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Denna studies syfte är att studera vad, idag unga vuxna personer med dyslexi, har 

upplevt under sin tid i skolan. Resultatet kan sedan användas som verktyg i mötet med 

elever i skolan i dag. Intervjuerna genomfördes enskilt, spelades in och 

transkriberades. Ur materialet utkristalliserades vissa nyckelord som bildade ett 

mönster som sedan användes för kategorisering av texten. Frågeställningarna 

baserades på just hur elever kan uppleva sin skoltid. Resultatet pekar mot att elever 

som har dyslexi ofta känner att de inte hänger med sina kamrater och att deras 

självförtroende sjunker genom tiden i skolan. Man kan också se faran med att eleverna 

plockas ur sin klass för att få specialundervisning av en speciallärare. De tas ur sitt 

sammanhang och missar många möjligheter till att lära sig tillsammans med andra 

elever. Resultatet visar också att eleverna inte har så stor medvetenhet om hur 

undervisningen gick till. Deras upplevelser handlade mest om att det var en bra lärare 

eller en dålig lärare. Pedagogens betydelse visar sig i den här studien vara väldigt 

viktig, i dessa elevers sammanhang.  
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1. Introduktion  

 

Höien & Lundberg (1992) återger en förälders berättelse om sin son Tor, som hade 

dyslexi. Den slutar så här: 

”Faktiskt känner jag det så att skolan är med om att skapa förlorare, och så avvisar vi dem 

efteråt. Hårda ord, men jag är rädd att det ligger mycket i dem”. (Höien & Lundberg, 1992, 

s.15) 

Den här berättelsen är relativt gammal men tyvärr är den nog fortfarande gällande för 

en del av de elever som har diagnosen dyslexi. Ibland misslyckas sannolikt skolan med 

att få elever som Tor att känna sig stolta över sitt skolarbete och att ge dem ett bra 

självförtroende för framtiden.  

I skolans verksamhet finns det elever som har specialundervisning flera gånger i 

veckan, flera månader, kanske hela terminen och ibland nästa termin också. Då blir 

frågan om det är gynnsamt för eleven att den sitter ensam med en speciallärare, aktuell. 

Det blir mindre samarbete med kamraterna och eleven kan känna sig ensam och i 

underläge gentemot läraren.   

 

Varje år möter vi i skolan ett antal elever som har eller kommer att få diagnosen 

dyslexi. Varje gång jag ställs inför det så tänker jag: Hur kan jag göra för att undervisa 

den här eleven på ett bra sätt?  Eleven ska känna sig delaktig, känna samhörighet och 

att han/hon ska känna att man absolut kan klara skolan, trots diagnosen dyslexi. 

Meningen med arbetet som lärare/speciallärare är att man ska bygga den här elevens 

självförtroende med resultatet att han/hon kan vara klar med sitt arbete i skolan och 

kunna säga: - Det här klarade jag galant! Som speciallärare är det min uppgift att skapa 

en miljö där eleven ska känna gemenskap och samhörighet i sina upplevelser av texter. 

Min förhoppning är också att han/hon som ung vuxen ska minnas sin skolgång med 

ett leende på läpparna, och inte känna sig som förlorare. Jag önskar att min 
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undervisning ska göra skillnad i deras skolgång. 

Jag fick inspiration till det här arbetet när jag träffade en person jag känner till väl, 

som nu studerar. Hon berättade att hon nyss hade fått diagnosen dyslexi, genom en 

utredning på utredningsenheten där hon utbildar sig. Hon kände sig glad och lättad 

över beskedet. Det var det första som fångade mig, hon var verkligen lättad över att ha 

fått en förklaring på varför hon aldrig kände sig tillräcklig under sin skoltid. Hon 

berättade lite om hur det hade varit under hennes tid i skolan, och det blev ett mycket 

intressant samtal. Här kunde jag diskutera med en ung vuxen om hennes läs- och 

skrivsvårigheter, vilket är en problematik som jag möter hos mina elever varje dag. 

Det kändes väldigt inspirerande att samtala med henne. Hon hade mycket att delge 

mig om hur hon hade upplevt sin skolgång. Hon hade alltid känt det som att hon kanske 

var ”dum i huvudet”, då hon alltid var sist färdig med uppgifter, alltid fick jobba så 

hårt för att hänga med, och ibland förstod hon inte uppgifterna trots hårt arbete. Vi 

pratade också om vad hon nu som vuxen tänker hade varit bra för henne i skolan.  

Det här gjorde att jag började fundera över hur vi arbetar i skolan. Lyssnar vi på vad 

eleverna vill? Är det möjligt att bemöta deras önskemål? Kan de veta sitt eget bästa? 

Det var väldigt värdefullt att tala med den här unga vuxna personen, som verkligen 

kunde sätta ord på sitt arbete i skolan. Därför uppstod intresset att intervjua flera 

personer med diagnosen dyslexi, för att se om man kan hitta något mönster i deras 

reflektioner om hur de upplevde sin skolgång när de såg den i backspegeln. 
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2. Bakgrund 

Det har genom åren funnits olika definitioner på ordet dyslexi. Länge, från 1968 fram 

till långt in på 1990-talet, rådde en definition där det byggde på en typ av 

diskrepansteori, vilket betydde att den som utredde eventuell dyslexi tittade på om det 

fanns en skillnad mellan intelligens och läsförmåga, och sedan utifrån det bestämdes 

det om personen i fråga hade dyslexi eller inte. Den teorin tar inte upp orsaker som 

brister i skolgång och hemmiljö, vilket är en brist i teorin. 

(http://www.dyslexiföreningen.se/?page_id=161).  

Fouganthine (2012) beskriver andra problem med diskrepansteorin. Dyslexi definieras 

enligt denna som en diskrepans mellan läsutvecklingsålder och intelligensålder. Den 

som till exempel ligger mer än en och en halv standardavvikelse under sin förväntade 

läsålder, men i nivå med eller över sin intelligensålder, betecknas som dyslektiker. 

Fouganthine (2012) ifrågasätter hur man har kommit fram till att kriteriet ska vara just 

en och en halv standardavvikelse. Gränsen mellan dem som vi betraktar som 

dyslektiker och dem som vi inte anser vara dyslektiker blir godtycklig. Andra problem 

med diskrepansdefinitionen är att den inte pekar på någon teoretisk förklaring till 

svårigheterna. En del elever får kämpa med sina svårigheter i många år innan 

diskrepansteorin kan användas i diagnostiseringen. Fouganthine (2012) påpekar att 

ingen forskning visar tydliga samband mellan ordavkodningsutvecklingen och 

intelligens. 

En annan definition formulerades 2002. Det var ”The International Dyslexia 

Association” som tog upp svårigheter att avkoda enskilda ord och/eller flytande 

ordigenkänning beroende på fonologiska brister som ett viktigt kriterium. Definitionen 

i översättning: 

 ”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig 

http://www.dyslexiföreningen.se/?page_id=161
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stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i 

språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva 

förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 

tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap” 

(http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=161). 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2014) menar att i dag 

arbetar vi i Sverige utifrån Høien och Lundbergs (1992) definition där man trycker på 

brister i avkodningen av språket som det viktigaste kriteriet. Höien och Lundberg 

menar att det inte behöver vara någon diskrepans mellan avkodning och begåvning för 

att diagnostisera dyslexi. Det betyder att dyslexi kan förekomma på alla 

begåvningsnivåer. Höien och Lundberg (1992) beskriver: 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja 

skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som 

svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt 

fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, och man kan 

anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta 

är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen 

med stavning envist med.”(Høien och Lundberg 1992, s.36) 

Höien och Lundberg, (1992) betonar hur svårt det är att exakt definiera begreppet 

dyslexi, man kan få väldigt många undergrupper när man ser på alla olika typer av 

dyslexi. Höien och Lundberg (1992) beskriver tre undergrupper till 

dyslexidefinitionen, det kan vara auditiv (fonologisk), vilken handlar om att kunna 

ljuda ihop bokstäver och att höra ljuden, ortografisk (visuell) här handlar det om att se 

hur bokstäverna ser ut och att kunna producera dem, till sist den audiovisuella 

dyslexin, som då är en sammansättning av de två tidigare beskrivningarna.   

http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=161
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De amerikanska forskarna Khami & Catts (2014) beskriver en artikel (Morgan, 1896), 

som handlade om språk och inlärningssvårigheter. Det här var det första omfattande 

försöket att sammanföra forskning om språkutveckling med forskning om inlärning 

och lässvårigheter. 

 

“This represented the first comprehensive attempt to integrate research on language 

developement and disorders with research on learning and reading disabilities. This text 

provided an important link for professionals involved in serving children and adolescents 

with language-based learning disorders” (Khami & Catts 2014, s.51) 

 

Vidare skriver Khami & Catts (2014) om begreppet dyslexi, att även i USA råder stor 

förvirring runt det, många tror att det betyder att läsaren kastar om bokstäver när de 

läser. Detta är en stor missuppfattning då läsarna kan ha svårare och djupare 

svårigheter än så. Effekten blir att diagnosen dyslexi inte får något egentligt värde. 

Khami & Catts (2014) anser att beteckningen RD (reading disabilities) är den mest 

gångbara, vilken innefattar alla typer av läs- och skrivsvårigheter. Dock används 

begreppen ”dyslexia” och ”specific comprehension deficit”, när det gäller mer 

specifika typer av läs- och skrivsvårigheter. 

I Sverige har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014) tagit fasta på 

Höien & Lundbergs definition, dock har de ändrat ordet ”störning” till ordet ”svikt”. 

De skriver också att den primära svårigheten om man har dyslexi, ligger i den 

fonologiska funktionen. Detta leder ofta till dålig ordavkodning, vilket ofta visar sig 

redan i de tidiga skolåren. Man har också sett att det föreligger 50-55 % risk för 

ärftlighet hos dyslexi. 

SBU (2014) konstaterar också att det råder stor oenighet i olika länder om hur man ska 

tillämpa begreppet dyslexi. Forskare inom området har inte kommit överens om hur 

man ska dra skiljelinjer mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det finns också 
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stora variationer i hur man kartlägger och diagnostiserar dyslexi, både nationellt och 

internationellt. Inte heller i Sverige finns det någon metod där man kan se en exakt 

gräns för skillnaden mellan dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Olika metoder 

har mätt elevers fonologiska förmåga men inte kunnat skilja ut var gränsen för dyslexi, 

eller ej dyslexi, ska gå. Det har visat sig att det också är väldigt individuellt hur elever 

hanterar sina eventuella svårigheter. De interventionsstudier som gjorts har sällan 

utgått från elevens fonologiska förmåga. I sin sammanställning tog SBU (2014) istället 

fasta på de tester som mätte läsförmåga. Mätte de dessutom stavningsförmåga och 

läsförståelse så ansåg SBU att det gjorde testet mer tillförlitligt. 

Fouganthine (2012) menar att dyslexi är en svaghet av konstitutionell karaktär, alltså 

en biologiskt betingad störning i vissa språkliga funktioner. Detta gör att 

automatisering hindras av ordavkodningen och detta gör att eleven får läs- och 

skrivsvårigheter. Hon kallar detta för en funktionsnedsättning som dock inte behöver 

bli ett hinder om personen ifråga får vara med i olika förebyggande språkövningar 

tidigt, under förskoleperioden. Därefter bör man leda in eleven på skriftspråket på ett 

lugnt och sansat sätt.  

Torkel Klingberg, (2011) professor i kognitiv neurovetenskap, skriver om hur 

vetenskapen nu har identifierat de områden i hjärnan som är aktiva vid läsning och han 

menar att arbetsminnet är en viktig funktion vid läsning. Han menar också att man kan 

träna arbetsminnet på olika sätt. 

I skolan möter vi ibland elever som faktiskt har diagnosen dyslexi. Då ställs 

pedagogens kompetens på sin spets. På vilket sätt ska eleven med dyslexi få samma 

känsla för sig själv och för sin utbildning, som de andra eleverna utan dyslexi har?  

