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Syftet och nyttan med denna uppsats är att utveckla kunskap som yrkesverksamma i 
skolan ska kunna använda i sitt arbete med att möta dyslektiker och de behov de har. 
Studien identifierar skyddsfaktorer som hjälpt elever med dyslexi att kunna strukturera 
och fokusera egna förmågor och att finna motivation att orka och klara av sin skolgång.  
 
Studien har sin teoretiska ansats i Antonovskys (1991) teorier om KASAM – Känsla Av 
SAMmanhang och i Green & Hults (2006) salutogena förståelsekarta. Studien rör sig 
inom det hermeneutiska spektret och utgår från att kunskap skapas i ett 
socialkonstruktivistiskt sammanhang. Studien bygger på fyra kvalitativa intervjuer med 
fyra olika elever, från år fem i grundskolan till år tre på gymnasiet, och en jämförande 
analys av deras tre individuella åtgärdsprogram och en IUP. 
 
I alla deltagande elevers intervjuer kan skyddsfaktorer i form av omgivningsfaktorer 
och individfaktorer som hjälper eleverna att skapa begriplighet, hanterbarhet och en 
känsla av meningsfullhet identifieras. I alla intervjuer identifieras skyddsfaktorerna 
föräldrar, pedagoger, samarbete, socialt nätverk, klassrumsmiljö, insikt om egen lärstil, 
en tro på egen förmåga och att eleverna har mål och visioner med sina studier. I 
elevernas åtgärdsprogram eller IUP identifieras färre skyddsfaktorer. Vid en jämförelse 
återfinns endast 26,85 % av identifierade skyddsfaktorer ur intervjuer med elever i 
samma elevers undersökta åtgärdsprogram eller IUP.  
 
Som författare anser jag att studien påvisar att ett identifierande av skyddsfaktorer 
skulle kunna vara en möjlig väg för skolan att bättre kunna möta de pedagogiska behov 
dyslektiker har.  
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1. INTRODUKTION 
 
För länge sedan i en galax långt, långt borta… Så börjar filmen Stjärnornas krig av 
George Lucas från 1977. I filmen möter vi den unge och godhjärtade Luke Skywalker. I 
filmen ska Luke Skywalker lära sig bemästra ”Kraften”, en förmåga som finns hos alla 
varelser vilket bl.a. innebär förmågor att behärska telekinesi och tankeläsning och 
inflytande över andras sinnen.  
 
Nu är inte jag intresserad av bara denna biologiskt ärvda ”kraft” eller användandet av 
den. Jag är istället intresserad av vilka krafter som var med och påverkade så att Luke 
Skywalker kunde bli den han blev. Hans väg från barn och ungdom till vuxen var 
kantad av äventyr, drama och tragedi utöver det vanliga, men för att kunna bli det han 
hade förutsättningar till kom det att krävas att han besatt förmågor och insikt, och att 
han hade en omgivning av individer som gav honom de bästa förutsättningarna: 
trygghet, självförtroende och uppmuntran. Luke har adoptivföräldrarna som gett honom 
en trygg uppväxt med respekt och kärlek. I filmen och i nästkommande delar av 
filmserien Star Wars finns det goda lärare som skapar förutsättningar för utveckling, 
vänner som Luke känner sig trygg hos, utmaningar som bara kan övervinnas genom en 
ökad inre insikt och yttre goda förutsättningar. Dessa faktorer för utveckling skulle vi 
kunna kalla för individfaktorer och omgivningsfaktorer som stärker möjligheterna till en 
positiv utveckling. 
 
Luke Skywalker var tvungen att begripa varför han var den han var och vilken roll han 
hade. Han sökte en anledning och fann den. Han fick lära sig att hantera sina förmågor 
och resurser på ett funktionellt sätt så att han kunde komma förbi svårigheter. I den 
tredje filmen, Jedins återkomst från 1983 av Richard Marquand, har Luke Skywalker 
begripigt sammanhangen kring allt som hänt honom, och har därför förmåga att hantera 
den största utmaningen av alla, att motstå frestelsen att döda sin egen onde far. Han gör 
det val som för honom känns meningsfullt. Han förlåter sin far. 
 
”Kraften” i sig är inte enbart viktig för Lukes val i livet. Det är de inre och yttre 
krafterna som formar honom och de val han gör. Hans förmåga att se begriplighet i sin 
egen situation i samhället, att ha verktyg att kunna hantera livets motgångar, samt att se 
utmaningar som meningsfulla. Luke Skywalkers vägar till framgång kan man överföra 
på vilken individ som helst, i mitt fall barn och ungdomar med diagnosen dyslexi. 
Dyslexi är ett funktionshinder som oftast innebär stora personliga motgångar för 
individerna i mötet med skolan, och sedermera samhället. Syftet med min rapport är att 
jag vill hitta vägar till framgång i arbetet med dyslektiker i skolan. Min förhoppning är 
att de pedagoger som läst min rapport ska bli bättre på att möta dyslektiker och de 
behov de har. Jag vill identifiera vilka krafter, inre som yttre, som spelar roll för att 
dyslektiker skall känna att de har goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet.  
 
May the force be with you! 
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2. BAKGRUND 
 
I det här kapitlet redovisas den bas av kunskaper som den lästa litteraturen, forskningen 
och styrdokumenten bildar. Här definieras diagnosen dyslexi i ett modernt historiskt 
perspektiv. I bakgrunden ingår också hur forskningen ser på dyslexins orsak och verkan. 
Vidare belyses också IUP och åtgärdsprogram. I slutet presenteras de teoretiska 
utgångspunkterna KASAM och salutogen tankekarta. 
  
 
2.1 Dyslexi  
 
Kunskaper kring diagnosen dyslexi från 1970-talet fram till nutid. 
 
2.1.1 Intelligens och läsförmåga 
 
Läsning = avkodning x förståelse. Så presenterar Høien & Lundberg (1999) formeln för 
läsning. Om någon av faktorerna avkodning eller förståelse brister, så påverkas 
resultatet med en multiplicerande effekt. Dyslexi betyder svårigheter med ord och är en 
medicinsk benämning på svårigheter som sitter i hjärnan och som är ärftliga eller 
medfödda. När man studerar dyslexi så måste man vara medveten om att alla med läs- 
och skrivsvårigheter inte har diagnosen dyslexi.  
 
Dyslexi är en diagnos med historia. En diagnos som ändrats över tid allt eftersom 
forskning visat på nya rön. Ingesson (2007) anser att man historiskt definierat dyslexi 
som lässvårigheter som inte är kopplade till annan faktor, biologiskt eller socialt. Det 
finns alltså ett spelrum mellan vad dyslektikern klarar av att läsa i förhållande till vad 
dyslektikern klarar av utifrån hennes allmänna kognitiva förmågor, mätta i t.ex. 
intelligenstest. Sambandet mellan intelligens och läsförmåga är alltså inte en 
självklarhet.  
 
2.1.2 Korttidsminne och självförtroende 
 
På 1970-talet blev pedagogiken och medicinen övertygad om att minnesfaktorn var en 
orsak till läs- och skrivsvårigheter (Arnqvist, 1993). Läsfärdigheten var kopplad till 
korttidsminnet. Korttidsminnet aktiverades vid två olika typer av läsning:  
 
1. När någon avkodar måste de enskilda enheterna (fenomen) lagras i korttidsminnet till 
hela ordet avkodats. Först sedan kan hela ordet sammanljudas. Fallerar hjärnan med att 
minnas enskilda delar leder det till svårigheter att sammanljuda de enskilda fenomenen. 
2. När läsförståelse skall uppnås måste läsaren kunna minnas orden i en hel mening. 
Först därefter kan läsaren tolka meningens budskap. Bristfällig minneskapacitet kan 
leda till missuppfattningar av förståelsen. 
 
Explicit minnesträning kunde enligt forskning kompensera brister i korttidsminnet. 
Forskningen var på det klara med att ju mer ett barn lärde sig läsa, desto mer 
utvecklades barnets förmåga till ett större och mer flexibelt korttidsminne. Enligt 
Arnqvist (1993) intresserade sig forskningen på 70-talet också för den motoriska 
utvecklingen kopplat till den första läsinlärningen. Särskilt observerades om barnen 
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kunde skriva på en rad, hade rätt penngrepp, kunde hoppa jämfota mm. Först på 1980-
talet blev läs- och skrivsvårigheter ett erkänt handikapp i Sverige och det kallades för 
dyslexi. Under samma årtionde fokuserade forskarna blicken på självbegreppet och hur 
det står i relation till en människas förmåga till inlärning och i synnerhet läs- och 
skrivinlärning. Förtroende på sin egen förmåga skapas via att skolan tar bort negativa 
faktorer i individens omgivning – negativa cirklar ska brytas (Taube, 1987). 
 
2.1.3 Fonologisk medvetenhet 
 
På 1990-talet och fram till idag har ett större perspektiv hamnat på motoriken i munnen. 
Forskningen anser att problem med artikulation skapar svårigheter vid den första 
läsinlärningen (Ingesson, 2007). Denna fonologiska medvetenhet är en förutsättning för 
att människan ska kunna omvandla bokstäver till ord, grafem till fonem. Dyslektiker är 
alltså enligt modern forskning, 1990-talet och framåt, långsamma på att namnge och 
benämna saker och ting, sämre än genomsnittet på att upprepa nonsensord och har 
svårigheter att segmentera fonem. Forskningen visar att så fort som barnen 
sammanbinder bokstäver med språkljud förbättras förmågan att kunna identifiera och 
lagra språk. 
 
Svensson (2004) stärker tidigare teser att brister i det fonologiska minnet är den 
viktigaste markören för att bekräfta dyslexi. Svensson (a.a.) manar dock till försiktighet 
när diagnosen dyslexi ges. I studier på ungdomshem har det visat sig att 50 % av 
ungdomarna hade läs- och skrivproblematik, men bara 11 % hade dyslexi. Den stora 
majoriteten av människor med läs- och skrivproblematik har alltså inte dyslexi. Det är 
andra faktorer som spelar in: skolk, brist på uppmuntran till läsning i hemmen eller 
uppväxtmiljö i övrigt. Extra tydligt hos elever med läs- och skrivproblematik – inte med 
dyslexi – var att ungdomarna hade dåliga relationer med sina föräldrar, vilket ledde till 
en dålig självbild. Dessa ungdomar och elever behöver enligt Svensson (a.a.) inte träna 
på avkodning, utan måste snarare få professionell hjälp i att bygga upp ett jag, och 
motiveras till varför det är viktigt att öva upp sin ord- och läsförmåga. 
 
2.1.4 Tre typer av dyslexi 
 
Idag är vetenskapen tämligen överens om att det finns tre typer av dyslexi (Lundgren 
2008):  
1. Bristande fonologisk medvetenhet som innebär att personen har svårt att skilja mellan 
olika närliggande ljud i språket. Visar sig i svårigheter att uppfatta rim eller att bygga 
nya ord genom att byta ut stavelser 
2. Bristande fonologiskt arbetsminne följer med svårigheter att komma ihåg det läsaren 
just har läst. Början på ordet eller meningen glöms bort innan man kommit till punkt. 
3. Bristande fonologisk ordmobilisering innebär att läsaren inte hittar det lästa orden i 
sitt ordförståelseminne.  
 
De här tre faktorerna kan finnas enskilt eller kombinerade med varandra. Lundgren 
(2008) menar dock att de individer med bristande fonologisk medvetenhet är den 
överlägset största dyslexigruppen. Endast 10 % av dyslektiker har kombinerad form av 
dyslexi. Høien & Lundberg (1999) rangordnar handikappet dyslexi och anser att det 
största funktionshindret för en diagnostiserad torde vara bristande fonologiskt minne, då 
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den är en förutsättning för att förståelse ska infinna sig, mer än förståelsen är för 
avkodningen.  
 
2.1.5 ROBO1 
 
Att dyslexi är ärftligt har vetenskapen känt till länge. Myrberg (2007) anser att 
forskarna inte ännu har hittat någon specifik gen som orsakar dyslexi. Han skriver att 
man bara lyckats identifiera områden i arvsmassan som är intressanta för eventuell 
uppkomst av dyslexi. Karolinska Institutet (2005) anser sig dock tillsammans med 
finska forskare ha funnit den enskilda gen – ROBO1 - som påverkar uppkomst av 
dyslexi. Genen ROBO1 visade sig vara muterad eller hade sänkt uttryck hos en grupp 
dyslektiker. ROBO1 är involverad i utvecklingen av nervbanor mellan hjärnhalvorna 
och återfinns på den tredje kromosomen i människans DNA. Man bör dock ta till sig 
Myrbergs (2007) råd och påminna sig om att det genetiska arvet inte är allena rådande 
för hur stora läs- och skrivproblemen kan bli för en individ. 
 
2.1.6 Dyslexins orsak och verkan 
 
I flödesschemat (figur 1) visar Høien & Lundberg (1999) dyslexins orsak och verkan.  
 
 

 

Figur 1, Dyslexins orsak och verkan 
Från Dyslexi – teori och praktik av Høien & 
Lundberg (1999) 
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I toppen på figuren står orsaker till dyslexi – genetik och miljöpåverkan.  
Dyslexin visar sig hos individer genom primära neurologiska avvikelser som 
uppkommer genom kopplingar i hjärnan. Följden av dessa avvikelser blir primära 
grundproblem som Høien & Lundberg (1999) anser sig grundas i det fonologiska 
systemet. De primära grundproblemen har nära anknytning till generella språkliga 
svårigheter, som korttidsminnet - KTM, samt benämnings- och artikulationssvårigheter. 
Följderna av de primära grundproblemen visar sig som primära symptom, i individernas 
svårigheter med ordavkodning och rättskrivning. De primära symptomen visar sig som 
sekundära med svårigheter i läsförståelsen, matematikproblem, dålig självbild, 
beteendeproblem, socioemotionell anpassning och oregelbundna ögonrörelser. Figuren 
fokuserar också på neurologiska avvikelser vars grundproblem utgår från kognitiva eller 
motoriska brister - dålig motorik, koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem 
och sekvenseringssvårigheter. Dessa motoriska brister påverkar också de primära 
symptomen. I figuren ingår också slumpmässiga symtom som visuell- och auditiv 
perception. Høien & Lundberg (a.a.) anser att dessa inte är indikatorer på diagnosen 
dyslexi, men de kan allmänt hindra och förorsaka lässvårigheter för alla individer, 
dyslektiker och icke dyslektiker.  
 
Att leva med dyslexi innebär inte att man är utesluten från att vara framgångsrik i livet. 
För det första, människor med dyslexi kan lära sig att läsa och skriva, men det krävs hög 
effektiv träning av barns fonologiska medvetenhet från förskolan och uppåt. Ingvar 
(2008) har en neurobiologisk synvinkel på dyslexi. Utifrån studier förordar han t.ex. 
Bornholmsmodellen så tidigt som möjligt hos barn med dyslexi. Prioritering ligger på 
att träningen sker på ett lekfullt sätt 15-20 min om dagen. En allmän fonologisk 
medveten träning förbättrar förutsättningarna för alla barn, oavsett dyslexi eller ej, då de 
utvecklar bättre läs- och skrivstrategier. Høien & Lundberg (1999) styrker vikten av 
medveten fonologisk träning som medel för barnet ur diagnosens negativa verkningar. 
Blachman, professor vid Syracuse University i USA, (Ewald & Garme, 2003) anser att 
även träning av ordmobilisering ur långtidsminnet och korrekt ordigenkänning kan leda 
till bättre läsutveckling. Blachman (a.a.) redovisar att forskning tyder på att den elev 
som inte uppnått en automatiserad avkodning efter årskurs 1, löper 90 % större risk att 
få sina läsproblem permanenta. Fannon (2008) finner att denna åsikt är vedertagen hos 
skolpersonal hon intervjuat. Rent praktiskt ute på fältet innebär det att tidig identifiering 
och tidiga insatser är en vedertagen policy hos olika pedagogiska aktörer i den svenska 
skolan. 
 
Myrberg (2001) anser att läs- och skrivproblematik och dyslexi uppstår endast hos 
individen i relation till samhällets krav. Myrberg (a.a.) knyter an till Amservik, Ogden, 
och Rygvolds (1995) tankar om att ett handikapp uppstår när ett funktionshinder i en 
viss situation innebär begränsningar för en individ. Myrberg (a.a.) utvecklar sin 
kulturella dyslexidefinition när han för ett resonemang om dagens dyslexiforskning och 
vilka vägar forskningen kan ta. Myrberg (a.a.) är övertygad om att läkarvetenskapen 
måste införlivas mer så att vi kan få fler bevisbaserade metoder att bygga vidare på i 
våra skolor i arbetet med dessa elever. Han är dock noggrann med att poängtera att 
oavsett neurologiska och genetiska forskningsrön så kommer alltid dyslexi att vara ett 
kulturellt fenomen. Han slår fast att det finns ingen ”quick fix” som den samlade 
vetenskapen kan ge skolan inom överskådlig framtid, men det finns en mängd olika 
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hjälpmedel at ta del av. Elever med behov av extra stöd har rätt till att få pedagogiska 
insatser och hjälpmedel. 
 
 
2.2 Dyslexi och individ 
 
Här redovisas hur olika forskare anser att diagnosen påverkar individen.  
 
2.2.1 Självbild 
 
Taube (1987) belyser sambandet mellan negativ självbild och låg prestation, ett 
samband som är starkare än mellan positiv självbild och hög prestation. Hon är dock 
noggrann med att påpeka att en positiv självbild inte löser alla problem som kan uppstå i 
samband med läsning. Läsning är en förmåga som måste metodiskt tränas upp. Även 
plantor som sätts i bra jordmån behöver omsorg.  
 
”En elev som har en mycket negativ självbild behöver många bevis på sitt eget värde 
innan han börjar se mera positivt på sig själv. Ett misslyckande på ett område som man 
inte kan undvika, och som är viktigt i andras ögon, kan bli förödande för självbilden.” 
(Taube 1990, s 50)  
 
Pedagogiska konsekvenser av Taubes (1990) teorier är att förebyggande arbete, tidigt i 
åldrarna, hjälper individer med läsproblem. Viktigaste faktorerna är ett skapande av en 
tillåtande och positiv klassatmosfär, att eleverna får möjlighet att lära känna sig själva 
och andra, bra kontakt mellan skola och hem, en genomtänkt och för barnen 
stimulerande språkundervisning och att försöka finna vägar till läslust.  När man som 
pedagog eller förälder anar att ett barn utvecklat en dålig självbild som hämmar 
läsutvecklingen, måste negativa mönster och beteenden ändras. Taube (a.a.) benämner 
detta som onda cirklar. En noggrann analys genomförs över elevens positiva 
påverkansfaktorer, yttre och inre. Verktyg för att kunna genomföra en förändring efter 
analysen är stödjande individuella samtal, värderingsövningar, fokusering på saker som 
elever är duktiga på och rätt material till rätt elev.  
 
