en mängd olika 
varianter på hur externa variabler kan påverka främst styrkan i förstahandsuppfattningar och 
därigenom beteendet. Den externa variabeln är inte en orsak till beteendet i sig utan kan 
variera från ett tillfälle till ett annat (Westin 1985).  
 
Westin (1985) anser Ajzen och Fishbein’s teori om förnuftsbaserat beteende vara användbar i 
det pedagogiska sammanhanget av två anledningar. Det första är att skapa en sammanhållen 
begreppsapparat som i nästa steg kan användas för att analysera och förändra personligt 
beteende i pedagogiska sammanhang. Teorins nytta i det pedagogiska sammanhanget ligger, 
enligt Westin, främst i att få enhetliga definitioner och antaganden om föreställningar och 
handlingar i genomförande av målanalys, utbildningsplanering samt för utvärdering.  
 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Det finns två dominerande synsätt på funktionshinder. De är varandras motsatser och 
benämns som den medicinska modellen och den sociala modellen. Den medicinska modellen 
ser funktionshinder som ett problem som finns hos personen och är kopplat till sjukdom eller 
skada. Modellen syftar till att bota, anpassa eller förändra personen. Den sociala modellen i 
sin tur, ser funktionshinder som ett socialt skapat problem och en fråga om en persons 
fullständiga integrering i samhället. Funktionshindret finns inte hos individen utan är skapat 
av den sociala miljön. Åtgärder för detta är anpassningar av den sociala miljön för att förändra 
attityder och ideologier. Funktionshinder blir då slutligen en politisk och inte en medicinsk 
fråga (Socialstyrelsen 2003; Fitzgibbon & O’Connor 2002; Lindqvist & Sauer 2007). I 
svenska lagtexter angående diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder definieras 
begreppet på följande sätt: 
  

2§ Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till 
följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter 
eller kan förväntas uppstå. 
Lag (1999:132) 

 
Ovanstående definition kan ses som en utgångspunkt i den medicinska modellen. Fitzgibbon & 
O’Connor (2002) menar att USA och västvärlden till stor del fortfarande har sin utgångspunkt i 
den medicinska modellen. Vilken utgångspunkt samhället har, menar de, får konsekvenser för 
hur personer med funktionshinder exkluderas eller integreras i samhällets olika funktioner. Den 
medicinska modellen betyder enligt författarna att personer med funktionshinder exkluderas, 
eftersom de skiljs ut från de icke-funktionshindrade.    

 
Ett nytt sätt att se på handikapp har växt fram. Handikappbegreppet kommer ursprungligen 
från den medicinska världen där det används för att klassificera sjukdomar (Hjelmquist 2000). 
Det finns nu en social aspekt på handikapp som skiljer sig mycket från det tidigare synsättet. 
Handikapp sågs förut som knutet till individen och som individens misslyckande att uppfylla 
samhällets krav. Idag bör handikapp istället ses som samhällets oförmåga att möta individens 
behov (SOU 1998). Handikapp uppstår i samspelet mellan individen och den omgivande 
fysiska eller sociala miljön. Härav kommer det miljörelativa handikappbegreppet som är 
situationsbundet (SOU 1998; Calais von Stokkom & Kebbon 2000). Handikappet går att 
påverka och i en anpassad miljö uppstår inget handikapp (SOU 1998) även om 
funktionsnedsättningen fortfarande finns kvar. En person som har dyslexi kan bli handikappad 
om det ställs krav på att snabbt och korrekt läsa text på till exempel en datorskärm. Om 
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personen samtidigt får texten uppläst med hjälp av en datoriserad röst, s.k. talsyntes, kan 
handikappet försvinna eller minskas (Hjelmquist 2000). 
 
Världshälsoorganisationen, WHO, har fört fram det miljörelaterade handikappbegreppet i 
ICF, International Classification of Functioning, Disability and Helth (Socialstyrelsen 2003). 
Detta har haft stor betydelse för debatten kring handikappbegreppet och synen på personer 
med funktionsnedsättning. Hur väl begreppet har slagit igenom i de olika FN: länderna skiftar, 
då det har svårt att få fäste i alla länder (Hjelmquist 2000). Detta kan ha olika kulturella 
förklaringar. De uppfattningar som finns i ett samhälle om funktionshinder och handikapp är 
en del i större sociala och kulturella mönster. På grund av komplexiteten tar det tid att 
åstadkomma förändringar (Lindqvist & Sauer 2007; Hjelmquist 2000). 
 
I WHO: s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen 
2003) talar man inte längre om handikapp. Delaktighetsinskränkning är den nya termen. 
Klassifikationen utgår från två komponenter, dels funktionstillstånd och funktionshinder, dels 
kontextuella faktorer som omgivningsfaktorer. En person har en funktionsnedsättning. När 
funktionsnedsättningen får en negativ aspekt leder detta till ett funktionshinder. Leder detta 
senare genom omgivningsfaktorer till delaktighetsinskränkning innebär det att personen blir 
handikappad. Omgivningsfaktorerna kan ha en positiv eller negativ inverkan för personen. 
Handikappet är med andra ord en negativ konsekvens av funktionsnedsättningen. ICF: s 
klassifikation bygger på en kombination av den medicinska och den sociala modellen av 
funktionshinder, för att få en sammanhållen syn på hälsa som utgår från ett biologiskt, 
individuellt och socialt perspektiv (Socialstyrelsen 2003). Denna kombination av perspektiv 
kallas den relationella modellen och därav det relativa handikappbegreppet, som har en stark 
ställning i den Skandinaviska handikappolitiken (Lindqvist & Sauer 2007). Termen 
funktionshindrad ersätter alltmer, i det officiella språket, termen handikappad (NE 1992).  
 
Enligt ICF (Socialstyrelsen 2003) är en funktionsnedsättning en nedsättning, avvikelse eller 
förlust av en fysisk eller psykisk funktion eller avvikelse i kroppsstrukturen. En 
funktionsnedsättning behöver inte leda till ett funktionshinder. Ett hinder uppstår i en persons 
omgivning på grund av närvaro eller frånvaro av olika faktorer. Först när ett hinder uppstår 
leder funktionsnedsättningen till ett funktionshinder. (Socialstyrelsen 2003)  
 

Dyslexi 
Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen för alla svårigheter som rör läsning och 
skrivning. Dyslexi räknas som en undergrupp till läs- och skrivsvårigheter. Indelningen är 
specifika (dyslexi) respektive allmänna läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter 
har ofta en naturlig förklaring och kan bland annat grunda sig i syn- eller hörselproblem, 
bristfällig undervisning, kulturell och språklig understimulering, emotionella eller kognitiva 
problem. En annan förklaring till läs- och skriv svårigheter är dyslexi, vars primära orsaker 
inte har sin grund i någon av ovanstående orsaker (Stadler 1994; Svenska dyslexiföreningen 
2007).  
 
Begreppet dyslexi är långt ifrån klarlagt när det gäller dess definition. Trots att det nu är ett 
känt begrepp är det inte lätt att förstå innebörden (Fitzgibbon & O’Connor 2002). Även om 
dyslexi är ett allmänt accepterat begrepp ställs ibland frågan om dyslexi överhuvudtaget finns. 
Vissa anser att dyslexi endast är en social konstruktion som skapats av socialpedagogiska 
maktintressen. Kritiken mot dyslexi kommer bland annat för att det är så många personer som 
har dyslexi som klarar sig bra i livet (Fitzgibbon & O’Connor 2002). Tidiga definitioner av 
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dyslexi, som fortfarande används, beskriver mest vad som inte är dyslexi. Dyslexi blir då det 
som inte kan förklaras. Det läggs även fokus på att läsförmågan inte överensstämmer med den 
kognitiva förmågan (Høien & Lundberg 1999). Enligt Høien & Lundberg (1999) är detta ett 
problem eftersom det har visat sig, att den första läs- och skrivinlärningen och 
ordavkodningen har relativt lite att göra med intelligensen. De menar att man kan finna 
lässvaga inom alla intelligensnivåer och det finns inga vetenskapliga belägg för att dyslexi 
inte finns bland personer med låg intelligensnivå. Dyslexin är bara svårare att upptäcka bland 
personer med låg intelligensnivå (Stadler 1994). Det finns ännu ingen klar gräns som säger 
när en person har dyslexi och gränsen blir godtycklig (Høien & Lundberg1999; Stadler 1994).  
 
Läsning består av dels avkodning dels förståelse. Avkodningen sker ofta automatiskt och det 
är den som gör att bokstäverna bildar ord, den tekniska sidan. Läsförståelsen gör att vi förstår 
det vi avkodar, skapar sammanhang och drar slutsatser. Det är den kognitiva sidan. En person 
som har dyslexi har problem med avkodningen och klarar inte att utveckla en säker 
ordavkodning. När avkodningen inte fungerar påverkas förståelsen. Problem med 
läsförståelsen blir därför ett sekundärt problem för personer som har dyslexi. Avkodningen, 
att koppla samman fonem (ljud) med grafem (bokstav), är den primära svårigheten vid dyslexi 
(Høien & Lundberg1999; Stadler 1994). Det har genom forskning visats att det finns ett 
samband mellan dålig ordavkodning och svagheter inom det fonologiska området (Høien & 
Lundberg 1999). Typiska dyslektiska störningar inom det fonologiska området kan yttra sig i 
svårigheter att segmentera ord, hålla språkligt material i korttidsminnet, upprepa eller 
läsa/skriva nonsensord (ord som inte finns) och att manipulera med språkljud (Høien & 
Lundberg 1999). Minnet har fokuserats i mycket forskning och de flesta forskarna accepterar 
att dyslexi påverkar systemet för korttidsminnet (Fitzgibbon & O’Connor 2002; Høien & 
Lundberg 1999). Høien & Lundberg (1999) definierar dyslexi på följande sätt i en förenklad 
sammanfattning: 
 

Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad 
av en svaghet i det fonologiska systemet. (Høien & Lundberg, 1999:21) 

 
I den längre definitionen tar de även upp att dyslexi kan antas ha en genetisk grund och att 
den som regel går igen i en familj. Störningen visar sig främst genom störningar i avkodning 
och rättstavning. Svårigheterna inom det fonologiska området kvarstår upp i vuxen ålder även 
om läsningen kan bli acceptabel (Høien & Lundberg 1999: 20f). Personer ärver inte själva 
dyslexin utan generna som kan bidra till eller öka sårbarheten för dyslexi (Lundberg 2003). 
Det bör här tilläggas att personer som har dyslexi inte är en homogen grupp utan 
svårigheterna ser väldigt olika ut. Det ger även variation i vilket stöd personen är i behov av 
(Høien & Lundberg 1999; Stadler 1994). Lundberg (1998) påpekar i en artikel att vi ännu vet 
för lite för att våga fastslå en definition av dyslexi, även om en massiv forskning visar att 
grunden till dyslexi finns i de fonologiska problemen. De definitioner han står bakom ska 
betraktas som preliminära innan något bättre alternativ finns. Trots samhällets tryck på en klar 
definition av dyslexi måste vi acceptera en oprecis definition av begreppet som kan komma 
att förändras genom fortsatt forskning, menar Lundberg. 
 
Hur många som har dyslexi är svårt att säga eftersom det inte finns någon fast definition och 
siffror som framkommigt har skiftat från allt mellan 1-20 %. De stora skiftningarna beror just 
på hur man avgränsat begreppet. En vanlig uppskattning av frekvensen för svårare läs- och 
skrivsvårigheter hos skolbarn ligger mellan 5-10 %. Alla av dessa kan då inte beräknas ha 
dyslexi. (Stadler 1994) 
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Vuxna som har dyslexi och arbetslivet 
Många vuxna som har dyslexi gömmer sitt funktionshinder för allmänheten av rädsla för 
fördomar, att bli förlöjligade och risken att bli diskriminerade på arbetsplatsen, vilket tyvärr 
kan vara befogat (Fitzgibbon & O’Connor 2002). Det är ofta förenat med skamkänsla och 
rädsla för etikettering om man som vuxen identifierar sig med sin dyslexi (Fitzgibbon & 
O’Connor2002; Ingesson 2007). Även studenter vid universitet i Storbritannien kan undvika 
det stöd som finns vid institutionen av rädsla för att bli stigmatiserade för etiketten dyslexi 
(Mortimer & Crozier 2006). Ingesson (2007) menar att även berömda och högt respekterade 
människor har förlöjligats på grund av felläsningar eller felstavningar. Förmågan att kunna 
läsa och skriva korrekt är en högt värderad egenskap. Om man inte besitter den förmågan 
korrekt är det förenat med skam.  
 
Vuxna som har dyslexi är en osynlig grupp som består av dels odiagnostiserade, dels de som 
gömmer sin dyslexi för allmänheten. Faktum är att dyslexin finns kvar i vuxen ålder men det 
ses ofta som ett tillstånd i barndomen och något som försvinner hos vuxna (Fitzgibbon & 
O’Connor 2002). Fitzgibbon & O’Connor (2002) menar att det ideala vore om det fanns en 
kort och konkret definition av dyslexi som även tar upp vuxnas perspektiv i form av träning 
och utveckling. Den bör även innehålla delar som visar hur arbetsplatser kan stödja och 
underlätta för anställda om har dyslexi.  
 
Ökad kunskap hos arbetsgivare skulle minska anställningssvårigheterna för personer med 
dyslexi. Fokus bör ligga på utveckling snarare än kompensation. När en person inom en 
organisation misslyckas med en uppgift läggs ofta misslyckandet på individen. Detta är även 
vanligt inom skolan. Misslyckandet kan istället ofta ses som en brist i organisationen att få 
personen att lyckas. Det kan till exempel vara brister i hur informationen delgivits, vilket är 
extra viktigt att tänka på när det gäller personer som har dyslexi (Fitzgibbon & O’Connor 
2002).    
 
Det finns tre viktiga och avgörande faktorer för om ett barn som har dyslexi når framgång och 
får en lyckosam utbildning. Den första faktorn är den individuella nivån av förmåga och 
anlag. Den andra faktorn är motivation och ansträngning som individen har för att uppnå läs- 
och skrivförmåga. Den tredje faktorn är den inlärningsmiljö som barnet omfattas av i hem- 
och skolmiljö (Fitzgibbon & O’Connor 2002). Det finns en myt om att personer som har 
dyslexi skulle ha låg intelligens och att de inte skulle kunna komma långt i vare sig den 
akademiska världen eller på arbetsmarknaden. Denna myt finns tyvärr även inom skolvärlden 
och har delvis skapats där eftersom skolan misslyckats med elever som har dyslexi. 
Verkligheten stämmer inte med myten om låg intelligens och att inte kunna lyckas i livet. Det 
går att inom alla områden hitta framgångsrika personer som har dyslexi och dyslexin är inte 
en barriär för att lyckas i arbetslivet (Fitzgibbon & O’Connor 2002). Dyslexi bör inte ses som 
ett problem utan som en skillnad i arbetslivet. En viktig och vanligt förekommande styrka hos 
dem som har dyslexi är förmågan att använda bildminnet, som kan betraktas som en förmåga 
över medelvärdet liksom att även tredimensionellt visualisera saker. Denna förmåga har 
resulterat i att arkitektfirmor i USA aktivt uppmuntrar anställning av vuxna som har dyslexi. 
Personer som har dyslexi har även en välutvecklad förmåga att känna igen mönster liksom 
god lateral tankeförmåga. Det finns också forskningsbelägg på kreativa styrkor, enligt dessa 
författare (Fitzgibbon & O’Connor 2002).   
 