Vilken metod eller vilket sätt ska pedagogen använda i undervisningen av elever med 

dyslexi? Utbudet av modeller och metoder är stort. 
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2.2 Elevers självförtroende 

 

I den senaste läroplanen, Lgr11 (2011) kan man läsa ”Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (LGR11, s.7) Det betyder att pedagoger behöver 

möta elever med dyslexi på det sätt som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen, det är varje pedagogs uppdrag inför alla elever.  

Det visar sig att elever med dyslexi ofta får stora svårigheter under sin tid i skolan, 

ibland följer det med ut i livet i samhället och visar sig som dåligt självförtroende. Vad 

är det skolan har missat när det blir så? Hur kan pedagoger undervisa elever med 

dyslexi utan att ge dem dåligt självförtroende? 

I Lgr 11 (2011) finns det inga konkreta tankar om hur skolan ska möta elever med 

diagnosen dyslexi. Däremot står det mycket om vad varje elev har rätt att få.  Man 

nämner enskild undervisning som en rätt att få om man behöver det. ”Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.  (Lgr11, 2011).  En elev som 

har dyslexi, d.v.s. väldigt svårt med läs- och skrivinlärning, vilket är en stor 

betydelsebärande del i skolarbetet, har rätt att bli mött utifrån sin förutsättning och sitt 

behov. Det här gör att undervisningen blir väldigt komplex och pedagogen behöver 

arbeta på ett flexibelt sätt.  

Skolverket (2016) betonar vikten av att sätta in eventuella insatser tidigt, för att eleven 

ska få känna att den lyckas. Enligt Skolverket ska man också sätta elevens självbild i 

första rummet. De tidiga insatserna är en balansgång, eleven ska få utvecklas i sin takt. 

Samtidigt kan läraren se att en del elever utvecklas så långsamt att de hamnar efter 

sina kamrater och då får hen fundera över vilket beslut som gynnar eleven bäst. Här är 

tankarna på elevens självbild väldigt viktig, Väljer läraren fel här, kan det beslutet 

skapa början till ett dåligt självförtroende.  
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Taube (2013) belyser sambandet mellan läsinlärning och självförtroende.  

Undersökningar har visat att sambandet mellan negativ självbild och låg prestation är 

starkare än mellan positiv självbild och hög prestation. Författaren menar att ett påvisat 

samband inte säger något om orsaksriktningen och att det finns bevis för prestationers 

inverkan på självbilden och tvärtom.  Taube (2013) menar att allt talar för en ömsesidig 

och kontinuerlig påverkan mellan de två faktorerna. Dock pekar hennes 

undersökningar mot att påverkan från prestationer till självbild är starkare än tvärtom.  

 

Lindeblads (2016) studie om självbild och välbefinnande hos barn och ungdomar 

med stora läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, visade att deltagarna inte skildrade 

någon negativ självbild och några få hade symtom på depression jämfört med 

normgruppen. De resultaten är motsägelsefulla jämfört med tidigare forskning. 

Vidare gjordes en enkät där resultatet visade att deltagarna hade låg självkännedom 

om sina läs- och skrivsvårigheter. Vilket kan förklara de första resultaten. Om eleven 

inte är medveten om sina läs-och skrivsvårigheter kan de heller inte beskriva dem. 

 

Det är väldigt olika från elev till elev, hur de hanterar, att få ”extra hjälp”. Det är 

svårt för pedagogen att veta innan man börjar arbetet. Skolverket (2016) har en lista 

med tips till lärare som ska undervisa elever med dyslexi. I den finns sexton punkter 

med allt från en till en undervisning till kompensatoriska hjälpmedel. Exempel på det 

är att sätta in tidiga insatser för att förebygga att eleven bygger upp en negativ 

självbild. En annan punkt är att pedagogen ska ge extra tid och omsorg till eleven.  

 

Carlsson (2011) har studerat vuxenstuderandes läs- och skrivsvårigheter. Studien har 

visat att dyslexi inte behöver innebära att eleven misslyckas med sina studier. Men den 

visar att om man ska nå bra resultat så krävs det att elevens självförtroende är oerhört 

starkt. Eleven måste orka satsa och kämpa med sina svårigheter. Författaren har 
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poängterat hur viktigt det är att utgå från elevernas förutsättningar och erfarenheter. 

”Människan finns i samhället men samhället finns också i människan” (Carlsson 2011, 

s.255). Vidare skriver Carlsson  

”Den lärare som muntligt genom att berätta med egna ord  

förklarar ett kunskapsområde som måste läras in blir en värdefull förmedlare 

och besparar den studerande från att vara helt beroende av ett mödosamt 

läsande. Ofta levandegör en sådan lärare det som skall läras in på ett annat 

sätt än vad en lärobokstext kan göra. I och med att läraren utgår från sin 

livsvärld omvandlar han/hon texten och gör den till något som kan upplevas 

direkt, vilket för dem som har dyslexi blir naturligare att ta till sig”(Carlsson, 2011, s.255). 

 

Att arbeta på det sättet att man undervisar och förklarar på ett levandegörande sätt 

kräver en engagerad pedagog som dessutom är villig att bjuda på sig själv. Det räcker 

alltså inte med att pedagogen har kompetens och erfarenhet, man bör också ha en 

särskild personlighet. Man ska också veta och förstå hur viktig man är för eleven. 

Läraren är en viktig komponent för att en elev ska lyckas i skolan. 

Myrberg (2007) diskuterar Matteuseffekten i läsundervisningen. De som har lätt att 

läsa, läser mer och mer och de som har det svårt att läsa läser mindre och mindre, vilket 

gör att gapet mellan grupperna ökar med relativt stor hastighet. Ordavkodningen blir 

en flaskhals som för eleverna med svårigheter att ta sig igenom. Flaskhalsen innebär 

också att elevens totala utveckling blir påverkad på ett negativt sätt. En möjlighet är 

att fånga elevens svårighet snabbt så att han/hon får känna sig delaktig i läsandet redan 

från början, allt för att bevara elevens självbild så stark som möjligt. Känslan av att 

vara del i ett sammanhang är viktig för alla människor. 

2.3 Olika metoder och modeller som hjälp vid undervisning av elever 

med diagnosen dyslexi 

Utifrån komplexiteten i undervisningsuppdraget är det en fördel att man som lärare 

har kunskap om vad det innebär att undervisa elever som har dyslexi. En annan fördel 
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att ha med sig i bagaget är insikt i vilka metoder och hjälpmedel som finns att tillgå. 

Vid valet av metod i mötet med eleven bör man tänka på att Skolverket (2016) trycker 

på att skolan arbetar för att eleven ska få möjlighet att känna läslust. Det ger en 

fördelaktig start för alla som är nybörjare inom läskonsten. Läslusten ger eleven 

motivation till att fortsätta att lära sig läsa. 

För att kunna förstå och vägleda eleven poängterar Skolverket (2016) att läraren kan 

påverka på ett betydelsefullt sätt genom att uppmärksamma och förstå de strategier 

som eleven redan har för att ta sig igenom läsning. Först då kan läraren vägleda eleven 

vidare i läsningens äventyr. Här är det betydelsefullt att pedagogen är flexibel, då alla 

elever lär sig med hjälp av olika strategier.  

Det finns ett antal olika metoder och modeller, som är utarbetade för undervisning, 

som säljs på marknaden.  Utbudet är väldigt stort och kvaliteten och priserna varierar 

mycket. Det här bildar osäkerhet och svårigheter för pedagogerna. Vilka metoder 

finns? Vilken metod är bäst? Kan jag använda flera metoder? Ja, frågorna blir många. 

Bornholmsmodellen (Ingvar Lundberg,2007) är resultatet av en nordisk studie där 

Ingvar Lundberg var vetenskaplig ledare. Den modellen prövar ett träningsprogram 

vilket övar upp den fonologiska medvetenheten hos barn i förskoleåldern. Ingvar 

Lundberg var ledaren för detta. I Bornholmsprojektet kom han och hans kollegor fram 

till att den språkliga medvetenheten hos förskolebarnen var en betydelsefull byggsten 

för framtida läs- och skrivinlärningen. Lundberg (2007) utvecklade en typ av 

språklekar som skulle stimulera barnens språkutveckling. 

 I en översikt till Läs- och skrivkommittén (1997) skriver Lundberg: 

”Vi kunde konstatera att barnens språkliga medvetenhet 

utvecklades starkt under förskoleåret. Särskilt markant var 

ökningen av förmågan att handskas med fonem. Barnen i 

kontrollgruppen visade här nästan ingen ökning alls. 
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Barnens läs- och skrivutveckling i skolan undersöktes sedan 

vid upprepade tillfällen. Rent allmänt sett visade sig förskolestimulansen 

vara värdefull för de flesta barn. Läs- och skrivinlärningen 

gick signifikant bättre i försöksgruppen än i 

kontrollgruppen. Uppenbarligen hade språkövningarna i förskolan 

lett till att barnens möte med skriften blev mjukare och 

naturligare. Att knäcka den alfabetiska koden blev inget stort 

steg.” (Lundberg, SOU 1997:108)   

 

Ann-Sofie Anderstedt (2013) beskriver i sin avhandling om vilka metoder 

förskolelärare och barnskötare väljer att arbeta med när det gäller förskolebarns läs-

och skrivutveckling. Resultatet visade att Bornholmsmodellen och 

Montessoripedagogiken är de arbetssätt som många förskolelärare använder i sitt 

arbete. Ulla Bjursäter (2001) har undersökt om det går att påvisa en långtgående effekt 

av träning med Bornholmsmodellen. Hennes resultat visar inget entydigt svar på 

hypotesen, dock rekommenderar hon att låta barn i förskoleklassåldern ta del av 

strukturerad träning i fonologisk medvetenhet.  

Även Myrberg (2007) nämner Bornholmsmodellen som en förberedande metod för att 

utveckla fonologisk medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten anses av många 

forskare, t.ex. Höien & Lundberg (1997) som en viktig kritisk beståndsdel vad det 

gäller dyslexi. 
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Myrberg (2007) säger också att arbetet i skolan bör innehålla ett fokuserat arbete med 

språkljud, bokstavsinlärning och kontrollerad ordavkodning för att få ett effektivt 

arbetssätt. Det har också påvisats att en- till -en undervisning är ett alternativ ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Han påpekar också att läsning är en färdighet som kräver 

många timmars ihärdig träning, man kan inte komma undan det. Myrberg avslutar 

”Även om vi efter hand kommer att förstå hjärnans funktionssätt allt 

bättre lär vi inte komma förbi det faktum att läsning är en kulturellt betingad 

verksamhet som kräver planmässig undervisning och ihärdig träning 

för att utvecklas väl. Individer med dyslexi bär på neurobiologiskt grundade 

hinder för att denna utveckling skall förlöpa smidigt. Vårt långsiktiga hopp 

är att dessa hinder skall kunna undanröjas och att de talanger som många 

personer med dyslexi bär på skall få komma till sin rätt även i ett alltmer symbolladdat 

samhälle.” ( Myrberg 2007, s.97-98 )   

Alatalos (2011) har intervjuat pedagoger och skolledare och hennes informanter lyfter 

också fram Bornholmsmodellen som ett bra material att använda vid träning av 

fonologisk medvetenhet i de tidiga åren. De framhåller också att lärarens utbildning 

har stor betydelse, och att många av dem inte tycker att de har tillräcklig utbildning i 

läs- och skrivutveckling. Alatalos (2011) informanter nämner också Wittingmetoden 

som en metod som fortsättning i skolan. Den metoden fokuserar också på elevens 

fonologiska medvetenhet.  

Höien & Lundberg (2013) menar att det pedagogiska arbetet bör vara satsat på bredd. 

Skolan ska arbeta för att underlätta elevens läsning genom att b.la skapa lustfyllda 

lässituationer och att presentera lämpliga texter som passar den enskilda eleven, med 

avseende på intresse, svårighetsgrad och texter som är relevanta för eleven. 