Vikten av att skolan skapar en arena fri från negativa yttre och inre cirklar, med elever i 
en upplevd känsla av sammanhang i specialundervisning, stärks av Groths (2007) studie 
om elevers och speciallärares uppfattningar om de riktade åtgärderna inom den 
specialpedagogiska verksamheten. Slutsatser från Groth (2007) är att själva 
specialpedagogiken i sig är exkluderande för de individer som utsätts för den. De 
negativa, för individer, utpekanden som specialpedagogiken innehåller kan leda till 
stämpling och stigmatisering av en självbild där människor, som av olika anledningar 
fått specialpedagogiskt stöd, är förlorarna. Följen av detta kan bli att de får en otrygg 
identitet och självkänsla. För att undvika detta förespråkar Groth (a.a.) att skolan 
omorganiseras bort från klassystemet, till ett organisatoriskt system som betraktar 
avvikelser som naturliga – mindre studiegrupper som är flexibla över tid. 
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2.2.2 Dyslexi som del av personlighet 
 
Ingesson (2007) har implementerat Taubes (1990) idéer i forskning, men med fokus på 
dyslektiker, och vad som kan minska negativa konsekvenser i skolarbetet för dessa 
individer. Ingessons (2007) studie består av tre delstudier. I den första 
intelligenstestades ungdomarna, där syftet var att fånga upp eventuella förändringar till 
uppföljningstillfället. Vid uppföljning visade det sig att dyslektikers verbala IQ 
försämrats, och att ju längre tid det gått mellan det första IQ-testet, och uppföljningen, 
desto sämre resultat fick individerna. I den andra studien intervjuades ungdomarna om 
hur de själva upplevt sin skoltid med fokus utifrån den diagnos de hade. Den tredje 
studien genomfördes med frågeformulär och intervjuer. 50 hem fick besvara 
frågeformulär, och av dessa 50 intervjuades 10 utvalda ungdomar. Syftet med den tredje 
studien var att finna de faktorer som var viktiga för god självkänsla. Resultatet visade 
att barn med dyslexi, särskilt de första åren i grundskolan upplever en tid av frustration, 
förvirring och förödmjukelse.  Dyslexin blev i stor utsträckning en del av de 
intervjuades självbild och personlighet. De elever som aktivt gjorde ett val till 
gymnasiet som innebar specialisering mot idrott, musik och annan praktisk verksamhet 
upplevde en större tillfredställelse än de som valt akademiska vägar.  
 
Dyslexi som identitetskapande faktor hos barn och ungdomar undersöker även 
Zetterqvist Nelson (2000). Forskaren har utifrån intervjuer kunnat identifiera 
dyslektikers olika förhållningssätt till diagnosen. Barnen blir enligt forskningen sin 
diagnos och kategoriserar sig själv i förhållande till andra. Diagnosen kan vara en 
avlastning som kan hjälpa barnen att orka med de läs- och skrivutmaningar de möter i 
skolan. Den personliga identifikationen kan i vissa fall utvecklas och bli en förklaring 
och identifikation till skolans bemötande – den specialundervisning och de åtgärder som 
eleven möter. Tvärtemot de som accepterat sina diagnoser finns de som uppvisar 
motvilja till att se sin egen situation. I den lättare varianten av motstånd pratar 
intervjuade barn om andra barns läs- och skrivproblematik. Barnen är medvetna men 
projicerar för att slippa bli, enligt egna upplevelser, negativt kategoriserade. Den tyngsta 
formen av motvilja finns hos de barn som undviker att prata om diagnoser helt och 
hållet. Intervjuade föräldrar upplever att en diagnosticering underlättad för dem att 
utveckla en större förståelse. Det framkommer också att en diagnos kan vara en effektiv 
guide för hur man i hemmen bäst kan bemöta sina barn. Hos intervjuade lärare finns det 
både positivt och negativt inställda individer. Studien visar att bemötandet från föräldrar 
och lärare är viktigt för att barn med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter skall utveckla 
god självbild och därmed bättre möjligheter att möta de utmaningar som dessa elever 
möter och kommer att möta i deras skolgång. 
 
2.2.3 Faktorer för god självkänsla 
 
Ingesson (2007) intresserade sig också för vilka faktorer som kunde anses som viktiga 
för att barn och ungdomar med dyslexi när de skall bygga en god självkänsla – 
salutogena faktorer (Antonovsky, 1991). Studien identifierar tre grupper – de 
obekymrade, de uppgivna och kämparna. Typiskt för de obekymrade var att de klarade 
sig väl i livet. Ofta hade medlemmarna i gruppen någon särskild talang och/eller sitt 
ursprung från en icke studiemotiverad familj. De obekymrade hade tillsammans med 
kämparna god självkänsla och en känsla av sammanhang – KASAM. Typiskt för de 
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uppgivna var dåliga kamratrelationer och dåligt stöd från hemmet. Gemensamt för de 
obekymrade och de uppgivna var att de hade dåliga resultat i skolan. Skillnaden mellan 
dem var att de uppgivna inte accepterat sin diagnos och hade sämre självförtroende och 
självkänsla. Bland kämparna studerades de allra bästa läsarna extra noggrant för att hitta 
framgångsfaktorer hos ungdomar med dyslexi. De viktigaste salotugena faktorerna hos 
de allra bästa var ett accepterande av diagnosen dyslexi, ganska hög känsla av 
sammanhang och självkänsla. Andra externa positiva faktorer kunde vara vuxna, oftast 
mammor, som gav ungdomarna självförtroende och stöttning. Som redan nämnts så var 
förmågan att uttrycka sig i konst, musik och teater en väg till bättre resultat och 
självupplevelse. Förmågan att kunna isolera dyslexiproblemet till bara en liten del av 
jaget var även det en stor framgångsfaktor för de allra bästa inom gruppen kämparna. 
Studien visar också att den personliga egenskapen envishet inte heller skall föraktas 
som framgångsfaktor. Utifrån testresultaten kunde man se att de allra bästa ungdomarna 
inte hade minskat sin verbala förmåga. Ingessons (a.a.) tolkning är att ambitiöst 
skolarbete från ungdomar med dyslexi betalar sig. Noterbart är att även kämparna när 
de började i skolan initialt känt sig underlägsna andra elever i läsning och skrivning. De 
ansåg sig gradvis ha anpassat sig, och den negativa självkänsla de haft hade under åren 
minskat. Men dyslexin påverkade fortfarande alla intervjuade. Deras vardagsliv var en 
kamp. Men genom ett ihärdigt arbete hade de fått kontroll över deras funktionshinder. 
 
2.2.4 Pedagogens roll 
 
Frank (2009) studerade orsaksfaktorer i skol- och klassrumskontext som kan påverka 
alla barns möjligheter till läsinlärning. Forskningsresultaten visar att den allra viktigaste 
faktorn för ett barns läsutveckling är pedagogens kompetens. Kompetensen är inte 
enbart kopplad till kunskaper om läsinlärning och dyslexi. Minst lika viktig är läraren 
som incitament för ett tryggt arbetsklimat, vilket leder till trygga elever, som lättare 
orkar och kan ta till sig nya kunskaper och färdigheter. Känslan av trygghet hos 
eleverna påverkar också i vilken grad som hemmen blir engagerade i barnens skolgång. 
På ett mer allmänt plan spelar elevernas hembakgrund roll för hur 
föräldraengagemanget ser ut. Men som faktor för delaktighet i det egna barnets 
skolarbete är det läraren som har störst betydelse. Vägen till en skola som är bättre på 
att möta utmaningen att lära alla barn att läsa anser Frank (a.a.) är bra utbildade 
pedagoger och kontinuerlig kompetensutveckling i skapandet av trygghet och 
samverkan. 
 
2.2.5 Jämförelse mellan redovisade forskare 
 
Att jämföra Groth (2007) med Zetterqvist Nelson (2000), Frank (2009) och Ingesson 
(2007) är inte helt rättvist då den förste fokuserar på specialpedagogikens särskiljande 
och negativa inverkan, men ändå intressant. Där Zetterqvist Nelson (a.a.), Ingesson 
(a.a.) och delvis Frank (a.a.) ser stora vinster med att få diagnosen dyslexi för individens 
möjligheter att utvecklas, så ser Groth (a.a.) faran med att bli stämplad och få ett 
stympat självförtroende med färre utvecklingsmöjligheter än andra. 
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2.3 IUP, Åtgärdsprogram och styrdokument 
 
Under denna rubrik redovisas först vad utbildningsdepartemantet ger för riktlinjer 
angående IUP. Sedan presenteras också vad åtgärdsprogram ska innehålla, samt några 
forskares resultat och slutsatser av studier där de studerat den svenska grundskolans 
åtgärdsprogram. Sist beskrivs kortfattat de rättigheter dyslektiker har enligt nationella 
och internationella styrdokument. 
 
2.3.1 IUP 
 
IUP, som är förkortning för individuell utvecklingsplan, är det skriftliga dokument som 
skall utvärdera en elevs utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 
Inför utvecklingssamtal, som ska ske minst en gång per termin, ska skolan kunna ge 
omdömen. I dokumentet ska också insatser för att eleven skall nå högre kunskapsmål 
sammanfattas. Målet i alla IUP är att elever skall utvecklas så långt som möjligt Under 
utvecklingssamtalet kan nya överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar 
utformas. Viktigt är att dessa nya överenskommelser dokumenteras i elevens IUP. En 
IUP kan se väldigt olika ut från skola till skola. Rektor är ansvarig för utformning av 
IUP på respektive skola. Om en elev riskerar att inte nå läroplanens mål i något ämne är 
skolan skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram (Utbildningsdepartementet, 2008b).  
 
2.3.2 Åtgärdsprogram 
 
Hammarberg & Wennbo (2001) beskriver att åtgärdsprogrammet, som en väg för att ge 
elever den hjälp de har rätt till, förekom redan i Lgr-80, men först i Lpo-94 fick det en 
mer framträdande roll. Elever som befarades inte uppnå mål för år 5 eller år 9 i något 
ämne skulle enligt Lpo-94 ha ett åtgärdsprogram. Rektor hade och har ansvaret för 
upprättandet och att elever får det stöd de har rätt till. I åtgärdsprogrammet skulle och 
skall hela skolans arbete och ansvar visas upp. Åtgärdsprogram utarbetas när elev, hem, 
eller personal på skolan visar oro över en elevs inlärning eller sociala oro. Avsikten med 
programmet är att skolan vill stödja en medveten planering och utvärdering av de 
särskilda stödinsatser som skall ges utifrån elevens behov. Insatserna kan vara av både 
kortsiktig och långsiktig karaktär. Hela skolans organisation skall beröras så att elevens 
hela skolvardag tas i beaktning - inkludering. I åtgärdsprogrammet skall det stå vad alla 
parter enats om att nå för mål. Vilket innehåll har stödet? Vilka har ansvar för 
genomförandet? När och hur utvärderas åtgärdsprogrammet? Vilka konsekvenser 
förväntas av stödet och dess utformning? 
 
I arbetet med att utforma åtgärdsprogram skall extra vikt läggas vid elevens starka sidor 
som utgångspunkt för fortsatt arbete (Hammarberg & Wennbo, 2001). Asp Onsjö 
(2006) har i sin forskning upptäckt att åtgärdsprogram till skillnad från föresatsen ofta 
inte bygger på en dialog mellan skola och hem. Åtgärderna är redan före möte med 
föräldrar och elev föreslagna av skolpersonal. På utvecklingssamtalet handlar det mest 
om att alla parter skall godkänna det som redan tänkts ut av pedagoger. Föräldrar och 
elev blir då inte deltagare i skapandet av lösningar, utan snarare passiva aktörer som 
kanske inte står bakom de förslag som skolan som institution vill genomdriva. Enligt 
Asp Onsjös (a.a.) studie fungerar åtgärdsprogram mest effektivt när hem och elev bjuds 
in i skapandet av programmet, och när det är kort och enkelt. En annan orsak till varför 
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ett åtgärdsprogram kan tappa i kraft, beror på att individen lätt blir ensam ägare och 
bärare av problemen. Både Asp Onsjö (a.a.) och Niessner & Rådbo (2009) påpekar att 
bara för att eleven själv ska ta ansvar för att komma i tid, göra läxor mm betyder inte det 
att eleven eller hemmet är delaktiga i arbetet. Skolan, oftast mentor, blir språkrör för 
elev och hem. Det ger en falsk bild av delaktighet. Individen, i detta fall en elev, skall 
formas till en mer självstyrande individ, men det sker utifrån skolans ramar och skolans 
ideal.  
 
Niessner & Rådbo (2009) noterar att åtgärdsprogram i de flesta fall verkar skrivna efter 
mallar. Mallarna bygger på Skolverkets allmänna råd (Utbildningsdepartementet, 
2008a). Studien visar att mallen främjar ett skapande av listor av åtgärder, åtgärder som 
i flera fall saknar koppling till läroplan och kursplaner. I analysen av förekomna 
begrepp, infallsvinklar, lösningsalternativ mm. i undersökta åtgärdsprogram identifierar 
Niessner & Rådbo (2009) fyra diskurser. 
  
1. Den utvecklingspsykologiska diskursen. Individen utvecklas i stadier. Om en individ 

inte klarar av ett moment kan det mycket väl bero på att han/hon inte är mogen 
uppgiften. Individen blir bärare av problemet och hon kan enligt diskursen näst intill 
omöjligt nå goda resultat för tillfället beroende på vilken utvecklingsfas hon är i. 

2. Den exkluderande diskursen. Skolan och pedagogerna väljer att ge elever 
undervisning i enskildhet för att ge effektiv individuell hjälp. Undersökta förslagna 
åtgärder indikerar att segregerad undervisning fortfarande dominerar i svenska 
skolor.  

3. Den summativa måldiskursen. För elever år 8 och 9 är förslagna åtgärder ofta 
kopplade till nationella ämnesmål för att nå betyget godkänt. 

4. Egenskapsdiskurs. I åtgärdsprogrammen finns elevers negativa egenskaper 
dokumenterade. Själva dokumentationen kan skada elevens självbild, då dokumentet 
ofta följer eleven under lång tid i skolan. Återkommande påminnelser om inte 
självklart positiva egenskaper utvecklar en negativ identitetsuppfattning.  

 
Den exkluderande diskursen stärks av Vernersson (2007) som varnar för att avsaknaden 
av ett inkluderande perspektiv i organiseringen av åtgärder kan försvåra individens 
möjligheter till gemenskap, positivt samspel, acceptans och delaktighet med andra. 
Haug (1998) spär på tidigare redovisade tankar då han ser risker med att exkluderade 
elever utvecklar en negativ självbild, vilket kan medföra att de sänker sin ambitionsnivå 
och kraven på sig själva.  
 
2.3.3 Styrdokument 

 
Att dyslektiker som funktionshindrad grupp har rätt till stöd återfinns i flera 
styrdokument. I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är man tydlig med att alla 
elever skall ha lika tillgång till utbildning. Skolan är skyldig att anpassa undervisningen 
efter varje elevs behov och förutsättningar, och då särskilt tänka på de elever som är i 
behov av extra stöd. I FN:s barnkonvention (WHO, 1998) står det att barnens bästa 
alltid skall komma i första hand i arbetet med åtgärder som berör andliga, fysiska, 
psykiska, moraliska och social utveckling. Alla barn, oavsett funktionshinder skall leva 
ett värdigt liv som främjar självförtroendet och ett aktivt liv i samhället. Barnet har rätt 
till utbildning.  
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Salamancadeklarationen(UNESCO, 1994) är noggrann med att alla barn skall beredas 
plats i skolan. De som är i behov av extra stöd skall få det inom ordinarie skola. Skolan 
skall vara inkluderande och endast i undantagsfall skall specialklasser ordnas. Nilholm 
(2006) förklarar inkludering som en följd av kritik mot integrering. En inkluderande 
skola ska formas utifrån den mångfald av barn som finns. En integrerande skola 
anpassar sig från fall till fall och har inte en inneboende egenskap att kunna möta barnen 
där de är utan en omorganisation. Lgr-11 (Utbildningsdepartementet, 2011) knyter an 
till ovan redovisade tankar. I den står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Undervisningen ska vara så organiserad att den är flexibel i 
mötet med eleverna. 
 
 
2.4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Här redovisas en sammanfattning av den teori som innebär en avgränsning i fokus på 
det jag studerat. 
  
2.4.1 KASAM 
 
Min rapport har sin teoretiska ansats i KASAM – Känsla Av SAMmanhang. 
Antonovsky (1991) myntade den salutogena forskningen när han intresserade sig för hur 
det kom sig att vissa människor lyckades att hålla sig friska trots att de mötte stora 
fysiska och psykiska påfrestningar i livet. I västerlandet noterade Antonovsky (a.a.) att 
människor identifierade sig och uppvisade sjukdomstillstånd, trots att människorna 
levde ”rika” liv. I västerlandet rådde en patogen paradigm som fokuserade på det som 
skapade ohälsa, istället för en salutogen paradigm som skapar hälsa - skyddsfaktorer. 
Gassne (2008) har urskiljt vad som skiljer de olika paradigmen åt. Gassne (a.a.) är 
socionom och fokuserar på nätverk av faktorer och processer som bidrar till att 
härbärgera konsekvenserna av att vara utsatt för andra människors utsatthet.  
 