Fitzgibbon & O’Connor (2002) tar upp två olika grupper av personer som har dyslexi. Den 
ena gruppen är ”läs- och skrivkompetenta som har dyslexi” och den andra gruppen är 
”kompensatoriska personer som har dyslexi”. De läs- och skrivkompetenta diagnostiseras 
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sällan och uppvisar under skoltiden inga tecken på bristande läs- och skrivförmåga. De lever 
sina liv utan att vara medvetna om att de svårigheter de möter kan bero på dyslexi. 
Svårigheterna kan vara att organisera liksom svagheter i arbetsminnet (korttidsminnet). De 
kompensatoriska personerna som har dyslexi hör också till gruppen som sällan diagnostiseras. 
De har hittat strategier för att hantera sina oförmågor.  
 
En studie av Ingesson (2007), som berör salutogena faktorer hos personer med dyslexi, har 
funnit en indelning i tre olika grupper. Salutogena faktorer är betydelsefulla för att personerna 
ska skapa god självkänsla och inte drabbas av sekundära svårigheter i form av emotionella 
problem. Grupperingen är gjord efter hur dyslexin påverkat deras liv. Grupperna kunde 
urskiljas som ”de obekymrade”, ”de uppgivna” och ”kämparna”. De obekymrade präglas av 
en generellt hög självkänsla, en särskild talang eller ett starkt intresse och familjeförhållanden 
utan krav på skolprestationer. De anpassade sig med tiden väl. De uppgivna präglas av dåliga 
kamratrelationer och lite stöd från föräldrarna. Dyslexin ses som en riskfaktor för låg 
självkänsla och sekundära emotionella problem för denna grupp. Kämparna är de ”bäst 
anpassade” och uppvisar den högsta självkänslan samt verkar ha accepterat sina dyslektiska 
svårigheter. Dessa undersöktes närmare för att ta reda på de salutogena faktorerna som 
påverkat. Dessa faktorer visar sig vara viktiga:  
 
Externa positiva faktorer är: 
• Betydelsefulla vuxna (ofta mödrar) 
• Goda kamrat- och familjerelationer 
• Ett starkt intresse (t ex hobby eller sport) 
Interna positiva faktorer är: 
• Talang för sport, konst, musik eller teknik 
• Förmågan att isolera dyslexin till en mindre del av självet 
• Personliga egenskapen ”envishet” 
(Ingesson 2007) 
 
En viktig del i att inte få sekundära svårigheter är att lära sig se funktionshindret bara som en 
del av sig själv. Du är inte din funktionsnedsättning utan funktionsnedsättningen är en del av 
dig. En person har dyslexi och är inte dyslektiker. Personen måste både lära sig att avgränsa 
och acceptera funktionsnedsättningen till att utgöra en del av sig själv (Ingesson 2007). Bland 
de tio som var bäst anpassade i Ingessons (2007) studie övervägde endast två att gå vidare till 
akademiska studier. Detta visar på ett ganska lågt akademiskt självförtroende. 
 
Hur stora konsekvenserna blir av en individs läs- och skrivsvårigheter beror på vilka krav 
omgivningen ställer. I ett så högteknologiskt samhälle som Sverige idag ställs ofta höga krav 
på läs- och skrivförmågan. Det leder till att funktionshindret kan bli stort. Det finns även en 
risk att personer reglerar sina liv såväl privat som i arbete efter sin läsförmåga (Lundberg & 
Miller Guron 2000; Svenska dyslexiföreningen 2007). Tyvärr är ofta skolsystemet så upptaget 
med vad elever som har dyslexi inte kan att det glömmer vad de kan (Fitzgibbon & O’Connor 
2002). Dyslexi kan medföra såväl ekonomiska som sociala hinder i en människas liv eftersom 
de flesta arbeten idag kräver allt högre läsfärdighet. Detta är ett alltför outforskat område, 
menar Stadler (1994). 
 
Etikettering och stigmatisering 
Det finns både positiva och negativa aspekter på etikettering. Att sätta etiketter på människor 
kan leda till att de stigmatiseras men så behöver inte alltid vara fallet. Ofta kan en etikettering 
följas av stigmatisering men ibland finns redan stigmatiseringen innan etiketten. Själva 
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etiketten kan då få en förklarande roll (Riddick 2000). Att få en dyslexidiagnos räknas till 
etikettering men redan innan etiketten är satt, kan personen stigmatiseras. Själva 
stigmatiseringen kan även äga rum om diagnosen uteblir. Riddick (2000) tar i en artikel upp 
för- och nackdelar med etiketten dyslexi eller att inte få etiketten trots sina svårigheter. Det 
som kan ge positiva svar gällande etikettering är att diagnosen kan ge adekvat behandling och 
leda till förändringar i miljön. En annan del är att det kan leda forskning vidare som i sin tur 
leder till bättre förståelse, förebyggande åtgärder och bättre behandling. Det som kan vara 
negativt med etikettering är att experterna sätter etiketten för sin egen skull, utan att ge förslag 
om behandling eller stöd. Det kan även vara ett sätt att behålla minoritetsgrupper på botten av 
den sociala hierarkin. En tredje negativ följd kan vara att svårigheten läggs på barnet och inte 
riktar sig till miljöfaktorer som kan skapa eller förvärra svårigheterna.  
 
Fitzgibbon & O’Connor (2002) menar att etiketten dyslexi leder till stigmatisering eftersom 
personerna separeras från andra i till exempel utbildningssammanhang. Etiketten dyslexi ger 
ofta associationer till låg intelligens, vilket medför att personerna inte fullt kan utvecklas i 
vare sig inlärning eller i social interaktion. Detta får konsekvenser hela livet påstår författarna.  
 
Det finns bland många pedagoger en stark tro att det är skadligt med etiketter och att de 
automatiskt leder till stigmatisering och negativa förväntningar. Ett annat argument bland 
pedagoger, menar Riddick (2000) är, att en individs utbildningsbehov är unikt och att det inte 
är knutet till en speciell etikett. Dyslexi är ett dolt funktionshinder och beteendet hos barn som 
har dyslexi skiftar enormt. Detta beror dels på formen och omfattningen av svårigheterna, dels 
på hur barnet hanterar svårigheter. Vissa blir utåtagerande men de allra flesta blir tysta och 
tillbakadragna i klassrummet. Många lägger ner mycket tid på att finna strategier för att klara 
vardagen i skolan. Hur läraren hanterar och analyserar svårigheterna beror på vad de tror på, 
vilken kunskap de har samt deras kunskap om åtgärder för individen (Riddick 2000).   
   

Attityder till funktionsnedsättning 
Dyslexi är en dold funktionsnedsättning, som alltså inte syns. Att ha dolda funktionsned-
sättningar kan ibland innebära en särskild utsatthet genom att inte möta samma förståelse eller 
att inte få sina behov tillgodosedda på samma sätt som de med en synlig funktionsnedsättning 
(SOU 1999).    
 
Attityder finns i ICD:s klassifikation som en omgivningsfaktor som påverkar personen med 
funktionsnedsättning. De attityder som en person med funktionsnedsättning möts av, kan leda 
till att personen blir hindrad. Personliga attityder inom såväl familj, bekantskapkrets, som 
kollegor samt samhälleliga attityder kan bidra till att handikappa eller inskränka en persons 
delaktighet (Socialstyrelsen 2003). 
 
Många forskare har försökt ge en förklaring till varför bemötandet av och attityderna till 
personer med funktionsnedsättning ser ut som de gör i olika samanhang. Att försöka ge 
förklaringar till negativa attityder samt hitta dess ursprung är gemensamt för alla studier i en 
kunskapsöversikt av Statens Offentliga Utredningar (SOU 1998). Forskarna är inte eniga på 
området och det finns många olika modeller för att förklara grunden till negativa attityder. De 
olika förklaringsmodellerna går in i varandra (SOU 1998; SOU 1999). Det finns två 
grundläggande orsaker till dåligt bemötande, antingen att det kollektiva (offentliga) 
bemötandet eller att det individuella (informella) bemötandet inte är bra (SOU 1998). 
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Forskare anser att det finns ett samband mellan attityder och bemötande men att det är svårt 
att få klarhet i hur sambandet ser ut. Vissa forskare menar att ett dåligt bemötande beror på 
strukturella förhållanden som organisation och regelverk, det kollektiva bemötandet. Andra 
anser att det är individens attityder, värderingar och föreställningar, det individuella 
bemötandet som styr (SOU 1998; SOU 1999). Synen på personer som har funktionshinder 
anses vara grunden till dåligt bemötande. Den syn som förmedlas i lagar och regler samt i den 
politiska debatten påverkar allmänhetens och myndigheternas syn. Lagstiftningen kan fungera 
normbildande och därigenom ha effekt på bemötande och attityder i samhället. Detta gör 
bemötandet av personer som har funktionshinder till en politisk fråga. Handikappolitiken 
utgör en viktig del av den rådande synen och värderingarna i samhället. Ur samhällets 
kollektiva syn formas sedan det individuella bemötandet (SOU 1999).  
 
Det finns ett engagemang i resonemanget att alla ska ha lika rättigheter och man håller i 
allmänhet med om denna princip. Trots det finns ett motstånd att ta med personer med 
funktionshinder i sin egen gemenskap i form av arbetsgivare, granne eller som lärare. 
Någonstans finns ett motstånd och en negativ attityd (SOU 1998). För att förändra attityder 
och bemötande anses ofta en kombination av ökad kunskap, information och interaktion ge de 
bästa resultaten. Andra forskare menar att inget av detta har speciellt stor betydelse utan att 
det viktiga är de personliga egenskaperna hos individen som har funktionsnedsättning. 
Därigenom är det de personliga egenskaperna och den sociala relationen som avgör 
bemötandet. Dessa forskare menar att den egna självuppfattningen är viktig för att kunna leva 
delaktigt och jämlikt (SOU 1998). Även kraftfulla politiska insatser är en viktig del i att skapa 
jämlikhet och delaktighet (SOU 1999). 
 
Det finns fördomar mot personer med funktionshinder och ett stort problem är att det nästan 
aldrig finns en person bakom fördomen. De föreställningar som finns på arbetsmarknaden 
kommer inte att förändras eftersom personer med och utan funktionshinder så sällan stöter på 
varandra i arbetet (SOU 1998). De flesta attityder och föreställningar som finns om personer 
med funktionshinder är inte grundade på egna erfarenheter. I vardagslivet skapas ofta attityder 
och föreställningar om funktionshinder och handikapp. Det är därför viktigt att personer med 
och utan funktionshinder möts och samspelar med varandra i vardagslivet (Hjelmquist 2000). 
I arbetet för att eliminera fördomar samt negativa värderingar och känslor, är interaktionen 
mellan personer med och utan funktionshinder viktig (SOU 1998). Det mest effektiva är att 
mötas på jämlik basis under förhållanden där inte funktionsnedsättningen står i fokus. I ett 
arbete möts man inte under frågan funktionshindrad eller icke-funktionshindrad utan det 
gemensamma arbetet där intresset eller studiebakgrunden står i fokus. Endast ökad 
information och ökad kunskap ger en mer positiv attityd på ett teoretiskt plan men det behöver 
inte betyda att den mer positiva inställningen följer med till interaktionen mellan personer 
(SOU 1998).  
 
Söder (1990) menar att grunden i attitydundersökningar är att förklara eller förutsäga ett 
handlande i en situation. Om man gör det genom att personer får ta ställning till påståenden 
kommer man inte åt handlandet eftersom det är situationsbundet. När en person ska ta 
ställning till ett påstående menar Söder att det spontana svaret ofta är ”det beror på”. 
Påståenden om personer med funktionsnedsättning mäter inte vår inställning till en person av 
kött och blod utan endast inställningen till egenskapen funktionsnedsättning. Söder anser att 
man istället ska studera autentiska situationer för att förstå och förutsäga handlande. Sådan 
forskning har visat hur beroende våra reaktioner är av den sociala situationen. Den mer 
traditionella forskningen tar sällan hänsyn till detta, menar han. Människan handlar inte efter 
fasta känslor och föreställningar eftersom dessa påverkas av vår sociala situation. Vi bär alla 
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på samhällets värderingar och dessa är ofta motstridiga och vägs mot varandra i situationen. 
Detta leder sedan till vårt handlande. (Söder 1990)     
 
 
Lagar mot diskriminering i arbetslivet  
Det är enligt lag förbjudet att diskriminera en person i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
Det finns två lagar som förbjuder detta. Den en ena är ”Lag om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av funktionshinder” (Lag 1999:132) och den andra är ”Lag om förbud 
mot diskriminering” (Lag 2003:307). Lagen om förbud mot diskriminering omfattar även 
diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och sexuell 
läggning.  Lagarna skyddar den som har ett funktionshinder samt den som är nära anhörig till 
en person med funktionshinder. Lagarna ska motverka diskriminering från såväl arbetsgivare 
som andra inom arbetet. Personerna skyddas när de söker arbete eller yrkespraktik, vid 
anställning eller pågående yrkespraktik, när personen är inlånad eller inhyrd samt vid 
uppsägningar eller avsked. (Handikapp ombudsmannen, HO 2007)  
 
1999 genomfördes för fösta gången ett förbud mot diskriminering i arbetslivet av en person 
som har funktionshinder. Lagen om förbud mot diskriminering träde i kraft 1 juli 2003. 
Lagarna gäller även om den som diskriminerar inte gjort det avsiktligt. (Handikapp 
ombudsmannen, HO 2007)   
 
I lagarna finns vardera fyra diskrimineringsförbud. Förbuden är direkt diskriminering, indirekt 
diskriminering, trakasserier och diskriminering som beordras eller instrueras. Direkt 
diskriminering är när en person som har funktionshinder och en person utan funktionshinder 
behandlas olika och personen med funktionshinder missgynnas trots likartade situationer. 
Indirekt diskriminering är när personer med eller utan funktionshinder behandlas lika genom 
generella krav och bestämmelser som missgynnar personer som har funktionshinder. 
Trakasserier genom handling eller beteende som kränker en persons värdighet i samband med 
funktionshinder är det tredje diskrimineringsförbudet. Det sista förbudet är beordrad eller 
instruerad diskriminering och innebär att en arbetsgivare ger order eller instruerar en 
arbetstagare att direkt eller indirekt diskriminera en person på grund av funktionshinder (Lag 
2003:307; Lag 1999:132).   
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Problemformulering 
Utifrån det som framkommigt av litteraturen har problemformuleringen skapats. Det finns 
negativa attityder till personer med funktionsnedsättning. De föreställningar som dessa 
attityder grundar sig på är sällan baserade på erfarenhet. För att förbättra bemötandet och inte 
funktionshindra personer med funktionsnedsättning är en positiv attityd en del i den kedja 
som skapar vårt handlande. Att undersöka vad kollegor har för attityd till personer med 
dyslexi, då specifikt lärare, har inte inom min vetskap tidigare undersökts. Detta område är 
viktigt eftersom det finns verksamma lärare samt lärarstuderande som har dyslexi. 
Undersökningen ska antyda vilka attityder lärare med dyslexi kan möta i sitt arbete. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att få en bild av lärares attityder till och erfarenheter av 
kollegor som har dyslexi samt lärarnas upplevda kunskap om dyslexi.  
 