Pedagogens uppgift blir att tänka på att det kräver stora resurser från den dyslektiska 

läsaren, därför ska undervisningen göras på ett sådant sätt som underlättar för eleven 
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att nå automatisering i läsningen. Författarna menar också att tidig och noggrann 

diagnostisering är av största vikt och att undervisningen byggs upp utifrån en grundlig 

dyslexiutredning. De lyfter fram den fonologiska träningen som den viktigaste delen i 

undervisning av elever med dyslexi. Enligt Höien & Lundberg (2013) ska den 

fonologiska träningen innehålla fonologisk medvetenhet, säker bokstavskunskap, 

automatiserad ortografisk-fonologisk omkodning och effektiv fonologisk syntes.  

Svensson (2009) har gjort en undersökning om ungdomars läs- och skrivsvårigheter. 

De aktuella ungdomarna fanns på behandlingshem. Han gjorde en intervention där 

ungdomarna fick tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel mellan testerna.  

Undersökningen visade att kompensatoriska hjälpmedel inte gör att elevernas läsning 

blir bättre, dock är det genomgående en positiv upplevelse för eleverna att läsa och 

skriva med hjälpmedel. De får äntligen en chans att känna att de kan ta del av texter 

på samma sätt som sina kamrater. Att få ha en känsla av sammanhang är viktigt för 

självkänslan. De här eleverna upplevde det som att de blev bättre trots att så inte var 

fallet. Svensson (2009) beskriver också hur insatserna ökade deras lust och motivation 

för att läsa, vilket författaren menar är en grundläggande förutsättning för att kunna 

lära sig läsa och skriva. De har skaffat sig ett ”kognitivt mod”. Talsyntes, 

rättstavningsprogram och Daisy-spelaren var de hjälpmedel som uppskattades mest. 

Sundström Sjödin (2013) har skrivit en avhandling om ett kulturprojekt med elever på 

särskilda ungdomshem. I den fastställer hon hur viktigt det är för ungdomarna att 

kunna läsa på ett adekvat sätt. Det har också stor betydelse för övriga skolresultat. 

”Sängkantsläsning” är en teori ur Sundström Sjödins avhandling, det innebär att någon 

läskunnig läser högt för och med eleverna. Med detta ska man skapa en läsande 

atmosfär som ska vara gynnsamt för de här eleverna. Det skapar goda relationer och 

har sociala effekter.  

Pedagoger i skolan kan inte sitta på sängkanten och stimulera elevernas läsning, dock 

kan vi finnas vid deras sida och stötta och hjälpa på de sätt som vi har till hands. Vi 
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har också ett klassrum där vi möjlighet att skapa god atmosfär och goda läsupplevelser. 

Detta förutsätter förstås att klassen inte är för stor, att det finns möjligheter till bra 

lokaler och att man arbetar tillsammans i ett arbetslag. Så är det inte alltid. 

Berglund (2002) intervjuade elever med läs- och skrivsvårigheter i år 4-6. I intervjuer 

med eleverna kom det fram att eleverna inte upplevde problem förrän det kom till att 

förstå instruktioner i en bok, de hade lättare att förstå om läraren förklarade. De 

eleverna uttryckte att läraren är en mycket viktig person. Eleverna ville helst ha en 

vuxen till i klassen, en pedagogiskt utbildad vuxen. Det var det som eleverna helst 

skulle vilja ha om de fick bestämma. Hellre lärartäta lektioner än att gå ifrån klassen 

för att få specialundervisning. Eleverna ville inte ha mer speciallärarresurser vilket 

lärare och rektor gärna ville ha. Ett problem har uppstått, eleven vill inte lämna 

klassrummet och lärare vill ha mer specialundervisning till eleverna. 

 Läs-och skrivsvårigheter/dyslexi är ett område med betydande spänningsfält 

inbyggda. Definitioner kan peka åt olika håll och begreppsförståelse har varierat över 

tid. Det råder delade meningar om vilka som är de mest fruktbara metoderna i arbetet 

med läs- och skrivutveckling. Mitt i detta skulle det därför kunna vara betydelsefullt 

att ställa frågor till dem det gäller, nämligen eleverna.  
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 3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att förstå unga vuxna dyslektikers syn på sin tidigare skolgång, utifrån unga 

vuxna personers perspektiv. Studien utgår från följande frågeställningar:  

Vad berättar unga personer med diagnosen dyslexi om sin skoltid?  

Vad anser eleven om den undervisning som den har erhållit? 

Vilka metoder anser de att de var mest hjälpta av? 

4. Tidigare forskning 

 

Flera studier har uppmärksammat elevers egna upplevelser av sin skolgång. Nedan 

följer en genomgång av några viktiga forskningsbidrag beträffande elevers syn på 

undervisning och sin egen identitet samt läs- och skrivinlärningens betydelse för 

självförtroendet. Tidigare forskning har sökts på universitetets bibliotek och på DIVA-

portalen.       

4.1 Elevers syn på undervisning 

Ahlmark (2010) har gjort en studie där hon har undersökt elevers upplevelser av 

skolans stöd i läsning och skrivning. Ahlmark beskriver i sin sammanfattning att 

resultatet visar att eleverna vill att lärarna ska lyssna på deras åsikter om hur deras stöd 

ska se ut. De vill också vara med och bestämma vilket stöd, och när var och hur det 

ska ges. Många elever med läs- och skrivsvårigheter upplever de praktiska ämnena 

som lätta medan de teoretiska ämnena innebär stora svårigheter, eleverna uttrycker 

också att det är viktigt att ha en lärobok, och att eleverna får skriva på datorn. Vad 

beträffar om hjälpen ska ges i klassrummet eller enskilt, tycker eleverna att det är olika, 

ibland är det bra att arbeta enskilt, de vill dock att den mesta undervisningen sker inom 

klasstillhörigheten. Vidare är det viktigt för eleverna att ha sociala relationer, både till 

kamrater i klassen och att träffa andra elever som har liknande svårigheter. De sociala 
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relationerna och lärarnas kompetens ligger ofta till grund för vilken inställning 

eleverna har till skolan. Enligt eleverna är lärarnas förhållningssätt en betydelsefull 

komponent för hur eleven mår. Ahlmark (2010) avslutar med att det är viktigt att vi 

lyssnar på elevernas röster och att vi använder oss av det som vägledning i vårt arbete 

i skolan.  

Wennås Brante (2014) har undersökt huruvida elever med eller utan dyslexi är hjälpta 

av att ha bilder till texten de ska läsa. Det visade sig att om eleverna ska ha nytta av 

bilder till läsningen så behöver de också få undervisning i att avläsa och dra nytta av 

vad en bild kan ge. Eleven behöver få användbara strategier för att kunna använda sig 

av en bild på ett bra sätt. 

Zetterqvist Nelson (2000) har gjort en avhandling ”På tal om dyslexi”. I den studien 

följde hon 20 barn från diagnostisering framåt genom skolan, hon har arbetat med både 

barnets, föräldrarnas och skolans perspektiv. Studien handlar om hur diagnosen, 

dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter, påverkar barnet, både psykologiskt 

och socialt. Ett avsnitt handlar om hur barnets problem är att vara ett problem. Det 

visade sig att barnen inte själva tyckte att de hade något problem med sitt läsande eller 

skrivande, däremot kände de att de var ett problem när de träffade vuxna som skulle 

hjälpa dem med deras svårigheter. 

4.2 Elevens syn på sig själv   

Eriksson & Siegers (2008) har gjort en studie där de undersöker hur individer med läs- 

och skrivsvårigheter eller dyslexi formar sin identitet. I den studien beskriver flera av 

informanterna skoltiden som jobbig. Tyvärr så visar resultaten att eleverna ofta 

upplever att lärarna har ignorerat deras svårigheter, och deras frågor om hjälp. Ofta 

skyllde lärarna på annat än läs-och skrivsvårigheter, som t.ex. 

koncentrationssvårigheter. Detta gjorde att eleverna kände sig illa behandlade, och att 

deras självförtroende blev negativt påverkade. När informanterna hade fått sin diagnos 

så använder man den till att beskriva sig själva, de tycker dock att det var skönt att få 
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bekräftat att felet inte är att de är ”dumma i huvudet”. Upplevelsen av att få en diagnos 

var en lättnad och att en stor börda togs ifrån deras axlar. 

 

Taube (2013) belyser sambandet mellan läsinlärning och självförtroende. Författaren 

skriver ” En första förutsättning för lyckad inlärning är frihet från stress i en förstående, 

accepterande och stödjande atmosfär” (Taube 2013, s.128). Hon skriver också att det 

är betydande hur lärare ser på sig själva i arbetet med att skapa en positiv 

inlärningsmiljö. Författaren menar också att goda relationer mellan hemmet och skolan 

gör att förutsättningarna för barnet blir bättre. En annan faktor som är viktig är föräldrars 

förhållningssätt till barnet och dess läsinlärning. Värderingar och förväntningar från 

föräldrar och pedagoger har ett starkt inflytande på hur eleven lägger sina förväntningar 

och prestationer på sig själv. 

Undersökningar har visat att sambandet mellan negativ självbild och låg prestation är 

starkare än mellan positiv självbild och hög prestation. 

Ett påvisat samband säger dock inget om orsaksriktningen. Det finns bevis för 

prestationers inverkan på självbilden och tvärtom. Allt talar för en ömsesidig och 

kontinuerlig påverkan mellan de två faktorerna. Undersökningar i Umeå pekar dock 

emot att inflytandet från prestationer till självbild är starkare än tvärtom. (Taube 2013, 

s 96-97)  

Ekegren Johansson (2016) skriver om hur informanter har beskrivit att i mötet med 

kamrater med samma svårigheter skapar man sin identitet, medvetenheten om sin situation 

ökar också. Dock kan författaren utläsa en oro hos informanterna vilken handlar om 

skolans krav på att de ska utveckla sina förmågor. Eleverna har också haft med sig en 

känsla av utanförskap och otillräcklighet. Men också en känsla av att vilja och kunna, med 

rätt stöd. Flera informanter pekar ut sin mamma och sin speciallärare som mycket viktiga 

personer för dem och för att få hjälp med att kommunicera med skolan.  

Thomson (2009) beskriver hur omgivningen ofta antar att eleven har problem i 

hemmiljön eller att eleven har ett annat modersmål. Man tar för givet att elevens 
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problem har med dennes bakgrund att göra. Han menar att icke vita elever sällan fick 

diagnosen dyslexi. Han menar också att elevens svårigheter med att uttrycka sig, ofta 

både muntligt och skriftligt kan leda till en typ av isolering, vilket kan göra eleven 

orolig och deprimerad. 

Fast (2010) skriver om hur barnets litteracitet kan ge barnet dess identitet. Antingen 

tillhör man gruppen läsare eller inte, och det är viktigt att kunna tillhöra gruppen läsare, 

det gör att man tillhör ett sammanhang. Även Fast skriver att familjens påverkan på 

barnets litteracitet är av stor vikt. 

Eriksson Gustavsson (2002) har gjort en studie om att hantera läskrav i arbetet. I 

resultatet framträder två olika riktningar av strategier, en undvikande och en 

bearbetande strategi. I den undvikande strategin försöker de lösa uppgifter utan att läsa 

eller skriva, i den bearbetande strategin försöker de bearbeta texten eller skrivandet för 

att sedan utföra uppgiften. Oavsett vilken strategi individen använder så beskrivs även 

två känslor i situationerna, nämligen stolthet och osäkerhet. Stoltheten visar sig i att 

det finns en stark vilja att klara av uppgifterna själv, utan hjälp och osäkerheten skapas 

då individen ej känner sig respekterad trots sina läs- och skrivsvårigheter. Den 

osäkerheten är också förknippad med rädsla. 
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5. Teoretisk anknytning     
 

I den här undersökningen har jag valt att koppla två teoretiska tankekomplex till de 

frågor som bearbetats i studien. Flera teorier talar för att elever lär sig tillsammans med 

andra och att det är en viktig komponent i kunskapsutvecklingen. Den första teorin 

som kan kopplas till ett sådant resonemang är Vygotskys (1978) teori om den 

proximala utvecklingszonen, vilken tydligt pekar på att elever behöver få utveckla sitt 

lärande tillsammans med andra.  Dynamiken med att lära sig tillsammans med andra 

förefaller att gå förlorad i undervisningssammanhang där eleven sitter ensam med en 

pedagog. Utan att närmare känna till intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter 

kan man på goda grunder och utifrån generella erfarenheter tro att Vygotskys 

tankekomplex skulle kunna bli intressant för resultatet i denna studie.   