Antonovsky (1991) intresserade sig särskilt för generella motståndsresurser i 
människans liv som möjliggjorde en god resistens mot spänningar. När vi drabbas av 
livskriser, sjukdom, förlorar ett barn, dödsfall, ändrade livsförhållanden, men också i 
grunden positiva händelser som att få ett barn, så utsätts individen för stressorer. 
Följden av stressorerna är att det skapas spänningar hos individen. Varje individ har 
olika förmågor och resurser att hantera dessa spänningar. Positiva krafter för individen 
var enligt honom pengar, jag-styrka och social stöd. Lösningen finns alltså inom 
individen, men också utanför individen, hos de människor hon möter, och de 
samhällskroppar hon integrerar med. De positiva krafterna kunde göra stressorer och 
traumatiska händelser i livet begripliga och hanterbara. Vad KASAM-teorin 
revolutionerade var att själva teorin fokuserade på vad som skapade hälsa - det 
salutogena perspektivet, inte det som närde ohälsa – det patologiska perspektivet. 
Antonovsky (a.a.) fann tre begrepp som var avgörande för att individen skulle kunna 
handskas med motgångar: 
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Begriplighet: Hur upplever individer inre och yttre stimuli som gripbara, strukturerade 
och tydliga? En individ med stor känsla av begriplighet kan relatera sin egen situation i 
förhållande till samhället, historien och framtiden. 
Hanterbarhet: Vilka verktyg har individen att möta livets motgångar? Verktyg är 
resurser till individens fördel. Verktyg tillhandahas av både individen själv och viktiga 
personer som individen litar på i individens omgivning. 
Meningsfullhet: Känner individen delaktighet och känslomässigt engagemang ökar 
motivationen. Social uppskattning från omgivningen ökar individens möjligheter att 
klara av svåra uppgifter och prövningar som han/hon ställs inför. Upplevs utmaningar 
som meningsfulla påverkar det resultaten i positiv riktning. 
 

 

KASAM kan delas in i svag, måttlig och stark KASAM. Enligt Gassne (2008) var 
Antonovskys hypotes att en individ som har en måttlig eller stark KASAM – känsla av 
sammanhang – kan observera och bemöta de stressorer hon möter i sitt liv. Denna 
individ tror sig ha nödvändiga resurser att mobilisera för att hantera utmaningar 
effektivt. Har individen stark KASAM finns det en grundläggande plattform som 
hjälper henne att bevara och främja hälsa och välbefinnande. En persons KASAM 
grundläggs vid tidig ålder. En persons KASAM utvecklas som mest under barndomen 
och fram till 30-års ålder. Senare i livet kan förändringar ske, men inte alls i lika stor 
utsträckning. 
 
2.4.2 Salutogen förståelsekarta 
 
Green & Hult (2006) lyfter fram att det finns två olika salutogena/skyddande grupper 
som är viktiga för barns väl – individfaktorer och omgivningsfaktorer. I gruppen 
individfaktorer ingår intelligens, problemlösning, förmåga och upplevelse att man kan 
kontrollera de motgångar man möter i sitt liv, välutvecklad kommunikationsförmåga, 
empati, kreativitet, intressen, hoppfullhet och verktyg att kunna skapa tjänliga relationer 
med andra. I gruppen omgivningsfaktorer handlar det om familjens roller och regler 
samt konsekvenser, god relation till minst en mor eller far, en delad värdegrund, andra 
viktiga personer och flera sociala kontakter med omvärlden, t.ex vänner och släkt. I 
denna grupp ingår också individens förmåga att kunna se och hjälpa andra individer, då 
det möjliggör en utveckling av egenvärde, självtillit och självständighet. För att kunna 
fånga upp ungdomars salutogena faktorer utgår Green & Hult (a.a.) från Tony Buzans 
mindmap form/tankekarta/förståelsekarta(se figur 2).  
 
 

Barn 

Positiva förmågor – 
egenskaper - strategier 

Mindre positiva 
förmågor – egenskaper- 

strategier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 . Förenklad modell av 
Green & Hults(2006) 

De behov som finns 
inför framtiden 

förståelsekartaa 
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Förståelsekartan används dels som ett synliggörande verktyg för sammanfattning, men 
också som ett terapeutiskt verktyg för att få den intervjuade att uppleva en känsla av att 
tillvaron ligger inom deras kontroll och är meningsfull. I förståelsekartan åskådliggör 
man varje persons konstruktiva förmågor/egenskaper/strategier, mindre 
konstruktiva/negativa förmågor/egenskaper/strategier och de anspråk som finns framåt i 
tiden/ konstruktiva förändringar som redan initierats, med hjälp av färger och form 
(Green & Hult, 2006).  
 
En färdig karta som presenteras på ett professionellt sätt kan enligt Green & Hult (2006) 
underlätta för en ungdom att känna en starkare känsla av sammanhang – KASAM. 
Tankekartan ska också hjälpa individens omgivning att bli mer medveten och bli bättre 
på att se individens behov för fortsatt utveckling. Green och Hult (a.a.) är dock 
noggranna med att påpeka att kartan aldrig kan fånga och återspegla en hel individ och 
att den människa som tillverkar kartan alltid färgar den färdiga produkten. 
 
 
2.5 Sammanfattning 
 
Dyslexi betyder svårigheter med ord och är en medicinsk benämning på svårigheter som 
sitter i hjärnan och som är ärftliga eller medfödda. Dyslektiker är en funktionshindrad 
grupp som har rätt till stöd. Dyslexi är en diagnos med historia som ändrats allteftersom 
forskningen visat på nya rön. Dagens forskning anser att det finns tre typer av dyslexi: 
bristande fonologisk medvetenhet, bristande fonologiskt arbetsminne och bristande 
fonologisk ordmobilisering. Typerna av dyslexi kan finnas enskilt eller kombinerade. 
Bristande fonologisk medvetenhet är den överlägset största dyslexigruppen (Lundgren, 
2008). Viktigt är att notera att läs- och skrivproblematik uppstår först när de krav på 
avkodning och förståelse som samhället har på individen blir övermäktiga (Myrberg, 
2001). Människor med dyslexi kan lära sig att läsa och skriva, men det krävs effektiv 
träning av barns fonologiska medvetenhet från förskolan och uppåt (Ingvar, 2008).  
 
IUP, individuell utvecklingsplan, är det skriftliga dokument som skall utvärdera en 
elevs utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Inför 
utvecklingssamtal, som ska ske minst en gång per termin, ska skolan kunna ge 
omdömen. I dokumentet ska också insatser för att eleven skall nå högre kunskapsmål 
sammanfattas. Målet i alla IUP är att elever skall utvecklas så långt som möjligt 
(Utbildningsdepartementet, 2008b). Åtgärdsprogram utarbetas när elev, hem, eller 
personal på skolan visar oro över en elevs inlärning eller sociala oro. Avsikten med 
programmet är att man vill stödja en medveten planering och utvärdering av de 
särskilda stödinsatser som skall ges utifrån elevens behov. Insatserna kan vara av både 
kortsiktig och långsiktig karaktär (Hammarberg & Wennbo, 2001). Niessner & Rådbo 
(2009) har i sin forskning funnit att de flesta åtgärdsprogram bygger på Skolverkets 
allmänna råd (Utbildningsdepartementet, 2008a). De identifierar fyra olika diskurser: 
den inkluderande, den exkluderande, den summativa och egenskapsdiskursen. 
 
Flera forskare har intresserat sig för salutogena faktorer som kan minska negativa 
konsekvenser för dyslektiker i skolan. Ingesson (2007) identifierade tre grupper: de 
obekymrade, de uppgivna och kämparna. De viktigaste salutogena faktorerna för 
framgång hos de tre grupperna var ett accepterande av sin diagnos, en ganska hög 
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känsla av sammanhang och en god självkänsla. Zetterqvist Nelson (2000) delar 
Ingessons (a.a.) teori att de som accepterat sin diagnos har lättare att påverka sin 
livssituation. Zetterqvist Nelson (a.a.) liksom Taube (1987) lyfter fram föräldrar och 
pedagoger som viktiga för att skapa en god självbild hos barn med dyslexi. En självbild 
som underlättar utveckling och förmåga att möta utmaningar. Frank (2009) knyter an till 
ovan nämnda forskning då han studerat läsandets och skrivandets orsaksfaktorer i skol- 
och klassrumskontext. Elever med dyslexi som får undervisning av kompetenta 
pedagoger har större chans att lyckas med sin läs- och skrivutveckling. Kompetensen är 
inte enbart kopplad till kunskaper om läsinlärning och dyslexi. Lika viktigt är läraren 
som skaparen av ett tryggt arbetsklimat i klassrummet.  
 
Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten i denna studie är Antonovskys (1991) 
salutogena forskning som fokuserar på skyddsfaktorer som skapar hälsa. Forskningen 
visade att det fanns tre begrepp som var avgörande för att individen skulle kunna 
handskas med motgångar: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den andra 
teoretiska utgångspunkten, som är en vidareutveckling av den salutogena forskningen, 
är Green & Hults (2006) utveckling av en modell för att kunna fånga upp ungdomars 
salutogena faktorer – den salutogena förståelsekartan. Förståelsekartan är ett 
terapeutiskt verktyg. En färdig karta som presenteras på ett professionellt sätt kan enligt 
Green & Hult (a.a.) underlätta för en ungdom att känna en starkare känsla av 
sammanhang – KASAM. 
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3. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Ingesson (2007) hade i sin avhandling som ett av sina syften att yrkesverksamma som 
arbetade med dyslektiker efter hennes avhandling skulle ha större kunskaper om för 
individen positiva faktorer i det specialpedagogiska arbetet i skolan. Nyttan var att 
skolan skulle bli bättre på att möta dyslektiker och de behov de har. Den förhoppningen 
har jag också med min studie.  
 
Jag vill identifiera vilka krafter, inre som yttre, som spelar stor roll för att dyslektiker 
skall känna att de har goda förutsättningar att lyckas i skolarbetet. Krafterna kallar jag 
för skyddsfaktorer, och de delas upp i individfaktorer och omgivningsfaktorer.  
 
 
3.1 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka skyddsfaktorer kan identifieras i intervjuer med elever med dyslexi? 
2. Vilka skyddsfaktorer kan identifieras i elevernas åtgärdsprogram eller IUP? 
3. Vilka skyddsfaktorer återfinns i jämförelse med identifierade skyddsfaktorer i 

intervjuer med identifierade skyddsfaktorer i åtgärdsprogram eller IUP? 
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4 METOD 
 
Här presenteras studiens vetenskapliga förankring. Val av metod och instrument 
redovisas. Urval, insamling och bearbetning av data presenteras. Ett kort resonemang 
kring studiens validitet och reliabilitet återfinns.  De etiska överväganden som styrt 
arbetet lyfts också fram. Metodkapitlet avslutas med en sammanfattning 
 
 
4.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Enligt Gustavsson (2004) är huvudmålet med en dialog, vare sig det är i samtal eller 
intervjuform, Att försöka förstå meningar och betydelser i andra människors språk och 
kulturvärld. Dialogens idé är att skapa ett samskapande av den sociala verklighet som 
forskaren har fokus på. Detta skapande av kunskaper innebär att kunskap konstrueras i 
interaktion mellan människor - socialkonstruktivism. Socialkonstruktivismen kan 
tillskrivas ha ett hermeneutiskt förhållningssätt. Genom att tolka andra människors olika 
uttryck i det talade, och för den delen det skrivna, fångar forskare upp kunskap som 
hjälper oss att förstå vår egen livssituation (Patel & Davidsson, 1991). Den 
hermeneutiske forskaren försöker att se helheten i det han undersöker, men det hindrar 
inte att forskaren pendlar mellan att belysa hel och delhet, subjekt och objekt, 
förförståelse och perspektivförskjutningar i sitt vetenskapliga arbete. Lutz (2006) 
återger Burrs utgångspunkter för ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. I 
utgångspunkterna blir släktskapet till hermeneutiken tydligt. Han belyser att kunskaper 
och kategoriseringar av vår omvärld inte är absolut kunskap utan en av många tänkbara 
tolkningar. Som forskare är vi färgade av historiska och kulturella processer när vi gör 
våra tolkningar. Kunskap bildas i social interaktion människor emellan. Kunskap och 
socialt handlande påverkar varandra.  
 
Mina studier av skriftliga källor bygger på tolkning av tre deltagares åtgärdsprogram 
och en deltagares IUP. Tolkningen utgår från de identifierade skyddsfaktorer jag kunde 
identifiera i tidigare genomförda intervjuer. Analysen av dokumenten har styts av en 
kritisk hermeneutism, byggd på kvalitativ innehållsanalys med drag av semiotik 
(Bryman, 2001). I den kvalitativa innehållsanalysen letar forskaren efter teman. 
Semiotiken är inriktad på att avslöja den dolda meningen i texter. Utifrån valda 
signifikanser, i mitt fall salutogena faktorer, försöker man att tolka in delar av en text 
och intervjuer så att de kan kategoriseras och behandlas som vetenskapliga data. 
Bryman (a.a.) varnar för att det kan finnas en viss godtycklighet i hur signifikanser och 
data behandlas och redovisas i semiotiska studier. I en hermeneutisk analys av text 
måste en viss historisk och social kontext finnas med i tolkningen.  
 
 
4.2 Planering och genomförande 
 
En termin innan studien skulle genomföras skapades en forskningsplan. Planen innehöll 
en sammanfattning av ämnesområdet utifrån aktuell forskning. Redovisad forskning 
analyserades utifrån val av metod och resultat. I planen ingick också tre förslag hur jag 
skulle kunna studera valt forskningsområde beroende på olika val av instrument, enkät, 
intervju och observation. Forskningsplanen granskades och godkändes av handledare. 
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Rapporten skulle färdigställas under en nio månaders period, från augusti 2010 till april 
2011.  
 
Jag kontaktade via telefon och mail logopeder, specialpedagoger, intresseorganisation 
och rektorer. Kontaktade personer och organisationer hörde sig för om det fanns 
föräldrar och/eller elever som var intresserade av att delta i min undersökning. Efter att 
elever och hem visat intresse att möjligen delta skickades missiv hem till fyra hem. I 
missivet (bilaga 1) presenterades mitt forskningsområde, att jag önskade att få träffa 
barnet/ungdomen en gång, och att jag också ville ta del av ett aktuellt åtgärdsprogram 
som jag fick låna för kopiering, alternativt få ett ex av vid intervjutillfälle. Jag 
informerade också om att intervjuerna skulle spelas in för att sedan renskrivas. Elev och 
hem fick sedan en veckas betänketid innan jag kontaktade dem personligen för ett 
slutgiltigt godkännande till deltagande. En provintervju genomfördes under oktober 
månad. Fyra intervjuer genomfördes sedan i november och december månad. 
 
 
4.3 Instrument 
 
Syftet med studien var att utveckla kunskap som yrkesverksamma i skolan ska kunna 
använda i sitt arbete med dyslektiker. Det innebar ett arbete där jag bl.a. skulle 
identifiera skyddsfaktorer som hjälpt intervjuade elever med dyslexi att kunna 
strukturera och fokusera egna förmågor och att finna motivation att orka och klara av 
sin skolgång. Det var de intervjuades upplevelser som jag ville fånga och den verklighet 
de upplevde. Jag ville hitta mönster i de intervjuades svar. Valet föll då på att 
genomföra kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju syftar till att utforska den 
intervjuades uppfattning inom ett specifikt område (Patel & Davidsson, 1991). Lantz 
(2007) styrker Patel & Davidssons (a.a.) beskrivning att kvalitativa intervjuer är bra 
instrument som gör det möjligt att fånga upp och identifiera personers uppfattningar och 
upplevelser.  
 
Dock finns det en fara och/eller styrka att en helt fri struktur av intervju kan leda till helt 
olika definitioner av det fenomen man vill studera. Tidigare i mina studier hade jag 
genomfört intervjuer med barn. Min erfarenhet utifrån dessa intervjuer var att barn inte 
alltid spelar med i alltför strukturerade intervjuer. I en intervjusituation som har drag av 
samtal ansåg jag mig lättare få fram fler data ur mitt urval – barn och ungdom. Utifrån 
teman med tillhörande nedskrivna frågor (bilaga 2) ville jag skapa känslan av ett samtal 
mellan mig och eleven. Bryman (2001) benämner denna intervjuform som semi-
strukturerad och han anser den som mycket viktig för kvalitativ forskning. Jag som 
intervjuare lät respondenten kunna fördjupa sig inom de områden som kändes extra 
meningsfulla för den intervjuade. Formen på intervjun styrdes av ett sampel som fanns 
mellan mig som intervjuare och respondenten. Jag eftersträvade en avslappnad situation 
som tillät att samtalet kunde ta andra vägar än de jag som intervjuare kanske hade anat. 
Viktigt var att jag som intervjuare höll en viss struktur och disposition. Liksom Lantz 
(2007) ser Bryman (a.a.) en grundläggande struktur som viktig. Strukturen säkerställer 
ett minimum av jämförbarhet, intervjuer emellan och forskare emellan. Detta för att 
underlätta möjligheten att få data som ska kunna jämföras och analyseras.  
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Mina intervjuer inleddes med en kort introduktion där jag presenterade mig och vad 
mina intervjuer syftade till, hur de skulle dokumenteras och vilka som skulle få ta del av 
resultaten. Jag hade med mig kanelbulle och festis. En fika fick deltagarna att slappna 
av (Lantz, 2007). Jag var noggrann med att informera att man som deltagare inte 
behövde svara på frågor som man av någon anledning kände obehag inför. 
 
 
4.4 Urval 
 
Bekvämlighetsurvalet fick styra urvalet och skapa en möjlighet för mig att kunna träffa 
individer som annars skulle vara svåra att få tag på via t.ex. ett statistiskt kvoturval. 
Bryman (2001) anser att kvalitativa undersökningar kan styras av teoretiska urval utan 
att för den skull tappa validitet. Urvalet och antalet intervjuer styrdes av hur många 
elever och hem som jag kunde hitta som var positiva till en medverkan. Jag kontaktade 
specialpedagoger, skolpsykologer, logopedmottagningar i landstinget, skolkanslier och 
Dyslexiförbundet FMLS- lokalavdelningen i Norrköping för att finna barn och 
ungdomar att intervjua. Några skolor besökte jag personligen för att berätta om mina 
studier och ge dem mitt missiv för spridning till eventuella deltagare. Sökandet efter 
deltagare tog längre tid, mycket längre tid, än jag förutspått. I förhållande till mitt arbete 
att få tag på respondenter fick jag ett litet utfall - stor input och liten output. Jag hade 
önskat ett mer homogent åldersspann. Nu blev det som Kajsa Warg sa:  
”Man tager vad man haver”. Viktigt är dock att komma ihåg att ett fåtal väl genomförda 
intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl genomförda intervjuer (a.a.).  
 
4.4.1 Deltagare 
 
Min studie omfattar fyra pojkar med diagnosen dyslexi. Pojkarna är från 11 år upp till 
19 år. Pojkarna återfinns i två kommuner i Götaland. I urvalsgruppen eftersträvade jag 
en homogenitet med en heterogenitet inom sig (Trost, 2005). Urvalsgruppen styrdes av 
variablerna diagnosen dyslexi, att jag fick tillgång till deltagarnas åtgärdsprogram eller 
IUP, och att deltagarna fanns i en rimlig geografisk närhet till mitt hem. Jag lade inte 
stor vikt vid t.ex. kön, etnisk ursprung eller elevens hemsituation. Intervjuerna och 
insamlandet av skriftliga källor genomfördes november och december 2010. 
 