De frågeställningar som undersökningen ska belysa är: 
1. Hur stor är lärares samlade erfarenhet och upplevda kunskap om dyslexi?  
2. Vilka attityder har lärare till kollegor som har dyslexi?  
3. Vilka attityder har lärare till att arbeta med kollegor som har dyslexi?  
 
- Finns samband mellan attityd och upplevd kunskap?  
- Finns samband mellan attityd och erfarenhet?  
- Finns samband mellan attityd och närhet/distans i en arbetsrelation?  
 

Metod 
Undersökningen går under samlingsnamnet surveyundersökning. Dessa undersökningar 
svarar på frågorna vad, var, hur och när, medan det är svårt att besvara frågan varför. Målet 
med större surveys är att kunna täcka in hela populationen i ett representativt stickprov men 
det är svårt att åstadkomma. Denna undersökning har räknats till de mindre och något 
representativt stickprov för populationen har inte eftersträvats. Det har även medfört att 
generaliseringar för populationen inte har gjorts (Bell 2000). I surveyundersökningar vill man 
få fram information som kan analyseras för att hitta mönster och göra jämförelser. 
Informationen får man fram genom att låta respondenterna svara på samma frågor under så 
lika förhållanden som möjligt (Bell 2000). Undersökningsformen för denna uppsats har varit 
deskriptiv eftersom den har beskrivit förekomst och omfattning av attityder som ett socialt 
fenomen. Undersökningen har även till viss del varit explorativ eftersom den berör ett okänt 
område för att upptäcka attityder (Rosengren & Arvidsson 2002).  
 
I detta avsnitt redovisas metoden i form av fem olika huvudrubriker som sammanfattas på 
följande sätt. Urvalet har skett i två steg. Det första steget har utgjorts av ett obundet 
slumpmässigt urval av kommunala grundskolor i en kommun. Det andra steget har varit ett 
systematiskt urval där vissa av lärarna på respektive skola har givits möjlighet att besvara en 
enkät. Enkäten har delats ut på skolorna och sedan samlats in. Enkätsvaren har bearbetats i 
Excel där attityder kartlagts och eventuella samband uppmärksammats. Även reliabilitet och 
validitet samt forskningsetiska aspekter har behandlats i detta avsnitt. 
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Urval 
Populationen för undersökningen är lärare verksamma i den kommunala grundskolan inom en 
kommun och respondenterna har valts ut genom ett slumpmässigt tvåstegsurval (Rosengren & 
Arvidsson 2002). I det första steget väljs skolor i kommunen och i det andra steget väljs ett 
antal lärare inom respektive skola.  
 
Utifrån en adresslista för grundskolorna i kommunen som skolkontoret använder har det 
första steget i urvalet skett. Varje skola i kommunen har fått varsin ”lapp” och dragits. De 
skolor som har dragits hade numrerats i den ordningsföljd de slumpats fram för att få en 
ordningsföljd för kontakterna. Anledningen var att kunna kontakta nästa numrerade skola om 
en skola skulle tacka nej till att delta. (Trost, J 2007) 
 
Skolorna har tillfrågats om medverkan genom rektors godkännande i den ordning de dragits. 
Inom respektive skola har alla lärare givits möjlighet att delta i undersökningen men endast 
några har utsetts efter ytterligare urval. Målet var att dela ut 60 enkäter. Eftersom antalet 
lärare på varje skola varierar har det varit svårt att från början säga hur många skolor som 
skulle dras av alla skolor i kommunen, för att skapa underlag för nästa urval. Med hjälp av 
skolassistenter har listor över verksamma lärare tagits fram. De fem första skolorna/rektorerna 
som kontaktats har alla godkänt att undersökningen fick genomföras. Efter dessa fem skolor 
fanns tillräckligt antal lärare för nästa urval.   
 
Utifrån listorna över verksamma lärare har urval nummer två gjorts. Detta urval har utgjorts 
av ett systematiskt urval vilket innebär att var r:te individ i populationen har valts (Rosengren 
& Arvidsson 2002). Tanken har varit att samla alla lärare på en lista för ett systematiskt urval 
från listan om 60 lärare. Urvalet har i stället genomförts inom varje skola, då alla uppgifter 
inte kom in samtidigt och då en skola själva ville göra sitt urval. Den skola som själva har 
gjort sitt urval har skiljt sig från de andra och jag återkommer till det. 
 
Antalet lärare på varje skola skiftar inte mycket. Mellan den skola som hade det minsta antalet 
lärare och den skola som med största antalet lärare var skillnaden fem lärare. Detta har 
medfört att fördelningen av enkäter mellan skolorna blivit relativt jämn. 60 enkäter har 
fördelats på fem skolor vilket har medfört att varje skola fått tolv enkäter. Det finns två skolor 
med något fler lärare och till dessa har lagts ytterligare en enkät. Tre skolor har alltså fått tolv 
enkäter vardera och två skolor har fått 13 enkäter. 62 enkäter har delats ut. För fyra av 
skolorna har urvalet av lärare gått till så att lärarna på listan numrerats. Det finns en risk med 
systematiska urval om det skulle finnas en periodicitet i materialet, till exempel varannan 
kvinna varannan man. Periodiciteten kan vara svår att upptäcka, men om den finns där kan 
den ge en snedvridning av materialet. (Rosengren & Arvidsson 2002; Trost 2007) I listorna 
har jag inte kunnat se någon periodicitet i form av bokstavsordning, könsuppdelning eller 
dylikt.  
 
För att få fram vilka av lärarna som skulle väljas har de beräknats N/n = r (Rosengren & 
Arvidsson 2002). Antalet lärare (N) dividerat med antalet enkäter som skulle delas ut (n) har 
gett det tal med vilket glapp valet ur listorna skulle ske (r). Undersökningen har gett ett tal 
strax under två, vilket har inneburit varannan lärare på listan. Att talet har varit under två har 
visat att fler än hälften av lärarna på listan måste väljas. För att veta var på listan man ska 
börja välja har ett tal mellan 1 och r, i mitt fall 1 eller 2 valts (Rosengren & Arvidsson 2002). 
Genom att blunda och peka på ett tal visste jag om jag skulle börja på ett jämnt eller udda tal. 
I de fall där lärarantalet är jämnt har ytterligare ett steg krävts. Eftersom varannan lärare och 
fler än hälften skulle väljas har samma namn kommit igen. Det har lösts genom att åter peka 
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på ett nummer. Om numrets namn var taget togs namnet under. Sedan har samma process 
följts med vartannat namn tills rätt antal uppnåtts. Denna gång har valet inte skett mellan 1 
och r utan vilket tal som helst som fanns på listan.  
 
Den femte skolan har själva önskat göra sitt urval, som nämnts ovan. Det har inneburit 
skillnader i urval mellan skolorna. Eftersom urvalet har skett i två steg och skolan har varit 
obundet slumpmässigt vald att tillfrågas och tackat ja, har beslutats att det varit viktigare än 
andra steget i urvalet. Även tidsbristen har medfört att en ny skola inte kontaktats utan det har 
godtagits att urvalet av lärare fått avvika för denna skola. 
 

Datainsamlingsmetod 
För att samla in data har en enkät använts riktad till lärare med anställning i den kommunala 
grundskolan, skolår 1-9. Enkätundersökning har valts som metod för att få ett större urval och 
ge en bredare bild av lärares attityder och erfarenheter (Ejlertsson 1996). Frågor om attityder 
kan vara känsliga för respondenten och lättare att svara på genom enkät. Endast skickliga 
intervjuare som är ordentligt utbildade rekommenderas intervjua om känsliga frågor 
(Ejlertsson 1996; Trost 2007). Syftet med undersökningen har varit att se vilka attityder och 
erfarenheter som fanns och inte att förklara och förstå attityderna. Om detta skulle ha uppnåtts 
hade i stället en intervjuundersökning varit mer lämplig. Genom enkäten har en bred och ytlig 
information förväntats (Johansson & Svedner 2006) vilket passat syftet med undersökningen.   
 
Vid intervju finns risk för intervjuareffekt som innebär att respondenten påverkas av 
intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. Detta försvinner vid enkätundersökning 
(Ejlertsson 1996) vilket har varit bra för min del, eftersom jag själv har dyslexi och omedvetet 
kunde ha förväntats reagera på det som sagts.   
 
Undersökningen har även syftat till att svara på om det fanns samband mellan lärares 
upplevda kunskap och attityder samt om det fanns samband mellan erfarenheter och attityder. 
Det som talar för att enkät passar för att ta reda på attityder är, att det finns många olika sätt 
och skalor att mäta attityder på (Rosengren & Arvidsson 2002). I denna undersökning har en 
av dessa attitydskalor fokuserats, Likertskalan (Rosengren & Arvidsson 2002; Hellevik 1996). 
 

Likertskaletyp 
I denna undersökning har attityder mätts i ett attitydtest. Attitydtest består av ett antal 
påståenden (Item) som respondenten reagerar på genom att ta avstånd från eller instämma i. 
På så sätt kan attityden avläsas, en så kallad indirekt observation (Rosengren & Arvidsson 
2002). Enkäten i denna undersökning har utgjorts av ett strukturerat test för mätning av 
attityder efter Likertskaletyp. Att använda en beprövad skala har gjort det lättare att veta att 
man har mätt vad som efterfrågats samt att dataanalysen underlättats. Likertskalan är en 
klassisk attitydskala där respondenten får instämma i eller ta avstånd från påståenden genom 
att markera ett alternativ på en 5 -gradig skala. Svarsalternativen graderas från 1-5 utifrån den 
grad av positivitet de uttrycker. Varje respondents svar på de olika påståendena summeras och 
utgör respondentens testpoäng (Rosengren & Arvidsson 2002; Hellevik 1996). Likertskalan 
räknas till de summerande skalorna och är en ordinalskala där svaren rangordnas och höga 
poäng indikerar positiv attityd. Med Likertskala kan man även få fram hur stark attityden är 
genom att se hur starkt respondenten instämt i eller tagit avstånd från ett påstående (Hellevik 
1996).    
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Svar som har indikerat positiv attityd till objektet, i detta fall lärare som har dyslexi, har givits 
höga poäng och svar som indikerat negativ attityd har fått låga poäng. Personens attitydpoäng 
har sedan utgjort summan av poängen på varje påstående. I en Likertskaletyp används både 
positiva och negativa påståenden för att undvika att resultaten blir snedvridna genom att 
respondenten kan ge ett fixerat svarsmönster. Respondenten kan tänka att det är bra att alltid 
instämma i påståendena i enkäten och markerar det alternativet utan att reflektera. Om man 
växlar mellan positiva och negativa påståenden minskas den risken och man kan lättare hålla 
isär fixerade svarsmönster från den attityd man vill mäta. När påståendena är hälften positiva 
och hälften negativa kommer testpoängen för de med fixerade svarsmönster att hamna i 
mitten på poängskalan. Det innebär att man relativt enkelt kan ta sig en extra titt på just deras 
sätt att svara för att upptäcka fixerade mönster (Hellevik 1996). Denna undersökning har följt 
ovanstående uppbyggnad av Likertskalan. 
 

Enkätens framställning 
Det är viktigt att ha klart för sig, innan frågor, svar och layout i enkäten utformas, vad som 
ska undersökas i detalj. Frågebatteriet växer sedan fram kopplat till konkretisering av syfte 
och frågeställningar. Det är viktigt att lägga mycket arbete på själva framställningen av 
enkäten (Ejlertsson 1996; Trost 2007). 
 
Syftet med denna undersökning har indelats i tre viktiga delar: Lärares attityder till, lärares 
erfarenheter av respektive lärares upplevda kunskap om dyslexi. Utifrån dessa tre centrala 
delar har enkäten utformats i två avsnitt. 
 
Del I (Frågeavsnitt) 
Har i denna del efterfrågat bakgrundsvariabler samt respondenternas erfarenheter och 
kunskap. Bakgrundsfrågorna har använts både för att kunna presentera skillnader i materialet 
och för att kunna ta hänsyn till dem i de resultat som framkommer (Ejlertsson 1996). Frågor 
om ålder, utbildning, vilka skolår lärarna är verksamma inom, behörighet, hur länge de 
arbetat, om de själva har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter, deras erfarenheter 
(kontakter) samt deras kunskap har efterfrågats. Frågan om kön har inte tagits med eftersom 
det inte varit relevant för undersökningens syfte, då inget intresse funnits att studera attityder i 
form av genusskillnader.  
 
Avsikten har varit att göra en kategori av utbildning och behörighet liksom av frågorna om 
skolår respektive hur länge lärarna arbetat för att undersöka skillnader i attityd i förhållande 
till dessa bakgrundskategorier. 
 
Frågor om personen har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter har ansetts relevanta för uppgift 
om en sådan respondent har en annan attityd än övriga. Det har även bedömts vara intressant 
att se hur många som uppgivit att de har antingen dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.   
 
Frågorna om erfarenhet och kunskap har brutits ner. Istället för frågor om erfarenheter har 
frågor om kontakter ställts. Kontakterna har delats upp i tre olika delar. Det har handlat om 
frågor gällande elever, kollegor respektive kontakter utanför arbetet. Frågor om kunskap har 
delats upp i två olika delar. Frågorna har handlat om kunskaper om barn respektive vuxna 
som har dyslexi. Denna uppdelning har gjorts för konkretisering av frågorna och för att lättare 
veta vad respondenten egentligen har svarat på (Ejlertsson 1996). Om frågor endast hade 
ställts om erfarenhet kan man ha frågat sig vad erfarenhet är. Vid konkretisering av 
erfarenheterna till betydelsen kontakter med personer som har dyslexi i olika sammanhang har 
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därmed klargjorts att erfarenheter likställts med kontakter. Frågorna om erfarenhet och 
kunskap har kunnat ställas mot den attityd som personen uppvisat i andra avsnittet av enkäten. 
Dessa frågor har bedömts vara av central betydelse för undersökningens syfte att undersöka 
samband mellan attityd och erfarenhet/kunskap. Det har även givits plats för kommentarer till 
dessa frågor. Kommentarerna har analyserats vid sidan av övriga svar och analysen har 
fungerat som komplement.    
 
Del II (Påståendeavsnitt)  
Den andra delen har byggts upp av nitton påståenden.  (items) som respondenten har ombetts 
ta ställning till. Dessa påståenden har skapats för mätning av respondenternas attityd (Trost 
2007). Enkäten finns som bilaga 1. 
 
Påståendena har indelats i tre kategorier:  
Allmänna påståenden  
• Förutsättningar hur en lärare som har dyslexi klarar sitt arbete.  
Påståenden om själva läraryrket 
• Inom vilka år i grundskolan skulle lärare som har dyslexi tänkas kunna arbeta.  
• Hur skulle de klara undervisningen.  
• Skulle det vara rimligt att en person som har dyslexi valde att utbilda sig till lärare.  
Påståenden om att ha en kollega som har dyslexi 
• Hur det är/skulle vara att ha en kollega som har dyslexi. Hur och i vilka sammanhang 

skulle jag kunna tänka mig att samarbeta.  
• Skulle det bli mer arbete för mig att ha en kollega som har dyslexi.  
Dessa tre kategorier har blandats och påståendena följer inte varandra kategori för kategori. 
  