En andra teori är Antonovskys (2005) teori om KASAM, känsla av sammanhang. 

Den lyfter fram vikten av att människan behöver ha en känsla av sammanhang för att 

utveckla sin hälsa och sitt välmående. I ljuset av att elever ofta arbetar med sitt 

lärande avskilda från sina kamrater, i ensamhet med en lärare, kan frågan ställas 

vilken roll avsaknaden av ett direkt socialt sammanhang spelar för eleven. Hur 

främjas elevens välmående och utvecklingsmöjligheter av sådana arrangemang? Å 

andra sidan måste avskildheten vägas mot behovet av lugn och ro.  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang tyckts två teoretiska utgångspunkter vara 

relevanta, nämligen ”proximala utvecklingszonen”, ”känsla av sammanhang. Med 

detta i åtanke kopplas två olika teorier till en analys. 

5.1 Den proximala utvecklingszonen    

Vygotskys (1978) teori om den proximala utvecklingszonen, handlar om att lärandet 

bör ske i samspel med andra, elever eller vuxna. Vygotsky (1978) beskriver en skillnad 

mellan två zoner, en där eleven lär på egen hand och en annan där eleven lär 

tillsammans med en kamrat eller en vuxen. Utrymmet där emellan blir den proximala 

utvecklingszonen. I den zonen bildas möjligheter till att eleven utvecklas utanför sina 

egna ramar. Det är då inte själva samspelet som är huvudsaken utan möjligheten och 
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närheten till att i samspelet få möjlighet till vidare lärande och utveckling. 

 

”it is the distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined trough problem 

solving under adult guideance or in collaboration with more capable peers”. “ once these 

processes are initialized, they become part of the childs independent developmental 

achievement.” (Vygotsky, 1978, s 86) 

 

Vygotskys (1978) teori om den proximala utvecklingszonen hamnar i bakgrunden och 

går förlorad om eleven ofta sitter i enskild undervisning med en speciallärare. Lärandet 

i samspel med andra sker inte. Enskilt lärande är ofta en lösning för undervisning av 

de elever som har läs-och skrivsvårigheter. Vilken metod läraren än använder så är det 

viktigt att se till att det mesta kan ske i samröre med de andra eleverna i klassen. 

5.2 KASAM känsla av sammanhang 

Aron Antonovsky (2005) var en forskare som levde 1923-1994. Han gjorde en studie 

där han undersöker varför personer som har varit utsatta för samma trauma, hanterar 

det på så olika sätt. Antonovsky menar att alla människor befinner sig i ett 

spänningsfält mellan hälsa och sjukdom. Detta spänningsfält blir sedan utsatt för olika 

stressorer. Begreppet stressor förklarar han med  

 

 ”…. en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller 

överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande.” (Antonovsky 2009, s.58).  

 

I undersökningen fann Antonovsky (2005) att varje individ är rustad med 

motståndsresurser, vilka stöttar vid en motgång, och motståndsbrister som då har 

motsatt verkan, att det finns brister i hanterandet av motgångar. Hur dessa samarbetar 

har att göra med hur individen upplever sig tillhöra ett sammanhang. KASAM är ett 
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begrepp som står för ”känsla av sammanhang”.  Begreppet KASAM grundar sig på tre 

teman som kom fram i en intervjustudie som Antonovsky (2005) gjorde, där han 

intervjuade 51 personer som alla hade varit med om något trauma. Han beskriver tre 

viktiga komponenter hos en människa, vilka behövs för att klara av en stressituation: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet innebär att om barn beter sig på ett sätt som gör att det möts av närhet 

och kontakt med föräldrarna och att de basala behoven tillgodoses så utvecklar barnen 

en känsla för en kontinuitet i en social relation, vilket sedan ger barnet en förståelse 

för organisationen i ett samhälle.   

 ”….den syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

och tydlig.” (Antonovsky, 2009, s 44)  

Hanterbarhet kan barnet känna om belastningsbalansen är rimlig. Så fort barnet börjar 

kunna välja att göra olika saker ökar våra krav på barnet och balansen är viktig att 

komma ihåg. Barnet är ytterst sårbart i kampen om att skapa sig en identitet och att 

veta sin plats (Antonovsky, 2009). 

Meningsfullhet ger vi barnen när de blir bemötta och får gensvar med kärlek och 

värme, motsatsen skapar känsla av nedvärdering.  Fyra olika bemötanden som formar 

barnen är: ignorerande, avvisande, kanaliserande eller uppmuntrande och 

accepterande (Antonovsky, 2009). 

Vid genomgång av Antonovskys (2009) teori om KASAM kan den kopplas till elever 

i skolan som har dyslexi.  De kan vara hänvisade till enskild specialundervisning i flera 

ämnen med påföljd att de tappar kontakten med sina kamrater.  I den situationen 

förlorar eleven möjligheten till att lära sig tillsammans med andra och att känna sig 

delaktiga i ett sammanhang. Relationer till andra lärare kan också skadas om den 

läraren är dåligt insatt i betydelsen av att ha dyslexi och deras tankar blir att eleven 

inte kan lära sig något utan specialundervisning. Det här i sin tur leder till att eleven 

till slut saknar känslan av att tillhöra ett sammanhang. Även i själva skolarbetet kan 
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eleven känna att deras ansträngning inte räcker till i jämförelse med de andra eleverna. 

Eleven tillhör inte klassens sammanhang och den tillhör heller inte sammanhanget i 

undervisningen.  

6. Metod    

Fokus i studien handlar om hur unga vuxna personer med dyslexi har upplevt sin 

skoltid. I detta har unga vuxna dyslektikers syn på undervisningen och det bemötande 

de fick i skolan, en central plats. Förhoppningen är att komma så nära den verklighet 

de här unga vuxna personerna upplevde, som möjligt. Därför har jag valt att använda 

mig av intervjuer i min undersökning. En semistrukturerad intervju, där man har några 

övergripande frågor för att sedan kunna forma intervjun, med följdfrågor, efter hur 

situationen utvecklar sig, passar bra för den typen av undersökning. Det är olika på 

personer hur lätt de har att berätta om sig själva och/ eller sin livssituation.  

Man kan också välja en ostrukturerad intervjuform och då har intervjuaren endast ett 

tema och låter den intervjuade berätta mer fritt. Den tredje formen av intervjumetodik 

är den strukturerade intervjun, då har man fasta frågor där alla tillfrågade svarar på 

samma frågor. Den metoden används främst i en kvantitativ undersökning och innebär 

i regel ett större antal informanter. Kan också ske i form av enkäter då den utfrågade 

fyller i sina svar på egen hand. 

6.1 Kvalitativ metod 

I den här studien föll valet på en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod. 

Ahrne&Svensson (2015) beskriver tre olika typer av intervjuer t.ex.  strukturerad 

intervju, ostrukturerad eller en semistrukturerad intervju. Här har den 

semistrukturerade intervjuformen använts. Med detta är det möjligt att kunna komma 

närmare den personliga upplevelsen från respondenterna, och att komma närmare en 

enskild persons sociala sammanhang. En kvantitativ metod som till exempel en enkät 

med fasta frågor blir resultaten mera en typ av generell åsikt, med utgång från frågorna, 

hos ett mycket större antal respondenter (Ahrne&Svensson,2015). 
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Den kvalitativa metoden betyder att resultatet kan bli en djupare kunskap och 

förståelse av informanternas tankar och idéer. Som undersökare ger det en möjlighet 

att vara öppen för de svar som framkommer och sökandet efter återkommande mönster 

i intervjusvaren. Till skillnad från en kvantitativ metod så är resultatet inte 

generaliserbart från en kvalitativ metod (Ahrne&Svensson,2015). 

 

Dahmström (2011) beskriver tre sätt att göra kvalitativa studier: intervju, 

observationer och skriftliga källor. Hon menar att intervjuer är det bästa sättet att få 

insikt i hur en människa upplever en viss situation. Hon beskriver också hur viktigt det 

är att bibehålla respondentens integritet och att bygga ett förtroende mellan intervjuare 

och respondent. 

Ahrne & Svenson (2015) redogör för en studie som kallas Hawthornstudien, som 

gjordes på 20-30 talet. Där nämner man en annan effekt som kan komma fram i en 

intervju, nämligen att den intervjuade tyckte att det var angenämt att få berätta sin 

situation. Den effekten kan utläsas i intervjusituationer, att det är viktigt för 

informanterna att verkligen få tala om hur det var för dem i skolan. De kunde ha haft 

en härlig skolgång eller så hade det varit en svår tid för dem. I båda fallen kan man 

vilja berätta om det, och må bra av det. Tycker man att det var svårt att berätta så 

tackade man nog nej till att intervjuas. 

6.2 Hermeneutisk ansats 

Vid valet att använda intervjuer. som jag skulle transkribera för att sedan leta 

gemensamma mönster i, och till sist tolka informanternas svar, så betyder det att min 

ansats blev hermeneutisk. Carlsson (2016) beskriver att mycket förenklat kan man tala 

om två huvudsakliga traditionella förhållningssätt till hur forskning kan bedrivas: 

positivism och hermeneutik. Dessa två förhållningssätt representerar inte bara två 

olika metodologiska uppfattningar, utan står även för två fundamentalt olika 

uppfattningar om verkligheten, eller åtminstone två olika uppfattningar om den 



   

 24   

 

verklighet som vetenskapen eller respektive vetenskaper studerar. Medan positivismen 

står för objektivism och realism, står hermeneutiken ofta för subjektivism och 

relativism (Lena Carlsson föreläsning,21 april 2016). 

Bryman (2008) beskriver tolkningar så här:  

 

”Om en samhällsforskare intar en tolkande inställning kommer han eller hon förstås inte att 

enbart visa hur medlemmar av en social grupp tolkar sin omgivning. Forskaren kommer med 

stor sannolikhet också att sätta in de tolkningar som framkommit i en samhällsvetenskaplig 

referensram. Det är dubbel tolkning i verksamhet: Forskaren försöker tolka andras 

tolkningar”. (Bryman 2008, s. 35)  

 

Han beskriver även en tredje nivå där begrepp och teorier från vetenskaplig litteratur 

ska tolkas in i resultatet av undersökningen. 

 

En hermeneutisk ansats innebar att jag tolkade de intervjusvar som jag fick, att tolka 

andras berättelser är både subjektivt och relativt. ”Medan positivismen står för 

objektivism och realism, står hermeneutiken ofta för subjektivism och relativism 

(Carlsson,2016)”.  Thurén (2007) beskriver hermeneutik som en lära där det går ut på 

att förstå och inte bara begripa intellektuellt. Det kan handla om att man känner igen 

sig i en beskrivning eller att man kan känna empati för andra beskrivningar, allt från 

tolkarens sida. Thurén (2007) beskriver att en viss kritik kan läggas på den 

hermeneutiska läran. Dels beskriver han ordet projektion, vilket innebär att jag som 

människa tillskriver andra människor mina upplevelser av en situation, dels betonar 

han att det viktiga i att man sätter in resultaten i den rätta kontexten då det annars kan 

ses som besynnerliga resultat, en persons sanning passar inte in överallt. Tolkarens 

förförståelse är också en viktig aspekt. I min undersökning intervjuade jag personer 

och sedan tolkade och fördjupade jag mig i deras svar. Jag försökte förstå och sätta 

mig in i deras svar och förklaringar och de gav svar på mina frågeställningar. Min egen 

förförståelse bygger på lång erfarenhet från skolans värld, där jag i min vardag 

dagligen mött elever i behov av särskilt stöd.     
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6.3 Intervjuer som metodiskt verktyg  

Jag har valt att använda intervjuer som metodiskt verktyg. Ericsson-Zetterquist 

&Ahrne (2015) beskriver intervjuer som den vanligaste forskningsmetoden. De säger 

också att om man vill undersöka en social miljö så är intervjuer den bästa metoden att 

verkligen få insikt i vad som rör sig inom den. Det är ett sätt att komma nära 

”verkligheten”, vilket är min intention med undersökningen. Författarna säger också 

att i en intervju har man större möjlighet att anpassa efter situation och person genom 

att styra upp intervjun med fasta frågor och med öppna frågor. Vilken ordning man 

ställer frågorna är också ett sätt att anpassa efter situationen. En enkät med fasta 

frågeformulär ger inte samma möjligheter.  