4.4.2 Dokument 
 
De tre åtgärdsprogram som ingår i studien har stora likheter i disposition. Först i varje 
dokument står elevens namn, klass, och vilken version av åtgärdsprogram det är. I alla 
åtgärdsprogrammen följer sedan en allmän beskrivning av elevens situation. Denna del 
kan se olika ut, både i innehåll och i mängd. I ett fall lyfts bara elevens studieresultat 
fram i dokumentet, medans skolorna för de två andra eleverna försöker att ge en 
helhetsbild – styrkor, utvecklingsområden, färdigheter för eleverna att utveckla, 
metoder i undervisningen.  Till varje nedskriven metod redovisas den eller de ansvariga 
för genomförandet. Ansvaret fördelas mellan skola, elev och hem. Redovisade åtgärder 
är kopplade till färdigheter, som i sin tur är kopplade till mål i skolämnen. Konkreta 
exempel ges på hur undervisningen skall anpassas för att en utveckling hos eleven skall 
främjas. Även här är ett ansvar tydligt redovisat liksom hos förra identifierade likheten. 
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Sist i alla tre åtgärdsprogrammen återfinns vem som ansvarar för uppföljning av 
åtgärdsprogrammet och när uppföljning skall ske.  
  
Hos två av två elever fastställs det i dokumenten att de har dyslexi och de skyldigheter 
skolan har som en följd av detta.  
 
Enligt diskursanalys (Niessner & Rådbo, 2009) har de tre åtgärdsprogrammen jag 
studerat drag av exkluderande diskurs, summativ diskurs och egenskapsdiskurs. Hos 
inget granskat åtgärdsprogram kan jag finna en utvecklingspsykologisk diskurs där 
omognad och utvecklingsfas ges som en allmän förklaring till elevers problem. 
 
Hos en elev hade jag bara tillgång till en IUP. Då det var elevens första IUP på sin nya 
skola fanns det inga tidigare redovisade uppsatta mål att finna, däremot en 
lägesbeskrivning av elevens skolsituation och liv utanför skolan. Denna beskrivning kan 
jämföras med de lägesbeskrivningar jag kunde finna hos de andra åtgärdsprogrammen. I 
denna del presenteras också elevens starka sidor. Sedan återfinns en kort 
sammanfattning av elevens diagnosresultat i LUS, LäsUtvecklingsSchema. I denna 
sammanfattning nämns att eleven har dyslexi och att skolan är skyldiga att hitta 
arbetsrutiner som fungerar för eleven och som kompenserar det funktionshinder han 
har. 
 
 
4.5 Insamling av data 
 
Jag spelade in intervjuerna på mobiltelefon. Mobiltelefonen har flera fördelar. En 
mobiltelefon skapar i sig inget obehag för de flesta människorna i Sverige. Den är ett 
vardagsredskap som nästan alla har ett funktionellt förhållande till. Mobiltelefonen tar 
ingen plats. Jag var inte beroende av bord eller mikrofon och jag kan lätt förflytta mig 
utan att behöva ställa in eller förbereda speciell inspelningsutrustning. Mobiltelefonens 
ljudfiler är idag kompatibelt med de flesta moderna ljud- och bildformat. Möjligheten 
att snabbt spara intervjuerna på mobiltelefonens minneskort för att sedan föra över dem 
till t.ex. i en dators hårddisk var oemotståndliga. Till uppspelningsprogram använde jag 
Real Media Player. De inspelade intervjuerna renskrev jag sedan. Samtalsanalysen 
krävde en detaljerad utskrift av naturliga förekommande samtal. För att införliva dessa 
icke-verbala detaljer använde jag mig av transkriberingstecken i min renskrivning 
(Bryman, 2001). Subtila detaljer som pauser och inandningar utgör en del av samspelet 
intervjuare - respondent, som i analysen kan var en nyckel till hög reliabilitet.  
 
 
4.6 Bearbetning av empiri och redovisning 
 
Mönster av identifierade skyddsfaktorer växte gradvis fram under bearbetningen av 
mina intervjuer. Viktigt var att jag som forskare hela tiden var medveten om att jag inte 
är ett oskrivet blad. Min förförståelse, mina tankar, intryck, känslor och den kunskap jag 
har präglar min analys och kategorisering (Patel & Davidsson, 1991), dels i 
sammanställandet av salutogena förståelsekartor, och dels sökandet efter individfaktorer 
och omgivningsfaktorer (Green & Hult, 2006). Lutz (2006) knyter an till denna tanke 
när han återger Burrs utgångspunkter för ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. I 
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utgångspunkterna blir släktskapet till hermeneutiken tydligt. Han belyser att kunskaper 
och kategoriseringar av vår omvärld inte är absolut kunskap utan en av många tänkbara 
tolkningar. Som forskare är vi färgade av historiska och kulturella processer när vi gör 
våra tolkningar. Som en följd av denna process så blev det naturligt att inte slaviskt följa 
Green & Hults (2006) definitioner av undergrupper i individfaktorer och 
omgivningsfaktorer.  
 
4.6.1 Intervjuer 
 
Utifrån Greens & Hults (2006) tankar om att synliggöra positiva 
förmågor/egenskaper/strategier som underlättar livet för ungdomar skapade jag 
förståelsekartor (bild 2, s.12) (bilagor 3-6) baserade på de renskrivna transkriberade 
intervjuerna. Transkriberingen byggde på en modell av Bryman (2001). Syftet med 
tankekartan var att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna visa på elevens begriplighet 
och hanterbarhet av sig själv och sin situation och kunna identifiera omgivningsfaktorer 
och individfaktorer. Den salutogena tankekartan är ursprungligen framtagen som en 
terapeutisk metod där den färdiga tankekartan skall underlätta samtal och utveckling 
över tid. De avsikterna hade inte jag. Då Green & Hult (a.a.) först och främst fokuserar 
på individfaktorer, och inte i hennes sammanhang, gick jag utanför deras form och 
identifierade även för individen viktiga personer och system/organisationer som 
underlättade för de intervjuade att känna en balans i tillvaron, och att de hade goda 
förutsättningar att lyckas i skolarbetet, eller enligt Antonovsky (1991) begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet – generella motståndsresurser. Green & Hult (a.a.) är 
medvetna och redovisar omgivningsfaktorer i sin teori, men lägger inte lika stor vikt vid 
dem. Jag arbetade med tolkning som metod när jag skapade förståelsekartor, och när jag 
letade efter faktorer enligt Green & Hult (a.a.). Jag tog mig friheten att skapa egna 
kategorier då de befintliga inte gick att anpassa till just min studie. 
 
Varje intervjuad elev låg till grund för en egen salutogen förståelsekarta (bilaga 3-6). I 
förståelsekartan redovisades och kategoriserades det positiva, det mindre positiva och 
de behov som fanns inför framtiden. Jag modifierade kartan något. Jag ville särskilja på 
vad eleverna bokstavligt sade, och vad jag som forskare/intervjuare kunde dra för 
slutsatser. Därför markerade jag egna tankar och funderingar med kursiv stil. Likaså 
ville jag redan i tankekartan visa vad från intervjuerna som återfanns i deras 
åtgärdsprogram. Dessa fält blev svagt gråmarkerade. Viktigt var att man i analysen lyfte 
fram det positiva – det salutogena perspektivet.  
 
4.6.2 Dokument 

 
I de tre åtgärdsprogrammen och den IUP jag granskade letade jag efter text som kunde 
ge en allmän beskrivning av eleven, dennes styrkor, förmågor att utveckla, fritid, 
redovisade utredningar mm. Jag försökte att få fram dokumentens mening utifrån det 
perspektiv som upphovsmannen/männen haft (Bryman, 2001). I detta skriftliga 
hermeneutiska förhållningssätt var jag tvingad att som forskare vara väldigt medveten 
om min egen synvinkel och hur den kunde påverka mina analyser. De gemensamma 
drag och kategoriseringar jag fann jämfördes med varje elevs salutogena tankekarta.  
Mina studier av skriftliga källor kan tillskrivas kvalitativ innehållsanalys då jag sökt 
efter teman, och semiotik då jag i vissa fall tolkat det jag läst mellan raderna. Att 
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uppfylla en kritisk hermeneuism ser jag som omöjligt, då jag inte har tillräckliga 
kunskaper om i vilken kontexter deltagarna befunnit sig historiskt och socialt (a.a). 
 
4.6.3 Jämföra intervjuer och dokument 
 
När jag hade identifierat viktiga skyddsfaktorer utifrån intervju och textanalys kunde jag 
sammanställa mitt material och göra jämförelser mellan individer, mellan språkliga 
källor och skrivna källor och finna generella omgivningsfaktorer och individfaktorer 
som skapar hälsa och bra förutsättningar för elever med dyslexi att klara av sin 
skolgång.  
 
 
4.7 Validitet och reliabilitet 
 
Intervjuerna spelades in och på detta sätt minskade risken för att analysen av material 
skulle färgas för mycket av subjektivitet. Intervjuerna är transkriberade, dels för en 
förenkling av analysen och resultatskrivandet, men också för att i skrift kunna bibehålla 
de intervjuade personernas ordalag och uttryckssätt. Mina data blir mer äkta och 
oförstörda. Intervjuerna finns digitalt sparade som ljudfiler kompatibla med I-tunes 
media player, windows media player och VLC-mediaplayer. De är även renskrivna i 
excelform, så att andra studenter och forskare kan ta del av dem. På så sätt görs 
informationen tillgänglig och offentlig för ytterligare granskning om studien verkligen 
mäter vad som är relevant i sammanhanget, och om studien mäter på ett tillförlitligt sätt 
(Bryman, 2001). Reliabiliteten handlar om studiens resultat är tillförlitligt. Om någon 
annan student eller forskare skulle genomföra en liknande studie, skulle då resultaten då 
bli det samma? Nej! Validiteten handlar om studien återfinner det som den syftar finna 
(a.a.). Den frågan lämnar jag över till mina läsare att bedöma, men jag har noggrant i 
denna rapport redovisat hur jag samlat in och bearbetat mina data. Jag har även 
noggrant redovisat på vilka grunder forskningen genomförts och hur resultaten växt 
fram.  
 
 
4.8 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) trycker på de fyra huvudkraven som måste efterföljas i all 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Vårdnadshavare och deltagare fick via missiv ta del av studiens forskningsområde och 
att deltagande byggde på frivillighet. Viktigt var att de jag vände mig till förstod att 
information dels skulle samlas in via en bandad intervju, och dels via analys av 
respektive deltagares aktuella skriftliga individuella skoldokument, åtgärdsprogram 
eller IUP. Deltagare i studien har alla samtyckt till att delta. I de fall deltagarna inte 
varit myndiga, så har vårdnadshavare också givit samtycke. För att undvika att 
deltagande personer ska kunna identifieras, så har åtgärder vidtagits för att försvåra för 
utomstående att kunna identifiera enskilda individer och grupper av individer. Inga 
namn återges på deltagare. Beskrivning av deltagare hemskolor förekommer inte. 

21 



 

Endast ett citat ur deltagarnas åtgärdsprogram eller IUP redovisas, för att minimera 
risken att någon läsare av studien ska kunna identifiera någon deltagare.  
 
De uppgifter som studien samlat ihop får enligt Vetenskapsrådet (2002) endast 
användas för forskningsändamål. Uppgifter får inte på något sätt användas för beslut 
eller åtgärder som påverkar deltagare direkt. Vid eventuell framtida granskning av 
rapporten så finns renskrivna intervjuer, digitala inspelningar av intervjuer och kopior 
av deltagares individuella skriftliga skoldokument i mitt hem.  
 
 
4.9 Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att jag vill finna kunskaper som yrkesverksamma i skolan ska 
kunna använda i sitt arbete med dyslektiker. Studien identifierar skyddsfaktorer ur fyra 
intervjuer med elever, samt ur tre åtgärdsprogram och en IUP. Studien jämför 
identifierade skyddsfaktorer från intervjuer och åtgärdsprogram samt IUP. Studien är 
kvalitativ och kan tillskrivas en hermeneutisk forskningsansats då den använder 
tolkning som analysredskap, där ett sökande efter mönster och sammanhang prioriteras. 
Märk väl att mina tolkningar är bara en av flera möjliga tolkningar som kan genomföras 
på det jag valt att studera. Jag är färgad av historiska och kulturella processer. Den 
kunskap jag fångar upp är socialt konstruerad och kan inte benämnas som absolut 
kunskap (Lutz, 2006). 
 
Arbetet med studien pågick från augusti 2010 till april 2011. Urvalsgruppen bygger på 
ett bekvämlighetsurval. Intervjuerna hade en semi-strukurerad form (Bryman, 2001) där 
jag som intervjuare utgick från teman med underrubriker. Intervjuerna spelades in på 
mobiltelefon för att sedan transkriberas. Varje intervju låg till grund för en salutogen 
förståelsekarta (Green och Hult, 2006) som fokuserade på faktorer som underlättade för 
de intervjuade att känna en hög KASAM. I deltagande elevers tre åtgärdsprogram och 
en IUP sökte jag efter text, gemensamma drag och kategoriseringar som visade på olika 
skyddsfaktorer. När viktiga skyddsfaktorer identifierats i både intervjuer och skrivna 
källor kunde en jämförelse genomföras.  
 
Vetenskapsrådets (2002) krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 
har färgat hela studiens arbetsförlopp. 
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5. RESULTAT 
 
 
Först finns en kort beskrivning av deltagande elever efterföljt med resultat på studiens 
första frågeställning. Elevernas salutogena förståelsekartor återfinns som bilagor allra 
sist i rapporten. Identifierade omgivningsfaktorer och individfaktorer redovisas 
tillsammans med utdrag ut intervjuer. Samma tolkande process redovisas sen, fast med 
åtgärdsprogram och IUP som datans ursprung. Allra sist görs en jämförelse om funna 
åtgärder i åtgärdsprogram och IUP relaterar med elevers egna erfarenheter och mina 
tolkningar med intervjuer som datakälla. 
 
 
5.1 Intervjuer 
 
Identifierade skyddsfaktorer, med utgångspunkt ur teorin om att det finns 
individfaktorer och omgivningsfaktorer (Green & Hult, 2006), från intervjuer redovisas 
tillsammans med utdrag ut intervjuerna. Utdragen är typiska för resultaten och ska fånga 
upp de fakta jag identifierat. Förklaringar till transkription finns i appendix (bilaga 7). I 
utdrag från intervjuer är person A frågeställaren som intervjuar, och person B deltagaren 
som intervjuas.  
 
5.1.1 Omgivningsfaktorer 
 
Redovisning av identifierade omgivningsfaktorer eller som Taube (1987) benämner som 
påverkansfaktorer, som bidrar för individerna att begränsa deras problem och 
svårigheter som en följd av dyslexin. Först redovisas en sammanfattning av 
identifierade skyddsfaktorer i tabell 5.1.1.  
 
Tabell 5.1.1 Identifierade omgivningsfaktorer i intervjuer 
Sammanfattning     
Omgivningsfaktorer Elev A Elev B Elev C Elev D
Förälder/föräldrar X X X X 
Krav från omgivning (Regler och konsekvenser) X X X  
Pedagoger X X X X 
Samarbete  X X X X 
Socialt nätverk X X X X 
Klassrumsmiljö X X X X 
Åtgärdsprogram eller IUP X X  X 
Tillgång till alternativa läromedel X  X X 
  
Utifrån sammanställning av de intervjuades tankar om omgivningsfaktorer (tabell 5.1.1) 
kan man generellt påstå att människor i intervjuade dyslektikers skolor och vardag är 
viktiga för att de intervjuade dyslektikerna ska lyckas med sin skolgång . Den i särklass 
mest återkommande viktiga individen är mamma. Mamma återkommer som en 
stöttande, helande och pådrivande faktor på flera ställen i undersökta intervjuer. Alla 
elever berättar att föräldrar haft stor del i att en dyslexiutredning blivit gjord. Elev D 
uttrycker sig nedan om mammas roll för att en dyslexiutredning skulle igångsättas.  
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Elev D 
A Vem / vem / var det som / var drivande till att / det var någonting annat? 
B Det var min mamma 
A Jaa. Å då så tog mamma kontakt med skolan och så 
B Ja. 
A Eeh:: Hur upplevde du den här tiden när… 

B 
Den var ganska jobbigt // jag fick ganska mycket läxor och sådana där saker 
(PAUS). 

A Har det ändrats sen:: den här tiden? 
B JA! Det har ändrats jättemycket. 

A 
Eeh::Men det var mamma som var drivande. Var det någon på skolan som / 
skolsyster, läkare eller någon annan… 

B Det var (PAUS) Eeh:: 

A 
Någon som var läs- och talkunnig? Det finns dom som kan diagnosticera 
dyslexi. 

B Ja, det var någon som // xxx / var det. 
A xxx, är det någon som / utreder? 
B Ja. 
A Hon var också med och hjälpte till? 
B Ja. 
A Så mamma har varit väldigt viktig. 
B  Ja! 

 
Mamma är elevernas förlängda arm om de känner att de har behov som inte är 
tillgodosedda. Föräldrar är aktiva i det kontinuerliga skapandet av en för eleverna 
gynnsam pedagogisk planering och miljö. I utdraget nedanför blir det tydligt att mamma 
är den som hjälper elev C att strukturera upp skolvardagen och de krav som följer med 
den, när elev C upplever att han inte hanterar en situation fullt ut. 
 
Elev C 

A 
Om du inte skulle våga säga någonting. Har du då några som du kan få hjälp 
utav? 

B Ja. 
A Vilka skulle det kunna vara? 
B Mamma. 

A 
Hon skulle kunna säga till skolan, lärare och rektor om det var något som var 
för svårt, och som du behövde mer hjälp med? 

B Ja. 
 
Mammor återkommer även som den person som skapar struktur för de intervjuade. 
Mamma är en empatisk ledare, som intervjuade elever känner sig trygg med. Mamma 
skapar rutiner för läsning, hemarbete, utrymme för en aktiv fritid mm. Pappor är inte 
frekvent återkommande. Under intervjuerna när vi talat om samarbete, rutiner, läxhjälp 
mm. så nämner de intervjuade återkommande mamma som den som driver på, tröstar 
och utmanar eleverna i hemmen. Under ca: 3 ½ timmars intervjuer nämns orden pappa 
eller plastpappa bara 4 ggr.  
 
