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Som lärare har vi mött många elever som upplevt svårigheter med att läsa och skriva, vilket 
har gett upphov till tankar kring hur svårigheterna påverkar elevernas självbild och 
identitetsskapande. Syftet med studien är därför att undersöka vilka erfarenheter elever i läs- 
och skrivsvårigheter har av skolan för att bidra med kunskap om hur mötet med skolan 
påverkar elevernas självbild och identitetsskapande. Genom att ha en utgångspunkt i en 
kvalitativ metod har vi intervjuat sex ungdomar i läs- och skrivsvårigheter i slutet av sin 
gymnasietid.  Vi ville få en bättre bild av hur mötet med skolan påverkat dessa ungdomars syn 
på sig själva, sina liv och sin framtid. Vi utgick från forskning kring elever i läs- och 
skrivsvårigheter och teorier om identitetsskapande och självbild. Vår undersökning visar att 
eleverna har en positiv syn på sig själva och sina möjligheter. Alla informanter beskriver att 
skoltiden har varit jobbig på något eller flera sätt, men de har ändå en positiv framtidssyn. Det 
är viktigt för dem att bli uppfattade som alla andra elever och inte utifrån läs- och 
skrivsvårigheterna. Dessutom är det av största vikt att vara självständig, vilket innebär att de 
tycker att det är viktigt att finna strategier som inte innebär ett ständigt behov av alternativa 
verktyg. Vår slutsats är att eleverna, trots sina upplevda svårigheter, klarat av att hantera dessa 
och därmed fått en positiv syn på sin förmåga och sin framtid.  

 
 

 



 

 
 

 Förord 

 
Att börja på en ny utbildning är som att ge sig ut på en resa. En resa som man 
inte riktigt vet vart den leder. Det är samma sak att skriva ett självständigt 
arbete. Man tror sig veta var slutdestinationen är, då man har en föreställning 
om hur världen är. Vad vi nu vet är att vi har lärt så otroligt mycket, våra 
sanningar har fått omvärderas och fått ny innebörd. Kunskaper och erfarenheter 
har skapats. 
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1. Inledning 
 
Sara har precis gjort en läs- och skrivutredning. Hon tyckte både att det var jobbigt, men på 
något vis var det en lättnad också. Det var en förklaring på varför hon har fått slita oerhört 
mycket med studierna i jämförelse med kompisarna. Dagen efter återkopplingen och beskedet 
berättar hon för mig (hennes lärare) att hon har dyslexi. Hon kämpar mot tårarna och 
berättar att hon inte orkar lägga ned all den tid som krävs för att hon ska klara av skolan. Vi 
pratar lite om de råd som gavs och vilka alternativa verktyg som kan passa henne. Hon tycker 
i och för sig att det ska bli skönt att kunna använda olika alternativa verktyg, men vet inte om 
hon vill göra det i skolan inför alla. Innan vi avslutar samtalet säger hon att jag inte ska prata 
högt inför klassen om hennes möjligheter till längre tid på prov eller att hon får använda sig 
av inläst material. Sara tittar på mig med en bestämd blick och går därifrån.   
 
I vårt arbete som lärare har vi mött många elever i svårigheter med att läsa och skriva, precis 
som Sara i exemplet ovan. I dessa möten har det väckts tankar och funderingar hos oss. Vad 
innebär det att ha en funktionsnedsättning som påverkar skolarbetets alla delar? Vad händer 
med elever som hela tiden får brottas med läs- och skrivsvårigheter för att klara sina mål i 
skolan? Hur påverkar det elevernas sätt att se på sig själva? Vi upplever att det är viktigt i vår 
roll som specialpedagog att förstå dessa elever och hur skolan har påverkat dem. Deras 
erfarenheter och berättelser tror vi skulle kunna skapa en större förståelse för hur elever med 
funktionsnedsättningar, i vårt fall läs- och skrivsvårigheter, upplever sin skolgång och vad 
som har påverkat dem. Förståelsen skulle också kunna bidra till bättre riktade stödinsatser. 
 
Med detta i åtanke utgår vi från de dokument som beskriver skolans uppgifter och mål och 
som reglerar det pedagogiska arbetet i skolan. I läroplanen för gymnasieskolan (2011) står att 
utbildningen ska anpassas efter alla elever oavsett elevens förutsättningar och behov. Eleverna 
kan därför nå målen på olika sätt. I läroplanen beskrivs också det ”särskilda ansvar” skolan 
har för elever som upplever svårigheter med att nå målen i skolan samt de elever som har en 
funktionsnedsättning (Läroplan för gymnasieskola, 2011). I Skollagen (2010: 800, kapitel 3, 3 
§) står det skrivet att ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. För att skapa möjligheter för att det 
pedagogiska arbetet ska utgå från detta krävs bland annat en kunskap om elevers olika 
förutsättningar och behov. Som tidigare nämnts kommer vi i denna studie att inrikta oss på en 
stor grupp av elever som riskerar att möta svårigheter i skolarbetet, nämligen de elever som 
upplever svårigheter med att läsa och skriva.  
 
1 av 4 personer i Sverige har någon form av läs- och skrivproblematik, enligt Myrberg (2007). 
Det genererar en stor grupp elever med dessa svårigheter där individerna är unika, men som 
sammanbinds av svårigheterna med skriftspråket. De har med sig såväl positiva som negativa 
minnen, erfarenheter och upplevelser av sin skoltid som kan ha påverkat dem på flera olika 
sätt. Som blivande specialpedagoger behöver vi få kunskap om deras uppfattningar om hur 
skolgången har påverkat dem i deras identitetsskapande och självbild. För att koppla det till 
specialpedagogens arbetsuppgifter står det skrivet i utbildningsplanen för 
specialpedagogprogrammet att specialpedagogen ska ”visa förmåga att kritiskt och 
självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 
undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (utbildningsplan specialpedagogexamen, 
Linnéuniversitetet, 2009). En specialpedagog ska också kunna arbeta med pedagogiska 
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utredningar och analysera de svårigheter som kan uppstå på tre olika nivåer; organisations-, 
grupp- och individnivå. Specialpedagogens uppdrag handlar även om att följa upp och 
utvärdera men också leda det pedagogiska arbetet i skolan framåt. Detta arbete ska syfta till 
att skolan ska kunna möta alla elever oberoende av förutsättningar och behov (utbildningsplan 
specialpedagogexamen, Linnéuniversitetet, 2009). För att kunna möta alla elever och arbeta 
förebyggande mot de svårigheter som kan uppstå i skolan krävs att vi har kunskap om 
eleverna och i detta fall om elever i läs- och skrivsvårigheter. För att planera, underlätta och 
undanröja svårigheter och hinder i deras utveckling ser vi därför en stor fördel med att ha 
kunskap om hur elever upplever sin skolsituation och hur den påverkar dem. Det gäller både 
elevernas utveckling i ett större perspektiv, men också deras läsutveckling. Det kan ge oss 
specialpedagoger bättre möjlighet att skapa förutsättningar för lärsituationer som bygger på 
elevernas starka sidor och förstå elevens situation utifrån dennes perspektiv. Att kunna se ur 
elevens perspektiv är något Rökenes och Hansen (2007) anser vara en central aspekt i lärarens 
bemötande. Genom att förstå elevens perspektiv kan det skapas en förståelse för elevens 
behov och förutsättningar och därmed skapas möjligheter för ett gott bemötande (Jenner 
2004).  
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2. Bakgrund 
 

Redan för 100 år sedan uppmärksammades dyslexi hos elever i vetenskapliga rapporter. Den 
första att använda ordet dyslexi var en ögonläkare från Tyskland som började använda 
uttrycket 1887, men hans forskning var riktad mot vuxna människor med hjärnskador (Höien 
& Lundberg, 2009). Den första att beskriva dessa svårigheter hos barn var en engelsk 
skolläkare, Morgan, 1896. Han använde då ordet ”wordblindness”. I Amerika blev sedan 
Samuel Orton på 1920-talet den som drev dyslexiforskningen framåt. Hans teorier handlade 
då om att den ena hjärnhalvan inte klart dominerade den andra och att detta ledde till 
lässvårigheter. Även om denna teori inte stämde med dagens uppfattningar, var hans studier 
av dyslektiker värdefulla för vidare forskning på området (Höien & Lundberg, 2009). 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att den övergripande termen läs- och skrivsvårigheter 
innefattar allt som har med svårigheter att läsa och skriva att göra, oavsett vilken som är 
orsaken till dessa och hur de yttras. Dyslexi är en undergrupp till läs- och skrivsvårigheter. 
Det finns också flera definitioner av dyslexi men gemensamt är att det handlar om svårigheter 
med fonologin (språkets ljudsystem). Sammantaget kan läs- och skrivsvårigheter ha olika 
orsaker och yttra sig flera sätt. Ofta är det en kombination av svårigheter som i sin tur leder 
till en kombination av ”symptom” (Jakobsson & Nilsson, 2011, Höien & Lundberg, 2009). 
Höien & Lundberg (2009) lyfter också att dyslexi innebär stora ihållande läs- och 
skrivsvårigheter och att man ofta har problem med stavningen. Skillnaden mellan personer 
med dyslexi och personer med läs- och skrivsvårigheter är därför vag.  

Höien & Lundberg (2009) anser att det primära problemet för en individ med dyslexi är 
avkodningen. Läsning innebär dock inte bara avkodning utan läsningen innebär också en 
förståelse. Avkodningen är kopplad till det tekniska utförandet, medan förståelsen istället 
hänger ihop med den kognitiva förmågan. Primärt för dyslektiker är problem med 
ordavkodningen. Dessa problem handlar om en svaghet i det fonologiska området. Ofta har 
dyslektiker också diffusa föreställningar om ordens ljudstruktur, oklar artikulation och dåligt 
fonologiskt minne, vilket försvårar deras automatiserade ordavkodning vilken är en 
förutsättning för att förstå det man läser (Höien & Lundberg, 2009). Läsning brukar definieras 
genom följande formel; läsning = avkodning x förståelse (Gough & Tumner, 1986). Gough 
och Tumner (1986) menar att om någon av faktorerna, avkodning eller förståelse, är noll 
kommer också produkten d.v.s. läsningen bli noll. En elev som inte kan avkoda kan alltså inte 
tillgodose sig den text den läst, lika lite som en elev som kan avkoda men som inte förstår. Att 
läsningens alla delar fungerar är av stor vikt för att läsprocessen ska fungera. 

Trots att man redan för 100 år sedan uppmärksammade elever med läs- och skrivsvårigheter 
visar studier att skolans verksamhet fortfarande är bristfällig när det gäller stödet för dessa 
elever. I Skolinspektionens rapport ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan” (2011) 
kan man visa på att skolorna är duktiga på att kartlägga och uppmärksamma elever med dessa 
svårigheter. Trots bra kartläggningar följs ofta inte de råd som ges i kartläggningarna i 
undervisningen (Skolverket, 2011). Samma studie visar också att eleverna inte får ett 
tillräckligt bra stöd i form av alternativa verktyg, examinationsformer och undervisning i 
klassrummet. Elevernas behov av stöd kan skolorna inte tillgodose. Lärarna behöver också 
mer kompetens för att möta eleverna istället för att eleverna ska erbjudas stöd utanför den 



 

9 
 

ordinarie undervisningen, något som sker för ofta idag (Skolinspektionen, 2011). I Skollagen 
står det tydligt att alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå målen (Skollagen, 
2010:800), något som blir problematiskt när skolan inte kan möta elevernas behov. Björn, 
Jacobsson och Svensson (2009) menar att det är möjligt att ge en elev i läs- och 
skrivsvårigheter stöd genom att träna på de moment som de upplever svårigheter inom. Stöd 
kan också ges genom att eleverna kompenseras på olika sätt för att få samma förutsättningar 
att lyckas som elever som inte är i läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans eller på varsitt håll 
kan de här två sätten leda till utveckling för eleverna i läsning och skrivning (Björn, 
Jacobsson, & Svensson, 2009). Myrberg (2003)  hävdar att när kraven höjs desto svårare blir 
det för de elever som upplever svårigheter med läsning och skrivning. Det leder till att en elev 
i läs- och skrivsvårigheter till slut inte klarar av att kompensera svårigheterna på något sätt. 
Problemen med att läsa och skriva syns därför tydligare, ju äldre eleverna blir.  