Kategorierna har dels använts för att se om attityder skulle kunna förändras beroende på 
närhet och distans i arbetsrelationen, dels för att kunna göra index. Även delfrågor om 
erfarenhet och kunskap har förts samman till index.  
 
Index innebär att variabelvärden utifrån olika frågor/påståenden summeras för en individ 
(Ejlertsson 1996; Trost 2007). Man grupperar olika frågor i bearbetningen av data. Syftet med 
index är att förenkla datamatrisen. Genom att omvandla flera variabler till en ny variabel 
koncentreras informationen från variablerna (Hellevik 1996). Den skala som har använts för 
påståendena har baserats på en femgradig skala av Likertskaletyp, som nämnts ovan i 
avsnittet Datainsamlingsmetod.  
 
Pilotstudie 
Att låta andra testa enkätfrågorna är nödvändigt innan de ska ut till respondenterna. Den som 
utformar frågorna och svaren har en tanke dels med frågan, dels med svarsalternativen. Det är 
mer regel än undantag att frågor tolkas på ett annat sätt av andra än konstruktören samt att 
svarsalternativen inte är fullständiga eller begripliga för den som ska svara (Ejlertsson 1996). 
Eftersom man efter en pilotstudie kan tänkas behöva ändra en hel del i enkäten är det bra att 
göra den i två steg. När den första testningens ändringar är klara görs ett nytt test på en annan 
grupp, som bör ligga så nära undersökningens population som möjligt (Ejlertsson 1996). 
 
Under arbetet med enkäten har den testats på sammanlagt ett tiotal personer. Efter att enkäten 
har fyllts i har kommentarer givits antingen muntligt eller skriftligt. Enkäten har testats vid 
fyra tillfällen och ändringar har därefter gjorts. Vissa av testpersonerna har fyllt i enkäten vid 
flera tillfällen. Alla testpersoner har haft anknytning till skola, varav tre i form av 
studiekamrater. Att testa enkäten har givit både förvirring och klarhet. Förvirring har uppstått 
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då personer tyckt olika och det varit svårt att veta hur ändringar skulle göras. Klarhet blev det 
då personer har tyckt liknande saker, både positivt och negativt, vilket har gjort det lättare att 
reducera risken för missuppfattningar.    
   

Procedur  
Kontakt med rektorerna om godkännande av undersökningen togs på telefon och de har under 
samma dag fått ett missivbrev via e-post, se bilaga 2. Detta sätt har valts för att vara 
tidseffektivt. Efter ytterligare telefon- och e-postkontakt med rektorerna och skolassistenter 
eller utvecklingsledare har det visat sig att fyra av skolorna kunde gå tillväga på samma sätt. 
En skola avviker eftersom enkäterna inte har samlats in på samma sätt, varav två olika 
följebrev, se bilaga 3 och 4. Alla enkäter har kodats, utom till den skola, på vilken de själva 
genomfört sitt urval. Koden på enkäten skulle ge möjlighet att påminna de som inte hade 
svarat. När enkäterna hade kommit in och prickats av togs kodningen bort. Kodningen hade 
en bokstav för varje skola och en siffra för varje respondent på skolan, t ex B5. De lärare som 
har ingått i urvalet fick sin enkät i sitt postfack på skolan. Respondenterna har sedan fyllt i 
enkäten, lagt den i bifogat kuvert, klistrat igen och lämnat den till skolassistenten eller på 
annan anvisad plats. Jag har hämtat de igenklistrade kuverten på skolorna efter två veckor. Då 
första datainsamlingen inte har gett tillräckligt många svar, har påminnelser skickats ut med 
ny enkät och följebrev. Se bilaga 5 och 6 för påminnelsebrev. Proceduren för påminnelserna 
har varit densamma som vid första tillfället. Databearbetningen av materialet har påbörjats när 
resterande enkäter kommit in.   
 

Databearbetning 
För att få fram resultat ur undersökningen har de data som inkommit i enkätsvaren bearbetas i 
Excel. De insamlade enkätsvaren har numrerats från 1-31 allt eftersom de har skrivits in i en 
datamatris i Excel, utifrån vilken sedan resterande bearbetning har skett. De flesta enkäter 
hade när jag fick in dem kodats med skola och namn. Genom en ny numrering (1-31) har inte 
den tidigare koden använts mer, vilket hade framgått i följebrevet till respondenterna. För 
säker inkodning från enkäterna till datamatrisen hade en plastmall skapats att lägga på den 
besvarade enkäten där värdena på svaren som skulle matas in framgick tydligt. Enkätsvaren i 
pappersformat har omvandlats till en datamatris med siffror. Efter att kodningen hade 
färdigställts har för reliabilitetens skull var femte enkät kontrollerats.  De kommentarer som 
respondenterna skrivit till enkäten har förts in i ett annat dokument för senare analys. 
(Rosengren & Arvidsson 2002; Trost 2007) 
 
När råmaterialet väl hade matats in har en bortfallsanalys av såväl det externa som interna 
bortfallet påbörjats (Rosengren & Arvidsson 2002). Efter det har nya kategoriserade variabler 
skapats gällande ålder, skolår de arbetar inom och hur länge de har arbetat (Rosengren & 
Arvidsson 2002; Trost 2007). Indelningen i nya kategoriserade variabler har genomförts och 
framgår i resultatredovisningen. 
 
Medelvärden samt medianvärde med övre/undre kvartiler och det högsta/lägsta representerade 
värdet liksom högsta och lägsta möjliga värdet har lyfts fram för attitydpoängen samt vissa 
bakgrundsvariabler (Trost 2007). Även vissa procenttal har räknats fram, men på grund av det 
begränsade svarsmaterialet har det blivit stora skillnader i procenttalen fast skillnaden i antal 
personer varit liten (Trost 2007).  
 

   18
 



 

Efter det har vissa item indexerats. Påståendena har indexerats i tre grupper: Allmänna 
påståenden (13-15, 31), yrkespåståenden (16-22) och kollegiala påståenden (23-30) för vilka 
nya medel- och medianvärden har räknats ut. Frågorna om erfarenhet och kunskap har också 
indexerats, först var för sig och sedan gemensamt, liksom att nya medel- och medianvärden 
för respektive indexgrupp tagits fram. 
 
För analys har ett antal frågor riktats till materialet utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar. Olika variabler har korstabulerats för att söka samband och vissa 
”djupdykningar” har genomförts i frågor/påståenden som utmärkt sig eller verkat särskilt 
intressanta (Rosengren & Arvidsson 2002; Trost 2007). Resultaten av detta presenteras under 
rubriken resultat. 
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innefattar ett undersökningsresultats tillförlitlighet. Med få slumpmässiga fel skall 
upprepade undersökningar kunna ge samma resultat (Ejlertsson, 1996, Trost, 2007). Dåligt 
ställda frågor kan leda till slumpmässig variation i svaren genom att frågorna ger möjlighet till 
olika tolkningar av respondenterna och därigenom lägre reliabilitet (Ejlertsson, 1996). För 
ökad reliabilitet är kongruens och precision viktiga. Kongruens innebär att frågor som berör 
samma sak ställs och att svaren överensstämmer. Precision har med enkätens layout att göra. 
Om enkäten lätt kan fyllas i är sannolikheten större att enkäten förstås ”rätt”. Noggrann 
inmatning av enkätsvaren i datamatris minskar risken för slumpmässiga fel och ökar 
reliabiliteten (Trost 2007). 
 
Validitet visar undersökningens giltighet, i vilken mån den undersökt det som skulle 
undersökas (Ejlertsson 1996; Trost 2007). Det är viktigt för validiteten i en 
enkätundersökning att granska varje fråga i formuläret så att den är ställd så att den mäter vad 
den avser att mäta. Om frågorna inte mäter det som avses besvaras något annat än det som ska 
undersökas. Det leder självklart till låg validitet (Ejlertsson 1996). Hög reliabilitet leder inte 
automatiskt till hög validitet och vice versa, vilket är viktigt att komma ihåg (Trost 2007). 
 
Att använda index i analysen av data ökar både reliabilitet och validitet jämfört om varje item 
skulle studeras var för sig. Reliabiliteten ökar eftersom slumpmässiga fel som till exempel en 
missuppfattning av fråga eller en fel inmatning i datamatrisen inte får lika stort utslag om det 
slås ihop med flera andra påståenden jämfört att attityden bestäms utifrån ett påstående. 
Validiteten ökar genom att man kan få med flera olika aspekter på en egenskap i samma mått 
med hjälp av index (Hellevik 1996). 
 
För att öka såväl validitet som reliabilitet i undersökningen har mycket tid lagts ner på 
utformandet och framtagningen av frågor och enkätens utseende samt att frågor och tankar om 
enkäten har diskuterats med dem som ingått i pilotundersökningen. I både framställningen av 
enkäten och i analysen av enkätsvaren har tanken att använda index funnits.  
 

Forskningsetiska aspekter 
De forskningsetiska aspekterna ska under hela arbetet finnas med för etiska överväganden och 
reflektioner inom området. I denna undersökning har de fyra huvudkraven under 
individskyddskravet, i Forskningsetiska principer av Vetenskapsrådet, beaktats på följande 
sätt.  
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Informationskravet har uppfyllts genom att rektorerna på skolan informerats om 
undersökningens syfte, storlek, typ och hur urvalet har genomförts via dels telefon, dels 
missivbrev. Valet att ringa rektorerna först istället för att först skicka ett missivbrev har gjorts 
av tidsmässiga skäl. I telefonsamtalet har inte samma omfattande information givits som i 
brevet. Även de lärare som har ingått i urvalet har informerats om samma delar som 
rektorerna. Dessa har fått sin information tillsammans med enkäten i ett följebrev.  
 
Något samtycke från varje enskild respondent har inte inhämtats i förväg utan endast ett 
muntligt samtycke från rektor att undersökningen har fått genomföras på skolan. Enligt 
samtyckeskravet kan en besvarad enkät räknas som ett individuellt samtycke. Enligt regel tre i 
samtyckeskravet ska de som medverkar i så stor utsträckning som möjlig kunna bestämma på 
vilka villkor de ska delta. I urvalet av respondenter till undersökningen har en skola skiljt ut 
sig från de andra eftersom den själv har önskat göra sitt urval och inte velat delge listor över 
skolans lärare som urvalsunderlag. Det har för mig varit ett sätt att tillgodose på vilket sätt 
skolan har önskat delta i undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet uppfylls genom att kodnyckeln till de kodade enkäterna och enkäterna 
inte förvaras på samma plats samt att kodningen av enkäterna tas bort vid inmatningen av 
enkätsvaren. Respondenterna har i enkäten haft möjlighet att ge kommentarer. Dessa har 
omarbetats och kategoriserats för att undvika utpekande och igenkännande. Det skulle kanske 
för en medverkande kunnat kännas utpekande och obehagligt att se sitt eget uttalande i en 
offentlig rapport som denna. Inte heller muntligt har respondenters enskilda svar kommit att 
diskuteras i samband med deras namn. Svaren från de enskilda skolorna skall inte kunna 
identifieras.  
 
De svar som har inkommit i enkäterna har endast använts för denna undersökning och skolans 
ledning eller andra skall inte kunna nyttja respondenternas svar. I likhet med nyttjandekravet 
har enkätsvaren endast använts för forskningsändamål. När examensarbetet är färdigt skall 
information ges till berörda skolor om var de kan ta del av slutresultatet. Kontakten skall tas 
med rektor för vidareinformation till lärarna på skolan. 
 

Resultat  
I detta avsnitt presenteras bortfallet och resultaten av undersökningen. Presentationen av 
resultaten sker knutet till undersökningens syfte och frågeställningar. Varje rubrik 
sammanfattas kort och till sist sammanfattas hela resultaten som en egen rubrik.  
 
Presenterar i tabell 1 en översikt över fråge- och påståendekategorier i enkäten. Översikten 
visar hur frågor och påståenden redovisas i resultatsammanställningen. Frågorna och 
påståendena finns i enkäten, bilaga 1. 
 
Tabell 1. Kategorisering av frågor och påståenden i enkäten och hur de presenteras i resultaten   
 Frågor Påståenden 
Typ Person info Kunskap Erfarenhet Allmänna Yrke Kollegor 
Nr. 1-7 8-10 11-12 13-15, 31 16-22 23-30 
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Bortfallsanalys 
Det externa bortfallet för undersökningen är 50 procent. Av 62 utdelade enkäter kom 31 
enkäter in efter påminnelse, se tabell 2. Svarsfrekvensen skiljer sig mellan de olika skolorna 
som deltagit i undersökningen. Från några skolor har knappt några enkätsvar kommit in 
medan andra har en svarsfrekvens över 50 procent. Skillnaden i svarsfrekvens kan bero på 
många olika faktorer. Tänkbara faktorer kan vara att informationen på skolan mellan rektor 
och lärare varit olika, arbetsbelastningen under undersökningstiden (höstslov med studiedagar 
samt omdömesskrivning) som ägde rum tre veckor under oktober/november 2007, kan ha 
varit olika på skolorna liksom de attityder lärarna har till att fylla i enkäter.  
 
Tabell 2. Internt och externt bortfall i enkätundersökningen 
 Externt bortfall Internt bortfall 
Enkäter Utdelade Besvarade  Obesvarade 

frågor  
Obesvarade 
påståenden 

Obesvarade 
totalt 

Fördelat 
på antal 
personer 

Antal 62 
100 % 

31 
50 % 

20 
5 % 

12 
2 % 

32 
3 % 

14 
45 % 

 
Även det interna bortfallet beskrivs i tabell 2 och är totalt 32 ofullständiga svar på frågor och 
påståenden. 97 procent av svarsmöjligheterna är besvarade. Tolv respondenter har inte svarat 
på en eller flera frågor, fem respondenter har inte svarat på en eller flera påståenden och tre av 
respondenterna tillhör en grupp som inte svarat på en eller flera frågor och påståenden.  Det 
interna bortfallet är fördelat på 14 respondenter varav en respondent inte besvarat en hel sida. 
Att en hel sida är överhoppad med sju svarsmöjligheter, kan tolkas som en dubbel bläddring 
eftersom resterande del av enkäten är fullständig. Även fråga 5a innehåller ett stort internt 
bortfall, där åtta respondenter inte svarat. Genom att indexera 5a och 5b, hur länge de arbetat 
före och efter examen, blir detta bortfall oväsentligt. Det är även två respondenter som inte 
valt att svara på var lärare med dyslexi är lämpade att arbeta, påstående 17-19. De har istället 
kommenterat frågorna. Sammanfattningsvis anser jag att det interna bortfallet inte är speciellt 
stort men att det kan påverka i vissa fall vilket kommenteras i samband med 
resultatredovisningen. 
 

Vilka är respondenterna  
Förutom att alla respondenter är lärare verksamma i grundskolan i en kommun finns andra 
gemensamma faktorer som framkommit av enkätsvaren. Innebörden är att alla respondenter är 
behöriga, examinerade lärare utan några läs- och skrivsvårigheter.  
 