Pedagoger får mycket större utrymme än pappor som för elever viktiga personer. Näst 
efter mamma är lärare den faktor som förekommer flest gånger bland 
omgivningsfaktorerna i renskrivna intervjuer I deltagarnas svar uppger alla att det finns 
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pedagoger som är för dem väldigt viktiga för att de ska kunna prestera maximalt och på 
ett för dem upplevt tillfredställande sätt. De är mest representerade i den grupp som 
Green & Hult (2006) benämner som betydelsefulla vuxna utanför familjen. Intervjuade 
elever nämner alla någon eller några pedagoger som är extra viktiga för dem. Dessa 
pedagoger stärker motivation hos de intervjuade. En pedagog ska ha rätt egenskaper och 
fungera bra i det sociala samspelet. Elev A är tydlig med att lärarna är de som betydde 
mest för att han ska lyckas i skolan. Under intervjun berättar han om lärare som för 
honom varit bra, och mindre bra. Viktigt för honom är att läraren skapar ett bra 
undervisningsklimat. 
 
Elev A 

B Det: den största delen hänger på lärarna, för min del. 
A Hhm. 
B Gillar jag inte lärarna så / då blir det inte positivt att gå på lektionen. 
A Vad gör en bra lärare, då? 

B 
(PAUS) han: ja, en lärare, en bra lärare är: kan ha humor / inte alltid vara 
seriös. 

A Nej. 
B Inte bara säga plugga, plugga, plugga. 
A Okej. 
B Utan man ska kunna skratta, prata, ha roligt tillsammans / vara öppen, ärlig. 
A Mötet elev - lärare är viktigt och att det inte ska vara för spänt, för auktoritärt. 
B Det är mycket viktigt. 

 
Intervjuade elever nämner också kamrater, flickvän, syskon och släktingar som andra 
viktiga individer för att få kraft att orka med skolan. Som en omgivande faktor är 
gruppen i sig inte homogen och svår att redovisa. Dessa individer är t.ex. för elev C en 
ett syskon med dyslexi att kunna identifiera sig med, för elev A en flickvän att dela 
vardagen med, för elev B och D kamrater som bidrar till en social samvaro som bidrar 
till en meningsfull tillvaro. Green & Hult (2006) kallar dessa individer för ett socialt 
nätverk. Ett socialt nätverk innebär också en aktiv fritid. Elev B, C och D redovisar att 
de sportar på deras fritid, och att det sportandet är viktigt för att de ska må bra och få 
ork att klara av skolan. 
 
Ett fungerande förhållningssätt och relation mellan elev och pedagog är inte det enda en 
pedagog ska bidra med. I intervjuerna framkommer det att eleverna är mycket medvetna 
om att de är i behov av extra hjälp. De är också medvetna om att det finns personal som 
kan hjälpa dem mer än andra. Denna explicita individuella hjälp framkommer i 3 av 
intervjuerna. Hjälpen kan bestå av enskild specialundervisning, men också en 
anpassning av krav och stöttande med kompensatoriska hjälpmedel 
 
Elev C 

A 
Ööhm: Finns det någon annan betydelsefull person som är viktig för att du ska 
klara av skolan? 

B Ja, det är några lärare här. 
A Några lärare. 
B Ja. 

A 
Vad är det dom gör, är det det här att man är snäll och säger till, är det det 
viktigaste? 
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B 
Njaae / det är ju också att de hjälper en, eeh: som jag, jag har ju lite svårigheter, 
och då får jag mycket hjälp. 

 
Pedagoger ska också styra och forma en vardag i skolan där klassrumsmiljön präglas av 
lugn och ro. Alla deltagare pratar om vikten av en lokal för undervisning där de inte 
utsätts för yttre stimuli som kan störa deras koncentrationsförmåga. Elev B och D ger 
typiska svar för gruppen jag intervjuat. 
 
Elev B 

 

A 
Hur / viktigt är det / med / miljön runt omkring dig, det finns ju / kanske 
lektioner du har som är ganska så stojiga och stimmiga? 

B Lugnt ska det va / då går det bäst. 
A Har det någon betydelse hur många det är runt omkring dig? 
B Nej, bara det är lugnt. 
A Bara det är lugnt. 
B Lugnet gör att jag mår bra. 

Elev D 
A vi tänker så / är du känslig för ljud, ljus för: rörelser: i klassrummet? 
B Jag vill att det ska vara ganska lugnt. Det ska vara tyst så att man kan arbeta. 

 
För att kunna skapa en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
måste hem och skola samarbeta. Insikten hos eleverna att det finns och förekommer ett 
samarbete stärker alla parter. Alla deltagare upplever att de blir lyssnade till i både hem 
och skola, men ingen elev är fullvärdig part i upprättandet av åtgärdsprogram. Elev B 
och D är väl insatta i deras senaste IUP. De förmedlar en känsla av att de varit delaktiga 
i utformningen av IUP. Dokumenten är viktiga för dem, dels för bedömning av deras 
studier, dels som ett dokument som beskriver och garanterar åtgärder som gagnar dem.  
 
Elev B 

A IUP då / känner du till din IUP? 
B Ja den vet jag om. 
A Vad står det i den, varför har man en IUP? 
B (PAUS) Ööh: man har / sätta upp mål / och så /  
A Får du vara med och sätta upp målen? 
B Ja. 
A Det får du. 
B Mmm. 
A Är det bra med en IUP? 
B Ja: rätt så bra. 
A Vad är det som gör den rätt så bra? 
B Där har man ju målen som man kan kämpa mot. 
A Blir det tydligt vad man ska jobba mot? 
B Ja. 
A Och vad man ska göra? 
B Ja. 

 
Endast elev A har vetskap om sitt åtgärdsprogram, men är inte insatt i vad som står i 
det. Han lägger inte heller så stor vikt vid att ett åtgärdsprogram är upprättat. Men att 
det är bra för samarbetet mellan hem och skola stärker han i följande utdrag ur intervju. 
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Elev A 

A Hmm: Åtgärdsprogram / har du ett sådant? 
B Ja. 
A Vet du vad som står i det? 
B Nja: det var ett tag sedan jag såg det / jag tror att jag vet vad som står i det. 
A Vadå? 
B Att jag ska använda dator, sköta mitt skolarbete och så där. 
A Är det viktigt att ha ett åtgärdsprogram? 

B 
Njaa: det kan nog vara bra / men jag vet vad jag behöver göra / att det står på 
ett papper är mindre viktigt. 

A 
Hhm: är åtgärdsprogrammet bra för samarbete mellan skola, dig och din 
pappa? 

B Ja. 
 
Jag återkommer till att alla elever redovisar att de upplever att det finns ett samarbete 
mellan skola och hem. Samarbetet upplevs som kontinuerligt och tätt hos alla elever 
utom hos elev A. Eleverna upplever att hem och skola ofta samarbetar om regler och 
konsekvenser. Gemensamma beslut skapar trygghet. Kopplat till konsekvenser finns en 
kravbild. Tankar om regler och konsekvenser går att finna hos alla deltagares svar. Ofta 
kopplar eleverna samman det med krav som omgivningen ställer på dem. Kraven kan 
komma dels från hem, eller skola, eller ifrån både hem och skola. Krav på sig själv 
kategoriserar jag under individfaktorer. Ett tydligt krav från hemmet återfinns i 
intervjun med elev A. 
 
Elev A 

B 

Ja det är att jag känner stöd från min pappa / och hans nya fru / hon är 
jättejuste mot mig / hon har fixat lägenhet jag bor i // en annan sak är att jag 
måste sköta mig / jag måste / aah / om jag ska behålla lägenheten så ska 
skolan gå bra  

 
Känslan av att andra bryr sig om vad jag som elev presterar är viktig. Lösryckta ur sitt 
sammanhang kan man uppleva omgivningens krav som hårda och för eleverna 
nedbrytande. Att det ligger till så framkommer inte i intervjuerna. Vi kan däremot 
fastställa att alla deltagare är medvetna om att människor i deras omgivning, skola och 
hem, har krav på dem.  
 
Elev C 

A Har andra höga krav på dig? 
B Ja. 
A Vilka då? 

B 
Eeh: Jaha / det är ju mamma, hon vill att det ska gå bra för mig / jag tror XXX 
också? 

A Är det din fröken? 
B Ja. 
A Eeh, så skolan har krav på dig, mamma har krav på dig, och du har / krav på dig? 
B Ja. 

 
Elev A sammanfattar väl intervjuade elevers tankar om krav från hem. Han säger att 
rimliga krav från hem bara är bra för honom. Elev B säger under intervjun att kraven 
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inte upplevs som jobbiga och överhängande. Nästan som han upplever en trygghet med 
att veta vad han ska nå för mål i skolan, och att de är överkomliga för honom som 
person.  
 
Elev B 

A Jaha / så dina mål är att få G i alla ämnen, säj? 
B Ja. 
A Å då är du… 

B 
Ja, å det är skolan också, men de jobbar ju för att jag ska få högre betyg 
också. 

A Men kan inte det vara för höga krav på dig? 
B Nejº det tycker inte jag. 
A 
B 

 

Du är tillfreds med att ha dom målen? 
Ja. 
 

 
Alla deltagare utom elev B nämner vikten av att ha tillgång till inlästa läromedel och 
datorer med ordbehandlingsprogram, och i ett fall talsyntes, som ett viktigt verktyg för 
att klara av skolan. Vid en jämförelse av svar upptäcker man att de elever i 
undersökningen som accepterat sin dyslexidiagnos, ser vikten av att få hjälp med sin 
läsning med hjälp av alternativa läromedel.  
 
Elev D 

B 

Jag måste ha / speciella / gemensamma lösningar / jag kan skriva snabbare 
på dator och så kan :jag / eeh / få saker inläst för mig / jag lär mig bättre när 
jag hör saker. 

A 
Att lyssna på saker och ting. Att kunna skriva på dator är saker som 
underlättar för dig / och d¨är t.ex. dator ett bra… 

B Ja. 
 
Nyttan med, i elev D´s fall, dator, inläst material och gemensamma lösningar är att elev 
D, enligt egen utsago, lär sig bättre. Elev A och D var också väldigt medvetna om att 
tillgång till alternativa läromedel var en rättighet de hade som elever med dyslexi, och 
som skolan var skyldiga att erbjuda. 
 
5.1.2 Individfaktorer 
 
Redovisning av identifierade individfaktorer som bidrar för individerna att begränsa 
deras problem och svårigheter som en följd av dyslexin. I redovisningen av 
omgivningsfaktorer var det lätt att utgå från Gren & Hults (2006) tankar om skyddande 
grupper av faktorer. I arbetet med att identifiera individfaktorerna blev behovet större 
att skapa egna faktorer, då fokus på dyslektiker i skola inte var helt överförbart med 
tidigare redovisad teori. Först redovisas en sammanfattning av identifierade 
skyddsfaktorer i tabell 5.1.2. 
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Tabell 5.1.2 Identifierade individfaktorer i intervjuer 
Sammanfattning     
Individfaktorer Elev A Elev B Elev C Elev D 
Ett accepterande av diagnos X  X X 
Insikt om egen lärstil X X X X 
Vikten av hälsosam livsstil  X X X 
Förmåga och upplevelse att man kan påverka  X X X 
Tro på egen förmåga - positiv X X X X 
Uthållighet   X X 
Vana vid alternativa läromedel X  X X 
Känner trygghet i skolan X  X X 
Har mål och visioner X X X X 
God kommunikationsförmåga X  X X 
 
Allmänt var det svårare att identifiera individfaktorer som var frekventa hos alla 
deltagare, till skillnad från tidigare redovisade omgivningsfaktorer. Hög frekvens fick 
den faktor som Green & Hult (2006) benämner som optimism – en tro på den egna 
förmågan med en optimism hos individen. Hos alla intervjuade finns ett självförtroende, 
en tro att på att de har förmåga att klara skolgången trots det funktionshinder de har. 
Hos deltagarna är denna självtillit och framåtanda en självklarhet som blir tydlig t.ex. 
hos elev D. 
 
Elev D 

B Det är just så att jag har lika mycket självförtroende på alla olika lektioner. 
 
Elev D 

A Hmm / ja / har ditt självförtroende ändrats något sedan du fick diagnosen? 
B Nej / nej, det kan man inte säga / jag har alltid haft bra självförtroende. 

A 
Så / så / det är snarare vetskapen att veta att man har dyslexi, som ger dig 
positiva vibbar? 

B Hhm, så kan man säga. 
 
Att få vetskap om sin diagnos och hur den påverkat, och kommer att påverka livet, har 
för tre av fyra deltagare inneburit en lättnad. Det fanns en förklaring till 
tillkortakommanden och misslyckanden. 
 
Elev A 

A 
Hhm / När, när, när du fick den här diagnosen / hur upplevde du det / var det 
en lättnad, eller var det, var det ett ok som lades på dina axlar? 

B 
Nä, jag har ju alltid känt att jag haft problem så: det var ju en lättnad, det var 
det / eeh på papper alltså, att jag har dyslexi 

 
Att känna en förmåga att kunna påverka sin egen vardag förekom hos 3 deltagare, dock 
inte hos den äldste, elev A, trots en acceptans av sin dyslexi. Elev A upplever att han 
inte kan påverka, trots att han upplever ett gott samarbete mellan skola och hem, trots 
att han själv sitter på många lösningar till hur skolan skulle kunna organiseras för 
honom på bästa sätt. T.ex. vet elev A om att han lär sig bäst genom att lyssna. Han mår 
bra av att arbeta med dator för att underlätta skrivandet. Vid vissa tillfällen är talsyntes 
bra att använda när han ska ta till sig längre texter. Han vet att arbeten under tidspress 
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inte passar honom att han behöver arbeta mot för honom rimliga mål. Ett annat exempel 
på insikt om egen lärstil elev B vet hur han ska planera sitt hemarbete för att inte 
uppleva stress. 
 
Elev B 

A 

Nä / eehm: ok om du nu blir så här stressad och har många saker att göra 
samtidigt / har du någon / modell för att lösa det, har du något sätt att / ta dig 
an när det är många saker samtidigt? 

B 

Jag försöker att T tänka hur jag ska / planera upp så att säga / så att säga 
planera upp det själv / då ska jag göra det, senare på kvällen så ska jag göra 
det. 

 
Alla elever utom elev A är medvetna om hur mycket en hälsosam livsstil betyder för att 
de ska orka med skolan. Eleverna B och D vet om att mat och sömn är nycklar till 
framgång. De är därför måna om att sköta dessa. Elev C anser att maten är viktigare än 
sömnen. I intervjun med elev A framgår det å andra sidan att han inte har fungerande 
rutiner för mat och sömn. Han är medveten, men har inte egna resurser för att ändra sina 
negativa rutiner. Här skulle man önska att andra salutogena faktorer skulle kunna 
påverka individen att ta sig ur denna negativa cirkel. 
 
Elev A 

A Så om man inte har hunnit äta frukost en dag / då blir det sämre? 
B Ja, fast jag äter inte frukost på morgonen. 
A Nähä, så du äter inte frukost? 
B Nej, vi äter ju middag här tidigt, så det funkar bra. 
A Okej / så just nu sitter vi och äter frukost, alltså? 
B Ja (skratt) 
A Och det blev pistagebulle. 
B (skratt) det är min frukost. 
A Ööhm: Sova? Är det viktigt för dig? 
B Ja. 
A Hhm. 

B 

Det har också varit ett stort problem / att komma upp på mornarna / det spelar 
ingen roll hur länge jag sover på nätterna, men det är ju den tiden på 
mornarna / då man ska gå upp / så jag kan somna fyra på morgonen, men 
ändå gå upp tidigt på / morgonen. 

 
Elev B är annars den deltagare som jag tolkar in minst antal salutogena individfaktorer 
hos - 5 stycken (tabell 5.1.2). Han upplever inte trygghet i skolan. Han har inte vana att 
använda alternativa läromedel och han saknar god verbal förmåga. Han har enligt min 
tolkning inte ännu accepterat hela sin diagnos. Han är medveten, men inte fullt ut. Flera 
faktorer samspelar och orsakar att han inte vill berätta om sina diagnoser. Noterbart är 
att han undviker att prata om dyslexi i intervjun, och att han helst undviker ämnet. 
 
Elev B 

B 

Nää: jag vet inte / senare kommer jag väl att berätta om min ADHD för vänner 
och så / och / så kommer / jag nu märker ingen skillnad just nu/ de som vet om 
det idag behandlar mig lika som innan de visste om diagnosen. 
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Bristen på trygghet återfinns inte hos de andra deltagarna. De deltagare som varit öppna 
med diagnoser upplever att de får stöd och hjälp från sina klasskamrater. Skolan är en 
bra plats att vara på. Elev C uttrycker sig följande. 
 
Elev C 

A Känner du trygghet i din skola? 
B Ja. 
A Trygghet med personalen? 
B Hhm. 
A Är det viktigt? 
B Jaa. 
A Det är det / Presterar man bättre om man känner sig / trygg med personalen? 
B Ja 

A 
Vad är det som gör att man kan vara trygg med skolpersonalen? Är det hur snygg 
man är, eller? 

B 
(skratt) Nää! Det är att man kan säga till om någon är bråkig eller nåt / å: eller / 
kan också / eeh va: att / att dom är snälla! 

A Snälla? 
B Ja. 

 
Tryggheten återkommer hos elev D.  
 
Elev D 

A Är du trygg? 
B Ja, det är jag. 
A Känner du dig trygg med dina lärare? 
B Jarå. 

A 
Eeh / är du trygg med alla på din skola? Finns det några som du känner dig tryggare 
med? 

B (PAUS) En del lärare och kompisar. 
A Vad kan det bero på, att man känner sig tryggare med vissa än med andra? 
B (PAUS) En del är jättesnälla och hjälper till. 

 
De elever som hade tillgång till alternativa läromedel har också en vana i att använda 
dem. En annan individfaktor är det som Green & Hult (2006) kallar för god 
kommunikationsförmåga. Som deltagare i ett samtal, och som student när jag 
transkriberar intervjuer slås jag av att de 3 elever som jag identifierat mest faktorer hos 
har en god verbal förmåga. De kan återberätta händelser och sätta ord på känslor. Det 
finns en röd tråd i det de berättar.  
 
Elev D redovisar väldigt utförligt sina rutiner för att klara av veckans hemstudier. Elev 
C redovisar att han pluggar 2 timmar per dag utöver skolan, inte fredagar, för att kunna 
klara av skolan kurser, och själv vara tillfredställd. Elev A planerar tillsammans med 
skolan deadlines med tydliga avgränsningar, men ger inte i intervjun sken av att vara 
ambitiös med sitt skolarbete. Han arbetar enbart mot de lägst ställda målen. 
 