6.4 Urval och avgränsningar 

I arbetet med urvalet började jag med att avgränsa forskningsområdet till att avse unga 

vuxna dyslektikers upplevelser av sin skolgång. Därefter avgränsades gruppen 

geografiskt och vidare genom ålder. Jag intervjuade 5 personer i åldrarna 19-25. 

Orsaken till val av åldersgrupp var att deras skoltid skulle ligga så nära i tid, som 

möjligt, samtidigt att de hade sin grund-och gymnasieskola avslutad. 

Området är beläget i södra Sverige, tre olika kommuner är representerade och där finns 

tillgång till både friskolor och kommunala grund- och gymnasieskolor. Då min 

undersökning handlar om dyslektikers syn på sin skolgång så är ett krav att 

informanterna har diagnosen dyslexi, vilket i sig blir en avgränsning. En sista 

avgränsning var att informanterna skulle ha gått ut grundskola och gymnasieskola. 

Mitt ursprungliga mål med urvalet var att i gruppen som jag undersökte skulle alla ha 

en dyslexidiagnos och deras ålder skulle vara runt 20 år. Vissa talar gärna om det och 

andra inte. Det kunde vara en svårighet i urvalet av informanter, några tackade nej och 

det kunde vara en orsak. 

I sökandet av informanter började det med en person som nyligen hade fått diagnosen 

dyslexi efter en termin på universitetet, hen ställde gärna upp på en intervju. Vidare 

kände hen till någon som hade dyslexi, och det visade sig att den personen var villig 



   

 26   

 

att ställa upp. En tredje person till intervju hittades genom andra kontakter.  Det här 

påminner om snöbollsmetoden (det ena ger det andra) som Dalen (2015) beskriver i 

sin bok som handlar om intervjuer som forskningsmetod. Dalen (2015) tillägger dock 

att man ska inse att resultaten från den metoden kan bli små och ”skeva” urval. 

Författaren trycker också på betydelsen av att urvalet diskuteras tydligt i 

metodkapitlet. 

Därefter togs kontakt med en dyslexiförening på orten, de hänvisade till en 

folkhögskola i Malmö som hade en dyslexikurs. En kontaktperson tillfrågades och han 

lovade att fråga runt och ge ut mitt telefonnummer om någon ville ställa upp. Tyvärr 

var det ingen som hörde av sig därifrån. En komplettering av urvalet gjordes genom 

att tillåta en något högre ålder. 

De två sista informanterna hittades genom att tillåta en något högre ålder, de var 

båda 25 år, vilket är en något äldre kategori än det var tänkt från början. Dessa två 

hade tidigare varit med i urvalet, genom kontaktnätet, men sorterats bort p.g.a. ålder. 

Jag kontaktade informanterna via telefon, och skickade dem missivbrevet (se bilaga 

A ) och intervjufrågorna (se bilaga B).   

6.5 Genomförande 

Informanterna kontaktades genom telefonsamtal. Telefonnummer fick jag genom 

kontakterna, som hade fått tillåtelse att lämna ut dessa. Information om studien delades 

ut muntligt, och erbjudande om att skicka missivbrevet (se bilaga B) och 

intervjufrågorna (se bil.A) via mail, gavs. Informationsdokumenten fanns också med 

vid intervjutillfället. Vi kom sedan överens om en tid och en plats där vi kunde utföra 

intervjun. Platserna var lite olika, jag rättade mig efter deras önskemål. Vid 

inspelningen användes telefonen. Frågorna fanns nedskrivna på ett papper, även en del 

följdfrågor, så de skulle bli likvärdiga i alla intervjuerna. Därefter genomfördes 

intervjuerna och jag tackade för deltagandet. Intervjuerna varade ca en timme, med 

viss variation. Alla informanterna erbjöds att lyssna på resultatet men ingen av dem 

ville göra det. De erbjöds också ett exemplar av det slutliga resultatet. 
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6.6 Databearbetning  

Det blev möjligt att intervjua fem personer i ca 20-25 årsåldern, vilka alla har 

diagnosen dyslexi. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades de ordagrant. 

Inspelningarna är endast försedda med initialer, vilket gör att det inte går att identifiera 

personerna som är intervjuade.  Sedan följde en noggrann genomläsning av alla 

intervjuerna, informanterna namngavs med en bokstav A-E för att kunna hålla reda på 

vem som sa vad. Därefter grupperade jag svaren med utgångspunkt i 

frågeställningarna och utifrån de grupperna skapade jag underrubriker. Grupperna 

utkristalliserades av vissa nyckelord som framkom ur samtliga intervjuerna. Resultatet 

presenterades utifrån tre teman: diagnosen dyslexi, undervisning och modeller och 

metoder i undervisningen. Alla är kopplade till arbetets frågeställningar. Vidare 

samlades informanternas svar under rubrikerna. Citat från alla informanterna togs med 

för att belägga och ge tyngd åt resultaten. 

6.7 Etiska överväganden 

I denna studie har forskaren lärarbakgrund vilket gör att tolkningar utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv ligger nära till hands. För att få djupgående och uttömmande 

svar av deltagarna, har forskaren under intervjun ställt följdfrågor och gjort 

omformuleringar av frågor.  

I Vetenskapsrådets (2011) skrift om goda forskningsseder kan man läsa om olika typer 

av forskning. Där beskriver man en tillämpad forskning, vilket innebär att forskningen 

ska komma till nytta för den som gör den eller beställer den. Den här forskningen leder 

ofta till utveckling för både individ och samhälle. Det här stämmer in på min 

undersökning. Jag räknar med att ha egen nytta av den och även andra kolleger som är 

intresserade av att förstå hur man kan möta eleverna ur deras perspektiv. 

I Vetenskapsrådets text om forskningsetiska principer (1990) anges fyra olika krav 

som är viktiga att ta hänsyn till inom forskning. Informationskravet tillgodoses genom 

att delge alla intervjupersoner ett informationsblad. Jag kommer att förklara bakgrund 

och syfte med min undersökning och jag är öppen för frågor som den tillfrågade 
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intervjupersonen kan ha. 

 Samtyckeskrav säkerställs genom att respondenterna ställer upp helt av fri vilja. De 

blir tillfrågade om deltagande och tackar ja eller nej. Får jag ett nej så tackar jag för 

svar, utan att utöva påtryckningar på något sätt. 

Konfidentialitetskrav. Naturligtvis är alla uppgifter konfidentiella och ämnas inte 

lämnas vidare. Det finns inga behov av att använda namn eller personnummer i 

intervjuerna, den enda personliga informationen jag behöver är när de slutade skolan. 

Nyttjandekrav. Det finns ingen anledning till att tro att någon annan ska ha nytta av 

mina intervjuer eller utskrifterna av dem. De sparas så länge de behöves och sedan 

kommer de att försvinna.  

Vetenskapsrådet ger också rekommendationer om att låta informanterna läsa de 

texterna som de är berörda av, och att erbjuda information om var undersökningen 

skall publiceras, jag kan också erbjuda ett exemplar av rapporten. 

I rapporten från Vetenskapsrådet (2011) kan man läsa om att det är forskarens ansvar 

att vara ärlig och inte behöva undanhålla några intentioner eller resultat. Bryman 

(2008) betonar vikten av att förvara all information på ett lämpligt sätt och att inte ha 

den kvar för länge. Bryman (2008) har också en checklista på saker som är bra att 

tänka på när det gäller etiska överväganden. 

6.8 Metodkritik 

Det var svårt att identifiera och rekrytera informanter till den här undersökningen. Jag 

tog för självklart att dyslektiker skulle vilja berätta för mig om sin skoltid. Så var inte 

fallet och för att hitta tillräckligt med informanter fick inriktningen angående 

åldersgruppen ändras, En annan svaghet är att alla informanterna har olika 

livserfarenheter som har format dem till den personen de har blivit, det här gör att 

förutsättningarna för svaren är så olika. Å andra sidan så är det en del av resultatet.  

Att bli intervjuad är också en upplevelse som kan tolkas på olika sätt. Ännu en 

bakgrund som visar på hur förutsättningarna för de intervjuade är olika.   
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7. Resultat 

Resultatet är strukturerat efter studiens frågeställningar.  

7.1 Vad berättar unga personer med diagnosen dyslexi om sin 

skoltid? 

Resultatet från den här undersökningen visade på komplexiteten i problemområdet jag 

har valt att arbeta med. Alla informanterna har väldigt skilda upplevelser av sin skoltid, 

allt från ingen hjälp alls till att ha mycket specialundervisning genom hela skoltiden. 

En gemensam nämnare är dock att de ofta har känt sig som att de ”var dumma i 

huvudet”. I intervjuerna har informanterna beskrivit olika upplevelser och situationer, 

med efterföljande tankar, som tyder på att deras självförtroende blev sämre genom 

åren i skolan.  

7.1.1 Elevernas syn på diagnosen dyslexi 

Flertalet av dem jag har intervjuat var nöjda med att ha fått en diagnos. De som hade 

fått den på universitetsnivå är särskilt nöjda, då de hade insett att de inte skulle klara 

av sina studier utan hjälp. De såg den som ett dokument vilket gav dem tillgång till 

olika typer av hjälpmedel som gör att de kunde klara sina studier. Däremot ändrades 

inte bemötandet från lärarna på universitetet, och eleverna fick själva informera och 

kräva sina rättigheter. Informant A berättar om hur det är upp till varje lärare att välja 

om de vill möta elevens särskilda behov eller ej, med påföljd att eleven oftast inte får 

någon annan stöttning än de tekniska hjälpmedlen som de har rätt att få.  

De informanterna som fick diagnosen tidigt verkade inte ha förstått vad det skulle vara 

för nytta med att få en diagnos. Någon av dem hade önskat att de hade haft en diagnos 

från början av skolstarten, det hade besparat dem funderingar över varför de var 

annorlunda, vilket alla hade haft i tankarna sedan tidiga skolår. De som har fått den 

sent i livet ser diagnosen som en möjlighet till att få hjälp.  

 



   

 30   

 

/…/ Det hade varit skönt att veta att jag inte var dum i huvudet/…/ det var 

kluvet att få diagnosen…på ett sätt var jag jättelättad, visste att jag skulle få 

hjälp, men å andra sidan var jag jättebesviken, jag ville väl inte ha dyslexi…jag 

hade inte haft det så svårt/…/(A) 

Informant D fick diagnosen efter att själv sökt till utredning på universitetet. Hen 

upplevde det som positivt att få sin diagnos, för att förstå sina behov. Främst för att då 

få tillgång till olika hjälpmedel som var avgörande för att klara av utbildningen. 

/…/ då får man ju hjälp med saker….innan trodde jag att jag inte behövde det, 

men nu när man ska läsa elva böcker på två veckor typ, det går inte…och att 

jag får längre tid när jag ska skriva…och får använda datorn /…/(D) 

En av informanterna beskrev sin mamma som väldigt drivande i processen att få en 

diagnos. Den personen är inte så säker på om det var bra eller inte. Personen vet heller 

inte vad som hände efter det att diagnosen sattes. 