Lägesmåtten före och efter kategorisering av ålder överensstämmer och därför används endast 
lägesmåtten efter kategorisering. Det lägsta värdet ligger på 31- 40 år. Den undre 
kvartilgränsen går 31 – 40 år, medianen är på 51 – 60 år, likaså den övre kvartilgränsen. Det 
högsta värdet på ålder är över 60 år. En av respondenterna har inte uppgett sin ålder vilket gör 
att beräkningarna utgår från 30 respondenter. Procentfördelningen mellan ålderskategorierna 
finns i tabell 3. 
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Tabell 3. Åldersfördelning efter kategorisering 
Ålder      Summa 
 Under 30 

– 30 år 
31 – 40 år 41 – 50 år 51 – 60 år Över 60 

år 
 

Summa 0 8 6 14 2 30 
Procent 0 % 27 % 20 % 47 % 6 % 100 % 

 
Nästan alla respondenter har arbetat mer än fem år som lärare och ungefär 50 % har arbetat 
mer än 20 år, vilket kan utläsas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Fördelning över antal arbetade år som lärare 

Antal år 
som 
lärare 

Mindre 
än 1 år 

1-5 år Mer än 
5- 
under 
10 år 

10-20 år Mer än 
20-
under 
30 år 

Mer än 
30 år 

Summa 

Summa 1 3 7 4 5 11 31 
Procent 3 % 10 % 23 % 13 % 16 % 35 % 100 % 

 
Ålder på respondenterna och antal arbetade år stämmer bra överens. Ungefär 50 % är över 50 
år och ungefär lika många har arbetat mer än 20 år som lärare, varav de flesta mer än 30 år. 
Detta innebär en stor del av respondenterna kan antas ha arbetat som lärare större delen av sitt 
yrkesverksamma liv. Endast två respondenter som är över 50 år har arbetat kortare tid än 20 
år. Nedanstående tabell visar, efter kategorisering, inom vilka skolår respondenterna arbetar.  
 
Tabell 5. Fördelning över skolår respondenterna arbetar inom 

Skolår  Tidiga  
skolåren 

Senare 
skolåren  

Över 
gränserna 

Summa 

 F-7 1-3 4-6 7-9 Övriga   
Summa 7 6 5 10 3 31 
Procent 23 % 19 % 16 % 32 % 10 % 100 % 

 
Tabellen visar att nästan 60 % arbetar inom grundskolans tidiga skolår. Ungefär en tredjedel 
av respondenterna arbetar i skolår 7- 9 som här betecknats som senare skolåren och 10 %, tre 
lärare, arbetar över de två uppsatta gränserna och kan sättas in i en eller båda kategorierna. 
  
Sammanfattningsvis är respondenterna behöriga lärare för de skolår de arbetar inom, utan 
egna läs- och skrivsvårigheter. Hälften har arbetat som lärare över 20 år och lika många är 
över 50 år. De flesta arbetar inom de tidiga skolåren och en tredjedel i skolår 7-9. 
 

Samlad erfarenhet och upplevd kunskap 
Lärarnas erfarenhet av dyslexi har mätts genom kontakter uppdelade i tre frågor: kontakt med 
elever, kontakt med kollegor och kontakt utanför arbetet. Skalan går från många kontakter till 
inga alls. Upplevd kunskap är uppdelad i två frågor: kunskap om barn respektive kunskap om 
vuxna. Skalan går från stora till inga alls.  
 
Den vanligaste kontakten var kontakter med elever som har dyslexi där fyra respondenter 
uppger sig haft många kontakter. Alla respondenter har träffat någon elev som har dyslexi, 
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medan en tredjedel uppgav att de haft få kontakter med elever som har dyslexi. Medelvärdet 
för de 30 respondenter som svarat ligger strax under alternativet ”några” kontakter. 
Kontakten med kollegor som har dyslexi är avsevärt mindre, vilket inte är så konstigt. Nästan 
en tredjedel av respondenterna uppger sig haft kontakt med kollegor som har dyslexi, varav 
alla har haft få kontakter.  
 
Gällande kontakt med personer utanför arbetet som har dyslexi har tre av 29 respondenter 
uppgett att de har ”några” kontakter men ingen har uppgett sig ha många kontakter. Det är 
bara två av 29 respondenter som uppgett att de inte har eller har haft några kontakter alls 
utanför arbetet.  
 
Efter indexering av de tre erfarenhetsfrågorna, frågorna 8-10, ligger medelvärdet bland 
respondenterna på värde 6, där högsta värdet är 12.  I genomsnitt har respondenterna med 
andra ord uppgett att de har hälften av den erfarenhet som skalan ger möjlighet till. Det högsta 
värdet efter indexering som respondenterna kom upp till var 9 av 12 och det lägsta 4 av 12. 
 
På frågan om kunskaper om barn som har dyslexi har 50 %, 15 st, uppgett att de har ganska 
stora kunskaper. En har uppgett sig ha stora kunskaper och resterande ganska små kunskaper. 
Motsvarande fråga om vuxna som har dyslexi gav något lägre värden. Två tredjedelar 
upplever sig ha ganska små kunskaper, någon upplever sig inte ha några kunskaper alls och 
resterande, nästan en tredjedel, upplever sig ha ganska stora kunskaper. Efter att ha indexerat 
frågorna om upplevd kunskap ges ett medelvärde på nästan 5 av högsta möjliga värdet 8. Det 
högsta värdet som en respondent kom upp i var 7 och det lägsta värdet var 4 av de 30 som 
svarat. 
 
De flesta respondenter upplever att de har mer kunskap än erfarenhet, 22 av 30 respondenter. 
Fem respondenter upplever att de har lika kunskap och erfarenhet och tre upplever sig ha 
lägre kunskap än erfarenhet.  För hela gruppen gäller att både erfarenheterna och kunskaperna 
är störst när det gäller barn/elever. Efter indexering av både kunskap och erfarenhet nås, för 
hela gruppen, ett medelvärde på strax över 50 % av det högsta möjliga värdet, 10,5 av 20. 
 
Förhållandet mellan upplevd kunskap och erfarenhet ser ut på följande sätt och beskrivs i 
tabell 6. Av skalans fyra alternativ har alla respondenter utom en uttryckt att de har stora eller 
ganska stora kunskaper. Det leder till att de ligger högre än 50 % av maxvärdet på skalan. Av 
dessa 29 respondenter upplever sig 21 ha högre kunskap än erfarenhet. Fem respondenter 
upplever sig har lika kunskap som erfarenhet och tre upplever sig ha lägre kunskap än 
erfarenhet. En av respondenterna har låg kunskapsuppfattning, under 50 %, men uttrycker 
ändå större kunskap än erfarenhet. 
 
Tabell 6. Förhållandet mellan kunskap och erfarenhet för gruppen med högt kunskaps värde 
 Mer kunskap  

än erfarenhet 
Lika kunskap 
som 
erfarenhet 

Lägre 
kunskap än 
erfarenhet 

Summa 

 Mer än 20 % 1-19 % ± 0 Mindre än 0  
Hög kunskap 
mer än 50 % 

4 17 5 3 29 

 
För att ytterligare specificera hur erfarenhet och kunskap förhåller sig bland respondenterna 
har ännu en bakgrundsvariabel införts, nämligen det indexerade värdet på antal arbetade år 
som lärare. Förhållandet visas i figur 2. 
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De cirka 50 % som arbetat mer än 20 år som lärare har något högre index på erfarenhet och 
kunskap jämfört gruppen som arbetat färre än 20 eller 20 år som lärare. De högsta värdena för 
de 25 %, Q4, som arbetat kortare tid, ≤ 20 år, har samma värden som 50 %, Q2-Q3, av dem 
som arbetat längre tid, >20 år. Värdena sammanfaller till 75 %. Ingen i gruppen  ≤ 20 år når 
motstående grupps Q4 värde. Ingen i gruppen >20 år hamnar så lågt på skalan som 
motstående grupps Q1 värden. Kontentan är att för de flesta innebär lång tid som lärare mer 
erfarenhet och upplevd kunskap, även om de finns de som arbetat kortare tid och har 
omfattande kontakter och kunskaper gälland dyslexi. 
 

 
Figur 2. Spridningsmått över totala indexerade värdet för erfarenhet + kunskap jämfört antal 
arbetade år som lärare. 

7 9 11 13 15 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Q4 Q1 Q2 Q3 

Arbetat > 20 år 
som lärare 

Arbetat ≤ 20 år 
som lärare 

Indexskala 
erfarenhet + kunskap 

Q1-Q4 = Kvartil, 25 % av 
spridningen av värden på 
indexskalan 

 
Sammanfattningsvis påstår jag med stöd av undersökningsresultaten att respondenternas 
upplevda kunskap är större än deras samlade erfarenheter, kontakter. Både erfarenheter och 
kunskaper är störst gällande barn/elever. En tredjedel har haft kontakt med minst en kollega 
som har dyslexi. Något annat som visat sig och gäller för det flesta är att ju längre 
respondenterna arbetat desto större är deras samlade erfarenheter och upplevda kunskap.    
   

Attityder till kollegor som har dyslexi 
Medelvärdet för alla respondenters attitydpoäng på alla 19 påståenden är 77,7 av 95 möjliga 
och de är 82 % positiva till objektet kollegor som har dyslexi. Medianen är 79 attitydpoäng 
och spridningen är mellan 56 och 93 attitydpoäng. 50 %, 15 respondenter, befinner sig inom 
värdena 71,5 – 85 attitydpoäng.  
 
Påståendena har indexerats i tre grupper och här ska två av grupperna tas upp, den allmänna 
kategorin och yrkeskategorin. Den allmänna kategorin består av fyra påståenden. En 
sammanställning av påståendena 13-14 visar följande. Nästan alla, 28 av 30 respondenter, 
instämmer helt eller delvis i att de vill veta mer om dyslexi och ingen av respondenterna tar 
helt och hållet avstånd från att veta mer. Viljan att veta mer om dyslexi och respondenternas i 
genomsnitt relativt låga värden på erfarenhet och upplevd kunskap överensstämmer, då de 
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upplever sig veta lite och vill veta mer. Alla respondenter, utom två, tar helt och hållet avstånd 
från att dyslexi har med intelligens att göra.   
 
I påståendet om att lärare har samma förutsättningar att få arbete som andra lärare, påstående 
15, är svaren mer spridda än i ovanstående två påståenden. Av 30 svarande tar fyra helt eller 
delvis avstånd. 17 respondenter är tveksamma, medan nio helt eller delvis instämmer i 
påståendet om att ha samma förutsättningar.  
 
I påstående 31, att lärare som har dyslexi klarar sitt arbete, instämmer 29 av 31 respondenter 
helt eller delvis, medan två är tveksamma. Därmed tar ingen respondent helt eller delvis 
avstånd från att lärare som har dyslexi skulle klara sitt arbete. 
 
I tre av de fyra påståenden som ingår i den allmänna kategorin, har respondenterna en positiv 
attityd med en medelattitydpoäng mellan 4,1 och 4,9. Det påstående som visar lägre 
medelattitydpoäng gäller huruvida lärare som har dyslexi har samma förutsättningar att få 
arbete som andra lärare, genom att över 50 % uttrycker tveksamhet. Resultatet visar att av 
dessa fyra påståenden i kategorin är respondenterna 85 % positiva och attitydpoängens 
medelvärde är 17 av 20 möjliga.  
 
Kategorin om yrkespåståendena består av påstående 16-22. Den högsta indexerade 
attitydpoängen en respondent kan nå för dessa sju påståenden är 35. Medelvärdet är 25 
attitydpoäng och de är 71 % positiva. Två påståenden, 20-21, har ett medelvärde över 4 av 5 
möjliga. Dessa handlar om att lärare som har dyslexi är lika bra som andra lärare samt om att 
personer som har dyslexi inte bör utbilda sig till lärare. I det första påståendet är tre 
tveksamma och resterande instämmer helt eller delvis. I påståendet om att lärare inte bör 
utbilda sig till lärare tar 24 respondenter helt eller delvis avstånd medan tre är tveksamma. 
Fyra svarande instämmer helt eller delvis i att personer som har dyslexi inte bör utbilda sig till 
lärare. Respondenterna är trots sin positiva attityd till påståendena något mer negativa till att 
personer som har dyslexi utbildar sig till lärare jämfört att de skulle vara lika bra lärare. 
  
Det finns tre påståenden i yrkeskategorin, 16-17 och 22, som utmärker sig genom att ha ett 
lågt medelvärde på attitydpoängen för påståendet, från 2,7-3,2. Påstående 16 om att lärare 
som har dyslexi har sämre förutsättningar att undervisa än andra ger ett splittrat resultat. Av 
30 svarande är 6 tveksamma, 12 tar helt eller delvis avstånd och lika många instämmer helt 
eller delvis. Attityden kan i detta fall sägas vara helt delad hos respondenterna. 
 
I påstående 22, om rollen som lärare försvåras för personer som har dyslexi, instämmer delvis 
68 %, 21 respondenter. Tre respondenter är tveksamma medan sju helt eller delvis tar avstånd 
från att rollen som lärare skulle försvåras. I denna fråga beror det på vad respondenterna har 
lagt in i lärarrollen. Enligt resultaten verkar det som att de lagt in fler aspekter än 
undervisning, vilket även var tanken. Jag påstår detta eftersom fler respondenter tror att 
lärarrollen försvåras jämfört att förutsättningarna att undervisa skulle vara sämre för lärare 
som har dyslexi. 
 
Påstående 17 är det tredje som uppvisar lågt medelvärde för attitydpoäng. Det handlar om att 
lärare som har dyslexi är lämpliga att arbeta i år 1-3. Detta påstående redovisas och analyseras 
bäst tillsammans med påstående 18-19. Påståendena 17-19 handlar alla om vilka år lärare med 
dyslexi är lämpade att arbeta i. Resultatet belyses sedan i förhållande till påstående 20. 
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Av resultaten syns att respondenterna är något mer positiva till att lärare som har dyslexi är 
lämpade att arbetar i skolår 7-9 jämfört 4-6 och 1-3. Respondenterna är minst positiva till 
arbete inom skolår 1-3, 15 av 29 är tveksamma eller negativa. Av den lilla skillnad som finns 
kan man inte dra några egentliga slutsatser. 15 av 29 har svarat lika oavsett skolår. Alltså är 
lärare som har dyslexi lika lämpliga eller olämpliga oberoende av skolår. Två av dessa 15 
respondenter tar helt avstånd oavsett skolår i grundskolan, en av dessa har haft tidigare 
kontakt med kollegor som har dyslexi. När man kopplar detta till påstående 20 som tidigare 
behandlats för sitt höga medelvärde, där alla utom tre respondenter instämt helt eller delvis i 
att lärare som har dyslexi är lika bra som andra, antyder viss ologisk fördelning av svaren. 
Spridningen av svaren är större inom vilka skolår de lämpliga jämfört om de är lika bra lärare. 
De som svarat att lärare som har dyslexi inte är lämpliga att arbeta i några av skolåren har 
ändå svarat i positiv riktning huruvida de är lika bra lärare som andra.    
 
Kommentarer som givits och har anknytning till dessa påståenden antyder att ”det beror på”, 
dels i vilka ämnen läraren undervisar, dels hur stora svårigheter läraren har och då särskilt 
kopplat till ämnet svenska. Kommentarer har även antytt att lärararbetet handlar om mer än att 
ha dyslexi eller inte.    
  