Elev A 

A 
Nä /vad händer / om du inte har en deadline på någonting, rullar det på av sig 
själv, eller sitter du vid datorn och råpluggar dagen innan, eller? 

B 
Nä, det rullar på av sig själv / ja deadline är till för om man vill ha / högre 
betyg, då, men jag satsar bara på godkänt, så jag kan komma en dag senare. 
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”Jag kan komma en dag senare” fångar väl in elev A´s ambitioner. Deadline för högre 
betyg handlar inte om att han inte har förmåga, utan att han lagt sig på en för honom 
bekväm nivå. Dock är hans självförtroende av högsta karat. Hans självbild är god, då 
han är en aktiv person som medvetet gör sina val. Elev B har låga krav på sig själv, och 
upplever att omgivningen också har låga krav på honom.  
 
Alla elever berättar om mål och visioner som de har. De två äldsta, elev A och B, har ett 
tänk mot framtida yrkesliv, medan elev C, den yngste, har visioner om att bli bättre i 
engelska. Förmodligen har val av mål och visioner att göra med mognad. Elev D sticker 
ut. Han har höga mål i allt han företar sig. Han ska prestera topp i alla ämnen. Han har 
högra krav på sig själv, och minst lika höga krav på sin omgivning.  
 
 
5.2 Dokument 
 
Identifierade skyddsfaktorer, med utgångspunkt ur teorin om att det finns 
individfaktorer och omgivningsfaktorer (Green & Hult, 2006), från 3 elevers 
åtgärdsprogram. Då elev C saknade åtgärdsprogram används IUP som källa för data 
istället. Först redovisas en sammanfattning av identifierade skyddsfaktorer i tabell 5.2. 
 
Tabell 5.2 Identifierade omgivningsfaktorer och individfaktorer i åtgärdsprogram och IUP 
Sammanfattning     
Omgivningsfaktorer Elev A Elev B Elev C Elev D
Förälder/föräldrar  X X X 
Krav från omgivning (Regler och konsekvenser) X    
Pedagoger  X  X 
Socialt nätverk   X X 
Tillgång till alternativa läromedel  X X X 
Individfaktorer     
Insikt om egen lärstil  X  X 
Vikten av hälsosam livsstil X    
Förmåga och upplevelse att man kan påverka  X   
Tro på egen förmåga - positiv  X X X 
Uthållighet   X X 
Vana vid alternativa läromedel   X X 
Känner trygghet i skolan    X 
God kommunikationsförmåga  X   
 
 
5.2.1 Skyddsfaktorer  
 
Om man summerar identifierade skyddsfaktorer i elevernas åtgärdsprogram eller IUP så 
finner man att det går att finna 13 individfaktorer och 11 omgivningsfaktorer (15 med 
åtgärdsprogram eller IUP). När jag undersöker varje individ för sig så ser jag att denna 
balans återkommer. Differensen mellan individfaktorer och omgivningsfaktorer är 
aldrig större än ett. Skyddsfaktorer med störst frekvens är tro på egen förmåga – positiv, 
förälder/föräldrar och tillgång till alternativa läromedel. Alla dessa faktorer förekommer 
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hos elev B, C och D. Faktorer som förekommer 2 gånger är insikt om egen lärstil, 
uthållighet, vana vid alternativa läromedel, pedagoger och socialt nätverk. I 
åtgärdsprogram för elev A finner jag bara 2 skyddsfaktorer, vikten av hälsosam livsstil 
och krav från omgivning. Det intressanta är att båda dessa faktorer är isolatorer och 
förekommer bara hos elev A vid en jämförelse. Genom bara sin existens förekommer 
åtgärdsprogram eller IUP fyra gånger av fyra. Men jag har valt att inte lägga för stor 
vikt vid det. I inget åtgärdsprogram eller IUP skriver skola, elev och hem om dessa 
dokument på en metanivå där det framgår att dokumenten i sig medför en utveckling för 
eleverna.   
 
Alla medverkande elever trycker på vikten av ett bra samarbete mellan dem, hem och 
skola för att förutsättningarna för dem ska kunna bli ännu bättre i deras skolarbeten. I 
åtgärdsprogram och IUP finns inte dokumenterat specifikt om vikten av detta 
samarbete.  
 
 
5.3 Jämföra intervjuer och dokument 
 
Först redovisas tabell 5.3 som överskådligt visar på funna skyddsfaktorer i genomförda 
intervjuer i jämförelse med skyddsfaktorer identifierade i elevernas åtgärdsprogram 
eller IUP. Sedan redovisas ytterligare fakta som resultaten visar på. 
 
Tabell 5.3 Identifierade skyddsfaktorer i intervjuer och åtgärdsprogram eller IUP 
Sammanfattning     
I = intervju    Å = åtgärdsprogram/IUP Elev A Elev B Elev C Elev D
Omgivningsfaktorer I Å I Å I Å I Å 
Förälder/föräldrar X  X X X X X X 
Krav från omgivning (Regler och konsekvenser) X X X  X    
Pedagoger X  X X X  X X 
Samarbete  X  X  X  X  
Socialt nätverk X  X  X X X X 
Klassrumsmiljö X  X  X  X  
Tillgång till alternativa läromedel X  X X X X X X 
Individfaktorer I Å I Å I Å I Å 
Ett accepterande av diagnos X    X  X  
Insikt om egen lärstil X  X X X  X X 
Vikten av hälsosam livsstil  X X  X  X  
Förmåga och upplevelse att man kan påverka   X X X  X  
Tro på egen förmåga - positiv X  X X X X X X 
Uthållighet     X X X X 
Vana vid alternativa läromedel X    X X X X 
Känner trygghet i skolan X    X  X X 
Har mål och visioner X  X  X  X  
God kommunikationsförmåga X   X X  X  
 
Elev A måste redovisas för sig själv då hans resultat sticker ut. Åtgärdsprogrammets 
åtgärder utgår inte nämnvärt från identifierade skyddsfaktorer ur intervju med elev A. 
Åtgärdsprogrammet belyser inte specifikt vilka färdigheter, kunskapsmål, kurser eller 
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moment som eleven behöver träna på. Målet med åtgärdsprogrammet är en högre 
närvaro för elev A. I åtgärdsprogrammet står det: ”Elev A behöver främst komma till 
skolan varje dag och vara aktiv på lektionerna samt arbeta även hemma”. I 
åtgärdsprogrammet kan man läsa att Elev A är medveten om sina rester från tidigare 
terminer. Endast en skyddsfaktor kan tolkas in i både intervju och åtgärdsprogram – 
krav från omgivning (regler och konsekvenser).  Mina egna reflektioner som intervjuare 
angående elev A´s osunda mat och sömnvanor kan spåras in under vilka egenskaper 
som enligt åtgärdsprogrammet eleven behöver utveckla. Men då eleven själv inte 
upplevde sina problem så blir inte korrelationen tillräckligt stark. 
 
Hos eleverna B, C och D finns det en större korrelation. Flera skyddsfaktorer som 
identifierats i intervjuer återfinns i elevernas åtgärdsprogram/IUP, hos elev B sex 
stycken, hos elev C sex stycekn och hos elev D nio stycken. Omgivningsfaktorer med 
högst frekvens är föräldrar och tillgång till alternativa läromedel, följt av pedagoger och 
socialt nätverk. Den individfaktorn som ensamt förekom i tre elevers intervjuer och 
åtgärdsprogram/IUP var en tro på en egen förmåga – positiv . De individfaktorer som 
förekom i både intervjuer och åtgärdsprogram/IUP hos två elever var insikt om egen 
lärstil, uthållighet och vana vid alternativa läromedel.  
 
I dokumenten finns hem, skola och elev med som ansvariga för metoder och 
genomförande. Jag tolkar att då flera parter delar på ansvar så indikerar det på ett 
samarbete i dokumenten. Viktigt är dock som observatör att tänka på att bara för att det 
finns ett delat ansvar, så innebär det inte i realiteten att det finns ett fungerande och 
lyckat samarbete.  
 
När man studerar allt material ser man att man kan finna elva stycken 
omgivningsfaktorer som återfinns i både intervjuer och åtgärdsprogram. Det innebär att 
26 % av elevernas identifierade upplevda omgivningsskyddsfaktorer i intervjuerna 
återfinns i deras åtgärdsprogram. Och om man bortser från omgivningsfaktorn 
samarbete utifrån tidigare resonemang blir procentsatsen bara något bättre, 30,4%. Vid 
en liknande granskning finner man elva stycken individfaktorer som återfinns i både 
intervjuer och åtgärdsprogram. Det innebär att 23,3 % av elevernas identifierade 
upplevda individskyddsfaktorer återfinns.  
 
Sammanlagt återfinns 26,85% av identifierade skyddsfaktorer i intervjuer med elever i 
undersökta dokument. 
 
Vid en analys där antalet identifierade skyddsfaktorer i intervjuerna är helheten och 
funna skyddsfaktorer i dokumenten är delen så får vi följande förhållanden: Hos elev A 
återfinns i åtgärdsprogrammet två skyddsfaktorer av fjorton (14 %), hos elev B sju 
skyddsfaktorer av tolv (58 %), hos elev C sex skyddsfaktorer av sexton (37,5%) och hos 
elev D nio skyddsfaktorer av femton (60 %).  
 
5.4 Sammanfattning 
 
I genomförda intervjuer kan jag identifiera att elever med dyslexi får kraft att orka med 
sin skolvardag av både omgivningsfaktorer och individfaktorer. Dessa faktorer hjälper 
till att skapa begriplighet, hanterbarhet och en känsla av meningsfullhet hos individerna. 
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Intervjuer visar att elever har en viss medvetenhet om vad de mår bra av och vad som 
ger dem kraft att orka med skolan. I alla intervjuer kan man identifiera skyddsfaktorerna 
föräldrar, pedagoger, samarbete, socialt nätverk, klassrumsmiljö, insikt om egen lärstil, 
en tro på egen förmåga och att eleverna har mål och visioner med sina studier, som 
viktiga för de intervjuade ska känna en stark KASAM. Skyddsfaktorer som förekommer 
hos tre av fyra intervjuade är ett accepterande av sin diagnos, förmåga och upplevelse 
att man kan påverka, tillgång och vana vid alternativa läromedel, en upplevd känsla av 
trygghet i skolan, att eleverna äger en god verbal kommunikationsförmåga, krav från 
omgivning som på ett positivt sätt triggar elever till utveckling och åtgärdsprogram eller 
IUP. 
 
Vid granskande av 3 elevers åtgärdsprogram och en elevs IUP identifieras 
skyddsfaktorerna tro på egen förmåga, föräldrar och tillgång till alternativa läromedel 
hos 3 av 4 elever. Ingen skyddsfaktor kan identifieras och tolkas in i alla studerade 
skriftliga dokument. 
 
Någon exakt klar bild av hur dokumentation i åtgärdsprogram eller IUP relaterar med 
elevers egna uppfattningar har jag inte funnit. Det ser väldigt olika ut från individ till 
individ, från dokument till dokument. Däremot kan man utifrån undersökta dokument 
finna att det är förhållandevis få identifierade skyddsfaktorer från intervjuerna, som 
återkommer i de undersökta skriftliga dokumenten. Vid beräkning av hela gruppen går 
det att i undersökta dokument återfinna 26,85% av de identifierade skyddsfaktorerna ur 
de intervjuer som ingår i studien.  
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6. DISKUSSION 
 
I detta avsnitt diskuteras de valda metoderna. Sedan knyts bakgrund och resultat ihop i 
en diskussion. Resultatdiskussionen är uppdelad i underrubriker. Sist återfinns 
författarens egna tankar och tänkbar framtida forskning inom forskningsområdet. 

 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Mitt instrument för insamling av data, semi-strukturerad intervju (Bryman, 2001) eller 
som Lantz (2007) benämner den riktat öppna, användes för att jag ville fånga personers 
uppfattning om ett för dem viktigt fenomen, i mitt fall identifierade salutogena faktorer 
som ger dyslektiker kraft att orka med sin skola. Lantz (a.a.) anser att en riktad öppen 
intervju ska användas då intervjuaren söker sammanhangsbestämd kunskap utifrån 
avgränsningar som intervjuaren definierat. I den här studien var avgränsningarna 
urvalet, val av forskningsområde, valda frågeteman och elevernas geografiska hemvist.  
 
En fara vid alla öppna intervjuer är att intervjuaren kommer att färga respondenternas 
svar. Innan genomförandet av de fyra intervjuer som studien bygger på genomförde jag 
en provintervju. Vid analys av den noterade jag snabbt att jag påverkade svaren så att de 
data jag fick inte blev reala. När jag senare renskriv mina intervjuer blev det uppenbart 
för mig att jag utvecklats som intervjuare, men att jag fortfarande var en viktig del av 
samtalen, och av de data som framkom. Därför valde jag att redovisa utdrag ur 
intervjuerna där jag som intervjuare syns. Detta val grundar sig på att läsare av denna 
rapport ska kunna få en bild av hur stor påverkan jag haft på framkomna data. 
Redovisade utdrag är symptomatiska för intervjuerna som helhet. En styrka med 
genomförda intervjuer som jag finner när jag läser mina transkriberade intervjuer, är att 
jag inte fastnat i en strukturerad roll där deltagarnas berättelser och svar inte hamnat i 
fokus. Intervjuerna har varit avslappnande möten där samtalet utgått från mina 
frågeteman. Intervjuerna blev inga förhör. Vi hade trevligt. Men reliabiliteten kan nog 
inte ändå ses som särskilt hög.  
 
Hermeneutik beskriver Bryman (2001) som en teori inom samhällskunskapen när det 
gäller tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på att uppfatta saker och 
ting ur andras synvinklar. Den här studien bygger på tolkningar av dels renskrivna 
intervjuer, men också på tolkning av skrivna dokument. Jag har som forskare sökt efter 
skyddsfaktorer i intervjuer, som jag sedan spårat i tre åtgärdsprogram och en IUP. 
Liksom i den riktat öppna intervjun är det viktigt för studiens realitet att min roll i 
framtagandet av data och resultat är glasklar. Kopplingen mellan förståelsen av 
intervjuerna och dokumenten utifrån min synvinkel som författare, och den sociala och 
historiska kontext som intervjuerna och dokumenten skapades i måste framgå i 
rapporten (a.a.). Jag har därför under hela rapportskrivandet varit väldigt noggrann med 
att beskriva hur, vad och varför jag valt teknik, metod mm.   
 
I arbetet med att identifiera skyddsfaktorer i intervjuerna använde jag mig av den 
salutogena förståelsekartan (Green & Hult, 2006) som ett verktyg för att hitta teman. 
Arbetet med kartorna föregicks av ett kodningsarbete. Arbetet byggde på Brymans 
(2001) devis ” Det finns ingen rätt metod för att koda data man samlat in”. Processen 

36 



 

innehöll överstrykningspennor av olika färger, textkommentarer i marginalen, och 
skapandet av förståelsekartor. Förståelsekartornas form och grenar ändrades under 
analysen. Gamla förståelsekartor sparades så att jag som student alltid skulle kunna gå 
ett eller två steg tillbaka för att se om jag missat något viktigt, eller helt enkelt för att jag 
nått en återvändsgränd i mina försök att finna mönster. 
 
I resultatdelen redovisas först funna teman i form av skyddsfaktorer i en tabell. Tabellen 
innehåller siffror som markerar frekvensen för respektive skyddsfaktor. Att i en 
kvalitativ studie redovisa sina reslutat kvantitativt kan av forskare och studenter 
uppfattas som fel. Dessa siffror bygger ju på en identifikation som inte är lika stark som 
i t.ex. en kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 2001). Men jag valde ändå denna 
redovisningsform då jag anser att tabellerna på ett tydligt sätt för läsaren redovisar min 
tolkning av förekomsten av olika skyddsfaktorer.  
 
I efterhand kan läsare notera att den identifierade skyddsfaktorn åtgärdsprogram eller 
IUP i intervjuer inte tekniskt gick att återfinna i granskade dokument. Här får man lov 
att skylla på min ringa erfarenhet på att genomföra ett vetenskapligt rapportarbete. Det 
var först i arbetet med analys som jag insåg misstaget att jag inte med min studie skulle 
kunna finna data om dessa skrivna dokument, i samma skrivna dokument som jag 
studerade. I studien kan man dock konstatera att eleverna i sina intervjuer ger tydliga 
indikationer på att dokumenten för dem skapar en större begriplighet av deras 
skolsituation, och att följden av denna begriplighet ger eleverna kraft att orka med 
skolgången.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion  
 
I alla intervjuer kunde jag identifiera skyddsfaktorerna föräldrar, pedagoger, samarbete, 
socialt nätverk, klassrumsmiljö, insikt om egen lärstil, en tro på egen förmåga och att 
eleverna har mål och visioner med sina studier. I resultatdiskussionen diskuterar jag 
förekomsten av dessa. Jag kopplar även andra resultat till tidigare forskning som jag 
presenterat i min bakgrund.  
 
6.2.1 Socialt nätverk och föräldrar 
 
Utifrån intervjuer noterar jag att alla elever ger en bild där vikten av att ha ett socialt 
skyddsnät av omgivningsfaktorer påverkar elevernas förmåga att må bra. Nätet består 
av föräldrar, pedagoger, ett socialt nätverk med andra viktiga individer, fritidsaktiviteter 
och ett samarbete som knyter ihop alla stödjande faktorer. Omgivningen kan jämställas 
med miljöfaktorer. Människan blir alltså delvis en produkt av sin omgivning. Den 
omgivningsfaktor som förekommer överlägset oftast vid analys av renskrivna intervjuer 
är föräldrar, och då fr.a. mamma. Mina resultat knyter alltså an till Ingessons (2007), 
Zetterqvist Nelsons (2000) och Franks (2009) forskning att föräldrars engagemang och 
förståelse av de behov deras barn med dyslexi har är av högsta prioritet för att dessa 
ungdomar ska få en tillit och ett självförtroende att orka möta den utmaning som det 
innebär att leva ett liv i skolan med dyslexi. Det krävs alltså föräldrar av ett virke utöver 
det vanliga. I intervjuerna kan jag finna mönster att föräldrarna, och då framför allt 
mamman, är mest delaktiga med att skapa den plattform som hjälper barnen att bevara 
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och främja ett välbefinnande. Pedagoger och andra viktiga individer är med och skapar 
denna plattform, men dessa skyddsfaktorer har en lägre frekvens i intervjuerna.  
 