Det är av stor vikt att eleverna får rätt stöd i tid (Höien & Lundberg, 2009). Genom att göra 
utredningar kan man kartlägga elevens styrkor och svagheter och i vissa fall sätta en diagnos. 
Diagnostisera i tidig ålder är dock en balansgång då det finns ett dilemma i att sätta en 
stämpel på något som eventuellt kan vara övergående samtidigt som det är av största vikt att 
elever i svårigheter får den hjälp de behöver i tid (Höien & Lundberg, 2009). Hallerstedt 
(2006) och Jakobsson och Nilsson (2011) menar att en person som får en diagnos kan reagera 
på olika sätt. Det kan upplevas som en lättnad då det kan ge personen en insikt i sina 
svårigheter och verka som en bekräftelse på att denne inte har intellektuella svårigheter och 
förhoppningsvis också ge rätt stöd. Man kan också reagera nästan tvärtom genom att man 
känner hopplöshet för sina bestående svårigheter och en bekräftelse på att man är avvikande 
(Hallerstedt, 2006, Jakobsson & Nilsson, 2011). Diagnosen kan också fylla en funktion för 
både elev och lärare. Diagnosen ger ett sätt att förhålla sig till sin avvikelse och skapar en 
meningsprocess. Samtidigt kan det innebära att man får en identitet i sin diagnos och därmed 
blir stigmatiserad. En annan problematik med diagnoser är att det finns samhälleliga vinster 
(ekonomiska, medicinska och sorterande) med att människor får diagnoser (Hallerstedt, 2006, 
Jakobsson & Nilsson, 2011, Nordin-Hultman 2008). Oavsett om man diagnostiserar eleven 
eller inte är det viktigt att man har ett fortlöpande och omfattande arbete där man gör 
pedagogiska kartläggningar kring dessa elever så att man har ett verktyg i anpassningen av 
verksamheten. Det är också viktigt att eleverna själva få ta del i sin egen målsättning och 
utvärdera sina resultat (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

En elev som har svårigheter i skolan riskerar att misslyckas. Tengrot, Callegari och Lundin 
(2011) hävdar att misslyckanden i skolan ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa, men 
också risken för missbruk och bidragsberoende. De hävdar även att skolan är en av de främsta 
hälsofrämjande arenorna, näst efter familjen, vilket också Liljeqvist (1999) menar. Han anser 
att skolan har stor betydelse för elevernas framtida livsvillkor. Misslyckande blir i flera fall en 
identitet för eleven, vilket kan bidra till ett sämre mående (Helldin & Sahlin, 2010, Lindh, 
2006 & Nordin-Hultman, 2008). En slutsats utifrån detta kan vara att elever i läs- och 
skrivsvårigheter riskerar att misslyckas i skolan och det finns dessutom en risk att detta kan 
leda till att självbilden påverkas negativt. Myrberg & Lange (2006) ser att flera olika 
förhållningssätt är viktiga när det gäller att förebygga hinder för lärande för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. De kommer bland annat fram till att känslan av att lyckas är väldigt viktigt 
för eleverna, vilket även Jakobsson & Nilsson (2011) vill framhäva. Därför är det viktigt att 
bygga undervisningen på elevernas styrkor (Myrberg & Lange, 2006) och skapa positiva 
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lärsituationer för dessa elever där de får lyckas i sin läsning och skrivning (Höien & 
Lundberg, 2009).  

Med utgångspunkt i inledning och bakgrund uppfattar vi att mötet med skolan kan bli 
problematiskt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån vetskapen kring hur elever i läs- 
och skrivsvårigheter riskerar att inte få det stöd som krävs för att de ska lyckas med sina 
studier och att misslyckande i skolan skapar både problem för elever i deras identitet och för 
deras fortsatta liv är det därför av vikt att undersöka hur mötet med skolan påverkar elevernas 
självbild och identitetsskapande. Misslyckande i skolan gör också att elever riskerar att får 
sämre hälsa och ekonomi, vilket även gör skolmisslyckanden till ett samhällsproblem. Mot 
bakgrund av detta vill vi därför låta eleverna i läs- och skrivsvårigheter få berätta sina minnen 
och erfarenheter av skolan.   

 
2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att beskriva vilka erfarenheter elever i läs- och skrivsvårigheter 
har av skolan för att bidra med kunskap om hur mötet med skolan påverkar elevernas självbild 
och identitetsskapande. Eleverna i studien är i slutet av sin gymnasietid. Vi har följande 
frågeställningar:  
 

• Vilka erfarenheter har eleverna av sin skolgång? 
• Vad har mötet med skolan lärt eleverna om sig själva, sina liv och sin 

framtid? 
• Vilka faktorer upplever eleverna kan bidra till en positiv skolgång?  
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3. Tidigare forskning  
 
3.1 Läs- och skrivsvårigheter och självbild 
I dagens samhälle är det av stor vikt att kunna ta till sig skriftspråket, då information är en 
viktig del i samhället (Jakobsson & Nilsson, 2011). Att ha svårigheter med att läsa och skriva 
är däremot inte bara ett problem för att kunna ta del av samhällsinformation, utan kan göra att 
eleverna riskerar att misslyckas i skolan och därmed få sin självbild och identitet naggad i 
kanten (Svensson, 2013). Burdeen (2005) beskriver övergripande forskningen kring dyslexi 
och självbild, och menar att flera studier har visat att elever i läs- och skrivsvårigheter har en 
sämre självkänsla och uppfattning om sin förmåga att klara av skoluppgifter än andra elever. 
Burdeen visar också att synen på sig själv som barn även kan påverka individen i vuxenlivet. 
Självbilden påverkar synen på hur individen ser på sina möjligheter i att klara uppgifter av 
olika slag (Burdeen, 2005). Swalander (2009) visar i sin forskningsöversikt på ett samband 
mellan svårigheter med läsning och en negativ självbild. Även Ingesson (2007) menar att 
elever med dyslexi har en ökad risk för att självkänslan ska sjunka och för att hamna i 
svårigheter i skolan. Swalanders (2009) slutsatser är att dyslexi på olika sätt kan påverka en 
individs självbild negativt. Hon tar upp att det negativa sambandet kan leda till att eleverna 
inte tror på sig själva, vilket gör att det finns en risk för att de inte försöker genomföra vissa 
uppgifter i skolan eller att de helt enkelt undviker uppgifter där svårigheterna blir synliga. Det 
kan i sin tur medverka till låg motivation, att man blir passiv, låg självkänsla och svaga 
prestationer (Swalander, 2009).  
 
Fouganthine (2012) visar att när lärare skattar självförtroende, koncentrationsförmåga samt 
motivation hos elever i läs- och skrivsvårigheter (årskurs 3 och 5) är dessa faktorer betydligt 
lägre än vid skattningar som gjorts på elever utan läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studien 
visar vidare att inställningen och attityden till skolan är mer negativ hos de elever som har läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi än bland de elever som ej har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Humphrey (2002) har undersökt både lärares bedömning och skattning av elever med dyslexi 
och deras självkänsla men också elevernas (8-15 år) egen bedömning och skattning av sin 
egen självkänsla i skolsituationen. Studien visar att det finns skillnader mellan hur elever med 
dyslexi och elever utan dyslexi skattar sin egen förmåga inom olika områden i skolan och 
därmed visar studien på skillnader i självkänsla mellan grupperna. Elever med dyslexi visar 
lägre självkänsla inom flera olika områden i skolan. Humphrey (2002) menar att elever med 
dyslexi som har en låg självkänsla kan behöva få stöd i skolan genom att delta i ett slags 
program som syftar till att öka självkänslan. De svårigheter elever med dyslexi möter får 
negativa följder för dem och deras självkänsla. 
 
En annan av Fouganthines (2012) studier kartlägger vuxna individer i läs- och 
skrivsvårigheter, deras livssituation och hur skoltiden påverkat de val de har gjort i livet. Den 
visar att personalen i skolan inte har förklarat eller pratat om de svårigheter eleverna mött i 
fråga om läsning och skrivning och flera av eleverna kände sig förbisedda av skolan när det 
gäller de svårigheter de upplevt. Eleverna i studien har samtidigt uppvisat svårigheter med att 
läsa och skriva redan i de lägre åldrarna. Resultatet av studien visar också att omgivningen är 
viktig för eleverna både vad gäller synen på upplevda svårigheter, men också kunskapen kring 
läs- och skrivsvårigheter. Lärarens bemötande tas upp som en viktig faktor för eleverna samt 
motivationen. Studien visar också att det specialpedagogiska stödet behöver förbättras. 
Fouganthine ser i sin studie att eleverna i läs- och skrivsvårigheter genom sin skolgång har 
misslyckats många gånger på olika sätt, vilket gjort att de fått lägre betyg och även sämre 
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förutsättningar för eftergymnasiala studier samt för yrkeslivet. Fouganthine (2012) menar 
vidare att det är av vikt att eleven får möjlighet att utveckla goda copingstrategier för att 
förebygga hinder i skolan, eftersom det visat sig ha god effekt. Däremot menar hon samtidigt 
att det finns negativa strategier, så som att undvika hinder eller svårigheter, vilket inte hjälper 
i det långa loppet. 

 

3.2 Diagnosens påverkan 
Ingesson (2007) har i sin studie identifierat tre olika sätt för elever med dyslexi att hantera sin 
funktionsnedsättning. De benämns som de obekymrade, de uppgivna och kämparna. De 
obekymrade och kämparna visade sig ha en större optimism, en större acceptans av sin 
funktionsnedsättning samt en högre självkänsla än de uppgivna. Studien visar också att 
eleverna med dyslexi trivdes mer och mer i skolan ju äldre de blev men att självbilden eller 
”skolsjälvförtroendet”, som hon kallar det, däremot inte var särskilt högt bland dem. Det 
innebar att få valde att läsa vidare efter gymnasiet. Zetterqvist Nelson (2003) menar att det 
finns olika förhållningssätt att tala kring sin diagnos och på så sätt förhålla sig till denna. Det 
ena förhållningssättet handlar om att barnet har tagit till sig diagnosen och förlägger 
svårigheterna utanför sig själv och befriar sig själv därmed moraliskt från misslyckanden. 
Denna grupp använder också de diagnostiska termerna för att förklara orsak och bakgrund till 
de läs- och skrivsvårigheter de upplever. Svårigheter de upplever ligger mer på 
grupptillhörighet. Det andra förhållningssättet handlar om att de kopplar ihop sin diagnos med 
skolan eller en viss situation i skolan, men diagnosen är inte problematisk i sig självt. Det 
tredje förhållningssättet är de barn som undviker att tala om diagnostiska termer när de talar 
om sig själva. Däremot talar de om läs- och skrivsvårigheter rent allmänt. Det finns därmed 
ett slags avstånd till diagnosen. Slutsatsen är således att förekomsten av en diagnos kan 
användas på olika sätt av barnen och det kan både stödja dem samt påverka dem negativt i 
deras identitetsskapande (Zetterqvist Nelson 2003).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Studien rör elever i läs- och skrivsvårigheter och hur mötet med skolan påverkar deras 
självbild och identitetsskapande och därför har vi valt att utgå från teorier kring hur identitet 
och självbild skapas för att få en förståelse för hur självbilden utvecklas. Avsnittet tar upp 
teorier som belyser omgivningens betydelse för självbilden och identitetsskapandet, med 
anledning av att syftet med studien rör just mötet med skolan.  
 
4.1 Självbild och identitet 
Det finns många olika teorier kring hur självbild och identitet skapas. I socialpsykologins 
symboliska interaktionism ser man identiteten som något som utvecklas i interaktion. Denna 
teori företräds av Mead (Berg, 1976) vilken menar att en människas identitet utgår från 
förmågan att se på sig själv och sitt liv som ett objekt. Vår identitet eller ”jagmedvetande” är 
en produkt som skapas i ett socialt sammanhang genom interaktionen mellan människor. 
Även Giddens (1999), Goffman (2001) och Cullberg Weston (2005) menar att synen på sig 
själv utvecklas och skapas i interaktionen med det övriga samhället. De beskriver att andras 
attityder gentemot individen är en förutsättning för att individen ska kunna se på sig själv. 
Jaget skapas således genom omgivningens sätt att se på individen. Här sker ett 
rollövertagande där individen tar en roll utifrån alla de attityder individen tidigare mött (Berg, 
1976). Cullberg Weston (2005) menar att mötet med personer som är viktiga för individen 
kommer att avgöra hur individen speglar sig själv. Hon hävdar att det finns en skillnad mellan 
självförtroende, självbild och identitet. Självbilden är baserad på de upplevelser vi har istället 
för identiteten som är något som ligger mer utanför oss själva och på så sätt har ett socialt 
utifrånperspektiv. Självförtroendet är baserat på yttre betingelser till självkänslan (Cullberg 
Weston, 2005). Mark (1998) tangerar detta och säger att självbilden är en produkt av olika 
förstahandsperspektiv. Självbilden har en central roll i vårt liv och styr vårt handlande. 
Jagkonstruktionen sker över lång tid och är således en process (Mark, 1998). 
 