Bland respondenterna uppger nästan en tredjedel att de har erfarenhet av kollegor som har 
dyslexi. Vid en närmare granskning av deras attitydpoäng, kan man se att de är spridda över 
alla skolår och finns representerade inom tre av sex kategorier inom ”arbetat antal år som 
lärare”, där sju av nio har arbetat mer än 20 år. Lägesmåtten jämfört gruppen utan kontakter 
med kollegor visar att gruppen med kontakter har en mindre spridning i attitydpoäng, tabell 7.  
 
Tabell 7.  Spridningsmått över attitydpoäng mellan grupperna med  

respektive utan erfarenhet av kollegor som har dyslexi 
Grupper  Antal     Attitydpoäng   
Med 
kontakt 9 71 75 80 85,5 88 
Utan 
kontakt 22 56 70 79 85 93 
  Lägsta  Kvartil Median Kvartil Högsta 
  värde 1   2 värde 
 
Gruppen med kontakter liknar den andra gruppens övre kvartiler, men de har inte lika höga 
värden. Alla spridningsmått förutom högsta värdet ligger för den gruppen över gruppen utan 
kontakter. Resultaten visar därmed att gruppen med kontakt med kollegor som har dyslexi är 
förhållandevis mer positiva än gruppen som inte haft kontakt.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att medelvärdet av attitydpoängen för alla 19 påståenden 
visar en positiv attityd, 82 %. I kategorin allmänna påståenden visar index att respondenterna 
är 85 % positiva. De vill veta mer om dyslexi och de flesta är tveksamma till att lärare som 
har dyslexi skulle ha samma förutsättningar att få arbete som andra lärare. Respondenterna 
instämmer även helt eller delvis i att lärare som har dyslexi klarar sitt arbete. I kategorin 
yrkespåståenden är respondenterna 71 % positiva. De flesta instämmer i att lärare som har 
dyslexi är lika bra lärare som andra och de flesta är positiva till att personer som har dyslexi 
utbildar sig till lärare. Fyra respondenter har uttryckt starkt negativ attityd till att personer som 
har dyslexi blir lärare. Det finns påståenden i kategorin som visar mer negativ attityd än de 
andra, nämligen att lärare har sämre förutsättningar att undervisa samt att lärarrollen 
försvåras. Sämre förutsättningar att undervisa visar splittrat resultat, där lika många är 
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positiva som negativa. Mer än två tredjedelar instämmer delvis i att lärarrollen försvåras. Fler 
respondenter anser att lärarrollen försvåras jämfört sämre förutsättningarna att undervisa. För 
ungefär hälften av respondenterna spelar det ingen roll inom vilka skolår lärare som har 
dyslexi undervisar. Personen är lika lämplig eller olämplig oavsett skolår i grundskolan. 
Positiviteten för övriga ökar i takt med högre skolår och de anser att lärare med dyslexi är 
minst lämpade att arbeta i skolår 1-3. En tredjedel av respondenterna har haft kontakt med 
kollegor som har dyslexi. En jämförelse av spridningsmått för gruppen utan kontakt 
respektive med kontakt, visar att gruppen som haft kontakt har förhållandevis mer positiv 
attityd.  
 

Attityder till att arbeta med kollegor som har dyslexi 
Även i detta avsnitt är yrkespåståendena intressanta men då främst i samband med påståenden 
om kollegor, den tredje kategorin. Detta för att se om det finns någon skillnad i attityd mellan 
närhet och distans i arbetsrelationen. Här presenteras även huruvida samband finns mellan 
attityd och upplevd kunskap. 
 
Kategorin yrke består av åtta påståenden, 23-30, och är den kategori där respondenterna visar 
mest positiv attityd, 90 %. Max attitydpoäng är 40 och medelattitydpoängen för kategorin är 
36. Endast ett påstående ligger under en medelattitydpoäng på 4,5 av 5 möjliga.  Ingen är 
negativ till att arbeta med en kollega som har dyslexi eller till att samarbeta i 
utvecklingsarbete. Endast någon är tveksam. Alla utom en arbetar gärna i samma arbetslag. 
En respondent tar helt avstånd till att gärna arbeta i samma arbetslag.  
 
En respondent visar negativ attityd till att gärna dela undervisningsansvar med en kollega som 
har dyslexi, en är tveksam och resterande 29 är positiva. Påståendet att dela klassrumsansvar 
följer samma mönster. 
 
Tre respondenter är negativa till att dela administrativt arbete, två är tveksamma och 
resterande 26 har en positivattityd. 28 respondenter instämmer helt eller delvis medan tre är 
tveksamma till att en kollega som har dyslexi kan komplettera dem. 
 
Det påstående som sticker ut i denna kategori är, att det blir mer arbete för mig med en 
kollega som har dyslexi. 18 av 30 tar helt eller delvis avstånd från att det blir mer arbete. Fyra 
är tveksamma och åtta svarade att det blir mer arbete. Två av dessa åtta som instämmer och en 
av dem som är tveksamma har uppgett att de haft tidigare kontakt med kollegor som har 
dyslexi. På övriga påståenden i kategorin har de med tidigare kontakter en positiv attityd.  
 
Kategorin att ha kollegor som har dyslexi är den mest positiva jämfört allmänna påståenden 
och yrkespåståenden. De flesta i yrkeskategorin anser att lärare som har dyslexi är lika bra 
lärare men att de har sämre förutsättningar att undervisa och att lärarrollen försvåras.  
 
Analyseras yrkeskategorin mot kategorin om kollegor, kan man se att lärarna är positiva till 
samarbete, vissa inte så gärna administrativt. Detta trots att strax under hälften anser att det 
kan innebära mer arbete för dem med en kollega som har dyslexi. Endast hos två av dem kan 
man ana en mer negativ attityd än hos resterande respondenter. Ingen av dessa två har haft 
tidigare kontakter. Med andra ord samarbetar respondenterna gärna med en kollega som har 
dyslexi trots att de har sämre förutsättningar att undervisa, att lärarrollen försvåras och kan 
skapa mer arbete för respondenterna. De flesta anser även att dessa kollegor kan komplettera 
dem. Man kan säga att attityden förbättras ju närmare de kommer varandra i arbetsrelationen. 
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En kommentar visar att man lika gärna samarbetar med en kollega som har dyslexi som någon 
annan kollega. 
 
För att se om det finns några samband mellan attityd och upplevd kunskap belyses särskilt de 
sju med högt värde på upplevd kunskap, 15 eller mer. Förutom två samanföll dessa sju med 
gruppen som haft tidigare erfarenhet av kollegor som har dyslexi. De två som står utanför den 
gruppen uppvisar även ett högt värde på erfarenhet, ett värde på 7 som bara tre respondenter 
har högre än. Dessa två har även en samlad attitydpoäng som ligger över medianen, 79 
attitydpoäng.  
 
För att se om erfarenhet och kunskap hos respondenterna påverkar deras attityd togs de sex 
respondenter som ligger över kvartil 3. Dessa jämförs sedan med resterande 25 respondenter, 
visas i tabell 8.  
 
Tabell 8. Höga attitydpoäng jämfört lägre attitydpoäng och deras medelvärden efter 
indexering.  
  Totalt  Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Attityd
  Erfarenhet Kunskap erf.+kuns. Allmän Yrke Kollega poäng 
Hög 
attityd S:a 35 27 62 106 189 239 534 
poäng M-värde 5,8 4,5 10,3 17,7 31,5 39,8 89,0 
Lägre 
attityd M-värde 5,9 4,7 10,6 16,7 23,3 35,0 75,0 
poäng S:a 147 118 265 417 583 876 1876 

Hög attitydpoäng baseras på 6 respondenter, lägre attitydpoäng baseras på 25 respondenter av 
totalt 31 respondenter 
 
Med hjälp av medelvärdet mellan grupperna ser man att gruppen med hög attitydpoäng inte 
skiljer sig från de övriga avseende upplevd kunskap och erfarenhet. Finns någon skillnad att 
tala om är det ett något lägre medelvärde för gruppen med hög attitydpoäng.  Det skiljer inte 
heller mycket i de allmänna påståendena. Den skillnad som gör att vissa fått hög attitydpoäng 
ligger i en mer positiv attityd i yrkes- och kollegakategorierna. 
 
Sammanfattningsvis är respondenterna mycket positiva till att arbeta med kollegor som har 
dyslexi. Endast någon i varje påstående visar negativ attityd. En kollega med dyslexi anses 
även kunna komplettera respondenterna. Knappt hälften tror att det kan bli mer arbete för dem 
med en kollega som har dyslexi, vilket är ett resultat som sticker ut i kategorin om kollegor. 
Respondenterna samarbetar gärna med en kollega som har dyslexi även om de anser att de har 
sämre förutsättningar att undervisa, en försvårad lärarroll och att det kan innebära mer arbete 
för respondenterna. Den positiva attityden ökar ju närmare varandra de kommer i 
arbetsrelation. Gällande hur kunskapen påverkar attityden kan sägas att de som har höga 
värden i kunskap ligger över medianen i attitydpoäng. De med högt kunskapsvärde har också 
nästan alltid haft kontakt med en kollega som har dyslexi. Av dem som har högst attitydpoäng 
syns ingen skillnad i medelvärde i vare sig kunskap eller erfarenhet. 
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Sammanfattning av resultat 
Det interna bortfallet är inte speciellt stort och har inte påverkat resultaten, då utgångspunkten 
har varit hur många som svarat på varje fråga/påstående. Respondenterna är behöriga för de 
skolår de undervisar inom och har inga läs- och skrivsvårigheter. De flesta är över 50 år och 
har arbetat över 20 år som lärare. Största delen av dem arbetar inom de tidiga skolåren och en 
tredjedel inom skolår 7-9. 
 
Respondenternas upplevda kunskap är större än deras samlade erfarenheter. Såväl kunskap 
som erfarenhet är störst gällande barn/elever. Ju längre respondenterna arbetat desto större är 
vanligtvis deras erfarenhet och kunskap. Ändå når respondenterna endast ett medelvärde runt 
50 % av det möjliga på skalan om erfarenhet och kunskap. En tredjedel av respondenterna har 
haft kontakt med en kollega som har dyslexi. Dessa har en förhållandevis mer positiv attityd. 
De respondenter som har höga värden i kunskap ligger över medianen i attitydpoäng. De med 
högt kunskapsvärde har även nästan alltid haft kontakt med en kollega som har dyslexi. Av 
dem som har högst attitydpoäng syns ingen skillnad i medelvärde i vare sig kunskap eller 
erfarenhet. 
 
Medelattitydpoängen för alla 19 påståenden visar på en positiv attityd, 82 %. Den positiva 
attityden uppdelad i påståendekategorierna ser ut på följande sätt, tabell 9.  
 
Tabell 9. Positiv attityd uttryckt i procent för påståendekategorierna 

 

 Påståendekategori Samlat 
 Allmän Yrke Kollega Alla 
Positiv attityd % 85 % 71 % 90 % 82 % 

I den allmänna kategorin är de flesta respondenterna tveksamma till att lärare som har dyslexi 
har samma förutsättningar att få arbete som andra lärare. De flesta inom kategorin har en 
positiv attityd till att lärare som har dyslexi skulle klara sitt arbete. 
 
Inom yrkeskategorin är de flesta starkt positiva till att lärare som har dyslexi är lika bra lärare 
som andra. De flesta är även positiva till att personer som har dyslexi utbildar sig till lärare, 
men fyra respondenter uttrycker här en starkt negativ attityd. En mer negativ attityd överlag 
kan man se i att respondenterna tycker att lärarrollen försvåras samt att förutsättningarna att 
undervisa försämras. Fler respondenter anser att lärarrollen försvåras jämfört antalet som 
anser att det innebär sämre förutsättningar att undervisa. För ungefär hälften av 
respondenterna spelar det ingen roll för lämpligheten vilka skolår de arbetar inom. Lärare som 
har dyslexi är lika lämpliga eller olämpliga. För resterande växer den positiva attityden i takt 
med skolåren.  
 
Kategorin om kollegor är den som visar mest positiv attityd och nästan alla anser att en 
kollega som har dyslexi kan komplettera dem. Respondenterna är positiva till att samarbeta 
och dela ansvar med kollegor som har dyslexi. Endast någon visar något negativ attityd, 
särskilt till administrativt arbete. Trots sin positiva attityd anser knappt hälften att det kan 
innebära mer arbete för dem. 
 
Trots de svårigheter respondenterna kan se i yrkeskategorin samarbetar de gärna med en 
kollega som har dyslexi, även om det kan innebära mer arbete för respondenterna. Den 
positiva attityden verkar öka ju närmare varandra de kommer i arbetsrelation. 
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Diskussion  
Diskussionen tar först upp huruvida syftet med undersökningen har uppnåtts. Sedan följer dels 
en diskussion om metoden, dels en diskussion om resultaten kopplat till vad 
bakgrundslitteraturen säger. Slutsatser dras utifrån den diskussion som förs liksom förslag till 
fortsatta studier. 
 

Syfte 
Syftet med undersökningen var att få en bild av lärares attityder till och erfarenheter av 
kollegor som har dyslexi samt lärarnas upplevda kunskap om dyslexi. Jag anser att syftet är 
uppnått eftersom resultaten givit en bild dels av respondenternas attityder samt deras 
erfarenhet och upplevda kunskap dels hur relationen mellan dessa bakgrundsfaktorer och 
respondenternas attityder förhåller sig. Med delvis annan enkätutformning och andra sätt att 
samla in data skulle möjligen fler och tydligare resultat kunnat presenteras. 
 

Metoddiskussion 
Eftersom detta är min första enkät finns relativt större risk att frågorna tolkats olika av 
respondenterna, även om mycket arbete lagts på frågorna för att minska risken för olika 
tolkning. Många frågor som berör samma sak har svar som överensstämmer med varandra, 
vilket jag tolkar som kongruens i svaren. Som exempel gäller det frågor om undervisnings- 
och klassansvar. Svaren inom de olika påståendekategorierna stämmer relativt bra överens. 
Det finns förvisso vissa ologiska svar i enkäten men de rör snarare svar mellan olika 
kategorier av frågor och/eller påståenden än de frågor/påståenden som mäter samma sak. På 
grund av det låga interna bortfallet drar jag slutsatsen att enkäten borde vara lätt att fylla i. En 
fråga i enkäten hade stort bortfall. Den behandlade antal år respondenterna arbetat i skolan. 
En annan stor del av bortfallet representeras av att en respondent förmodligen har dubbel-
bläddrat och därmed missat sju frågor på samma sida.    
 
Det är svårt att veta om frågorna om erfarenhet (kontakt) och upplevd kunskap mäter det de 
avser att mäta. Frågorna om upplevd kunskap är i sig ute efter att mäta den kunskap 
respondenterna upplever sig ha och kan därigenom inte säga något om deras faktiska kunskap. 
Skalan till frågorna om erfarenhet innebär att respondenternas svar blir subjektiva och mäts i 
relation respondenternas personliga uppfattning om kontakter. Få kontakter för en person kan 
vara samma som många kontakter en annan. När frågorna utformades var jag medveten om 
detta. Ett alternativt sätt hade varit att fråga hur många man haft kontakt med eller hur ofta. 
Jag tror inte att det skulle ha givit mer trovärdiga svar, eftersom minnet ofta kan svika vid 
sådana frågor (Trost 2007). Hälften av respondenterna har varit verksamma i över 20 år. Hur 
ska de till exempel kunna minnas antalet elever som har dyslexi de haft kontakt med? Vad 
frågorna om erfarenhet och kunskap mäter i enkäten blir således endast hur respondenterna 
upplever sin kunskap och hur omfattande de upplever att deras kontakt är med elever/personer 
som har dyslexi. 
  