/…/ (När fick du din diagnos?) Ja det måste ha varit i tvåan där då…mamma 

sa att jag behövde stödhjälp…..rektorn tyckte att hen lär sig nog…att jag skulle 

komma igång senare…/…/ det var ok…jag tänkte inte så mycket…ibland var 

det rätt så skönt/…/(E) 

Informant C berättar att skolan kontaktade föräldrarna inför en utredning och att de 

gav sitt godkännande. Hen beskriver sig själv som ett busigt barn som inte brydde sig, 

beskriver sedan en viss lättnad efter diagnosen. 

/…/ det var väl ok…jag visste ju att nåt fel /…/  jag fattade ju aldrig 

något…kände mig alltid dum i huvudet /…/ (C)  

Informant (B) hade testats två gånger. Fick inte dyslexidiagnos men fick veta att hen 

hade svåra läs- och skrivsvårigheter. Personens upplevelse var att hjälpen hen fick, var 

att gå i liten grupp. Hur man arbetade där, om det var någon metod eller modell som 

användes, kunde informanten inte komma ihåg.  
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/…/jag har haft diagnos sedan fyran och då sa de att ja hon har nog läs-och 

skrivsvårigheter…..men jag fick ingen hjälp ändå /…/ då hamnade jag i liten 

grupp…så jag skulle inte gå med de andra i klassen då….det var mycket 

traggla…det hjälpte inte /…/ (B) 

Den här informanten berättade också om hur den ”lilla gruppen” fick följa med läraren 

hem och pyssla om hästar. Detta tyckte eleverna var roligt, men i efterhand undrar hen 

vad de lärde sig på det. Ska man summera så är de flesta nöjda med att få en diagnos, 

dock något motvilligt från några av informanterna.  

7.1.2 Självförtroende 

Mycket i informanternas berättelser handlar i grunden om hur deras självförtroende 

påverkades av att ha dyslexi. Informanternas egna upplevelse av hur självförtroendet 

påverkades ser olika ut. En av dem säger att  

/…/  jag tyckte inte att jag var dålig…jag tyckte bara att det gick lite 

långsammare för mig…tyckte inte det var så farligt/…/  (C) 

Ett uttryck som dock återkommer i alla intervjuerna är ”trodde alltid att jag var dum i 

huvudet”, med vissa ordvarianter.  Känslan av att inte räcka till har varit betydande. I 

jämförelsen med sina kamrater förstod de att de inte var som andra. Några av 

informanterna försökte dölja sina svårigheter på olika sätt, en annan lämnade över 

ansvaret till sin mamma och tyckte att det är som det är och lade ingen vidare kraft på 

det. En annan blev mest arg över sin situation och struntade i att kämpa. En av 

informanterna hade känt sig väldigt kränkt av ett inlägg på sociala medier. Det 

handlade om att någon vuxen som tyckte att ”nu för tiden har alla dyslexi, man måste 

lära sig att stava”, den åsikten gjorde informanten väldigt arg. 

En annan informant var nöjd med att hen inte hade varit mobbad under sin skoltid. 

/…/ ganska bra tycker jag…jag blev inte mobbad i alla fall….kan jag inte 
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påstå…jag var ganska tyst av mig /…/ (E) 

Samma person tyckte det var skönt att få hjälp, men hade önskat att hen hade orkat att 

”skärpa sig”, och hade känslan att hen fick skylla sig själv. Informanterna har stämplat 

sig själva på olika sätt, uttrycken ”lat, ”dum i huvudet”, ”fattade inte”, ”ingen brydde 

sig”, ”kände mig som en snyltare”, ”de trodde att jag inte gjorde mitt bästa” 

förekommer i intervjusvaren. Detta menar jag, tyder på att de blev påverkade av det 

negativa som kretsade runt deras läs- och skrivsvårigheter. Ingen av dem uttryckte att 

de har dåligt självförtroende, dock kan jag skönja visst mått av det i deras uttalanden. 

/…/ det är upp till ansvarig lärare att bestämma…det var bara att bita ihop och 

göra om.. jag blev skitsur! Jag måste stå på mig det är svårt, då måste jag ju 

medge att jag inte kan /…/(A) 

/…/ Jag undrade ibland….varför kan inte jag….alla andra kan ju….så var det 

mycket….varför inget fastnade i huvudet när jag läste../…/(B) 

/…/ jag fattade ju aldrig nånting….kände mig alltid dum i huvet../…/E 

7.2 Elevers syn på undervisning  

I samtalen med informanterna så kunde de inte berätta om hur undervisningen gick 

till. Svaren baseras mer på om det har varit bra eller dåligt i klassrumssituationen. De 

var inte så medvetna om vad som hade gjorts för att de skulle klara skolan på ett 

enklare sätt. De tänkte inte att det kunde göras på ett annat sätt.  

7.2.1 Pedagogens betydelse 

Pedagogen har stor betydelse ur elevens perspektiv, är något som kommer fram i 

intervjuerna. Dock kan detta vara både i positiv och negativ mening. En pedagog kan 

påverka en elev negativt med sitt sätt att möta den, och pedagogen kan också höja 

eleven så att den går ut skolan med ett starkt självförtroende och mycket kunskaper. 

Informanterna nämner alla någon pedagog som har haft inverkan på hur 

undervisningen upplevs. 



   

 33   

 

En informant uttrycker att på universitetet är ofta lärarna dåligt förberedda på att hen 

finns med vid en tenta t.ex. 

/…/ i mitt dyslexibeslut står det att jag ska få kompletteringsuppgifter istället 

för att göra hela omtentor. Men det är upp till varje lärare att bestämma, jag har 

bett om det några gånger men inte fått det./…/ (A) 

/…/ ofta glömmer de…jag kommer till tentasalen och säger att jag ska ha 

dator…och de säger VA! Så tar det tid innan de har fixat det och då går min 

förlängda tid till det./…/ (C) 

En annan beskriver en lärare på högstadiet som använde ett sätt som passade den 

eleven bra. 

/…/ En lärare ritade bilder på tavlan, och berättade till dem, som ett bildspel. 

De bilderna glömmer jag aldrig/…/ när vi gjorde saker kunde jag lära mig, när 

vi gick ut i skogen och tittade på träd och pratade om dem….det var bra, då 

lärde jag mig /…/ (B) 

En av informanterna berättade om hur en lärare på gymnasiet bortsåg från stavningsfel 

och godkände ändå, detta tyckte informanten var bra. Det var skönt för henne att inte 

vara tvungen att tänka på stavningen hela tiden. 

/…/ på gymnasiet kommer jag ihåg att man såg mellan fingrarna med min 

stavning…även svenskläraren…det var bra…jag skriver ganska bra…det är 

bara vissa ord, det var bra /…/(D) 

/…/ …hon stod och målade och ritade på tavlan…de grejerna sitter fortfarande 

i huvudet….hon berättade till en bild…/…/ B 

/…/ läraren hade fullt upp med de andra…jag var ju så tyst…jag bara släppte 

när jag inte kunde …..jag får skylla mig själv /…/E 
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Det eleverna kan berätta om den undervisningen de har fått, blir ganska diffus. De 

intervjuade personerna hade svårt att beskriva hur undervisningen har varit. De kunde 

dock berätta om när det hade varit bra, och då uttryckte de att läraren var bra. Det 

handlade då ofta om att läraren använde sig av mycket bilder i undervisningen, eller 

att läraren hade förstått svårigheterna och försökte lösa situationerna på ett bra sätt. 

Hade det inte varit bra så härrör man även det till lärarens sätt att möta eleven. 

7.2.2 Läromedlens inverkan 

Inom undervisning finns det en uppsjö av material att använda. Skolans val av 

läromedel till undervisningen är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling. Det 

finns också flera typer av anpassade läromedel till elever med olika förutsättningar.  

En informant beskrev att läromedel med mycket bilder var till stor hjälp. I 

geografiboken var det mycket bilder. Annars hade informanterna inte så mycket att 

säga angående läromedel 

/…/ jag vet geografi kunde jag sätta mig med…istället för att läsa för att förstå 

så fick jag lära mig allt bildligt i stället /…/(A) 

7.2.3 Specialpedagogens betydelse 

Flera av informanterna hade gått till en speciallärare och de flesta tyckte att det var 

bra. Där nämner informanterna extra hjälp, arbeta i lagom takt, läs-och skrivhjälp, 

utvalda uppgifter och allmän stöttning i att orka med. En av informanterna nämner 

speciallärarens roll som ”larvig”  

/…/ det kändes larvigt….det hjälpte ju säkert men med mig var det så att.../…/ 

(C) 

/… /på högstadiet fick jag egna uppgifter av specialläraren…hon var duktig 

hon hade en plan hur vi skulle göra /…/(E) 

/…/ ja det var skönt att gå till henne ….då fick man lite gjort…hon var bra…där 
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fick jag skriva på dator det var lättare…/…/ (D) 

Alla var inte nöjda med att gå till speciallärare. Någon uttryckte det som utpekande att 

gå från klassen. En person tyckte det var onödigt att” traggla” hos en speciallärare. 

/…/ Jag läste ju bara lite långsammare än de andra/…/ (C) 

Andra funderar över om det var så bra att slippa lektioner, då när de gick i skolan var 

det, det bästa som kunde hända. 

/…/ vi åkte hem till Peo (specialläraren), han hade hästar, så var vi där en 

dag…vi hade roligt i alla fall/…/ (B) 

Tyvärr så har flera av informanterna fått kämpa på egen hand. Möjligen tillsammans 

med en förälder, oftast en mamma. De har lagt ner väldigt mycket tid och kraft på sitt 

lärande och de har skaffat sig egna strategier för att klara sig igenom skolan. En av 

dem läste var tredje sida och försökte pussla ihop ett innehåll i en bok av det. Eller så 

slutade man att anstränga sig och struntade i skolan eftersom det var så arbetsamt, detta 

hände övervägande på högstadiet 

 

/…/ läraren hade fullt upp med de andra…jag var ju så tyst…jag bara släppte 

när jag inte kunde…jag får skylla mig själv /…/ (E) 

 

/…/ mamma och Inger hjälpte mig mest /…/ (E) 

 

Läs-och skrivhjälp, särskilt vid prov, var uppskattat och nämns av tre informanter. 

/…/ muntliga prov var bra…då kunde man förklara /…/ (E)  

/…/ när vi hade prov läste hon frågorna och skrev svaren…det var bra…jag 
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kunde ju svaren men jag kunde inte skriva…det var så jobbigt och det blev 

alltid fult /…/ (C) 

/…/ Det var ju specialläraren….hon läste frågor åt mig ibland…på prov…jag 

fick göra proven hos henne….ibland fick jag lyssna på böcker…/…/  /…/ det 

var skönt att gå till henne…då fick man lite gjort /…/(D) 

 

Informanternas upplevelser om sin skoltid är varierande. Alla har en egen upplevelse, 

och det baseras på väldigt olika saker. Ofta var det en lärare som hade påverkat deras 

upplevelse positivt eller negativt, kompisarna har varit viktiga på olika sätt. 

7.2.4 Tekniska hjälpmedels inverkan 

Alla informanter hade haft olika typer av tekniska hjälpmedel för att få stöttning i sin 

läsning och skrivning. Det är olika vilka upplevelser man hade av detta. Att skriva med 

stavningshjälp upplevde de alla som mycket effektiv hjälp, dock kunde någon berätta 

om att de inte fick använda stavningskontroll eftersom det var stavningen som skulle 

mätas. Talsyntes hade några haft och det var mestadels bra men ofta upplevdes rösten 

som ”konstig” och jobbig att lyssna på. Talböcker är en annan metod att lyssna på text. 

Där anser informanterna att det var lättare att lyssna på en ”riktig” röst. Dock finns det 

även där röster som de inte tyckte var bra att lyssna på. Hjälp hos speciallärare var en 

”metod”, en annan metod var att dela ut tekniska hjälpmedel till eleven. Det kunde 

handla om dator, talsyntes eller ljudböcker. 