Att självbilden påverkas mycket av interaktionen mellan olika individer i har tidigare nämnts, 
men självbilden påverkas också mycket av hur vi blir bemötta och bekräftade. Utsätts man för 
negativa omdömen, speciellt i de känsliga tidiga tonåren, utvecklas ett inre “styrprogram” hos 
individen som kontrollerar personens syn på sig själv. Här är det lätt att den negativa 
självbilden blir en självuppfyllande profetia (Cullberg Weston, 2005). Giddens (1999) menar 
att självet utvecklas hela tiden utifrån de händelser och upplevelser man utsätts för, ens 
livsberättelser. När detta sker tvingas självet till reflektion och påverkas i sin utvecklingsbana. 
Individen interagerar ständigt med de händelser som sker i den yttre världen och måste 
samtidigt sortera in dem i sin egen självbild, historia (Giddens, 1999). 

Identitetsskapande är helt beroende av bekräftelse (Giddens 1999, Cullberg Weston, 2005). 
Genom bekräftelse ser vi oss själva. Runt omkring oss har vi personer som blir självobjekt, 
vilket kan vara föräldrar, vänner, lärare och andra viktiga vuxna som speglar oss och våra 
handlingar genom bekräftelse. I denna spegling utvecklas självkänslan och självbilden. Att 
dessa personer bekräftar individen är av stor vikt då deras agerande är grundstenarna i barnets 
eget självsystem (Cullberg Weston, 2005). Kritiska händelser påverkar vårt sätt att se på oss 
själva och vår syn på världen. Självet är således helt baserat på de minnen och erfarenheter 
som vi möter i livet och blir då starkt knuten till erfarenheten och minnet. När ens självkänsla 
hotas reagerar personen på samma sätt som om personen står inför ett fysiskt hot (Cullberg 
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Weston). Giddens (1999) menar att motivationen är knuten till de tillitsprocesser som hänger 
ihop med självbilden. Att utsättas för skam, t.ex. i en undervisningssituation, ger en stor 
påverkan på tilliten. Tilliten kan hotas och brytas ner av upplevelsen av skam. 
 
Goffman (2001) berör också skapandet av identiteten då han tar upp synen på ”normalt” och 
”avvikande”. Han använder sig av begreppet stigma, vilket innebär att en individ i en viss 
kontext avviker från normen. Avvikelsen kan vara på en fysisk, psykisk eller social nivå. 
Stigma uppstår i en social kontext och synen på det varierar därför i olika sociala 
omgivningar. Det innebär att individen i en viss kontext passar in i normen och därmed tillhör 
gruppen “normal”, medan han/hon i en annan kontext betraktas som en “avvikare”. Goffman 
(2001) menar att ett stigma kan leda till exkludering och även diskriminering. I ett möte 
mellan en stigmatiserad och en person som ingår i normen i en viss kontext kan det uppstå en 
oro hos den stigmatiserade kring att bli sedd endast utifrån sitt stigma och bli kategoriserad 
efter det. 
 

4.2 Självbild i skolsituationen 
Det finns forskning som utgår från att skolan är en stor del av elevernas liv och det som sker i 
skolan påverkar dem på flera olika sätt och att skolprestationer påverkar individens sätt att se 
på sig själv. Individens tro på sig själv grundar sig i mångt och mycket på tidigare prestationer 
och erfarenheter. Dessa bilder av sig själv spelar en stor roll för individens utveckling och 
framtid. Elever med olika tro på sig själv visar upp olika mycket engagemang (kognitivt, 
socialt och känslomässigt) i skolan (Bong & Skaalvik, 2003). Swalander (2009) presenterar 
forskning som visar att det finns olika aspekter eller domäner av självbilden och att de alla 
kan inverka på den globala självbilden. En aspekt av självbilden är den akademiska 
självbilden, som handlar om skolprestationer. Forskning kring akademisk självbild visar att 
det är en faktor som påverkar elevernas prestationer, men forskare har också sett samband åt 
andra hållet, d.v.s. att elevernas olika prestationer påverkar deras självbild (Swalander, 2009). 
 
Forskningen kring självuppfattning i samband med skolprestationer har fokuserat en del på 
begreppen 'self-concept' och 'self-efficacy', för att beskriva hur de har betydelse för eleverna i 
skolsituationen (Bong & Skaalvik, 2003). Bandura (1997) har myntat begreppet 'self-efficacy' 
och han applicerar bland annat begreppet på skolprestationer. 'Self-efficacy' innebär en 
individs syn på sin egen kapacitet att organisera och genomföra olika uppgifter. En individs 
tro på sin förmåga påverkar när det gäller att genomföra uppgifter av olika slag. Det kan 
handla exempelvis om vilket handlingsalternativ man väljer, hur mycket man försöker för att 
lyckas med uppgiften, hur länge man står ut med motgångar och misslyckanden samt hur ens 
tankegångar kan bidra till att hjälpa eller att stjälpa en i att lyckas med uppgiften. En individs 
'self-efficacy' påverkar individens personliga mål samt dennes väg för att nå dem. 'Self-
efficacy' utgår från att det inte är antalet förmågor du har som spelar roll. Det handlar snarare 
om vad du tror att du kan klara av i olika sammanhang med hjälp av de förmågor du har. 
Individen kan exempelvis bedöma sin förmåga genom att jämföra sin förmåga att klara av 
uppgifter med andra i sin omgivning (Bandura, 1997).  
 
När man talar om 'self-efficacy' handlar det inte om synen på den allmänna förmågan, utan 
snarare om individens syn på sin förmåga i en specifik situation (Bong & Skaalvik, 2003). 
Skillnaden mellan självbild och 'self-efficacy' är att självbild är ett mer brett begrepp, enligt 
Swalander (2009). 'Self-efficacy' och självförtroende har inte heller samma betydelse 
(Bandura, 1997). En positiv 'self-efficacy' och positiv 'self-concept' har visat sig ha betydelse 
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för exempelvis elevernas val av uppgifter i skolan, hur länge de orkar arbeta med en uppgift, 
vilka strategier de väljer, elevernas prestationer och engagemang i skolan samt även val av 
yrke (Bong & Skaalvik, 2003). Begreppen 'academic self-concept' och 'academic self-
efficacy' används också, vilket helt enkelt är vår syn på oss själva i skolsituationer då en 
prestations krävs. Begreppen skiljer sig dock åt i flera avseenden, men det går också att finna 
likheter dem emellan (Bong & Skaalvik, 2003).  
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5. Metod 
 
Metodavsnittet är i sin helhet upplagt kronologiskt utifrån studiens arbetsgång. Först 
presenteras val av metod och därefter gås själva genomförandet igenom. När urvalet beskrivs 
görs också en informantsbeskrivning och slutligen tas analys av datan, diskussioner kring 
validitet och reliabilitet, de etiska överväganden som gjorts under studiens gång samt 
metodkritik upp.  
 
5.1 Val av metod 
Vi har valt att göra intervjuer för att undersöka vårt syfte. Vid valet av metod är det av största 
vikt att man utgår från det problem som ska undersökas och att man väljer en metod som 
belyser detta på bästa sätt (Dahmström, 2011). Vårt syfte är att försöka förstå och gå på djupet 
av de enskilda informanternas berättelser och få möjlighet att tolka dem utifrån den teori vi 
tidigare presenterat. Vi har därför valt att utgå från en narrativ metod som belyser 
informanternas berättelser. Den narrativa metoden kommer vi att beskriva mer utförligt längre 
fram i detta kapitel. Den narrativa metoden tillhör den kvalitativa forskningen som fokuserar 
på ett djup i undersökningen (Bryman, 2011).  
 
Vårt syfte är inte att samla in data på en mer generell nivå eller att mäta olika kvantitativa data 
och därmed passar det kvantitativa förhållningssättet, utifrån Brymans (2011) beskrivning, 
inte vår undersökning. Kvalitativ forskning bygger på forskarens förmåga att kunna se utifrån 
undersökningspersonernas perspektiv för att förstå och tolka hur de ser på situationen. Risken 
är dock att forskarens strävan efter att se på situationen med informantens ögon kan göra att 
forskaren går in för mycket i deras situation och därmed tappar sin objektivitet. En annan 
viktig utgångspunkt inom denna forskningsstrategi är att det finns en flexibilitet (Bryman, 
2011). Vår utgångspunkt är att studien ska vara flexibel och styras av informanternas 
berättelse, då det är ungdomarnas upplevelser av sin skolgång och vilka erfarenheter de har 
tagit med sig som är det centrala. På detta sätt, anser vi, att vi får en bred utgångspunkt och 
det blir främst ungdomarnas egen syn på sin skolgång som styr resultatet och hur vi riktar vår 
teori, i enlighet med Bryman, (2011) som anser att teorin ska utgå från empirin. 
 
Som tidigare nämnts läggs fokus på elevernas berättelser av sina erfarenheter och upplevelser 
av skolgången. Narrativ metod är inriktat på en sammanhängande förståelse av mänskliga 
handlingar (Peréz Prieto, 2006) men också med en utgångspunkt i att social ordning och 
samhällslivet skapas genom mellanmänskliga handlingar (Karlsson, 2006). Människors 
berättelser speglar personliga erfarenheter, sociala förhållanden och historiska 
omständigheter, vilket gör att det ett lämpligt verktyg för att studera samspelet med det 
personliga och det sociala. Genom berättandet ges verktyg för att strukturera och förmedla 
erfarenheter (Pérez Prieto, 2006), något som är viktigt i vår studie. Berättelserna ger möjlighet 
att spegla olika aspekter av en person men belyser också identitetsskapande (Peréz Prieto, 
2006). Berättelserna kan också ses som en väg in det man vill studera och representerar då 
informantens levda erfarenhet (Karlsson, 2006). Genom berättandet ges informanterna 
möjlighet att tala om vilka de är och hur de vill bli betraktade. Utifrån berättelserna kan vi 
förutom att skapa förutsättningar för ett bra samtal också lyfta fram informanten berättelse 
och sätta denna i förhållande till vetenskapliga teorier, kontexter och historiska skildringar 
(Pérez Prieto, 2006). Vi har i vårt resultat använt oss av citat, vilket ger läsaren möjligheter att 
tolka berättelserna i förhållande till forskarens tolkning av berättelser och förståelse (Peréz 
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Prieto, 2006). Med en narrativ utgångspunkt bör en ny historia kunna berättas, en historia som 
kan utveckla de ursprungliga intervjuernas teman (Peréz Prieto, 2006). Detta är något vi 
kommer att göra genom fallbeskrivningar, vilka återfinns i bilaga 3.  

5.2 Genomförande 
Vi har gjort intervjuer med sex elever. Intervjuer passar vårt syfte väl, då det är ett bra sätt att 
få möjlighet att ställa fördjupande frågor och ge en bredare bild av en persons upplevelse. Det 
ger också möjlighet för informanten att direkt ställa frågor till intervjuaren för att förtydliga 
frågor och på så sätt undvika att frågorna missförstås. En annan metod som skulle ha kunnat 
vara lämplig är enkäter. Bryman (2011) menar att det som kan vara negativt med enkäter är 
att det är svårt att ställa följdfrågor, kunna ge fördjupande frågor och utveckla resonemang, 
något som vi anser vara av stor vikt för vårt syfte. Informanten kan inte heller fråga den 
person som gjort formuläret om någon fråga är svår att förstå eller oklar. Det som dock är 
positivt med enkäter är att man snabbt når en större grupp personer (Bryman, 2011). I vårt fall 
kan det vara problematiskt att nå vår urvalsgrupp på detta sätt, då man ställs inför etiska 
frågor som rör hur man ska komma i kontakt med så pass många informanter som passar in i 
urvalsgruppen. För att inte utsätta eleverna för en utpekande situation hade ett alternativ varit 
att låta alla elever i en viss åldersgrupp få svara på enkäterna. Därefter kunde man välja ut de 
elever som fyllt i på enkäten att de upplever svårigheter med att läsa och skriva. Med detta 
alternativ finns däremot en risk att inte få in så många enkätsvar av den urvalsgrupp man 
söker.  
   