Indexering ökar enligt Hellevik (1996) både reliabiliteten och validiteten. Jag har i analysen 
till resultaten använt mig av indexering i både frågor och påståenden genom att utgå från olika 
kategorier. Eftersom materialet är litet har även enskilda påståenden studerats inom 
kategorierna. På så sätt har jag även kunnat se hur svaren på de enskilda påståendena 
samstämmer med varandra inom kategorin. 
 

   30
 



 

Frågan om vilka skolår respondenterna arbetar inom gav väldigt spridda svar som var svåra 
att kategorisera. Vissa har angett skolår F-7 medan andra endast skrivit 3. Andra svar har varit 
7-9 eller 4-9. Jag tror att svaren skiftar mycket beroende på när respondenterna utbildades, hur 
den enskilda skolan är organiserad och naturligtvis vilken tjänst de har. Jag har tänkt på hur 
jag istället skulle ha ställt frågan. Skulle jag redan innan ha kategoriserat, skulle säkerligen 
många känt sig obekväma med att fylla i ett alternativ eftersom de spontana svaren skilde så 
mycket. En kategorisering skulle vara svår att göra även innan, beroende på ovanstående 
orsaker till de spridda svaren, utbildningstillfälle, organisation och tjänst. På grund av den 
konstiga kategoriseringen blir resultaten svårtolkade och inga slutsatser kan dras utifrån de 
skolår respondenterna är verksamma. Resultaten på attitydpåståenden har inte spretat oavsett 
svar i denna bakgrundsfaktor. 
 
För att kunna jämföra faktorer som har olika maximi- och minimivärden på enskilda frågor, 
attitydpåståenden eller som kategori eller index, har jag använt procent. Eftersom det är ett 
litet material med 31 respondenter blir svängningarna stora i relationstalen. En respondent 
representerar ungefär 3 % vilket gör att skillnaderna kan verka större än de egentligen är 
jämfört om undersökningen hade utförts utan externt bortfall med 62 respondenter. 
Relationstal i form av tredjedelar har även använts i resultatredovisningen för att underlätta 
läsningen. Läsaren bör vara uppmärksam på att en tredjedel kan låta mycket men 
representerar inte mer än tio respondenter. Bastal utifrån vilka relationerna är uträknade anges 
för att inte förvränga resultaten. 
 
På grund av urvalskriterier, det lilla material som undersökningen baseras på och förmodade 
brister i enkätutformningen finns inga förutsättningar för generalisering av resultaten. Det går 
inte heller att dra några slutsatser om hur lärare som har dyslexi verkligen blir bemötta av 
lärarrespondenterna eftersom handlandet påverkas av så mycket mer än bara attityden. Detta 
förklaras i Ajzen och Fishbeins (1980) förnuftsbaserade teori.  
 
Söder (1990) menar att attitydundersökningar av det slag som här gjorts är utan intresse 
eftersom de varken tar hänsyn till verkliga personer eller situationer. Han menar att spontana 
svar på påståenden om personer med funktionsnedsättning är att ”det beror på”. Jag fick i 
enkäten många sådana kommentarer att det just ”beror på”. Jag tycker att det är både vettiga 
och viktiga kommentarer som visar att det inte bara går att säga ”en lärare som har dyslexi”. 
En mängd frågor uppstår som gör att ”det beror på”. Det kan bero på hur stora svårigheterna 
är, hur personen är för övrigt, hur skolan är organiserad och vilka ämnen som personen ska 
undervisa i. Alla dessa exempel finns i kommentarer som givits till enkäten. 
  
Söder (1990) menar att man i stället ska studera autentiska situationer eller tala med dem som 
har funktionsnedsättning om hur de blir bemötta. Jag håller med om att det är ett mycket 
bättre sätt när syftet är att förutse och förstå handlande. Det var inte mitt syfte utan endast att 
få en bild av attityderna som lärarna har med sig. 
 

Resultatdiskussion 
Först ska nämnas att respondenterna, enligt resultaten, har en överraskande positiv attityd till 
kollegor som har dyslexi. Att respondenterna uppvisar en positiv attityd på i genomsnitt 82 % 
stämmer inte med den bild som bakgrundslitteraturen ger. Om detta handlar en stor del av 
resultatdiskussionen.  
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Den positiva attityden stämmer inte heller överens med den upplevda kunskap och mängden 
erfarenhet de angett. Attityden påverkas av demografiska faktorer, kunskap och erfarenhet. 
Kunskap och erfarenhet ger ofta en mer nyanserad bild av attityden (SOU 1998). Våra 
föreställningar (beliefs) påverkar våra attityder och genom information kan man förändra både 
personers föreställningar och normativa föreställningar (Ajzen & Fishbein 1980). Trots det 
låga indexerade värdet på kunskap och erfarenhet, endast 50 % av skalans möjliga värde, så är 
deras inställning positiv. Det som eventuellt skulle kunna förklara resultaten är att 
respondenterna skulle vara välsignade med ovanligt positiva/sunda förstahandsföreställningar 
(salient beliefs) som i sig direkt kan påverka attityd och beteende. 
 
Man bör här fråga sig hur dessa skalor har mätt deras upplevda kunskap och deras samlade 
kontakter. Hur mycket är ”omfattande” eller ”stora” i förhållande till vad? I förhållande till 
resten av befolkningen kanske det krävs mer av en lärare att skriva att de haft många 
kontakter eller har stora kunskaper eftersom det kan förväntas mer av dem. I förhållande till 
andra lärare, som de kanske refererar till, har de möjligen få kontakter eller ganska små 
kunskaper. I förhållande till befolkningen i övrigt kanske deras erfarenheter och kunskaper 
upplevs större. Jag anser, att man kan anta att lärare, där de flesta som i undersökningen har 
arbetat mer än 20 år, bör ha haft många kontakter med elever som har dyslexi. Det eftersom 5 
– 10 % av befolkningen uppskattas ha svårare läs- och skrivsvårigheter (Stadler, 1994) och 
alla idag ska gå igenom grundskolan.  
 
På arbetsmarknaden finns negativa attityder till personer som har funktionsnedsättning. De 
flesta av dessa är inte baserade på erfarenheter och kan i och med det räknas som fördomar 
(SOU 1998). Hjelmquist (2000) menar att attityder och föreställningar ofta skapas i 
vardagslivet. Enligt SOU (1998) är därför interaktionen mellan personer med och utan 
funktionsnedsättning viktig. Det är då viktigt att interaktionen sker på jämlik basis där inte 
funktionsnedsättningen står i fokus utan till exempel är relaterad till en arbetssituation. 
Eftersom interaktionen på arbetsplatsen är så låg kommer de negativa föreställningarna att 
finnas kvar.  
 
Så många som nio personer i undersökningen har haft kontakt med en kollega som har 
dyslexi. Det var för mig överraskande många med tanke på det litteraturen säger. Dessa 
personer som haft tidigare kontakt ligger alla högt i attitydpoäng, men ändå inte högst. Högst i 
attitydpoäng ligger några av respondenterna som inte utmärker sig särskilt i vare sig upplevd 
kunskap eller erfarenhet. Endast två av de sex med högst attitydpoäng har haft tidigare 
kontakt med kollegor som har dyslexi. Vare sig erfarenhet eller kunskap verkar enligt mina 
resultat kunna vara orsak till en positiv attityd, på det sätt som erfarenhet och kunskap mätts. 
 
Det finns ett samband mellan individens självuppfattning och omgivningens attityder och vice 
versa (SOU 1998). Vissa forskare anser att personens självuppfattning och den sociala 
relationen har större betydelse för bemötandet än kunskap och erfarenhet. Jag ställer mig 
frågan vilka kollegor med dyslexi som respondenterna har mött. 
 
Fitzgibbon & O’Connor (2002) delar in personer som har dyslexi i två grupper ”de läs- och 
skrivkompetenta” och ”de kompensatoriska”. Ingesson (2007) har gjort en indelning i tre 
grupper utifrån hur dyslexin påverkat deras liv. De grupperna är ”de obekymrade”, ”de 
uppgivna” och ”kämparna”. Kämparna är de som anpassat sig bäst och salutogena faktorer 
som varit viktiga för deras anpassning hittades. En viktig del är att kunna göra funktions-
nedsättningen till endast en del av sig själv. Jag anser att interaktion/kontakter ger oss 
erfarenhet och att den erfarenhet vi får formar våra föreställningar. På det sättet påverkas min 
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föreställning om personer som har dyslexi olika om jag möter en ”kompensatorisk kämpe” 
eller en ”uppgiven kompensatorisk person”. Eftersom föreställningar påverkar attityder kan 
man anta att de som träffat kollegor som har dyslexi har träffat en kämpe med hög självkänsla 
eftersom de har en positiv attityd. I Ingessons (2007) studie framgår även att endast två av de 
tio bäst anpassade funderar på att läsa vidare efter gymnasiet. Fortsatta studier efter gymnasiet 
är en förutsättning för att vara behörig lärare. Sannolikheten att det är en person som har 
dyslexi med hög självkänsla som väljer lärarutbildning är väldigt stor med tanke på hur få det 
var i Ingessons studie som funderade på fortsatta studier. Respondenterna har med andra ord 
sannolikt endast mött ”kämpar med hög självkänsla” som kollegor.  
 
I litteraturen beskrivs en myt om att dyslexi skulle ha med intelligens att göra (Fitzgibbon & 
O’Connor 2002; Riddick 2000; Stadler 1994). Denna myt stämmer inte överens med 
respondenternas svar, då alla respondenter tar avstånd från att dyslexi har med intelligens att 
göra. Flertalet respondenter är däremot tveksamma till att lärare som har dyslexi har samma 
förutsättningar att få anställning. Vad respondenterna här gör är kanske att omedvetet anklaga 
sina arbetsgivare för lagbrott, eftersom det är förbjudet att diskriminera vid anställning och i 
arbetslivet på grund av funktionshinder (Lag 1999:132). Fitzgibbon & O’Connor (2002) 
menar att det skulle minska anställningssvårigheterna för personer som har dyslexi om 
arbetsgivarna hade mer kunskap. Författarna vill även ha en definition som speciellt belyser 
vuxnas förutsättningar och innehålla delar som hjälper arbetsgivare och andra inom arbetet att 
stödja och underlätta för anställda som har dyslexi. Här bör man, menar de, lägga fokus på 
utveckling snarare än kompensation. Dyslexin bör ses som en skillnad istället för ett problem.  
 
Mot denna bakgrund kan man anta att det finns belägg för respondenternas tveksamhet till 
samma förutsättningar att få arbete. Eller, är det kanske så, att det är lättare för respondenterna 
att visa negativ attityd till något de inte själva är delaktiga i och svårare att se att man själv 
skulle diskriminera. Den subjektiva normen (Ajzen & Fishbein 1980) som jag anser kan ses 
som det kollektiva (SOU 1998), säger genom lagar att vi inte ska diskriminera, vilket kan göra 
det svårt att vilja eller våga se sin egen påverkan till gällande samhällsnormer. Det skulle jag 
vilja kalla för tendenser att svara ”politiskt korrekt”. Detta skulle kunna påverka 
respondenterna omedvetet i deras sätt att besvara enkäten och i så fall kunna förklara en del 
ologiska svar i förhållande till varandra. Detta är inget jag kan mer än spekulera om, men ser 
det ändå vara värt att belysa tanken. Ett exempel på ett sådant ologiskt förhållande är att 
flertalet respondenter anser att lärarrollen försvåras, förutsättningarna att undervisa försämras 
och att det kan innebära mer arbete för respondenterna med en kollega som har dyslexi. Ändå 
samarbetar man gärna och delar gärna olika ansvarsområden samt anser att de kollegor som 
har dyslexi kan komplettera respondenterna. Är det så att man är något mer negativ till lärare 
som har dyslexi men att när man väl är kollegor, samarbetar man gärna med alla för att man 
enligt normen ska det. Säger skolkulturens subjektiva norm att man inte får ge uttryck för 
ovilja att samarbeta med vissa eller spelar det verkligen ingen roll?  
 
Det finns även en annan aspekt på detta, nämligen att respondenternas attityd inte säger något 
om deras egentliga handlande. Det kan vara betydligt lättare att uppvisa en positiv attityd när 
man tar ställning till påståenden, men det är en helt annan sak hur man handlar när man ställs 
inför en autentisk situation. Ändå hoppas jag att det i skolan ska vara en så öppen kultur att 
respondenternas positiva attityd även slår igenom i deras bemötande av de lärare och 
lärarstuderande som har dyslexi och finns i utbildning eller på fältet och att inte vare sig 
elever eller vuxna stigmatiseras i skolan på grund av etiketten dyslexi.  
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Mot Ajzen & Fishbeins (1980) förnuftsbaserade teori har jag endast undersökt en del av den 
kedja som leder fram till beteendet. En del av de externa variablerna, vissa demografiska 
variabler har besvarats. Föreställningar och motivation har respondenterna med sig och de 
ligger till grund för hur de besvarat enkäten. Jag har inte heller mätt en attityd till beteende 
utan en attityd till ett objekt. Respondenterna har besvarat enkäten efter en medveten eller 
omedveten avvägning av de normativa komponenterna och sin egen attityd som i sin tur 
baseras på deras förstahandsföreställningar. Hur de sedan beter sig styrs av deras intention 
och den vet jag inget om genom denna undersökning. Se figur 3. 
  

 
 Figur 3. En beskrivning av teorin om förnuftsbaserat beteende samt vilken del som berörts i 
denna undersökning. (Fritt efter Ajzen & Fishbein 1980:84). Jämför Figur 1. 

Externa variabler Föreställningar 
att ha kollegor 
som har dyslexi 
leder till vissa 
utfall 

Utvärdering av 
utfallet 

Föreställningar 
om vad viktiga 
andra anser att 
jag ska/inte ska 
förhålla mig till 
objektet  

Motivation att 
rätta sig efter de 
viktiga andra  

Attityder till målet 
Attityder till 
människor 
 
Attityder till 
institutioner 
 

 
Demografiska 
variabler 
 
Ålder 
Yrke 
Utbildning 

Attityder till målet 
 

? 

Personliga 
egenskaper 
 
 

? 
 
   

Attityder till objektet, 
kollegor som har 
dyslexi 

Personlig avvägning 
av attitydkomponenter  
och normativa 
komponenter 

 
Subjektiv norm 

Intention  Beteende  

Möjliga förklaringar av observerade relationer mellan externa variabler och beteende 

Stabila teoretiska relationer som länkar föreställningar och beteende 

Det som berörs i denna undersökning  

Påverkan inför personlig avvägning 

 
Genom att göra om Ajzen & Fishbeins (1980) figur över teorin kan det tydligare framgå 
varför undersökningen inte svarar för respondenternas beteende. För att kunna förutsäga ett 
beteende krävs att både attityden och intentionen överensstämmer med beteendet (Ajzen & 
Fishbeins 1980).  Eftersom inte detta gjorts har mitt tillägg av den svarta ramen dragits innan 
intentionen. De två pilar som lagts till syftar till att visa att den attityd vi har även om den inte 
går så långt som till ett beteende påverkas av dels mina föreställningar dels av omgivningens 
normer.  
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Slutsatser 
Respondenterna har, utifrån befintlig skala, angett endast hälften av möjlig erfarenhet och 
kunskap angående dyslexi. Trots lågt värde på erfarenhet och kunskap har respondenterna 
överraskande positiv attityd till kollegor som har dyslexi. Dessa komponenter anses viktiga i 
litteraturen men överensstämmer inte med denna undersöknings resultat. Det finns i resultaten 
inga samband mellan positiv attityd och högt värde på kunskap och erfarenhet. 
 