6.2.2 Pedagoger 
 
Pedagogerna får dock anses ha huvudansvaret att skapa klassrumsmiljö som underlättar 
för elever med dyslexi att kunna prestera optimalt. Alla elever lyfter fram 
klassrumsmiljön som viktig faktor, men inte i något analyserat dokument återfinns 
skolans ansvar för att skapa en bra lärande miljö. När Frank (2009) studerade 
orsaksfaktorer i skol- och klassrumskontexten som påverkade barns möjligheter till en 
bra utveckling av läsinlärning visade resultaten på att pedagogen är den överlägset 
viktigaste faktorn. Mina resultat visar också på hur viktiga lärare och pedagoger är för 
att skapa möjligheter för elever att känna hälsa, snarare än ohälsa i skolan. Pedagogerna 
är en omgivningsfaktor som kan identifieras i alla fyra intervjuerna. Deltagande elever i 
studien lyfter särskilt fram pedagogernas roll för att skapa ett bra klassrumsklimat. En 
miljö som präglas av lugn och ro. Dessa åsikter stärker Franks (a.a.) forskning. 
Pedagogen och läraren är viktig som kunnig ämnesexpert på läsinlärning, men också 
minst lika viktig som ett incitament för ett lugnt och tryggt arbetsklimat i klassrummet. 
 
6.2.3 Egen förmåga att identifiera skyddsfaktorer 
 
Gassne (2008) lyfter fram individens egen förmåga att kunna identifiera och förklara 
skyddande faktorer som bidrar till hälsa. Under transkriberingen och bearbetningen av 
mina data insåg jag att deltagande elever redan i intervjuerna med ord tydligt namngav 
förälder/föräldrar och pedagoger. Dessa skyddsfaktorers självklarhet visar ytterligare på 
hur viktiga föräldrar och pedagoger är för att skapa hälsa hos elever med dyslexi. 
Självklarheten visar också på elevernas starka tro på att föräldrar och pedagoger ska 
hjälpa intervjuade elever med att skapa en vardag och ett liv i skolan som i 
förlängningen ger eleverna möjligheter att kunna nå goda studieresultat i skolan. Men 
som jag tidigare konstaterat, av dessa två skyddsfaktorer är föräldrar den viktigaste. 
 
6.2.4 Ett accepterande av diagnos 
 
Både Zetterqvist Nelsson (2000) och Ingesson (2007) visar på ett accepterande av 
diagnosen dyslexi av individen som en av de viktigaste salutogena skyddsfaktorerna. I 
min studie har tre deltagare accepterat att de har diagnosen dyslexi. Elev D t.ex. 
bekräftar Zetterqvist Nelsons (a.a.) och Ingessons (a.a.) forskning att dyslektiker som 
accepterar sin diagnos har bättre förutsättningar att förstå sammanhangen i sina liv. Tre 
deltagare tolkar jag som mycket medvetna och insatta i vad de har för diagnos och hur 
den påverkar deras möjligheter att lyckas med sina studier En god självbild underlättar 
för dessa ungdomar att kunna begripa och hantera den livssituation de är i. Elev A 
beskriver det som en lättnad att få på papper vad som låg bakom hans tidigare 
misslyckanden i livet. 
 
Elev B har en dubbeldiagnos vilket gör honom svårare att tyda. Han har accepterat sin 
ADHD, men inte att han har läs- och skrivproblematik som en del av denna diagnos. 
Ingenting i min studie visar på att ett icke-accepterande hos individen skulle vara en 
framgångsformel som leder till starkare KASAM hos individen och bättre resultat i 
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skolan. Resultaten kan delvis tolkas som att studien stärker tidigare forskning om att ett 
accepterande av sin diagnos, och den livssituation som följer med den, är en 
nyckelfaktor för framgång och skapande av hälsa för berörda individer.  
 
6.2.5 De obekymrade, de uppgivna och kämparna 
 
Ingesson (2007) ansåg att man kunde kategorisera dyslektiker i tre grupper, de 
obekymrade, de uppgivna och kämparna. Av de elever jag träffat kan jag förhållandevis 
enkelt sortera in elev C och D bland kämparna, medan elev A och B har delar från flera 
av Ingessons (a.a.) kategorier. Elev A har drag av både obekymrad och kämpe. Han har 
t.ex. accepterat sin diagnos, har bra självförtroende, har stöd från hem och nämner en 
pedagog som extra viktig. Men hans envishet och ambitioner är inte i paritet med hans 
självförtroende. Han har lagt sig på en för honom bekväm nivå. Elev B är en blandning 
av uppgiven och kämpe. Han är medveten och har accepterat sin diagnos ADHD, men 
han har inte fullt ut accepterat sin dyslexi. Jag kan dock fastslå att ingen av de 
intervjuade kan kategoriseras som mestadels uppgiven.  
 
Ingesson (a.a.) såg fr.a. dåliga kamratrelationer och dåligt stöd från hem som de 
viktigaste faktorerna för de uppgivna. De signalerna kan jag inte identifiera i någon 
intervju. Den otrygghet som elev B visar kan härledas till Groths (2007) tankar om att 
de utpekanden som specialpedagogiken, inte bara i det praktiska arbetet, kan leda till en 
stämpling, och med den en risk att av omgivningen tilldelas en lägre status, som 
individen sedan överför till sig själv och gör till sin egen. Elev B är definitivt inte 
obekymrad, men förmågan att kunna se dyslexin som bara en liten del av jaget finns 
inte enligt mig ännu. Svårigheten att placera Elev B i en eller två kategorier kan 
förmodligen förklaras med att han har dubbeldiagnos. ADHD-diagnosen påverkar hans 
personlighet och förmågor mer än hans svårigheter med läs och skriv. Strategier för 
framgång som elev B lyfter fram i intervjun som att starta upp och avsluta dag med en 
vuxen, att ha tillgång till noggranna instruktioner för att kunna planera hemarbeten och 
att i förväg veta vad som ska hända, tolkar inte jag in i funktionshindret dyslexi, snarare 
inom autism/ADHD-spektrat (Amservik & Ogden, 1995).  
 
Elev C och D är som jag tidigare skrivit lättare att kategorisera. De är kämpare. De har 
en bra förmåga att se sin dyslexi som bara en liten del av deras jag. De har bra 
självförtroende och en tro på den egna förmågan. De lägger ner enormt mycket tid på 
sina studier. Det som framför allt skiljer dem från elev A och B är deras uthållighet. De 
är oerhört ambitiösa och lägger ner en stor del av deras fritid på att hinna med skolan. 
Framför allt hos elev D får man en känsla av att han har fått kontroll över sitt 
funktionshinder. Han är trygg och väldigt medveten om den kapacitet han har om han 
får rätt stöttning av sin omgivning. Elev D är ett tydligt exempel på vad Ingesson (a.a.) 
beskriver som en elev som gradvis har anpassat sig och den negativa självkänsla de 
tidigare haft har minskat som en följd av god kämpainsats med positiva resultat som 
följd. 
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6.2.6 Få skyddsfaktorer i studerade dokument 
 
Identifierade skyddsfaktorer i intervjuer med deltagande elever är dåligt representerade i 
undersökta åtgärdsprogram eller IUP. Vid en jämförelse återfinns endast 26,85% av 
identifierade skyddsfaktorer ur intervjuer med elever i samma elevers undersökta 
åtgärdsprogram eller IUP. Det finns hos Skolverket (Utbildningsdepartementet, 2008a) 
tydliga direktiv att eleven ska vara aktiv i utformandet av åtgärder. Men när så få 
salutogena skyddsfaktorer förekommer i de färdiga dokumenten blir man frågande för 
hur det fungerar i verkligheten i den svenska skolan. I åtgärdsprogrammet skall eleven 
vara aktiv. Extra tyngd skall läggas på elevens starka sidor som utgångspunkt för 
fortsatt arbete (Hammarberg & Wennbo, 2001). Tyvärr ger min studie en bild som 
samstämmer med Niessner & Rådbos (2009) att eleven ofta är en icke aktiv part som 
formas av skolans ramar och skolans ideal. Man kan utifrån de identifierade 
skyddsfaktorerna ana att dokumenten inte tillräckligt bygger på en dialog mellan fr.a. 
skola och elev. Sen kan man alltid fundera över om det finns åtgärder kring deltagande 
elever i verksamheterna som inte finns dokumenterade i studerade åtgärdsprogram eller 
IUP. Jag måste dock tillstyrka att det ser olika ut för olika deltagare i studien. Hos elev 
B och D återfinns 58 % respektive 60 % av de skyddsfaktorer som framkom ur deras 
intervjuer i deras åtgärdsprogram. Elev C har ett lägre utfall. Det kan till viss del 
förklaras med att elev C enbart hade en IUP. Syftet med IUP är att visa hur eleven 
ligger till i förhållande till de nationella målen, inte att peka på svagheterna 
(Utbildningsdepartementet, 2008b). I åtgärdsprogrammet blir stöd, ansvariga, tidsåtgång 
och konsekvenser tydligare. En annan orsak till antalet få identifierade skyddsfaktorer 
kan vara att eleven var ny på sin skola.  
 
 
6.3 Författarens tankar 
 
Redan i resultatdiskussionen redovisade jag att pedagogerna får anses ha huvudansvaret 
att skapa klassrumsmiljöer som underlättar för elever med dyslexi att kunna prestera 
optimalt. Jag noterade även där att alla elever lyfter fram klassrumsmiljön som viktig 
faktor, men inte i något analyserat dokument återfanns skolans ansvar för att skapa en 
bra lärande miljö. Kanske beror detta tillstånd på att denna åtgärd inte ligger enbart på 
individen. Skapandet av en bra klassrumsmiljö ligger först och främst på skola och 
pedagoger, och därför är det kanske inte lika bekvämt att skriva in det i åtgärdsprogram. 
Då är det lättare att skriva om alternativa läromedel. Det är nämligen hos tre deltagare 
något konkret som skolan kan visa upp för elev och hem. Självklart ska inte vikten av 
dessa åtgärder förminskas, men det är den skyddande omgivningsfaktor som 
förekommer flest gånger i identifierade åtgärdsprogram tillsammans med hem och 
föräldrar, märk väl, oftare än pedagoger. Som betraktare kan det verka konstigt att när 
man jämför intervjuer och dokument så har tillgång till talsyntes högre frekvens än 
pedagogers ansvar, förhållningssätt och bemötande. Detta går stick i stäv med Franks 
(2009) forskning som lyfter fram läraren som den överlägset viktigaste faktorn för barns 
läsutveckling. Jag tror alternativa läromedels höga frekvens först och främst går att 
finna i att de hjälper elever med dyslexi, men också p.g.a. dess opersonlighet, och dels i 
den tro på teknik som finns i samhället. Vi ska inte heller underskatta den ekonomiska 
verkligheten där lärartimmar är betydligt dyrare än kostnaden för en laptop till varje 
elev med dyslexi. 
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Finns det bara en framgångformel i arbetet med dyslektiker i skolan? Nja. Varje individ 
är unik och behoven ser olika ut. Resultaten visar att arbetet i skolorna med att möta 
elever med dyslexi är komplext och består av flera bitar, oberoende men ändå 
samverkande. I studiens fyra intervjuer har jag kunnat identifiera skyddsfaktorerna 
föräldrar, pedagoger, samarbete, socialt nätverk, klassrumsmiljö, insikt om egen lärstil, 
en tro på egen förmåga och att eleverna har mål och visioner med sina studier. Den höga 
förekomsten av dessa skyddsfaktorer indikerar att dessa skulle kunna vara generella 
faktorer för att elever med dyslexi ska få förutsättningar att känna stark KASAM. Jag 
vill dock vara försiktig med att fastslå något då studien är liten och skulle behöva följas 
upp för att cementera denna kunskap.  
 
De kunskaper som jag fått under genomförandet av denna studie har stärkt mig i att 
kunna förorda ett arbetssätt som belyser och medvetandegör skyddande faktorer kring 
varje elev. Att identifiera kompetenser och resurser som bidrar att begränsa problem och 
svårigheter (Gassne, 2008) för individen kan och bör implementeras i skolans arbete. En 
screening, med hjälp av en salutogen förståelsekarta som arbetsmodell av 
omgivningsfaktorer och individfaktorer, är till hjälp för alla parter - elev, hem och 
skola. Jag anser att Green & Hult (2006) med sitt försök att med hjälp av salutogena 
förståelsekartor konkret skapa förståelse har hittat en väg som skulle kunna förbättra 
arbetet i skolan med elever med dyslexi. Det är ju inte bara individen som blir medveten 
om vilka behov som finns, utan även hem och skola. De kunskaper som blir synliga 
borde sedan kunna stärka på vilka grunder olika åtgärder ska sättas in, hur dessa 
åtgärder ska organiseras, och vem/vilka som har ansvaret för dessa åtgärder. 
Förhållningssättet knyter delvis an till en holistisk syn där hela individens vardag 
analyseras för att sedan påverka de specialpedagogiska insatserna (Vernersson, 2007). 
Ett långsiktigt mål med detta förhållningssätt blir att elever ska få en större överblick av 
sina förmågor och för att sedan själva kunna göra val som för dem är det rätta. De 
salutogena principerna ska verka i samklang med de metoder som Taube (1987), Høien 
& Lundberg (1999) och Ingvar (2008) förespråkar. En grundförutsättning för att denna 
metod skall ge positiva effekter är att åtgärdsprogram och föreslagna åtgärder i 
åtgärdsprogrammen bygger på en dialog mellan elev, hem och skola. Alla parter måste 
bjudas in i skapandet (Asp-Onsjö, 2006). Men även det bästa instrument har sina brister. 
I arbetet med den salutogena tankekartan måste alltid insikten finnas att kartan aldrig 
kan fånga och återspegla en hel individ, och att den pedagog som tillverkar kartan alltid 
färgar den färdiga produkten (a.a.).  
 
Jag måste så här på slutet av rapporten få kommentera sorgebarnet i min undersökning, 
elev A. Endast en identifierad skyddsfaktor från intervjun kunde jag finna i elev A´s 
åtgärdsprogram, krav från omgivning. Skillnaden mellan elevens kunskaper om vad 
som ger honom kraft att orka med skolan och det som redovisas i åtgärdsprogrammet är 
enorm. Jag anser att det i likhet med Gassne (2008) finns vinster i arbetet kring elev A 
att bättre identifiera kompetenser och skyddande faktorer som skulle kunna begränsa 
svårigheter och i sin följd främja hälsa. När jag ska försöka att finna orsaker till detta 
förhållande kan jag bara spekulera om att en sen diagnosticering åldersmässigt spelat 
roll för skolans agerande, eller att det finns otillräckliga kunskaper på de skola elev A 
går. Jag anser oavsett att åtgärdsprogrammets innehåll är undermåligt, för få insatser 
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och aktörer. Hela dokumentet genomsyras av Asp Onsjös (2006) forskning om att 
eleven lätt blir ensam bärare av problem i åtgärdsprogram skapade i den svenska skolan. 
 
Ni läsare, och framför allt pedagoger, som kommit ända till denna sida i min rapport. 
Nu vänder jag mig direkt till er. Lova mig att skapa en jordmån i era klassrum där 
elever med dyslexi blir lyssnade till. De sitter nämligen inne med svar om vilka 
individfaktorer och omgivningsfaktorer som är viktiga för dem och för deras utveckling. 
Och som pedagog är du själv rent av en de allra viktigaste skyddsfaktorerna. Med det 
följer ansvar. Ta det ansvaret så kanske det salutogena perspektivet kan bidra till 
framgång i ditt arbete med elever, och att skapa en skola som formas utifrån en 
mångfald av de elever vi möter (Nilholm, 2006). Vi som pedagoger måste enligt Lgr-11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) skapa en undervisning som ska vara flexibel och 
organiserad så den matchar varje elevs förutsättningar och behov. Om undersökta 
åtgärdsprogram och IUP är typiska för hur skolan bemöter elever med dyslexi, så anser 
jag att studien visar att ett identifierande av skyddsfaktorer skapar en möjlig väg till ett 
ännu bättre bemötande i skolan av dyslektiker och deras behov. Jag tror även att den 
kunskap som denna studie funnit är överförbar på fler elevgrupper än dyslektiker. 
Studien visar på att deltagande elever är medvetna om vilka skyddsfaktorer som skapar 
förutsättningar för dem att lyckas med skolan. Några är enligt studien kanske generella, 
medan andra är individuella. Därför önskar jag att pedagoger tar sig tid att försöka 
identifiera vilka skyddsfaktorer eller krafter som skapar bäst förutsättningar för att just 
deras elever ska utvecklas. Sen är det kanske få pedagoger förunnat att få möte en ung 
Luke Skywalker i sin praktik. 
 
 
6.4 Framtida forskning 
 
Det vore väldigt intressant att arbeta med den salutogena förståelsekartan som Green & 
Hult (2006) tänkt sig. Ett arbete över tid där eleven är en part i utformandet av kartan. 
Arbetet i sig hjälper då eleven att få en större förståelse av sin egen livssituation och en 
ökad medvetenhet om de skyddsfaktorer hon har inom sig och i sin omgivning. Arbetet 
skulle också ge skolan vetskap om vilka skyddsfaktorer i form av personer, 
arbetsmaterial, arbetsmiljö osv. som är viktiga för varje individ. En studie över längre 
tid skulle kunna visa på om individerna gör framsteg i takt med att deras KASAM ökar. 
I en sådan studie vore det önskvärt att urvalet var mer homogent. En mindre spridning 
anser jag skulle öka styrkan i redovisade resultat. Den salutogena förståelsekartan visar 
också på framtida behov och svårigheter. I min rapport noterar jag dessa i mina 
förståelsekartor, men jag bearbetar inte data. Självklart skulle annan forskning kunna 
fokusera på dessa bitar. Kanske koppla det till Taubes (1987) tankar om negativa 
cirklar. 
 