Vi har valt att använda oss av en semi-struktuerad intervju, eftersom det passar vårt syfte väl. 
En semi-strukturerad intervju bygger på en intervjuguide där frågorna är relativt öppna och 
breda. Det finns också en flexibilitet i intervjuguiden genom att frågorna inte behöver komma 
i en viss ordning och att man kan ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden. 
Informantens svar är det som delvis får styra intervjun (Bryman, 2011). Vår intervjuguide (se 
bilaga 2) grundar sig på undersökningens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden består av 
relativt många frågor, vilket beror på att vi ville ha flera frågor förberedda om inte 
intervjupersonen själv skulle komma in på de tänkta områdena i sina svar. Vissa av frågorna 
kan också ses som följdfrågor. Vid utarbetandet av intervjuguiden lät vi de första frågorna 
vara mer allmänna frågor där informanten får berätta om sig själv. Anledningen är att det, 
enligt Dahmström (2011) och Ahrne & Svensson (2011), har betydelse i vilken ordningsföljd 
man har sina frågor. Känsliga frågor skall varken komma först eller sist då man vill att 
informanten känner sig bekväm i situationen.  
 
Vår intervjuguide utgår från teman, där olika frågor har samlats ihop under en rubrik. 
Dahmström (2011) menar att det kan vara en fördel att blocksamla frågorna för att 
informanten lättare ska fokusera på ett ämne i taget och inte hoppa fram och tillbaka mellan 
olika områden. Ett problem med att göra intervjuer är dock att det tar lång tid och det är 
kostsamt (Ahrne & Svensson, 2011 & Dahmström, 2011). Vidare har vi haft i åtanke att man 
bör tänka över sitt förhållningssätt under intervjun och anpassa sitt sätt efter informanten 
(Aldersson & Marrow, 2011). Vilket språk man använder är också av betydelse (Bryman, 
2011).   
 
Kontakten med informanterna inleddes med att vi skickade ut en skriftlig förfrågan, i något 
fall en muntlig förfrågan, till ett flertal elever som vi kommit i kontakt med genom våra olika 
arbetsplatser och genom andra specialpedagoger/speciallärare. Vid kontakten med eleverna 



 

18 
 

såg vi att det är av stor vikt att man har de etiska beaktandena i åtanke (Vetenskapsrådet, 
2013), då det kan finnas en risk att eleverna identifieras och därför har vi också varit extra 
noga med att avidentifiera dem. Informanterna kontaktades sedan en andra gång då de också 
fick ett brev/e-mail där vi informerade ytterligare om undersökningen och dess syfte (se 
bilaga 1) samt för att bestämma tid och plats för en intervju.  
 
Då vi är två som genomför studien genomförde vi hälften av intervjuerna var. Om vi hade 
varit två i intervjusituationen kunde informanten ha påverkats av ett slags maktövertag. 
Maktövertaget kan skapa en otrygghet hos informanten och påverka intervjun negativt. Vi 
utgick från att intervjusituationen ska kännas trygg för informanten, samt att intervjun ska äga 
rum i en lugn och avskild miljö, vilket Bryman (2011) lyfter fram. Intervjuerna ägde i de 
flesta fall rum på elevernas skolor, just för att skapa en trygghet för eleverna. Intervjuerna 
spelades in med digitala hjälpmedel och utgår från intervjuguiden, vilken tidigare beskrivits. 
Efter avslutad intervju påpekades för informanterna att de i efterhand kan kontakta oss om de 
kommer på något de vill tillägga, ändra eller förtydliga, vilket ingen av informanterna gjorde. 

 
5.3 Urval 
Utgångspunkten i studien är elever i läs- och skrivsvårigheter och deras erfarenheter kring sin 
skolgång. Vi har därför valt att intervjua elever i läs- och skrivsvårigheter som är i slutet av 
sin gymnasietid eller som precis avslutar sina gymnasiestudier. Vid valet av informanter har 
vi inte krävt att de ska ha gjort en utredning för dyslexi. Det finns en stor variation av läs- och 
skrivsvårigheter och Höien och Lundberg (2009) menar att skillnaden mellan dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter är vag och därför ville vi inte begränsas av en diagnos. När resultatet 
stod klart visade det sig dock att alla ändå hade gjort en läs- och skrivutredning och fått 
diagnosen dyslexi. När vi valde informanternas ålder ville vi att de skulle kunna blicka 
tillbaka på sin skolgång och således befinna sig i slutet av sina studier. Vi tror att man som 
elev, i slutet av sin gymnasietid, har perspektiv på sin skolgång och reflekterat över hur det 
har varit. Vår avsikt var också att de skulle tänka tillbaka och försöka minnas det som varit ur 
ett längre perspektiv och därför valde vi elever i slutet av sin gymnasietid. Vi har intervjuat 
sex personer för att på så vis få ett material som svarar mot vårt syfte och våra 
frågeställningar, något som skulle ha blivit svårt om vi endast intervjuat två-tre personer. Vi 
inledde med att göra en provintervju på en elev som passar in i urvalsgruppen, för att prova 
vår intervjuguide.   

 
Nedan kommer det ges en närmre beskrivning av varje informant. Informanterna har fått 
könsneutrala namn. Anledningen till att inte avslöja informanternas kön är att resultatet i 
studien inte visar på att deras kön är en avgörande faktor för vilka erfarenheter de har haft i 
skolan och hur det har påverkat dem. Elevernas kön är således inte av vikt för vår 
undersökning och genom att ge dem könsneutrala namn kan anonymiteten också ökas. 
 
5.4  Presentation av informanterna 
 
Våra informanter går under undersökningens gång i år 2 eller 3 på gymnasiet och är mellan 
18-20 år. Två av dem går på högskoleförberedande program och fyra på yrkesförberedande 
program. 
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5.4.1 Informant 1, Kim 
Kim har en tydlig bild av sin framtidsdröm och går det program som denne hade som första 
val. Vägen dit har dock varit tuff och informanten har fått kämpa och slita med betygen. Kim 
beskriver att skoltiden har varit lika svår under alla stadier. Det som upplevts som väldigt 
positivt är det stöd Kim har fått genom hela skolgången i form av 
specialpedagog/speciallärare då hen har arbetat i en mindre grupp. Kim har inte trivts lika bra 
i stor grupp. Det har varit stökigt.  
 
Redan tidigt i skolan upplevde Kim att det var svårt att läsa och skriva, något som följt Kim 
under hela skoltiden. Kim gjorde en utredning mellan årskurs 2 och 3 och fick genom det 
diagnosen dyslexi. Eleven beskriver det själv som att det benämndes som svår dyslexi. Kim 
berättar hur hen har kämpat för att klara svenska, engelska och matte. Informanten beskriver 
också att hen blev retad av andra elever när hen var yngre p.g.a. dyslexin. Kim menar att 
denne inte visste vad svårigheterna berodde på innan diagnosen sattes. Kims syn på dyslexin 
är relativt positiv, denne menar att det handlar om att det är bara till att acceptera det och att 
det är skönt att veta vad svårigheterna beror på. Kim tror att diagnosen har hjälpt till att få den 
hjälp som getts, för annars hade inte lärarna sett problemen tidigt nog. Informanten har en 
positiv inställning till framtiden och vet vad denne vill. Kim tror dock att det kan bli lite 
problem med läsning och skrivning i framtiden, men att det kommer att lösa sig.  
 

5.4.2 Informant 2, Michelle  
Michelle beskriver sig själv som hyfsat självsäker och som en elev som bestämmer sig för att 
klara uppgifter och som ger inte upp. Michelle beskriver sin skolgång som mestadels positiv 
och att det har gått relativt bra för denne. Läraren i lågstadiet upplevde att Michelle låg på 
“medel” (informantens ord) eller över när det gäller läsning och att det inte fanns några 
problem alls. Eleven anser att hen låg bra till i skolan för att det var kul. Därför syntes inte 
problemen så tydligt. Eleven berättar att det har varit problem när hen läser för snabbt, för då 
blir det problem med att minnas texten. Det är dock främst på senare tid som hen har börjat 
märka av svårigheter, bland annat med att minnas ord och dess betydelser.  
 
Det var under högstadiet Michelle började fundera på varför hen upplevde de svårigheter som 
hen gjorde. Informanten beskriver också samtidigt hur personligheten och viljan har hjälpt 
denne. Det har samtidigt medfört att Michelle genom alla år har fått lägga ned väldigt mycket 
tid på att studera. Därför tror eleven att svårigheterna inte syntes på samma sätt som hos andra 
då eleven har kompenserat sina svårigheter genom att studera mycket. Michelle fick 
diagnosen dyslexi under gymnasiet. Att få diagnosen var positivt och att det var en slags 
bekräftelse på elevens funderingar kring sina svårigheter. Samtidigt tycker hen också att det 
ska vara lika för alla och hen vill bli behandlad som alla andra, som hen blev behandlad innan 
diagnosen. Michelle vill inte heller vänja sig vid stöd, utan vill träna på läsandet själv. 
Informanten är inte rädd för att prata om dyslexin med andra, men det finns ändå en slags 
rädsla att bli missuppfattad. Michelle ser ljust på framtiden och tänker studera vidare och tror 
att hen kommer få ett visst stöd där.  
 
5.4.3 Informant 3, Charlie 
Charlie har ganska klara drömmar och mål om vad hen ska syssla med efter gymnasiet, då 
hon vill studera vidare. Framtidssynen är positiv och eleven tror sig klara av vidare studier 
genom en stor ansträngning från dennes sida och med stöd och hjälp på olika sätt. Charlie 
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beskriver sig själv som en person som bestämmer sig för att klara en sak så gör hen det. 
Charlies syn på sin skolgång är mestadels positiv, samtidigt som denne beskriver att det har 
varit svårt i vissa ämnen. Charlie fick sin dyslexidiagnos i årskurs 5. Charlie verkar väldigt 
medveten om vilka behov som finns och vilken hjälp som behövs. Informanten verkar också 
ha utvecklat bra strategier för att hen ska kunna ta till sig texter och lära sig saker på bästa 
sätt. Charlie har haft stöd i form av en specialpedagog i svenska, matte och engelska en längre 
period. Efter att eleven fått diagnosen upplevde hen att det var jobbigt att prata om de 
upplevda svårigheterna. Denne ville inte att lärare och kompisar skulle veta om det, för då 
skulle de särbehandla denne. I början var Charlie mer rädd för hur andra skulle se på det och 
att de skulle förändras, men nu är det inte lika farligt längre. Charlie känner dock att denne 
fortfarande inte vill prata så mycket om det i klassen, för att andra ska tycka att hen blir 
särbehandlad. Om eleven behöver hjälp så vill denne själv säga till om det. Charlie tror att 
diagnosen i sig har hjälpt hen på så sätt att läraren förstår vilka behov hen har. 
 
5.4.4 Informant 4, Alex  
Alex beskriver sin skoltid som en tid med både positiva och negativa minnen. De tidiga åren 
var bråkiga och eleven kunde inte koncentrera sig i skolan. De positiva minnena i skolan har 
mer med kompisar än skolan och undervisningen att göra. Alex beskriver också att dyslexin 
gjort att denne har haft det tufft i skolan. Detta gjorde att eleven tidigt inte hängde med i 
undervisningen. I årskurs 7 började det märkas ordentligt och då gjorde hen inte mycket i 
skolan och fick samtidigt inte mycket hjälp. Under gymnasiet gick det bättre, för då fick 
denne mer hjälp. Dyslexidiagnosen kom på gymnasiet.  
 
Alex har haft varierande stöd genom skolgången, men tycker att det är viktigt att man lär sig 
läsa själv. Informanten ser att diagnosen har varit positiv på så sätt att man har fått mer hjälp 
med saker i skolan. Alex tror att kompisar tycker att denne blir särbehandlad genom att hen 
får mer hjälp och stöd. Annars lägger inte Alex så stor vikt vid att ha dyslexi och menar att det 
är normalt och att många har dyslexi idag. Alex säger att hen inte skäms, men berättar 
samtidigt att det kan vara pinsamt när man ska läsa högt för andra i klassen. Alex säger dock 
att denne inte bryr sig så mycket om vad andra tycker och har därför inte försökt dölja sina 
svårigheter på något sätt. Alex ser ljust på sin framtid, men tror ändå att dyslexin kan påverka 
dennes möjligheter att få jobb, samtidigt som denne tror att det kommer att lösa sig.  
 