/…/ jag kunde få ljudböcker men det var svårt att följa med i boken och bara 

lyssna då somnade jag /…/ (B) 

/…/  dator böcker, ljud och text är bäst /…/ (C) 

/…/ det var ju datorn då, skriva på datorn…ljudböcker ibland/…/(E) 

/…/ hjälp vid tentor, jag får skriva på datorn, jag har ett program på datorn som 

gör att datorn kan läsa upp PDF och så….jag har tillgång till Legimus 

…../…/(A)  
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/…/ där fick jag skriva på datorn det var lättare/…/ (D) 

 

7.3 Effektiva metoder 

 

Här beskrivs vilka metoder eleven tyckte var bra men elevens uppfattning om vilken 

metod som är bra behöver inte överensstämma med vad pedagogen tyckte var bra. 

/…/ det var ju specialläraren ….hon läste frågor åt mig ibland…på prov….jag    

fick göra proven hos henne….ibland fick jag lyssna på böcker…/…/ (D) 

  /…/ muntliga prov var bra…då kunde man förklara /…/ (E)  

Informanterna har inte några minnen av vilka metoder som användes. Jag som lärare 

kan skönja olika metoder i deras skolarbete, men som elever, var de inte medvetna om 

vilka strategier som användes. Så resultatet här blev mycket klent. 

Att få diagnosen dyslexi har för de flesta varit ett steg i positiv riktning, särskilt de 

som fått diagnosen på universitetet och därmed fått bra teknisk hjälp under sin 

utbildning. De som fått diagnosen tidigt upplevde det inte som något revolutionerande 

utan de tyckte inte att de förstod varför det var viktigt med diagnos, och att det var de 

vuxna som bestämde. Däremot uttrycker alla att det var skönt att veta varför de hela 

tiden kände sig vara annorlunda än sina kamrater.  

Hur undervisningen, i förhållande till deras dyslexi, gick till kan informanterna inte 

svara på. Det fanns ingen medvetenhet angående detta, och de har inte funderat vidare 

på det. I svaren framkom ofta att det var en bra lärare eller om de var missnöjda så var 

det en lärare som orsakade det. Svaren pekar på hur viktig pedagogens roll är. Men det 

kan handla om både positiv och negativ roll. Om eleven hade känt att läraren 

engagerade sig i dennes svårigheter så var det en bra lärare, men det fanns de lärare 

som inte hade visat något engagemang och kanske inte ens sett eleven, då var det en 

dålig lärare. Resultatet visar också på hur informanterna har kämpat sig igenom skolan 
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på egen hand, med egna strategier för att ta sig igenom skoltiden på ett humant sätt. 

En av dem hade haft en mamma som varit väldigt drivande i frågan, men i skolan var 

det ändå upp till eleven att ta sig fram genom åren. Den bästa hjälpen som 

informanterna fick verkar ha varit de tekniska hjälpmedlen, som dator med 

stavningsprogram och talsyntes, böcker som man kunde lyssna på eller läs- och 

skrivhjälp. 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet är ganska vidlyftigt och pekar åt flera 

olika håll. Informanterna har varierande upplevelser av sin skoltid. Dock kan man se 

att det sviktande självförtroendet och pedagogernas betydelse i den känslan, 

genomsyrar informanternas berättelse.  Även samvaron med kamraterna och känslan 

av att inte passa in är framträdande. 
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8 Analys 

I de följande avsnitten görs försök till en teoretisk analys av resultatet i mer samlad 

mening. Hur kan alltså resultatet av studien förstås om det betraktas i ljuset av arbetets 

mer teoretiska delar? 

8.1 Pedagogens betydelse 

Det sammantagna resultatet av informanternas berättelser är att pedagogernas roll är 

väldigt betydande för hur elevens tid i skolan upplevs. Dels handlar det om hur eleven 

blir bemött av pedagoger, men det handlar också om en balansgång mellan olika val 

som pedagogerna måste göra för att möta elevens behov och förutsättningar. 

Det informanterna kan berätta om sin skoltid präglas av att de ofta känt att de inte 

hängde med i samma takt som sina kamrater. Detta orsakade ett dåligt självförtroende 

vilket följde med dem längs med hela skoltiden. De upplevde sig separerade från sina 

kamrater då de ofta satt på enskild undervisning, samtidigt som de också tyckte det var 

bra med en lärare som hade tid att hjälpa dem. Antonovskys (2009) teori om känsla av 

sammanhang stärker de upplevelserna. Han menar att alla människor har ett behov av 

att känna sig som en del i ett sammanhang.  

Resultatet visade också att den ”bra läraren” var den pedagogen som hade ”sett” 

individen och kunnat anpassa undervisningen till dennes behov, vad det gällde läsning 

och skrivning. Då kände personen sig viktig och självförtroendet stärktes.  Taubes 

(2013) studie om läsning och självförtroende styrker de tankarna. 

8.2 Undervisningens inverkan på eleven 

Elevernas upplevelse av själva undervisningens karaktär var svårt att få fram någon 

information om. Som barn och ungdom är man inte medveten om skolans upplägg av 
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undervisningen. Dock framkom några indirekta och underliggande positiva och 

negativa faktorer som gällde lärarens sätt att arbeta. Ofta framkom att eleverna tyckte 

bättre om vissa lärare, och då handlade det om att de använde sig av bilder i 

undervisningen eller att de brydde sig extra om den här eleven. Då kan eleven känna 

ett sammanhang, vilket är väldigt betydelsefullt för hur eleven upplever skolan som 

helhet. Grunden för kunskapsutvecklingen är att eleven har en grundtrygghet i känslan 

av sammanhang. Att få ingå i en gemenskap och utvecklas tillsammans med andra, det 

i sin tur gynnar ett gott självförtroende. Vygotskys (1978) teori beskriver den 

proximala utvecklingszonen där eleven får en fördjupad kunskap genom att lära 

tillsammans med andra då det sker ett utbyte av kunskaper mellan eleverna. Han visar 

på två olika zoner, en där eleven lär på egen hand och en där lärandet sker tillsammans 

med andra. Det är i utrymmet mellan de två zonerna som eleven ges möjlighet att 

utvecklas utanför sina ramar. I ljuset av detta kan man förstå att informanterna beskrev 

en känsla av att inte hänga med att inte känna tillhörighet. Även Antonovskys (2009) 

teori om KASAM passar in här, alla människor behöver få ha en känsla av att de tillhör 

något sammanhang. Den känslan framträder hos eleverna om pedagogen möter dem 

utefter deras förutsättningar. 

Enligt intervjupersonerna har pedagogen en stor betydelse för om eleven ska känna sig 

delaktig eller ej. De talar om att läraren ”bryr sig”. Med det kunde menas att läraren 

hade mött dem i deras svårigheter och t.ex. gett dem ”lagom” uppgifter, bra hjälpmedel 

eller en plan för hur de skulle jobba. Enligt Taubes (2013) tankar om hur elevens 

självförtroende kan påverkas negativt av läs- och skrivsvårigheter, så blir slutsatsen att 

pedagogen många gånger har en avgörande roll för den enskilde eleven. Det är 

pedagogens uppgift att skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet och att på ett 

lustfyllt sätt visa för alla elever att det finns något för alla i att kunna läsa. Författaren 

poängterar att det är viktigt att ge eleven mål och uppgifter som man vet med säkerhet 

att de kan klara av, ett misslyckande kan vara ödesdigert för elevens självförtroende. 

Det tar väldigt lång tid att bygga upp ett raserat självförtroende. Taube (2013) 

beskriver människans självförtroende som konservativ, den behöver många bevis för 
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att ändra sig.  

8.3 Fruktbara metoder 

Resultatet från undersökningen visar på att informanterna inte var medvetna om vilka 

metoder som användes i skolan och därmed var det också omöjligt för dem att 

bestämma vilka de tyckte bäst om. Som positiva eventuella metoder från skolan lyfter 

de fram att de varit mycket hos speciallärare och att de då fick använda dator.  

För någon av informanterna var det bortkastad tid hos specialläraren. Varför skulle 

man träna på det man inte kunde? Det är ju ett sätt att se på problemet. Ska man 

verkligen lägga ner så mycket tid på att försöka lära en dyslektiker att läsa? Det är en 

balansgång, varje gång eleverna ska träna får de en ny upplevelse av att de inte kan 

läsa och att det tar så mycket kraft från dem. En annan informant hade gråtit sig igenom 

testerna eftersom hen hela tiden kände sig så misslyckad. Den metoden bygger inte 

självförtroende.  

Det var ingen av mina informanter som inte hade varit hos en speciallärare. Deras 

upplevelser var både positiva och negativa. Dels var det utpekande att gå iväg 

samtidigt som de förstod att det var nödvändigt, eftersom de inte hade en chans att 

hänga med i undervisningen i klassrummet. Att eleven ska ha specialundervisning är 

ofta nödvändigt, men det gäller att pedagogerna balanserar upp det så att inte elevens 

känsla av sammanhang kommer till korta. Antonovskys (2005) teori om KASAM, 

känsla av sammanhang, passar bra in här. Den känslan är betydelsefull för hur eleven 

mår i sin kunskapsutveckling. Att få känna sitt sammanhang i klassen stärker 

självförtroendet vilket i sin tur gynnar kunskapsutvecklingen. Elevens välmående är 

själva grundförutsättningen för att han/hon ska kunna lära sig något nytt. Här har 

pedagogerna en viktig roll att tillsammans komma fram till vilken balans som är mest 

fördelaktig för eleven. Vikten av att balansera specialundervisning med att lära 

tillsammans med andra i en gemenskap är ytterst signifikant för elevens lärande. 
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9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I valet av metod föreföll den kvalitativa metoden passa bäst, och att det var intervjuer 

som var det mest lämpliga verktyget för att göra undersökningen. I en intervjusituation 

finns det möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor som ger möjlighet till ett djupare 

resultat. Nackdelen med intervju som metod kan vara att man kan få svårt att hitta 

informanter och att både intervjuaren och informanten ska hitta lämpliga tider att 

utföra intervjun på. 

Informanterna till den här studien är hämtade ur min omgivning, det var inte så lätt att 

hitta dyslektiker som ville intervjuas. De tre första gick lätt då de fanns i min närhet. 

Sedan hade jag kontakt med en kurs för dyslektiker i ett annat län. Jag lämnade mina 

uppgifter där men ingen hörde av sig. Så det slutade med att jag tillät en något högre 

ålder på informanter och då fanns det två till i min omgivning.  

Vi hade kontakt via telefon och hittade ganska snart tider för intervjuerna. Vi träffades 

på neutrala platser förutom en där vi var i hens hem, mitt i intervjun fick hen ett samtal 

på telefonen och bad att få lämna intervjun en stund då någon behövde hens hjälp. Lite 

besvärligt kanske men det satte lite krydda på det hela. Jag väntade väl en kvart kanske 

så kunde vi fortsätta intervjun. En annan informant var väldigt tystlåten och svarade 

bara kort på frågorna. Hen hade tackat ja till intervju men jag kände mig lite obekväm 

då det verkade som det egentligen inte fanns något intresse av att berätta. 

En risk med intervju som metod är att den som intervjuar ställer ledande frågor, och 

att den fångas av stunden och inte låter den intervjuade tala till punkt. Genom att ha 

vissa följdfrågor antecknade och att spela in intervjun kan man lättare hålla fokus på 

de aktuella frågorna. Vid transkriberingen antecknades allt som sades, alltså även 

harklingar, typ, alltså, fnitter o.s.v. De signalerna kan vara betydelsebärande i en 

analys. En av informanterna var väldigt tystlåten, det blev långa pauser i intervjun, och 

detta gjorde att intervjuaren blev osäker och försökte hålla samtalet igång, utan att för 
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den skull lägga orden i munnen på informanten. Det resultatet blev tunt. 