Den positiva attityden ökar ju närmare i en arbetsrelation respondenterna och kollegan som 
har dyslexi kommer varandra. Respondenterna är mest positiva till påståendena att arbeta med 
en kollega som har dyslexi och minst positiva till påståenden om yrket som lärare, med 
innebörden lärarroll, förutsättningar att undervisa samt i vilka skolår de som har dyslexi är 
lämpliga att undervisa. 
 
En tredjedel av respondenterna har haft kontakt med kollegor som har dyslexi, vilket kan 
anses som mycket. Litteraturen säger att interaktionen på arbetsplatser är liten mellan 
personer som har funktionsnedsättning och de som inte har funktionsnedsättning då de sällan 
befinner sig i samma arbetssituation och möts på jämlik basis. 
 
Resultaten om den positiva attityden till kollegor som har dyslexi säger inget om det egentliga 
bemötandet och handlandet i en autentisk situation. Det krävs fler och andra typer av 
undersökningar för att belysa detta. 
 

Förslag till fortsatta studier 
Det behövs fler undersökningar med mer utvecklade enkäter för att kunna säga något mer om 
lärares attityder till kollegor som har dyslexi. Det vore också intressant att mäta beteende 
eftersom det är beteendet lärarna med dyslexi verkligen möter. Ett sätt att göra detta är att 
intervjua lärare som har dyslexi om deras upplevelser av bemötande. 
 
Utifrån det som framkom av dessa resultat, att flertalet respondenter är tveksamma till att 
lärare som har dyslexi har samma förutsättningar att få arbete som andra lärare, vore det 
intressant att undersöka skolledares attityd till lärare som har dyslexi, då kanske främst 
attityden till att anställa.  
 
Ytterligare vinklingar på detta skulle vara att undersöka föräldrars och elevers attityder och 
erfarenheter av att ha en lärare som har dyslexi. 
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Bilaga 1 

 
 
Enkäten innehåller 31 frågor och påståenden som uppskattas ta 10-15 minuter att besvara. 
Syftet är att få en bild av lärares inställning till dyslexi. För att besvara enkäten krävs ingen 
erfarenhet av eller kunskap om dyslexi.  
 
Enkäten består av två delar. Första delen i enkäten ger bakgrundsinformation om Dig och 
andra delen är uppbyggd av påståenden som Du tar ställning till. Enkäten avslutas med 
utrymme för kommentarer. 
 
Del 1 
Kryssa i  för att besvara frågan eller skriv på raden som angivits 
  

Ange din ålder:     _________  
 

01 

  
 

 Ja Nej Annan 
lärarexamen 

 

02 Jag har 
lärarexamen inom 
grundskolan

   

     
03 Jag arbetar inom  

skolår:   __________________
 
 

  
 
 

  Ja Nej  
04 Jag har behörighet 

för de skolår jag 
arbetar inom

   

     
 
  Inte 

alls 
arbetat 

Mindre 
än 1 år 

1- 5 år Mer än 
5- 

under 
10 år 

10-20 
år 

Mer än 
20- 

under 
30 år 

Mer än 
30 år 

05 Jag har arbetat 
antal läsår som 
lärare… 
 

       

 före examen        
 

 efter examen        
 

         
 

 



 

 
  Ja, konstaterad 

dyslexi 
Sannolikt Nej, jag har inte 

dyslexi 
06 Jag har dyslexi    
     
 
  Ja, helt klart Tveksam Nej, inte alls 
07 Jag har läs- och 

skrivsvårigheter
   

     
 
 
  Många Några Få Inga alls 
08 Mina samlade 

kontakter med elever 
som har dyslexi är

    

      
09 Mina samlade 

kontakter med 
kollegor som har 
dyslexi är

    

      
10 Mina samlade 

kontakter utanför 
arbetet med personer 
som har dyslexi är

    

      
 
 
  Stora Ganska stora Ganska små Inga alls 
11 Min kunskap om 

barn som har 
dyslexi är

    

      
12 Min kunskap om 

vuxna som har 
dyslexi är

    

      
 
 
Kommentarer till kunskap och kontakter:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 

Del 2 
Ta ställning till påståendena genom att sätta ett kryss i den  som passar dig bäst 
 
  Instämmer 

helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

13 Jag vill veta mer om 
dyslexi

     

       
14 
 

Dyslexi har med 
intelligens att göra 

     

       
Lärare som har 
dyslexi har samma 
förutsättningar att få 
arbete som andra 
lärare

  15 
 

   

       
16 
 

Lärare som har 
dyslexi har sämre 
förutsättningar att 
undervisa än andra 
lärare

     

       
 
  Instämmer 

helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar 
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

17 
 

Lärare som har 
dyslexi är lämpade 
att arbeta i år 1-3

     

       
18 
 

Lärare som har 
dyslexi är lämpade 
att arbeta i år 4-6

     

       
19 
 

Lärare som har 
dyslexi är lämpade 
att arbeta i år 7-9

     

       
20 
 

Lärare som har 
dyslexi är lika bra 
lärare som andra 
lärare

     

       
 
 

 
 
 

 



 

  Instämmer 
helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar 
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

21 
 

Personer som har 
dyslexi bör inte 
utbilda sig till lärare

     

       
22 
 

Rollen som lärare 
försvåras för 
personer som har 
dyslexi

     

 
  Instämmer 

helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar  
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

23 
 

Jag vill inte 
samarbeta i 
utvecklingsarbete 
med en kollega som 
har dyslexi

     

       
24 
 

Jag vill inte arbeta 
med en kollega som 
har dyslexi

     

       
25 
 

Jag arbetar gärna i 
samma arbetslag 
som en kollega med 
dyslexi

     

       
26 
 

Jag delar gärna 
undervisningsansva
r med en kollega 
som har dyslexi

     
 
 
 

       
 
  Instämmer 

helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar 
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

27 
 

Jag vill inte ha 
administrativt 
samarbete med en 
kollega som har 
dyslexi

     

       
28 
 

Jag delar gärna 
ansvaret i 
klassrummet med en 
kollega som har 
dyslexi

     
 
 
 
 

 



 

 
  Instämmer 

helt och 
hållet 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar  
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

29 
 

Det blir mer arbete 
för mig att ha en 
kollega som har 
dyslexi

     

       
30 
 

En kollega som har 
dyslexi kan 
komplettera mig i 
läraryrket

     

       
31 
 

Jag anser att en 
lärare som har 
dyslexi klarar sitt 
arbete

     

       
 
 
 
Kommentarer:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 

2007-XX-XX 

 
 
 
 
 
 

 

Till Rektor i X kommun 
 
Det finns verksamma lärare och lärarstuderande som har dyslexi. Jag kommer som 
examensarbete på C-nivå inom lärarprogrammet att göra en undersökning i syfte att belysa 
lärares inställning till kollegor som har dyslexi. För att delta i undersökningen krävs ingen 
erfarenhet av dyslexi. Efter överenskommelse via telefon kommer en enkät slumpmässigt att 
delas ut till Dina lärare.  
 
Syftet med undersökningen är att få en bild av lärares tankar och erfarenheter. 
Undersökningen riktar sig till lärare som har anställning inom grundskolan. För att få svar på 
problemformuleringen riktas genom slumpmässigt urval en enkät till Dina och fyra andra 
rektorers lärare.  
 
Datainsamlingen sker i form av en enkät. Det tar cirka 10-15 minuter att besvara enkäten. 
Lärarnas svar kommer att behandlas konfidentiellt! Enkäten är kodad för att jag ska veta vilka 
som svarat och vilka som inte svarat. Detta sker endast för att kunna ge påminnelse. 
Kodningen tas bort när enkäten lämnas in och det går då inte att se vilka svar som hör ihop 
med respektive person eller rektorsområde. 
 
Den enskilde lärarens deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, vilket innebär att 
även när Du godkänt att underökningen får genomföras och enkäten delas ut, är det upp till 
den enskilde läraren att besluta om medverkan. 
 
Om frågor uppstår eller om Du vill veta mer ring eller e-posta gärna.  
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Lärarstuderande Handledare 
Johanna Godin Maud Söderlund 
e-post: X e-post: X  
tel. nr: XXX  Fil. Dr. pedagogik
 Dr. hälsovetenskap
 Högskolan i Gävle 
 

 

mailto:Hsk02jgn@student.hig.se
mailto:msd@hig.se


 

Bilaga 3 
 

 
2007-XX-XX 

 
Till Lärare inom grundskolan 
 
Det finns verksamma lärare och lärarstuderande som har dyslexi. Jag kommer som 
examensarbete på C-nivå inom lärarprogrammet att göra en undersökning i syfte att belysa 
lärares inställning till kollegor som har dyslexi. Hoppas att Du som lärare inom grundskolan 
vill delta i undersökningen och därmed besvara bifogad enkät. För att delta i undersökningen 
krävs ingen erfarenhet av dyslexi. 
 
Syftet med undersökningen är att få en bild av lärares tankar och erfarenheter. 
Undersökningen riktar sig till lärare som har anställning inom grundskolan. För att få svar på 
problemformuleringen delas nu en enkät ut till lärare inom grundskolan som ingår i ett 
slumpmässigt urval.  
 
Bland de lärare som kommit med i urvalet erbjuds Du att delta. En enkät är bifogad detta 
brev. Det tar cirka 10-15 minuter att besvara enkäten. Ditt svar kommer att behandlas 
konfidentiellt! Enkäten är kodad för att jag ska veta vilka som svarat och vilka som inte 
svarat. Detta sker endast för att kunna ge påminnelser. Kodningen tas bort när enkäten lämnas 
in och det går då inte att se vilka svar som hör ihop med respektive person eller 
rektorsområde.  
 
Din medverkan i undersökningen är frivillig, vilket innebär att du inte behöver svara på 
bifogad enkät.  
 
Besvara Din enkät senast                   När enkäten är besvarad lägger Du den i kuvertet, 
klistrar igen och lämnar kuvert på anvisad plats hos skolassistenten på din skola. Jag hämtar 
de igenklistrade kuverten.  
 
Om frågor uppstår eller om Du vill veta mer ring eller e-posta gärna.  
 
Tack på förhand! 
 
 
Lärarstuderande Handledare 
Johanna Godin Maud Söderlund 
e-post: X e-post: X  
Tel. nr: XXX  Fil. Dr. pedagogik
 Dr. hälsovetenskap 
 Högskolan i Gävle 
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Bilaga 4 
 

 
 

2007-XX-XX
 

ill Lärare inom grundskolan 

et finns verksamma lärare och lärarstuderande som har dyslexi. Jag kommer som 
 belysa 

 

yftet med undersökningen är att få en bild av lärares tankar och erfarenheter. 
 att få svar på 

land de lärare som kommit med i urvalet erbjuds Du att delta. En enkät är bifogad detta 

in medverkan i undersökningen är frivillig, vilket innebär att du inte behöver svara på 

esvara Din enkät senast                   När enkäten är besvarad lägger Du den i kuvertet, 

m frågor uppstår eller om Du vill veta mer ring eller e-posta gärna.  

ack på förhand! 

ärarstuderande Handledare 

 

 

T
 
D
examensarbete på C-nivå inom lärarprogrammet att göra en undersökning i syfte att
lärares inställning till kollegor som har dyslexi. Hoppas att Du som lärare inom grundskolan
vill delta i undersökningen och därmed besvara bifogad enkät. För att delta i undersökningen 
krävs ingen erfarenhet av dyslexi. 
 
S
Undersökningen riktar sig till lärare som har anställning inom grundskolan. För
problemformuleringen delas nu en enkät ut till lärare inom grundskolan som ingår i ett 
slumpmässigt urval.  
 
B
brev. Det tar cirka 10-15 minuter att besvara enkäten. Ditt svar kommer att behandlas 
konfidentiellt! När enkäten lämnas in går det inte att se vilka svar som hör ihop med 
respektive person eller rektorsområde.  
 
D
bifogad enkät.  
 
B
klistrar igen och lämnar kuvert på anvisad plats. Jag hämtar de igenklistrade kuverten.  
 
O
 
 
T
 
 
L
Johanna Godin Maud Söderlund 
e-post: X e-post: X  
Tel. nr: XXX  Fil. Dr. pedagogik
 Dr. hälsovetenskap
 Högskolan i Gävle

 

  

 



 

Bilaga 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påminnelse om enkät  
 
Du har blivit tilldelad en enkät om lärares inställning till kollegor som har dyslexi. Du har 
ännu inte besvarat enkäten och jag vädjar nu till Dig att medverka i undersökningen. 
 
Det fattas ännu inkomna svar för att undersökningen ska kunna genomföras, vilket gör din 
medverkan viktig. En ny enkät är bifogad detta brev. 
 
Det krävs ingen erfarenhet av dyslexi för att besvara enkäten och den tar cirka 10-15 minuter 
att besvara. Ditt svar behandlas konfidentiellt och Din medverkan är frivillig. 
 
Besvara enkäten senast 15/11. När enkäten är besvarad lägger Du den i kuvertet, klistrar igen 
och lämnar kuvert på anvisad plats hos skolassistenten på din skola. Jag hämtar de 
igenklistrade kuverten.  
 
 
Om frågor uppstår eller om Du vill veta mer ring eller e-posta gärna.  
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
Lärarstuderande Handledare 
Johanna Godin Maud Söderlund 
e-post: X e-post: X 
Tel. nr: XXX Fil. Dr. pedagogik  
Högskolan i Gävle Dr. hälsovetenskap 
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Bilaga 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påminnelse om enkät  
 
Du har blivit tilldelad en enkät om lärares inställning till kollegor som har dyslexi. Du har 
ännu inte besvarat enkäten och jag vädjar nu till Dig att medverka i undersökningen. 
 
Det fattas ännu inkomna svar för att undersökningen ska kunna genomföras, vilket gör din 
medverkan viktig. Nya enkäter finns att hämta hos X. 
 
Det krävs ingen erfarenhet av dyslexi för att besvara enkäten och den tar cirka 10-15 minuter 
att besvara. Ditt svar behandlas konfidentiellt och Din medverkan är frivillig. 
 
Besvara enkäten senast 15/11. När enkäten är besvarad lägger Du den i kuvertet, klistrar igen 
och lämnar kuvert på anvisad plats. Jag hämtar de igenklistrade kuverten.  
 
 
 
 
Om frågor uppstår eller om Du vill veta mer ring eller e-posta gärna.  
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
 
Lärarstuderande Handledare 
Johanna Godin Maud Söderlund 
e-post: X e-post: X  
Tel. nr: XXX  Fil. Dr. pedagogik  
Högskolan i Gävle Dr. hälsovetenskap 
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