5.4.5 Informant 5, Robin 
Robin har haft en skolgång som både varit bra och dålig. De yngre åren gick bra, medan 
högstadiet var ganska turbulent både resultatmässigt och socialt. Eleven beskriver sin 
skolgång som tuff och att det varit jobbigt med läs- och skrivsvårigheterna. Robin beskriver 
också att denne blev mobbad för läs- och skrivsvårigheterna. Robin ser tillbaka på skolan och 
minns samtidigt flera positiva saker, men de har snarare med kompisarna att göra än med 
undervisningen. Robin fick sin diagnos i årskurs 3, men förstod först inte riktigt vad det 
innebar. Vid en speciell händelse två år senare fick eleven en slags insikt om vad det innebar 
då denne läste igenom papperna från utredningen, vilket var en jobbig upplevelse. Det stöd 
Robin har fått genom skolgången har varit varierande. Under vissa stadier har det fungerat bra 
och under vissa stadier mindre bra. Högstadiet var en jobbig period där informanten blev illa 
bemött av lärare och rektor. När Robin då pratade om dyslexin med skolpersonalen lyssnade 
de inte. Gymnasiet ser Robin till stor del som en positiv period. Informanten har dock mörkat 
sina svårigheter i klassen med hjälp av lärarna, (främst under gymnasiet, så som Robin 
beskriver det) eftersom denne inte vill visa för de andra att hen får hjälp och stöd. Robin vill 
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inte heller bli förknippad med sin diagnos, utan den försöker hen ”träna bort” ur sitt liv så 
mycket som det går. Något Robin också tar upp är att denne behöver träna på att läsa och 
skriva för att minska sina läs- och skrivsvårigheter. Robin vill vara självständig och klara av 
att läsa och skriva själv, men kan ibland ta emot hjälp. Denne har en positiv syn på sin framtid 
och beskriver att hen har samma möjligheter som andra, trots sina läs- och skrivsvårigheter. 
Det handlar snarare om ens engagemang, menar Robin.  
 
5.4.6 Informant 6, Sam 
Sam har gått på flera olika skolor, varav en som är en skola för elever med dyslexi. Sam har 
upplevt att dyslexin gör skolgången mycket tuff. Eleven beskriver att man måste anstränga sig 
mer p.g.a. dyslexin och att det har funnits lärare som inte har förstått dennes svårigheter. 
Större delen av gymnasiet var bra men även en kort period under högstadiet. Denne berättar 
att en del av lärarna under högstadiet inte förstod hens problem. Sam anser att de praktiska 
ämnena i skolan är roliga. Informanten beskriver att andra tidigt såg att hen upplevde 
svårigheter i skolan och hen hamnade snabbt efter i i stort sett alla ämnen. Sam fick sin 
dyslexidiagnos i årskurs 1 eller 2 men minns inte så mycket från det. Eleven beskriver att det 
var konstigt att man inte var som alla andra. Samtidigt säger eleven att denne har vant sig vid 
den känslan och att det inte är något fel på en dyslektiker.  
 
Sams uppfattning är att det är jobbigt att ha dyslexi. Eleven jämför med andra som har ett 
handikapp som är mer synligt och säger att hen har det rätt bra ändå, då det finns de som har 
det värre. Sam tror samtidigt att denne skulle vara annorlunda om denne inte hade haft en 
diagnos. Denne inser att läs- och skrivsvårigheter gör att hen måste arbeta mer vill än vad 
andra får göra. Men denne är van, säger eleven. Sam har en positiv syn på framtiden, vill 
kanske läsa vidare, och säger att denne har alla möjligheter som krävs. Eleven tror att mycket 
hänger på en själv, att man kämpar och sliter för det man vill. Trots att Sam är positiv i sin 
framtidssyn tycker hen att dyslexi är så pass jobbigt att ha så Sam kan tänka sig att välja bort 
att skaffa barn för att inte de ska få samma svårigheter. 
 
5.5 Bearbetning av material 
Det inspelade materialet från intervjuerna har transkriberats, kort efter att intervjuerna 
genomfördes. Efter transkriberingen har det skett en analys av materialet. I analysen har vi 
sökt efter gemensamma teman i intervjuerna för att kunna bygga analysen på dem. Detta är 
vad Bryman (2012) benämner som kodning och Ahrne och Svensson (2011) sortering. Det 
handlar således om att läsa intervjusvaren och hitta viktiga iakttagelser, centrala begrepp samt 
teman. Alla de teman och iakttagelser som kan urskiljas ska sedan ligga till grund för den 
tolkning som sker. Det är en viktig del av analysen av datan och kodningen består av flera 
olika steg. Det är också viktigt att vara kritisk till hur man kodar intervjusvar, eftersom de 
oftast kan kodas på flera olika sätt (Bryman, 2012). Man bör också studera avvikelser, saker 
som bryter mönster (Ahrne & Svensson, 2011). Ahrne och Svensson (2011) menar att denna 
process kan vara mycket konkret och fysisk, ofta handlar det om att flytta papper och urklipp i 
olika högar för att kunna sammanfatta och överblicka det resultat man har, tills ett mönster 
framträder. En medvetenhet om att ens teoretiska utgångspunkter ofta styr denna sortering bör 
finnas i beaktande. Materialet måste därefter reduceras och denna process handlar om att välja 
och välja bort. Arbetet bör genomsyras av att man vill ge en så representativ bild av fältet som 
möjligt och som samtidigt bidrar till att utveckla kunskapen om det (Ahrne & Svensson, 
2011), vilket vi har haft i beaktande i vår bearbetning av materialet.  
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5.6 Validitet och reliabilitet 
För att bedöma vetenskapligheten i den forskning som sker används två begrepp, reliabilitet 
och validitet. Reliabilitet definieras som tillförlitlighet och validitet innebär att 
undersökningen verkligen mäter det man vill mäta. Begreppen är främst utformade för den 
kvantitativa forskningen. Det finns däremot olika sätt att använda sig av innebörden av 
begreppen inom den kvalitativa forskningen. Ett sätt är att anpassa själva begreppen till den 
kvalitativa forskningen, vilket görs genom följande begrepp: extern och intern reliabilitet och 
validitet (Bryman, 2011). Extern reliabilitet förklaras som i vilken mån den genomförda 
studien kan upprepas, vilket blir problematiskt i en kvalitativ studie som undersöker en 
specifik social miljö (Bryman, 2011). Detta är något vi är medvetna om när det gäller vår 
undersökning. De intervjupersoner vi har intervjuat är alla unika individer som befinner sig i 
en specifik social kontext som påverkar dem. Däremot, menar Bryman (2011), att en forskare 
kan försöka arbeta mot att uppnå så hög extern reliabilitet som möjligt. Vi har arbetat med att 
försöka uppnå en så hög extern reliabilitet som möjligt genom att vara tydliga med att 
beskriva tillvägagångssättet och den metod vi har använt oss av. Intern reliabilitet innefattar 
att de personer som gör studien har diskuterat ihop sig kring hur tolkningen av materialet ska 
gå till (Bryman, 2011), vilket vi ser är en viktig del inom vår studie, eftersom tolkningen har 
en central del i studien. Därmed är det viktigt att diskutera och lyfta upp frågor som rör 
tolkningsprocessen, vilket vi har gjort under studiens gång. Intern validitet går ut på att det 
måste finnas en nära koppling mellan det som framkommer i studien och den teori det leder 
till. Den externa validiteten handlar om studiens möjlighet att generaliseras till andra miljöer, 
vilket är en problematik inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011).  

 

5.7 Etiska överväganden 
Vid alla undersökningar bör man vara mycket försiktig med hur man hanterar den information 
som man tar del av. Det är forskarens uppgift att garantera att ingen obehörig kan ta del av 
informationen eller personliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 2013). Det finns bara anledning att 
spara och arkivera den information som behövs för forskningsfrågan. Detta gäller speciellt när 
man har barn och unga som informanter (Aldersson & Morrow, 2011). Denna utgångspunkt 
ingår i konfidentialitetskravet som är ett av de fyra etiska huvudkraven som tagits fram inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, vilka grundar sig på individens rätt till skydd 
(Vetenskapsrådet, 2013). När det gäller individens anonymitetsskydd ska man ha i beaktande 
att det går att identifiera personer utifrån olika saker och det bör man ta hänsyn till (Aldersson 
& Morrow, 2011). Därför är det viktigt för oss att avidentifiera och se till att det så långt som 
möjligt inte finns några möjligheter att förstå vem eller vilka som ingår i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2013). Detta är något vi har haft i beaktande genom hela processen. Vi är 
också medvetna om att de frågor som vi tar upp kan vara etiskt känsliga för 
intervjupersonerna och därmed är det särskilt viktigt att kunna anonymisera informanterna 
(Vetenskapsrådet, 2013). Informanternas anonymitet samt att uppgifterna kommer att 
behandlas konfidentiellt av oss informeras informanterna om. Konfidentialiteten är också 
något vi har haft i åtanke då vi har kontaktat informanterna. 
 
För att följa Vetenskapsrådet (2013) etiska riktlinjer när det gäller informationskravet har 
informanterna fått en allsidig information om vår studie. Vi har försökt ge dem sådan 
information som skulle kunna påverka deras vilja till att inte delta. Vi har informerat om 
syftet med undersökningen, att den baseras på deras frivilliga deltagande och de fick även 
information om vad intervjun skulle handla om. Detta kan nämligen vara något som påverkar 
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deras vilja att delta, tror vi. Informanterna har även informerats om att de kan få ta del av 
resultatet då det är klart om de vill, vilket är en rekommendation från Vetenskapsrådet (2013) 
att göra.  
 
Samtyckeskravet inbegriper regler som rör informantens rätt att avbryta sitt deltagande i 
undersökningen. Detta är något vi har informerat intervjupersonerna om, att de när som helst, 
har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2013). Nyttjandekravet innebär att den 
empiri vi samlar in endast får användas i vår undersökning (Vetenskapsrådet, 2013), vilket 
våra informanter har informerats om.  
 

5.8 Metodkritik 
Som hittills redovisats ser vi flera fördelar med att använda oss av intervju som metod, men 
det finns samtidigt nackdelar med metoden. En nackdel enligt Bryman (2011) och Ahrne och 
Svensson (2011) benämns som intervjuareffekter. I intervjun får intervjuaren en viktig roll 
eftersom den kan påverka svaren i intervjun. Flera fel kan begås under intervjun, vilket kan 
påverka informanten. Det kan till exempel handla om att intervjuaren inte ställer frågorna på 
ett tydligt sätt, inte är flexibel eller inte låter informanten begrunda sina svar ordentligt 
(Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att man bör vara medveten om att intervjuaren och 
intervjuarens egenskaper kan påverka resultatet av intervjun. Hur och i vilken grad den 
påverkas kan variera från intervju till intervju. Vi ser därför att det är något man bör ha i 
beaktande vid både val att metod och genomförande av denna. Det är också viktigt att ha i 
beaktande att barn är fostrade att lyda och vara till lags och detta kan avspeglas i de svar man 
får (Aldersson & Marrow, 2011). Informanter kan ge svar för att framställa sig i en positiv 
mening. Detta kan således vara en faktor som påverkar resultatet på ett felaktigt sätt (Bryman, 
2011). 

Bryman (2011) beskriver att intervjuaren i intervjusituationen bör vara medveten om de etiska 
aspekterna. Vi är medvetna om att situationen för eleverna kan upplevas som känslig. 
Informanterna ska prata med en annan människa om sina upplevda läs- och skrivsvårigheter 
och de kan uppleva frågorna som jobbiga.  Det finns därmed en risk att det kan påverka 
elevernas svar på något sätt. Det är viktigt att informanterna känner sig trygga i 
intervjusituationen (Bryman, 2011). Vi har varit medvetna om att olika faktorer kan påverka 
deras känsla av trygghet och försökt minimera risken för att de ska känna sig otrygga.   
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6. Resultat och analys 
 
I resultat och analys kommer vi att utgå från våra tre frågeställningarna: Vilka erfarenheter 
har eleverna av sin skolgång? Vad har mötet med skolan lärt eleverna om sig själva, sina liv 
och sin framtid? Vilka faktorer upplever eleverna kan bidra till en positiv skolgång? 
Resultatet analyseras utifrån den litteratur som presenteras i teoriavsnittet. 
 