Det faktiska underlaget från en intervjustudie blir kanske inte lika stort som i en 

kvantitativ studie, men resultatet kommer från ett djupare plan. Däremot kan 

forskarens erfarenheter och bakgrund bli en påverkansfaktor i en intervjusituation, 

som är viktigt att ha med sig i analysen. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar hur viktig pedagogens roll blir i balansen mellan kunskapskrav och 

elevens känsla av sammanhang och tillhörighet. Antonovskys (2009) teori om känsla 

av sammanhang, Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och slutligen 

Taubs tankar om läsinlärning och självförtroende handlar alla tre om individers behov 

av att bli bemötta på ett relevant sätt, de passade bra in på funderingar runt 

undersökningens resultat. 

9.2.1 Skolans insatser 

Informanternas skoltid var för ca 10-20 år sedan, alltså ungefär i början på 2000- talet. 

Rutinerna kring elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter var annorlunda då. 

Då var det mer så att eleven var hänvisad till enskild undervisning med speciallärare 

eller bara hänga med så gott det gick. Studiens informanter berättar om hur de kände 

sig utsatta när de skulle gå ifrån klassen för att gå till speciallärare. Dels för att de 

missade det som hände i klassrummet men också för att de blev avskilda från 

kamraterna, många kände sig ensamna i sin situation. Idag så är rutinerna så att 

undervisande lärare ska göra extra anpassningar i klassrummet i första hand. Det kan 

handla om inlästa läromedel, tillgång till dator, ibland Ipad och andra saker som ska 

underlätta elevens kunskapsinhämtning. Anpassningarna kan vara första steget till att 

eleven känner sig utsatt. Antagligen har eleven haft känslan innan pedagogerna har 

förstått det. Då är det väldigt viktigt att läraren från början har byggt upp en god 

klassrumsatmosfär, med en fin gruppkänsla och att olikheter är en del i gruppens 
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helhet. Där läggs grunden till att alla elevers självförtroende inför den fortsatta 

skolgången.  

Om det nu visar sig att de extra anpassningarna för eleven inte räcker för att eleven 

ska nå målen, då görs en kartläggning och skrivs ett åtgärdsprogram för behov av 

särskilt stöd. Det kan innebära att eleven får enskild undervisning av en speciallärare. 

Då möter vi nästa problematik. Om eleven inte är med i klassrummet så går han/hon 

miste om att känna delaktighet och att få lära sig i gemenskap med andra. Oftast gäller 

det ämnet svenska, kanske SO eftersom det är mycket läsning där, det i sin tur betyder 

många lektioner hos specialläraren och att avskiljande från de andra eleverna. Här är 

det väldigt viktigt med ett gott samarbete mellan pedagogerna, klassläraren och 

specialläraren. Det krävs en delikat balansgång mellan att eleven ska nå målen, vara 

med sina kamrater och att eleven ska få den hjälpen som behövs. Till sist så ska man 

också vara väldigt rädd om elevens självförtroende.  

Kompensatoriska hjälpmedel är ett sätt att kompensera eleven för sina svårigheter att 

läsa. Svenssons (2009) studie visade att de kompensatoriska hjälpmedlen inte gjorde 

eleverna till bättre läsare, men att det blev en positiv upplevelse för eleverna att känna 

att de kunde ta del av information på samma villkor som sina kamrater. Svensson 

påtalar att eleverna behöver få känna att de är en del av ett sammanhang för att deras 

självkänsla ska vara positiv. Elevernas läslust och motivation att läsa ökade, Svensson 

kallade det för ett ”kognitivt mod”. Läs- och skrivhjälp vid prov var också ett 

uppskattat sätt att få hjälp. Inblandade pedagoger har till uppgift att skaffa eventuella 

kompenserande hjälpmedel som passar för elevens läs och skrivinlärning utifrån 

elevens förutsättningar. Så återigen har pedagogen en nyckelroll i elevens läs- och 

skrivutveckling. 
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9.2.2 Pedagogens betydelse 

För att lyckas med allt detta krävs det en pedagog med fingertoppskänsla för den här 

balansgången. I studien framkom att just pedagogen var det som eleven kunde minnas 

som en bra lärare eller en dålig lärare, det var det informanterna mindes bäst. Inte 

metoder, hjälpmedel eller ämnen. De uttryckte att de ”dåliga ” lärarna inte brydde sig 

eller att en ”bra” lärare engagerade sig och ordnade med bra hjälp och stöd, som en 

informant uttryckte sig ”hon hade en plan” och det var bra. 

Hur ska man då bli den här duktiga pedagogen med fingertoppskänsla. Ja först måste 

man få utbildning. Specialläraren står ofta ensam runt en elev med behov av särskilt 

stöd. Olika professioner talar heller inte samma språk. Det är också bra om 

specialläraren kan vara i klassrummet för att ge stödet där. Det skapas då förståelse för 

varandras arbeten.  

Behovet av aktuell kunskap om dyslexi hos eleverna i skolan är stort. Brist på kunskap 

kan äventyra barns och ungdomars möjligheter att få en adekvat diagnostisering och 

tillgång till evidensbaserade insatser. Skollagen (2010) uttrycker tydligt att skolans 

undervisning ska vila på vetenskaplig grund. Det betyder att det ska finnas stöd i 

forskningen för de insatser skolan använder och de kunskaper som lärs ut. 

Genom att lyssna på dessa berättelser om unga vuxnas skoltid så kan vi i skolan lära 

oss mer om hur vi bör möta dessa elever. När eleverna fortfarande är unga så har de 

inget att jämföra med, och de kan inte uttrycka sig runt sina svårigheter. De har heller 

inga insikter i eller erfarenheter av vilka stödinsatser som är möjliga att få ta del av. 

Det tar tid innan de ens förstår att de inte har samma förutsättningar som sina kamrater. 

De behöver få skaffa sina egna erfarenheter för att kunna berätta om dem för oss. 

Genom att lyssna på dem kan vi förbättra vårt arbete i skolan. Vuxna dyslektiker ges 

möjlighet att ge röst åt de yngre dyslektikerna.  
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Att få veta vad eleverna själva hade önskat från sin skola, i form av t.ex. bemötande, 

hjälpmedel och olika metoder, gör att vi i skolan får ytterligare ett verktyg att arbeta 

med och större möjligheter att möta dessa elever på ett mer adekvat sätt. 

 9.2.3 Elevens medvetenhet 

I studien framkom hur omedvetna eleverna var angående sin skolgång och sitt lärande. 

Det hade underlättat för dem som barn att veta mer. Uttrycket ” jag trodde att jag var 

dum i huvudet” återkom från flera av informanterna. Det är sorgligt om en elev bär 

med sig den känslan i sin undervisning. Om vi då tänker oss att eleven har god 

självkänsla så kan man jobba för att eleven ska bli medveten om sin problematik. Det 

är ett led i att göra eleven stark inför sina möten av olika hinder inom inlärningen av 

olika ämnen i skolan. Om eleven är medveten så kan hen lära sig om sina behov och 

att våga tala om dem och att våga kräva det som behövs för att underlätta.  

Genom att lyssna på deras berättelse om sin skoltid, så kan vi i skolan se till att vi inte 

skapar flera sådana elever som Tor, vars pappa tyckte att skolan hade skapat en 

misslyckad pojke och sedan skickade ut honom i livet med den känslan. Vi kan lära 

oss mer om hur vi bör undervisa dessa elever. När eleverna fortfarande är unga så har 

de inget att jämföra med, och de kan inte uttrycka sina svårigheter. I Tors historia 

(Höien &Lundberg,1992) visar eleven sin svåra situation med att försöka hitta 

strategier för att komma undan det svåra. Eleverna behöver få skaffa sina egna 

erfarenheter för att kunna berätta om dem för oss. Genom att lyssna på unga vuxna 

med diagnosen dyslexi, så kan personal i skolan förbättra arbetet i skolan. Vuxna 

dyslektiker ges möjlighet att ge röst åt de yngre dyslektikerna. 

Min ambition är att i mitt yrke våga lyssna på eleverna och utifrån det ta kloka beslut 

angående elevens kunskapsutveckling. I skolan måste vi vara försiktiga med barnens 

självförtroende, Taubes (2013) beskrivning om att självförtroende hade en 

konservativ läggning genom att vara mycket svårt att reparera. Detta gör att vår 

intention måste vara att bygga gott självförtroende och att bevara det genom hela 

barnets skolgång.  
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9.2.4 Specialpedagogiska implikationer 

Studien kan uppmuntra pedagoger till att lyssna på elevens synpunkter om sin 

undervisning. Detta glöms ofta bort i ivern att välja rätt mellan alla metoder och 

läromedel. En annan implikation är att det är viktigt att arbeta med elevens 

medvetenhet om sin situation och vilka rättigheter eleven har i skolan. 

Ett ämne för vidare forskning skulle vara hur nödvändigt det är att träna läsning med 

elever som har dyslexi, den balansgången är svår inom skolan. Vi vill att de ska få 

möjligheten att lära sig läsa, och det vill alla barn som kommer till skolan. Men hur 

mycket ska vi pressa eleverna till att träna något som de inte behärskar? 
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Bilaga A 

 

Intervjufrågor 

 

När slutade du grund/gymnasieskolan? 

 

Berätta om din tid i grund/gymnasieskolan. 

 

När fick du din diagnos? 

Hur gick det till? 

Vad tänkte du då? 

 

Berätta om hur undervisningen gick till, med hänseende till din diagnos? 

Tog man hänsyn? 

Hade man anpassningar? 

 

Vilken typ av stöd fick du i undervisningen, med hänseende till din diagnos? 

 

Teknik? 

Läs och skrivhjälp vid prov? 

Klassrumsanpassning? 

Anpassning av uppgifter? 

Individuell undervisning? 

Inlästa läromedel? 

 

Tycker du nu att du fick bra undervisning då? 

 

Om ja, vad var det som var bra? 

Om inte, vad var inte bra? 
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Bilaga B 

 

Informationsbrev 

 

Mitt namn är Annika Johansson, jag studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag går en 

distansutbildning för att bli speciallärare. Vi är nu framme vid att vi ska göra ett 

examensarbete. Jag är intresserad av att undersöka hur unga vuxna personer med diagnosen 

dyslexi, har upplevt undervisningen under sin skoltid, på grundskolan och/eller gymnasiet. 

Med fokus på undervisningens utformande. 

 

Jag söker nu unga vuxna personer som har fått diagnosen dyslexi, som informanter till mina 

intervjuer. Jag söker alltså unga vuxna personer, ca 18-22 år, med diagnosen dyslexi, som vill 

berätta om den undervisning som de fick i grundskolan och/eller gymnasiet 

 

Om du är intresserad av att prata med mig så vill jag informera lita om hur det ska gå till. Vi 

kommer att träffas vid ett tillfälle för att genomföra intervjun. Antingen kommer du till mig 

eller kommer jag till dig. Vi behöver en lugn plats att sitta på, och jag kommer att spela in det 

vi säger under intervjun. Intervjun tar ca en timma, det beror på hur mycket du har att berätta. 

Om du vill får du gärna se frågorna innan intervjun.  

 

Allt du berättar för mig är konfidentiellt och kommer att behandlas tillsammans med flera 

intervjusvar helt oidentifierbart. Jag behöver inga personuppgifter mer än din ålder. Jag sparar 

intervjuerna, så länge jag behöver dem i mitt arbete, i en Ipad. Texterna kommer att finnas i 

min dator och både Ipaden och datorn är mina personliga som har lösenord som bara jag kan. 

Inga namn eller personuppgifter kommer att finnas i texten som jag kommer att skriva. 

 

Om du anmäler ditt intresse, och skulle ångra dig så är det helt ok. Då söker jag bara vidare 

efter en annan informant. Har vi genomfört intervjun och du skulle ångra dig så är det också 

ok. Jag kommer inte att tvinga dig på något vis och vill du inte att jag ska använda dina 

uppgifter så gör jag inte det. 

 

Min handledare heter Lena Carlsson 

 

Nu ser jag fram emot att jag får kontakta dig och att vi kan träffas.  

 

Med vänlig hälsning Annika Johansson, 073-6226337, annika.johanssonmorbylanga.se 

 

 

.  

 

 