Frågan om åtgärdsprogram verkligen bygger på en dialog och samspel med elev och 
hem har det redan forskats mycket kring. Det hindrar inte att ytterligare forskning görs 
med fokus på att hitta vägar till förbättring i skapandet av dessa dokument. För att få 
annat fokus skulle man också kunna inrikta sig på hemmen, och deras uppfattning av 
åtgärdsprogrammens utformning och effektivitet. Självklart kan man genomföra en 
liknande studie, men utifrån annat specialpedagogiskt ämne kopplat till en speciell 
elevgrupp. Det skulle dels belysa möjligheterna och situationen för studerad elevgrupp, 
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samt ge en större plattform av kunskap när man studerar ett salutogent förhållningsätt 
som en väg i specialpedagogiskt arbete i skolan för att hitta vägar till framgång och för 
eleverna en högre upplevd KASAM. Alla parter vill ju förhindra en för individen 
tänkbar utveckling där funktionsnedsättningen dyslexi kan leda till ohälsa och ett 
utanförskap. 
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Missiv 
 

Jag heter Rikard Söderberg och är verksam specialpedagog på Karin Boye Skolan i 
Motala. Sedan 3 år läser jag specialpedagogik vid Linnéuniversitetet. Som avslutning på 
mina pågående studier ska jag skriva en C-uppsats om vilka skyddsfaktorer som elever 
med dyslexi upplever underlättar deras skolgång. Jag ska genomföra en jämförande 
analys mellan intervjuade elevers upplevelser och deras åtgärdsprogram. Intresset för 
studien kommer från min arbetsplats där jag arbetar med samordning av 
specialpedagogiska resurser, individuell dyslexiträning, upprättande av åtgärdsprogram 
och uppföljning av åtgärdsprogram.  
 
Med denna uppsats vill jag identifiera förebyggande skyddsfaktorer som skapar 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolan för elever med diagnosen 
dyslexi. 
De centrala frågeställningarna är:  
 

• Vilka skyddsfaktorer återfinns i samtal med elever med dyslexi? 
• Hur återspeglas elevers tankar om underlättande skyddsfaktorer i deras egna 

åtgärdsprogram? 
 
Som metod i undersökningen kommer jag att använda mig av intervjuer på ca: 45 min 
som jag spelar in, ett intervjutillfälle per barn/ungdom Jag kommer att renskriva 
intervjuerna. Jag vill även studera ert barns åtgärdsprogram. Kopia eller original som 
jag får låna lämnas över vid intervjutillfället. Jag hoppas att dessa former för 
datainsamling passar er.  
 
Ert barns medverkan i denna studie medför att:  

• Ni har rätt att när som helst avbryta er medverkan i studien utan konsekvenser. 
Ni behöver inte motivera er ifall ni väljer att avbryta ert deltagande.  

• Som informant har ni rätt till kunskap om vad er information ska användas till 
och syftet med studien, och om ni så önskar, ta del av den färdiga rapporten. 

 
Inga obehöriga kommer att ta del av era uppgifter och den information ni delger mig. 
Det material ni bidrar med kommer enbart att nyttjas i denna C-uppsats och ingen 
annanstans.  
 
Ert bidrag till min uppsats kommer vara betydande då ert barn besitter den kunskap och 
erfarenhet jag behöver för att genomföra min undersökning. Jag är därför mycket 
tacksam för er medverkan!  
 
Vid vidare frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta mig!  
Kontaktuppgifter:  
Rikard Söderberg      0703 – 50 50 46 spanska.villan@telia.com 

            rikard.soderberg@karinboyeskolan.com 
Handledare:  
Ann-Christin Torpsten  0480 – 47 56 44   
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Intervjuguide/Enkät 
Introduktion 

• Presentera mig, ålder, utbildning, yrke 
• Beräknad tidsåtgång 
• Dokumentation av intervju – inspelning och renskrivning 
• Syfte med intervjun och upplägg, användning av resultat och (återkoppling) 
• Forskningsetiska principer – tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet. 

 
• Bakgrundsfrågor: ålder, kön, familj, bostad, undervisning/skola 

 
Inom varje tema fokuserar jag som intervjuare på information, åsikt och handling. En 
vid fråga startar varje tema. Sedan ställer jag lämpliga följdfrågor för att få så mycket 
förståelse som möjligt. Jag får dock aldrig ifrågasätta personers åsikter då den jag 
intervjuar då kan känna sig kränkt. Till vissa teman lyfter jag fram följdfrågor som jag 
verkligen vill ha svar på. Jag försöker att styra så att alla teman på något vis snuddar vi 
den intervjuades diagnos dyslexi  
 
Teman 

Berätta om din diagnos  
Vilken? När uppmärksammades den? Vem var drivande? När? Hur upplevde du? Vilka behov har du 
p.g.a. diagnosen? 
Hur har du upplevt din skolgång? 
Utveckla? Berätta mer? Positivt? Negativt? Ett diagnosperspektiv. 
Berätta om livet idag 
Mat? Sova? Hälsa? Hur ser en vanlig dag ut? Känslor inför en skoldag? Trygghet? Är diagnosen 
rättvist/orättvist? 
Nätverk? Viktiga personer? Skolpersonal? Kompisar? Släktingar? Betydelsefull annan person? 
Vad gör du på din fritid? 
Hur påverkar det dig? Vad får dig att må bra? 
Stress 
I skolan? Utanför skolan? Situationer? Vad triggar igång? Läsning?  Lösningsmodell. Hur kom du 
fram till den? Läsning? 
Berätta om svåra situationer? 
Allmänt? Utifrån dyslexi. Beskriv en svår situation i skolan som du klarat ut av egen kraft. Beskriv 
en svår situation i skolan du klarat dig ur med hjälp av någon annan.  
Upplever du krav? 
Egna? Andras? Skolans? Läsfärdigheter? 
Underlättande faktorer 
Knep för att orka? Individer, miljö och kompenserande faktorer? Strategier? Åtgärdsprogram? IUP? 
Samarbete? 
Påverkan 
Blir du lyssnad på? Hur? Ge exempel?  
Identitet 
Goda förmågor? Svagheter? Bekymmer? Accepterat diagnosen? Påverkar diagnosen?  
Självförtroende? Impulskontroll? Självständig? Inre kontroll? Upplever du dig förstådd och lyssnad 
av andra människor?  
Hur tänker du inför framtiden? 
Hinder/möjligheter? Drömmar? Behov inom snar framtid? Förändringar redan initierats? Liv med sin 
diagnos?  
Öppet för respondenten att prata om mera. 
 
Avslutning av intervju 
Tackar för deltagande. Lovar att behandla alla uppgifter jag fått behandlas väl.  
Feedback till vårdnadshavare. Ta del av rapport. 
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Symbolförklaringar (Green & Hult, 2006) 
 

= konstruktiva 
förmågor/egenskaper/strategier 
= mindre konstruktiva/negativa   
förmågor/egenskaper/strategier,  
följder av sitt handlande 
 
= de behov som finns inför framtiden 

 
Kursiv stil = intervjuarens egna reflektioner och 
slutsatser som gick att finna mellan raderna i 
respondentens svar 

Har visioner 
om arbete i 
framtiden.  

Insatt flickvän 
som stöttar. 

Har lätt för att 
formulera sig i tal. 

 
Hem som enligt elev A ställer 
rimliga krav – handling och 
konsekvens 

Gråmarkerad text kunde identifieras i elevernas 
åtgärdsprogram eller IUP Står för sin egen åsikt 

på ett bra sätt. 

Inlärningsförmåga är 
stimulistyrd. Lär sig nytt 
stoff lätt om intresse 
finns. 

 
Förhållningssätt från vuxna, 
kamrater, lärare påverkar elev 
B´s förmåga till interaktion, 
lärande och skapande av 
meningsfullhet. 

Behöver möten 
som präglas av 
humor och 
öppenhet . 

Inlärning under 
auktoritär lärare är 
effektiv för stunden med 
tar bort ”glöden”. 

Positiv social miljö –  
Går i en förstående klass 
där individen får växa.  

Dator är ett kompenserande 
verktyg i vardagen – 
ordbehandlingsprogram och 
talsyntes

Känner själv av när olika 
kompenserande verktyg alt. strategier 
måste sättas in. Har egenkontroll.

Saknas intresse 
tryter ork och 
förmåga sviktar.

 Lärstil – stark 
auditiv inlärning 

Upplever stress 
av höga krav och 
av många bollar i 
luften  

En planering med 
deadlines och tydliga 
betygsgränser skapar 
möjlighet att planera sitt 
arbete

Långsint 

Saknar till viss del 
anpassningsförmåga. Vill 
att allt ska ske på hans 
villkor. 

Hög koncentrations-
förmåga. Tappar inte 
tråden eller försvinner 
i tanken 

Med datorhjälp kan nu 
elev B läsa max 5 sidor 
text, för 2 år sedan max 
2 sidor text

ELEV A 

Har dyslexi. Svårt att 
skilja på bokstäver, O – 
Å, E – Ä. orkar inte 
läsa längre texter utan 
strategier. 

 
Vetskapen om 
diagnosen dyslexi ger 
förklaringar historiskt 
och i nutid varför elev 
B misslyckats och 
behövt kämpat så 
mycket.

Fritidsintresse 
är datorspel 

Har inte sunda vanor 
vad det gäller mat och 
sömn. Avbruten 
medicinering 

Är lugn och 
trygg i sin 
person.  

Har ett gott 
självförtroende.  

Bra samarbete 
mellan elev, skola 
och hem. Besviken på skolan 

då alla kurser inte 
erbjudits som 
lovats. 

Hitta en 
hälsofrämjan
de livsstil

En till gång och 
förmåga att använda 
kompenserande 
verktyg. III 



 Positiv till medicinering. 
Märker dock inte själv 
någon skillnad. Det 
positiva kommer från 
hem och mentorer. 

 

IV 

 

Ser sig själv 
Upplever att alla 
kamrater inte respekterar 
hans behov 

som en positiv 

 Har intressen på fritiden. 
Upplever sig själv som bra på 
s

ELEV B 

Ser inte behov av en 
närvarande assistent i 
framtiden. Är mogen för att 
ta ett större ansvar 

Inte accepterat sin 
diagnos. 

Vill inte i dagsläget 
att jämnåriga ska 
veta om hans 
diagnos. Rädd för 
kamraters reaktion.   

Inser att han 
måste var öppen 
om sin diagnos i 
framtiden., t.ex. 
gymnasiet 

Har en allmän känsla 
att allt gå bättre nu i 
skolan än tidigare 

Har svårt att sätta 
ord på 
svårigheter, 
ängslan, brister 
och känslor. Får bättre resultat på prov i matte 

och engelska. 

 
Lärare ger positiva 
kommentarer direkt knutna 
till arbeten elev A gjort. 

Är medveten om sin 
ADHD/dyslexi 
diagnos och de 
behov han har.

Är i behov av att 
ha lugn och ro i 
klassrum för goda 
studieprestationer 

Upplever att han hinner 
med det mesta som ska 
hinnas med på skolans 
lektioner. 

Kännes stress när 
han ska göra flera 
saker parallellt. 

Har tillgång till 
humor. 

Har vetskap om att om 
han tar en sak i taget, så 
blir hans skolprestationer 
bättre 

Skolpersonal idag och 
på gymmasiet är 
medveten om de behov 
elev B har och planerar 
undervisningen 
därefter.

Stressfaktorn minskar om 
elev A vet kontinuerligt 
får information i förväg. 

Planerar sina skolaktiviteter så att 
moment delas upp på skoltid och 
hemarbete – sätter egen agenda 

Orkar enbart läsa 
tunnare böcker med 
enklare ord. 
Upplever fr.a. 
läroböcker som 
svåra p.g.a. svåra 
ord i texterna.

Intresse för historia, 
samhällskunskap, 
dokumentärer och fantasy 
finns. Positiv inkörsport 
för utökad läsning Har låga 

krav på sig 
själv. 

Upplever att 
skola och hem 
också har låga 
krav på honom 

 
Elev A, hem och skola 
har bra samarbete. Alla 
är öve

port

rens. 

Mamma och 
pappa som 

 stöttar och 
fUpplever sig lyssnad på av 

mentorer och lärare, fr.a. 
svenskläraren. 

örstår.

Väl insatt i sin 
IUP Upplever en 
tydlighet med 
dokumentet.

Hjälp med start och 
avslut med dagar. Ser 
vinst med viss 

Inte insatt i 
åtgärdsprogram

Individuellt 
anpassade mål 
mot läroplan som 
elev A känner 
delaktighet i. 

 
Presterar bättre när 
han arbetar enskilt 
än i grupp. 

Vill bli bättre på 
svenska, och då 
fr.a. grammatik. 

 
Självförtroende är 
kopplat till olika 
situationer och 
färdigheter. Känner 
sig sämre vid prov. 
Rädd för att 
misslyckas. 

Har visioner att arbeta med 
barn och ungdomar i framtiden, 
alt. ekonomi. Har funderingar 
på gymnsasieval 

assistenthjälp 



Kan reflektera över sig 
själv och hur egna och 
andras handlingar 
påverkar.

 Bra långtidsminne - Kan 
med lätthet återberätta med 
varierat språk med röd tråd. 

 Hjälp ska ges inom ramen 
för klassrumsundervisning 
och enskilt utanför 
klassrummet. Styrka i att flera i 

familjen har dyslexi. Ser sig själv som en 
helt vanlig elev, fast 

V 

ELEV C 

Trygghet i hur man 
ska möta diagnosen 
och skolan. 

Hem och skola var 
överens och enade i 
utredningsarbetet – 
skapar trygghet 

 Mamma är en samlande 
kraft 

Måste få stöd i 
skolarbetet för 
att orka och klara 
av moment. 

Får tillräckligt stöd i 
skolan för att känna 
sig trygg 

Är trygg med Daisy-
spelare, CD-spelare 
och att ta hjälp från 
lärare och 
klasskamrater. 

 Har accepterat sin 
diagnos och är 
öppen med den 

Diagnosen bidrar 
till att skolan tar 
mycket tid 

Nedbrytande att  
hela tiden se 
kamrater bli 
färdiga snabbt. 

Hemstudier 
hindrar en mer 
aktiv fritid. 
Pluggar 2 h / dag 
utom fredagar. 

 Lugn och ro i klassrummet 
skapar bättre 
förutsättningar för lärande 

 Äta regelbundet ger energi 
så att man orkar mera 
plugg. Sömn är inte så 
viktigt. 

Har lätt för att 
formulera muntligt. Lätt 
att sätta ord på 
bekymmer och behov. 

Är klok! 

Trygghet med 
skolpersonal är viktigt 
för prestation. 

med dyslexi – bra 
självbild Personal som hjälper 

elev C extra mycket 
är viktigare än andra. 

 Mår bra av att sporta. 
Sportar minst 
2ggr/veckan. Ger energi 
till hela livet. 

Känner stress av 
läxor och inför 
vissa prov. 

Syskon 
stressar och 
stör. 

Kan växla mellan 
olika lässtrategier. 

Måste använda ljudning 
som grundstrategi då 
stavelser och ordbilder 
inte är sedimenterade 
ännu. Hindren med engelskan 

skapar oro. Läsa och skriva 
skapar stress. Största 
stressoren i skolan. 

Har knep för att träna 
in engelskan 

Har höga krav på 
sig själv 

Mamma har 
höga krav 

Skolan har höga 
krav 

Vad är realistiska 
krav att ställa? Hur 
länge orkar elev C? 

Har bara vetskap om att en IUP  
finns, inte vad som står i den. 
Känner till åtgärdsprogram från 
förra skolan. 

Tar stort eget 
ansvar för sitt 
lärande och 
läsande. 

Vet om att han har styrkor 
i skolarbetet som i viss 
mån kompenserar hans 
extra arbete med läsning – 
gångertabell t.ex. 

Vill utveckla sin 
engelska. 



 

VI 

 

 

Är väl insatt i sin IUP. Känner 
till kunskapsmål som elev D 
varit med själv och satt upp. 

Känner till att det 
finns ett 
åtgärdsprogram  

Känner själv av när 
det finns behov av 
micropauser för att 
orka med längre 
arbetspass 

Vågar säga till 
lärare och rektor 
om hjälp inte är 
tillräcklig. 

Elev D har  höga 
krav på skolan. Är 
medveten om sin 
rätt till h

Ej insatt om vad 
som står i hans 
åtgärdsprogram.  

Är duktig på att 
planera och styra 

Låtsaspappa  
hjälper till med 
hemstudier. 

upp sina studier.  jälp.

ELEV D 

Mamma är 
väldigt viktig  

Stöttar med skolarbete och 
skapar tillsammans med elev 
D´s rutiners för skola - fritid  

Läxor och prov 
skapar stress 

 Gemensamma lösningar 
som fungerar hos alla 
ämneslärare skapar 
möjlighet att gå i skola på 
samma villkor som 
kamrater utan dyslexi. 

Inlästa texter  

Dator som 
arbetsredskap  

Ordbehandling med 
stavningsprogram  

Läshjälp av lärare 
då texter inte finns 

Läshjälp av 
kamrater   

Accepterat sin 
diagnos. Är öppen 
med den. Öppenheten 
från elev D skapar ett 
naturligt 
förhållningssätt från 
omgivningen. 

Ser inget negativt 
med att leva ett liv 
med dyslexi.  

Känner sig trygg med 
sina lärare och 
skolkompisar  

Upplever att en aktiv 
fritid ger energi till 
skolarbete. 

Bra på att se 
sin egen roll Är 
medveten om 
sina styrkor 
och svagheter.  

Har ett positivt 
tänkande. 

Morgonrutiner 
kan ge stress 

Har höga krav på 
sig själv. Vill ha så 
höga betyg som 
möjligt 

Upplever att 
omgivningen, hem, 
skolpersonal och 
kamrater lyssnar på 
honom och 
respekterar hans 
behov. 

Har ett bra 
självförtroende 
oavsett situationer i 
och utanför skolan. 

Har inga visioner om 
framtiden, gymnasieval, 
yrke eller drömmar. 
Förutom betyg i ämnen 
saknas mål med studier. 

 Medveten om vikten av 
mat, sömn och ett 
hälsosamt livssätt för att 
kunna prestera bra. 

Logopedkontakt har 
varit och är viktig för 
självbild och 
utformning av stöd 

Mamma var 
intitativtagare till 
att utredning 

Mamma är aktiv 
i utformande av 
åtgärdsprogram  genomfördes  

 Läxor och hemstudier 
tar stor tid av fritiden. 
Behöver mkt hjälp med 
läsning och 
kontrollering. 



 

Appendix 
 
A Intervjuare   
B  Respondent 
°  Den lilla cirkeln anger inandningstal, det vill säga man hör en tydlig 

inandning då ordet/ljudet uttalas 
/  Ett hack i talet, dvs. ingen flytande kontinuitet  
//  En knappt märkbar paus i talet 
(PAUS) En längre paus som kan mätas i sekunder 
: En viss förlängning av ljud 
:: Förlängning av ljud som är något längre än det ovan nämnda; en ”fylld” 
paus. 
---- Ej tydbart tal 
ÄNDÅ Feta versaler markerar att ordet är betonat 
(ändå) Parentesen markerar att det finns en kommentar – gråter, skrattar, suckar 
mm. 
xxx Information som är konfidentiell, anonym 
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