6.1. Minnen, erfarenheter och upplevelser av skoltiden  
Informanternas erfarenhet av sin skolgång skiljer sig åt. De har haft olika typer och grader av 
svårigheter med att läsa och skriva, vilket påverkat dem på olika sätt i skolan. Deras 
inställning till skolan, det stöd som erbjudits och vilka mål de har haft med sina studier skiftar 
mycket. De har fått sin diagnos i varierande åldrar, vilket också har påverkat deras skolgång 
på olika sätt. En gemensam faktor är dock att de har fått kämpa mycket för att klara av sin 
skolgång oavsett vilken grad av läs- och skrivsvårigheter de har och oavsett vilka mål 
(resultatmål och övriga mål kopplade till studierna) de har haft. Några har fått kämpa för att få 
de höga betyg de har strävat mot och några har fått kämpa för att klara ett godkänt betyg i 
kurserna/ämnena. Flera av eleverna beskriver att de har fått lägga mycket tid på studierna, 
mer än vad de upplever att deras kompisar har gjort.   
 

(om på vilket sätt det är jobbigt att ha dyslexi) 
På alla sätt, extra mycket jobb eftersom man är dyslektiker. 

        
 Sam  

 
Eleverna berättar om att de har fått möta svårigheter på olika sätt i skolan. Flera informanter 
berättar om hur de minns att skolan var svår från början. De tidiga negativa minnena 
informanterna berättar om har ofta att göra med själva upplevelsen av svårigheterna.   
 

Ja det var ju när jag började ett.. ja eller förskolan eller vad fasen det heter, 
då fick vi ju någon läsövning eller nånting och det kunde jag inte läsa, det 
gick så dåligt då, och då såg de ju lite problem där, det var likadant med 
stavning, jag kunde knappt inte skriva, inte nåt. Jo enstaka ord, men det var 
inte så att jag kunde skriva felfria meningar eller nånting, utan det var 
väldigt blandade bokstäver överallt. Var det ju, matematiken var ju helt 
förfärlig.     
    Kim  

 
När informanterna beskriver hur de upplevt sin skolgång över tid, kan man inte se att något 
direkt stadium varit jobbigare än något annat. Däremot har alla elever upplevt att det har varit 
jobbigare i perioder och de flesta upplever gymnasietiden som bäst. Faktorer som upplevts 
svåra är t.ex. mobbing, bemötande från lärare, fokus i undervisningen, 
koncentrationssvårigheter, socialt, att man inte hänger med i undervisningen och att man 
måste arbeta väldigt hårt. Några beskriver sin skolgång som mycket jobbig med bråk och 
skolk. Det är även några informanter som har varit utsatta för mobbning p.g.a. läs- och 
skrivsvårigheterna. På frågan vad Alex kommer ihåg från sin skoltid svarar denne: 
 

 
Massa bråk.  

 Alex 



 

25 
 

 
Informanterna tar upp exempel på situationer eller perioder som har varit jobbiga. Robin 
berättar om två perioder under sin skolgång som skiljer sig åt.  
 

Men (namn på skolan) var rena tortyren med dyslexin och klagade man för 
rektorn så fick man skit för det efter. Här på (namn på en annan skola) får 
jag alla hjälpmedel som jag behöver. Jag får proven upplästa om jag vill och 
man ser stor skillnad i det hela. 

 
 Robin 
 
Informanterna har genom åren utvecklat olika strategier för hur de ska hantera sin skolgång på 
bästa sätt. Dessa strategier kan innebära att de lägger oerhört mycket tid på studier hemma, 
föräldrar hjälper till, undvikande av studier, skolk och att träna på att läsa och skriva.  Några 
berättar också om att de har fått välja bort aktiviteter, vänner och annat för att lägga mer tid på 
sina studier. Några har fått jobba mycket med att planera sina liv för att lyckas hinna studera 
så mycket som det behövs för att nå sina mål.  
 

Nej, det var väl inte förrän jag började här som jag insåg, shit jag måste 
verkligen ta tag i det här och planera mitt liv bättre. För det har gått 
jättedåligt innan med att veta att nu ska jag skynda, ska jag dit och sen ska 
jag hem, duscha och göra mig ordning och sen ska jag ut med vännerna och 
shit sen har jag läxorna jag måste göra efteråt. Så det är alltid att planera en 
vecka före.  

Robin 
 
Jag började verkligen plugga jättetidigt. Det gjorde ju att… Jag kom in i 
liksom att plugga, men det syntes inte så väl, för att jag pluggade så mycket 
så att jag låg jämnt hela tiden vad vissa kanske inte ens behövde plugga till 
och låg på samma nivå. Men det ser ju inte en lärare på det viset. Men sen 
minns jag inte riktigt när man var så liten hur mycket man pluggade, men jag 
vet ju att på högstadiet pluggade jag otroligt mycket alltså, jag gjorde inte så 
mycket mer än att plugga. Jag har fått hoppa av träningar och saker för att 
jag inte hinner med helt enkelt, och då är det verkligen timvis varje dag. 
  

Michelle  
 

Även om skolgången har varit jobbig och kämpig i olika grad för informanterna är de 
överlag positiva till skolan och de beskyller inte heller skolan på något sätt för det som varit, 
trots att de berättar om flera negativa minnen. De berättar samtidigt om flera positiva 
minnen. Några ser tillbaka på sin skolgång på ett positivt sätt och menar att det har gått 
relativt bra. De talar om skolan på ett positivt sätt i sin helhet. Några tar upp specifika 
exempel på positiva minnen från sin skolgång.  
 

Ja, det var ju på gymnasiet förra året, det var ju jag blev godkänd i svenska 
för första gången, på nationella. Det var det bästa som nånsin hänt. Ja det 
är det bästa.  

Kim  
 

För du vet på lågstadiet så fick man låna böcker och så skulle man läsa en 
bok själv. Den första boken jag läste helt själv utan någonting alls, det var 
en bok som handlade om en hund, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men 
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jag kommer ihåg den verkligen väl. Jag satt vid mitt skrivbord och läste 
igenom varje kväll så här en bit i taget. Men det var den första utan hjälp. 

   
  Charlie 
 
Några informanter menar att det som varit bra med skolan är kompisrelationer och raster och 
det är genom det de har positiva minnen.  
 

Ja, det var väl bra, Det har väl varit bra ganska mycket. Skolan i sig har väl 
inte varit så jätte, men vara med kompisar och sånt har väl alltid varit roligt.  

 
 Alex 

 
Eleverna berättar att de har haft olika typ av stöd under skolgången. Flera berättar om hur 
stödinsatserna har varierat beroende på vad skolan kunnat erbjuda. De flesta ser fördelarna 
med att få olika typer av stöd och menar att det behövs. Några av informanterna har tidigt fått 
stöd på olika sätt och andra har inte fått stöd förrän senare i sin skolgång. Robin berättar 
exempelvis att hen redan tidigt fick göra uppgifter muntlig och hen fick all text uppläst för 
sig. 
 

Jag fick allt uppläst, jag fick aldrig ett papper 
Robin 

 
Inställningen till det stöd eleverna har fått varierar över tid, vilket stödet var och också mellan 
informanterna. Flera har fått stöd genom att få undervisning av en 
speciallärare/specialpedagog i mindre grupp. Informanterna har haft tillgång till alternativa 
verktyg i olika grad. De flesta ser att det finns en nytta med olika alternativa verktyg och 
några anser att det är oerhört viktigt att elever i läs- och skrivsvårigheter ska ha tillgång till 
tekniska hjälpmedel av olika slag. En elev beskriver att de tekniska hjälpmedlen är viktiga och 
att hen kommer att behöva dem även i framtiden. 
 

Jag tror alltid att jag kommer att behöva hjälpmedlen, men kanske inte lika 
mycket som jag behöver idag. 
     
    Robin 
 

Någon berättar också om ett tekniskt hjälpmedel som inte fungerat så bra och som inte varit 
så effektivt. Alex anser att de alternativa verktygen inte är så viktiga, men tror att det kan 
hjälpa. 
  

Jo de kan ju vara bra, jag vet inte, jag har inte använt dem så. Men det kan 
hjälpa till de med. 
   Alex 

 
Merparten av informanterna tar upp lärare när de berättar om sina erfarenheter av skolan. 
Några av dem tar upp läraren i samband med positiva minnen och några talar om läraren i 
samband med negativa minnen från skolan. Flera ger exempel på läraren som varit viktiga på 
olika sätt för deras utveckling och lärande. Några beskriver hur viktig en lärare kan vara för 
att ett ämne ska bli intressant och för att det ska ges förutsättningar att utvecklas positivt.  
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Jag tror att det var läraren där som jag hade i åttan och nian gjorde att det 
blev kul att lära sig engelska. Att det blev lättare att ta in sig det, för han 
gjorde det på ett roligt sätt.  

Charlie 
 
Robin berättar om bra lärare hon mött genom åren och poängterar att det är viktigt att lärare 
uppmuntrar, men inte stressar och tränger sig på.  
 

Man ska inte stressa personen. Det är det värsta jag vet nämligen. Om jag 
har något att göra så vill jag göra det i min egen takt. Och inte känna ‘å shit, 
det måste vara färdigt om 5 minuter’, utan få den tid man behöver. 
     

Robin 
 
De negativa minnena av lärarna beskrivs också av eleverna och det handlar i grund och botten 
om lärarnas negativa bemötande och brist på förståelse för eleverna. En av eleverna har mött 
lärare som inte tycker att elever med svårigheter ska läsa “svåra” kurser.  
 

Det finns ju vissa lärare som har fördomar med att elever inte borde gå visst 
ett program. 

Charlie  
 
Robin och Sam berättar om lärare som inte visat förståelse för de svårigheter de upplever.  
 

På [namn på skolan] var det inte alls kul, jag fick inte de hjälpmedel som 
jag skulle ha haft. De hade ingen förståelse för att jag skulle hade svårt med 
det, vissa lärare brydde sig inte om det i huvudtaget. Läsa har jag ju hyfsad 
koll på, men skriva var inte alls kul. Speciellt inte engelskalektionerna, det 
var som min engelskalärare kom in och pratade flytande brittisk engelska 
och jag fattade ingenting. Å när jag bad henne förtydliga så sa hon att jag 
inte behövde vara där om jag inte tänkte lyssna på henne. Så det är rätt 
dåliga minnen jag har från just … att de inte tog hänsyn till det.  
    

Robin  
 

Den enda sån jag har, är en lärare som frågade mig om jag var dum på 
riktigt. Å det minns jag inte helt hur jag svarade på det.   

    
   Sam 

 
Informanterna jämför sig med andra elever och förstår att de har det svårare med att läsa och 
skriva i förhållande till andra elever. Genom jämförelser med andra i omgivningen identifierar 
sig eleverna på något vis med att vara i läs- och skrivsvårigheter. En av informanterna säger 
exempelvis att det tar längre tid för denne att lära sig än för andra och hen lägger mycket tid 
på skolan och får mycket hjälp hemifrån. Någon upplever att skillnaden mellan sig själv och 
de andra eleverna har jämnats ut ju högre upp i stadierna de kommit. En av informanterna har 
däremot aldrig upplevt sig vara den i klassen som har haft störst svårigheter, utan det har alltid 
funnits någon som har haft det svårare. Informanten beskriver också att hen har fått lägga ned 
mycket tid på skolan, mycket mer än alla andra.  
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Flera av informanterna beskriver också en vilja av att inte bli särbehandlade. De vill inte 
heller att andra ska visa medlidande för deras upplevda läs- och skrivsvårigheter. De vill bli 
sedda för vem de är.  
 

Vissa lärare kommer fram och liksom, överdrivet mycket hjälp och du kan få 
det här och det här och så här, och jättemycket lösningar och grejer. Och 
visst det är väl jättesnällt, men jag som person är inte den som känner att jag 
är i behov utav det. Och då blir det bara för mycket, för jag känner att jag 
vill fortfarande att du ska behandla mig som vilken elev som helst. Att du ska 
behandla mig annorlunda en dag senare mot vad du har gjort innan känns 
fel. Men däremot kan det vara bra att personen vet om det, i baktanke.  
    

Michelle 
 

Jag ville inte att folk skulle veta om det för att särbehandla.   
    

Charlie 
 

En av informanterna är tydlig med att skilja på att dyslexi och intellektuell förmåga inte hör 
ihop. Att ha dyslexi försvårar dock för en i skolan, enligt eleven. 
 

Det är ju liksom inte något fel på en för att man har dyslexi. 
 
Sam 

 
6.1.1 Analys 
Informanterna har olika erfarenheter från sin skolgång. En gemensam faktor är att alla 
beskriver att de i skolan har fått kämpa mycket på olika sätt under olika perioder för att nå 
sina mål. Informanterna har i olika grad stött på svårigheter genom skolgången som de har fått 
handskas med. Alla har mött svårigheter i skolarbetet, men några beskriver också sociala 
problem, otillräckligt stöd och brister i lärarnas bemötande. Även Ingesson (2007) visar att en 
funktionsnedsättning innebär en ökad risk för misslyckanden i inlärningssituationen och kan 
göra att självkänslan påverkas negativt. Detta i sin tur kan leda till att man som elev hamnar i 
svårigheter, något som flera av våra informanter också berättar om. Enligt Cullberg Weston 
(2005), Giddens (1999) och Bong Skaalvik (2003) sker ett identitetsskapande genom 
bekräftelse från andra. Människor man möter påverkar därmed en persons sätt att se på sig 
själv. I denna bekräftelse utvecklas självkänslan och självbilden. De svårigheter 
informanterna mött bör i någon mån utifrån detta har påverkat dem. Men trots att det finns 
misslyckanden och negativa erfarenheter ser informanterna positivt på sig själva och sin 
förmåga, något som skulle kunna tyda på att de samtidigt mött personer som bekräftat och 
stöttat dem.  
 
Gemensamt för informanterna är att de accepterar att de har en diagnos och att de inte tillhör 
det ”normala” i klassrummet, (Goffman, 2001) men ändå vill bli behandlade som alla andra. 
Bong & Skaalvik (2003) menar också att minnen och erfarenheter spelar en stor roll för tron 
på sig själva. Informanterna står ändå upp för sig själva och sin rätt att klara sig, genom 
bekräftelse och att de sett att de klarar sig tror de på sig själva. Eleverna tillbringar många 
timmar av sina liv i skolan, precis som Bong & Skaalvik (2003) lyfter, och därför påverkas de 
mycket av det som sker i skolan. Informanterna har mött otaliga människor genom sina år i 
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skolan som interagerat med dem och där informanterna skapat sig en roll utifrån 
omgivningens attityder gentemot dem (Berg, 1976).  
 
Zetterqvist Nelson (2003) menar att det finns olika sätt att hantera sin funktionsnedsättning. 
Hon kallar dem de obekymrade, de uppgivna och kämparna. Våra informanter har en relativt 
positiv syn på sin skolgång, trots de svårigheter de mött, och därför kan ingen av dem 
klassificeras som uppgiven. Deras syn på skolgången stämmer väl överens med Ingessons 
(2007) resultat som visar att de obekymrade är mer positiva, har en större acceptans för sin 
funktionsnedsättning och en relativt hög självkänsla. Hon menar dock att de flesta av dem inte 
läser vidare efter gymnasiet, något som inte stämmer överens med den syn våra informanter 
har på sin framtid.  
 
Informanterna har överlag en motsägelsefull bild av sin funktionsnedsättning. Å ena sidan 
förhåller de sig till sin funktionsnedsättning på så sätt att svårigheterna ligger utanför dem 
själva, och därmed befriar de sig själva från att vara ansvariga för eventuella misslyckanden, 
vilket Zetterqvist Nelson (2003) tar upp. Å andra sidan jämför de sig själva med andra elever 
och förstår att de har svårigheter i lärandet, att de på ett sätt avviker från normen. Goffman 
(2001) diskuterar att i identitetsskapandet kan det utvecklas ett stigma när en individ i en viss 
kontext avviker från normen.  
 
Informanterna beskriver hur de själva har utvecklat olika copingstrategier utifrån den 
erfarenhet de har av skolans förväntningar på deras prestationer. Huvudstrategin bland 
informanterna för att klara sina studier är att lägga mycket tid på sina studier. Det kan också 
handla om att de får ett stort stöd hemifrån, att de tvingas välja bort andra aktiviteter, eller tar 
avstånd från studierna. Även Fouganthine (2012) har visat i sina studier att goda 
copingstrategier är en viktig del i att förebygga hinder för lärande, samtidigt som negativa 
copingstrategier, så som att strunta i sina studier, inte ger ett gott resultat i längden. Bandura 
(1997) diskuterar att individens tro på sin förmåga påverkar dennes val av handlingsalternativ. 
Tron på sin förmåga kan både hjälpa och stjälpa individen. Det kan exempelvis påverka 
huruvida man väljer rätt eller fel handlingsalternativ. Han menar också att individers 
bedömning av sin samlade kompetens gör att de kan klara av uppgifter, trots att deras 
förutsättningar för att klara uppgiften är mer problematisk. Våra informanter lyfter ofta fram 
sin förmåga att kämpa och lägga ner mycket tid på skolarbetet, som en kompenserande 
förmåga till deras svårigheter. Detta är också något Bandura (1997) tar upp då han talar om 
begreppet 'self efficacy'. Han menar att 'self efficacy' bland annat handlar om hur mycket man 
försöker för att klara en uppgift samt hur länge man orkar stå emot eventuella misslyckanden. 
En positiv 'self efficacy' är viktig för elevernas skolprestationer (Bong & Skaalvik, 2003).    
 
När det gäller det stöd informanterna har fått genom skolgången har det varierat och 
upplevelsen av det har också skiftat. Informanterna har ingen enad syn på vilket stöd som är 
mest tillfredsställande. Däremot är de överens om att läraren är viktig och framförallt i deras 
bemötande, men också i den didaktiska förmågan. Fouganthine (2012) kommer i sin studie 
också fram till att lärarens och skolans bemötande är en viktig faktor, men också att det 
specialpedagogiska stödet kan förbättras.  
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6.2 Att se på sig själv – vem är jag? 

Alla informanterna har accepterat sin diagnos och förlikat sig med att det är något som de 
kommer få hantera under hela livet. För dem alla är det viktigt att inte blir dömda av sin 
diagnos, utan behandlas som alla andra. De menar att de inte vill bli särbehandlade, men 
också att de själva vill styra det stöd de ska ha. Speciellt de som fått sin diagnos sent och kan 
se hur lärare förändrar sitt bemötande mot dem före och efter diagnosen tycker att det känns 
konstigt. 

De är däremot olika öppna med sin diagnos gentemot andra och hur mycket de pratar om det, 
men de flesta menar att det inte är något man berättar för vem som helst. 

 
Nej, jag försöker hålla diagnosen utanför mitt liv så mycket som möjligt. 
Ibland så går det inte att hålla den borta. 

       Robin    
  
En av informanterna är tydlig med att denna undanhåller sin diagnos för sina vänner och har 
arbetat upp strategier för hen ska hantera sina svårigheter i klassrummet så de andra eleverna 
inte ska märka dem. Det finns också de som inte tycker att det är så märkvärdigt att ha en 
diagnos.  
 

För jag känner att jag vill fortfarande att du ska behandla mig som vilken 
elev som helst. Att du ska behandla mig annorlunda en dag senare mot vad 
du har gjort innan känns fel. 

       Michelle 
        

Nej jag vill inte att de ska se att jag blir särbehandlad och då kan de bli ‘å 
det vill vi med ha’. Och så hittar de på saker och ting så de också blir 
särbehandlade och det är inte den reaktion som jag vill ha ifrån mina vänner. 

        
       Robin 
 

...det är ganska normalt att ha dyslexi, det gör ju mycket. Det är ju ganska 
många som har dyslexi i dagens läge, i alla fall lite av det 

 
       Alex  
       

Alla informanterna ser en fördel med att ha en diagnos. Det har hjälpt dem att få det stöd som 
de behöver i skolan och dessutom finns det en vinst med att veta att man inte är ”dum i 
huvudet”, som en elev uttryckte det. Några av eleverna trycker på att man ska tidigt utreda 
barn i skolan och en annan elev tycker att det är viktigt att alla utreds så man inte missar 
någon som har dessa svårigheter, eftersom det kan göra att man får ett dåligt självförtroende 
och skapa en tro på att man är dummare än alla andra.  

 
Ja jag var ju lite retad av det, retad av andra, ee ja, från andra högre uppe i 
åldern då, så det var ju då, jag förstod ju inte själv var det var som var felet 
och sen, men då var det dyslexi, och då var det bara att acceptera det. 

        
       Kim 
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Det man kan se är att andras förståelse för och bemötande gentemot elever med dyslexi samt 
kunskapen om dyslexi och dyslektiker har påverkat informanternas sätt att se på diagnosen. 
De flesta av dem ser inte diagnosen som det ”normala”, utan att det är det ”avvikande” i 
klassrummet. Ett par stycken av informanterna beskriver själva att de har upplevt att andra ser 
på dyslektiker som personer med en lägre intellektuell förmåga och som att det är “synd” om 
dem för att de har dessa svårigheter. En av dem talar om diagnosen som ett handikapp och 
jämför sig med andra som har handikapp. 
 

Ja, men jag kan ju tänka mig själv att jag har ju ett handikapp, men det syns 
ju inte. Å så ser man någon som är väldigt handikappad och så tänker man - 
jag mår rätt bra egentligen. Å där lär man sig ju någonting och det ska man 
ju tänka på att egentligen har man det rätt bra även om man har en diagnos. 
Det är ju viss skillnad från andra. De tycker 'jag har en jobbig dag', 'ja men 
du kan ju läsa´ . 

 
       Sam 
 
Flera har upplevt okunskap kring funktionsnedsättningen och att andra personer i 
omgivningen ser det som negativt att man har det. Detta har gjort att en del av informanterna 
inte alltid vill vara öppna med diagnosen för att inte bli dömda utifrån andras föreställningar 
om dyslexi och vad det innebär. Trots att de är övervägande positiva till diagnosen så är de 
medvetna att de på ett sätt blir stämplade av att ha denna diagnos. 
 

Jag är väl inte rädd för att prata om det. Men det är väl inget man går runt 
och skryter med att man har dyslexi, hehe, om man säger så. Det är väl inget 
jag... Jag är inte rädd för att säga det, att någon vet om det. Men det är mer 
att säger man det, så blir det mer så, 'oj personen kan inte läsa', vilket kan 
vara rätt fel också. 

 
       Michelle 
 
Alla informanter berättar om att skolan har varit jobbig på något sätt och att de har fått kämpa 
för att ta sig igenom den oavsett vilka mål de har satt upp för sig. De kan se att deras 
personliga egenskaper som vilja, envishet, engagemang och att de är målinriktade har varit 
framgångsfaktorer i deras resultat. Alla utom en beskriver hur mycket tid de fått lägga på 
skolan för att lyckas. Flera av dem tar också upp perioder då modet har sviktat och de inte 
längre har orkat kämpa och lagt ner skolarbetet för att det har känts för jobbigt.  
 

Nejnejnej, […] ligger liksom absolut medel i klassen i allting, det går jättebra 
för […]och sådant. Och det tror jag handlar mycket om hur man är som 
person. Jag satt ju där med uppgifterna och gav inte upp tills jag löste dem 

       Michelle 
 
 
Ja hade ju... Det var ju min dröm att bli […] och allt det där. Men det fick 
jag inte, så det var ju att ja. En månad eller nåt gick jag ner mig och gjorde 
inte några läxor alls. Jag kände inte för att göra nåt. Så de. 

       
       Kim 
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Det har ju tagit mot så mycket, man har ju aldrig gjort några läxor hemma 
heller. Man sket ju totalt i skolan ju. 

       Alex 
 
En av informanterna tycker att dyslexin är så pass jobbig att personen funderar på att inte 
skaffa barn alls, eftersom man inte vill nedärva svårigheterna till barnet. 
 

Ehm......ja du, jag är inte säker på det, för jag tänker lite så, att jag vill inte 
att någon annan ska ha de svårigheterna som jag själv har. Så jag vet inte 
helt om jag vill ha barn för jag vill inte utsätta dem för samma sak. För det 
är riktigt jobbigt men jag hoppas ju i så fall att barnets […]  kan läsa. 

        
       Sam 
 
Trots att informanterna har haft olika svårigheter, förutsättningar och mål med sina studier har 
de en positiv syn på sig själva och deras förutsättningar att lyckas i livet. De har alla valt att 
kämpa för att lyckas. De har accepterat sina svårigheter och att det kommer påverka dem i 
livet, men de låter inte detta påverka synen på sina möjligheter. De har insett att de har en 
svårare väg att gå, men att den inte på något sätt är omöjlig. En av dem uttalar att hen gärna 
vill jobba bort sina svårigheter men tror att hen kommer att behöva sina hjälpmedel ändå. 
Deras mål är tydliga och de ser inte några oöverkomliga hinder för att ta sig dit. De hinder 
som finns går att övervinna, antingen genom stora ansträngningar eller genom att ta hjälp av 
andra i det som är svårt t. ex. pappersarbete eller genom hjälpmedel. Detta oberoende om de 
planerar att gå in i ett mer praktiskt yrke efter skolan eller läsa vidare på universitet eller 
högskola. Flera av dem tar upp att det som krävs för att nå sina mål är att man har 
engagemang och vilja, vilket de själva uppfattar att de har.  
 

Jag har ju egentligen alla möjligheter som krävs. Jag är intresserad och det 
är det som behövs. Man får jobba himla mycket mer än alla andra, men det 
är ju det. 

 
        Sam  
 

Jag har väl samma möjligheter som alla andra antar jag, bara att jag har 
lite svårare att nå det. Min vän vill också starta […], och vi har samma, vi 
har lika stor chans skapa det. Det är bara olika hur mycket vi pluggar om vi 
verkligen engagerar oss i det. 

        Robin 
6.2.1 Analys 
Det finns både fördelar och nackdelar med att få en diagnos (Hallerstedt, 2006, Jakobsson & 
Nilsson, 2011). Våra informanter beskriver diagnosens olika förtjänster, men också dess 
nackdelar. De lyfter fram nyttan med diagnosen för att få stöd och anpassning i skolan samt 
hur diagnosen fungerar som en bekräftelse på att de inte är ”dumma i huvudet”, som någon av 
dem uttrycker sig. De ser att svårigheterna de upplever ligger på ett annat plan, utanför dem 
själva, precis som Zetterqvist Nelson (2003) visar i sin undersökning. Informanterna lyfter att 
en nackdel med att få en diagnos är att det kan bli en stämpel för dem, att de bara blir sedda 
utifrån sin diagnos, vilket även Hallerstedt (2006) och Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp 
som en del i diagnosens problematik. En annan sak som informanterna har upplevt har varit 
en svårighet med att få en diagnos är det faktum att diagnosen är livslång och att 
svårigheterna inte kommer att gå över, vilket även Hallerstedt (2006) Jakobsson och Nilsson 
(2011) lyfter som en tänkbar nackdel med att få diagnos.  
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Informanterna beskriver hur andras syn på dem själva har stor betydelse för dem. Cullberg 
Weston (2005) menar att självbilden och självkänslan utvecklas genom spegling med andra. 
De personer man speglar sig i blir grundstenar i individens syn på sig själv. Eftersom 
informanterna inte vill bli sedda enbart utifrån sin diagnos blir deras möte med andra viktigt. 
Goffman (2001) menar vidare att personer som är stigmatiserade kan uppleva en oro i mötet 
med en person ur normgruppen kring att bli sedd utifrån sitt stigma och bli kategoriserad efter 
detta. Detta är något som flera av informanterna beskriver en rädsla för. De vill bli sedda för 
vem de är och inte utifrån sin diagnos. Några beskriver detta tydligt, medan andra visar sig ha 
en mer lättsam inställning till sin diagnos.   
 
Några av informanterna beskriver att de upplever att det finns en diskrepans mellan deras 
egen syn och omvärldens syn på dyslexi. De upplever att den generella bilden av hur det är att 
ha dyslexi inte stämmer överens med den bild de själva har. Flera beskriver också att de inte 
heller ser på sig själva som offer, medan omgivningen visar sympatier för dem för att de har 
de svårigheter de har. Informanterna har accepterat att de har en funktionsnedsättning och 
försöker snarare förhålla sig till det. Deras uppfattning av omgivningens syn på dem själva 
gör att de inte alltid vill vara så öppna med sin diagnos. Då omgivningen har en mer negativ 
syn på dyslexi än vad eleverna har kan det påverka dem negativt i deras eget 
identitetsskapande (Zetterqvist Nelson, 2003), en syn vi upplever att de vill ta avstånd ifrån. 
Fouganthine (2012) menar också att omgivningen är viktig för elevernas upplevda 
svårigheter, men också kunskapen kring läs- och skrivsvårigheterna.     
 
Alla de händelser man varit med om och alla de erfarenheter man som individ har med sig 
påverkar jaget. Individen utsätts ständigt för en interaktion med dessa händelser och 
erfarenheter och måste sortera dem i sin egen självbild (Giddens, 1999). Det informanterna 
varit med och berättar om är därför viktiga för dem i deras identitetsskapande och påverkar 
därmed deras framtidssyn. Våra informanter har en positiv framtidssyn trots sina tidigare både 
positiva och negativa erfarenheter, vilket kan kopplas ihop med att man kan uppleva en 
skillnad mellan självbild och självförtroende (Cullberg Weston 2005). Eleverna har upplevt 
att de har kunnat hantera sina svårigheter och i med detta kan de se denna framgång som en 
styrka i sin identitet och självbilden stärks. Cullberg Weston (2005) menar att självbilden 
baseras på upplevelser. Att tvingas att reflektera över sitt själv gör, enligt Giddens (1999), att 
bilden av självet utvecklas, men det utvecklas också i den reflektion i andra som interaktion 
innebär.  
 
Bandura (1997) hävdar att det han kallar 'self-efficacy” innebär individens tro på sin egen 
förmåga i en specifik situation. Våra informanter har idag en stark tro på sin egen förmåga att 
hantera sina svårigheter vilket kan ha underlättat deras syn på sin framtid och vad som kan 
komma att bli svårt framöver. En postiv 'self-efficacy' påverkar förutsättningarna att hantera 
de svårigheter man har i olika uppgifter men också det yrke man väljer (Bong & Skaalvik, 
2003) Det är inte säkert att deras syn hade varit lika positiv om vi talat med dem tidigare 
under deras skolgång, men nu är de i slutet av sin utbildning och kan blicka tillbaka med 
vetskapen att de faktiskt har klarat sig så här långt. Mark (1998) menar att skapande av jaget 
sker över lång tid och kan liknas vid en process, något som även det kan förklara 
informanternas syn.  
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6.3 Omgivningens goda bemötande, läs- och skrivträning och kompensation 
Eleverna har alla haft olika former av stöd. Alla utom en har haft hjälp av speciallärare och 
deras uppfattning om detta skiljer sig åt en aning. Någon tycker att det har varit mycket bra, 
någon annan tycker att det varit långtråkigt och variationslöst medan en tredje lyfter fram 
problemet med att speciallärarna ofta byts ut och att man som elev inte får en kontinuitet i sin 
undervisning.  
 

Ja det är mycket lättare att fråga om man sitter i en mindre grupp, Läraren 
har annat att fokusera på när man sitter i en stor grupp, ja, då har ju hon 
eller han, den läraren då, fokuserar mest att få tyst på de andra, men näää 
det lyckades de inte med.   
   Kim 

 
Ja, eller exläraren var det som byttes hela tiden, om det var någon lärare 
som inte hade en klass just då eller du vet inte hade helt full anställning, de 
kanske jobbade 70 timmar, och så kanske de hoppade in som exlärare, och då 
hade de inte den utbildning heller för att hjälpa i just de områdena man 
behövde hjälp. 

Charlie 
 

Jag fattade aldrig, utan de runt om kring mig förstod och skickade mig till 
speciallärare rätt ofta. I början var det rätt kul och sen var det rätt tråkigt 
efter ett tag för man skulle göra samma saker hela tiden. Men ja, eh man 
vänjer sig.  
 Sam 
 

 
De flesta har fått annat stöd så som uppläst material, muntliga prov och förlängd tid på prov. 
Det tycker de har varit bra, men ser det inte som en lösning som undanröjer alla hinder för 
deras utveckling.  

 
 

Jag känner att vissa prov kan vara skönt att ha längre tid på för att när man 
väl ska sitta och skriva långa svar och det är mycket att skriva kan det ta ett 
tag och det kan vara skönt att ha tiden, och att inte behöva känna den här 
stressen hela tiden och sitta och känna att jag måste hinna klart o ja måste 
hinna klart, men i regel, så vissa saker hjälper ju inte tiden på, det är ju 
liksom som det är 

Michelle 
 

Ja men för skulle någon börja läsa för mig hela tiden, vad kommer då hända 
om jag sedan får en text, kommer jag få panik, aah någon måste läsa för 
mig för jag kan inte läsa själv. Så vill inte jag känna, för jag menar har jag 
lyckats så här långt så kan jag ju läsa själv. 

 
       Charlie 

 
Flera av eleverna ser nyttan av och att det finns behov av att ha alternativa verktyg samt att 
lärarens stöd är viktigt, men alla vill samtidigt känna att de klarar sig utan denna hjälp. Det är 
tydligt att de vill hitta strategier som gör att de klarar av sitt vardagsliv utan denna hjälp och 
framförallt är de tydliga med att man som dyslektiker behöver träna på att läsa och skriva för 
att bli självständig. De trycker mycket på att läs- och skrivträning är av stor vikt genom hela 
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livet. Att bli en god läsare är enligt flera av dem viktigast, alternativa verktyg är inte 
lösningen på deras problem eftersom de inte ger informanterna självständighet. 
 

(om vad som är viktigt när det gäller stöttningen för eleverna) 
För man vet vad som gäller, det är bara att läsa, läsa, läsa. Och lära sig 
skriva ordentligt. 

 
   Kim 

 
(om vilket stöd man behöver när man har dyslexi) 
Det är ju att börja läsa riktigt. Jag är ju bra på att läsa nu ju, tycker jag. Det 
är bara långa texter som inte går bra, men sitter man och läser mycket så 
klarar man det till slut. 

Alex 
 
Eleverna lyfter att andras bemötande, förståelse och kunskap om diagnosen också är viktigt 
för att skolgången ska bli positiv. Flera elever har mött lärare som de upplevt kränkt dem på 
olika sätt och inte förstått deras problematik.  
 

Jag märkte att min tysklärare... Hon tycket att de som hade svårt med det 
inte borde läsa tyska...läsa en utökad kurs i något språk, hon tyckte liksom 
att du borde inte ha valt det här alls, du borde kanske valt en lättare linje. Så 
vissa lärare kanske borde bemöta lite bättre känner man. 

 
Charlie 

 
Nje, inte riktigt. Den enda sån jag har, är en lärare som frågade mig om jag 
var dum på riktigt. Å det minns jag inte helt hur jag svarade på det. Vi kom 
fram till att jag skulle in till specialläraren efter den episoden.  
        
       Sam  
 

Några av dem lyfter att de haft lärare som varit avgörande för deras utveckling i olika ämnen. 
De flesta elever upplever att man i klassrummet kan få stöd som gör att man klarar sig bättre i 
studierna t. ex. genom längre tid. Medan det finns en elev som upplevt mindre grupper som 
det som fungerat bäst.  
 

Det är väl sättet som man ska tänka när man pratar till personen. Se till att 
den alltid känner sig uppmuntrad, hjälpa den så gott man kan [...] Säga att 
man gjort saker bra, det här kan du faktiskt göra bättre, jag vet att du kan 
det. Sånna saker. Försöka uppmuntra så mycket som möjligt.  

 
Robin 

 
Flera av eleverna upplever att det är viktigt att få en diagnos för att man ska klara sig i skolan 
och att det är viktigt att man får diagnosen tidigt både för att man ska få rätt hjälp men också 
för elevernas självkänsla. 
 

Jag skulle i så fall försöka få…, ta reda på om det är liksom det från början, 
så att det inte tar så här lite tid. Även om jag fick reda på min ganska tidigt 
jämfört med vad andra kanske får. Så det kanske tar sedan från det man 
börjar märka att det tar längre tid för en att läsa. Man kanske bör göra en 
utredning där vid för det blir lättare för barnet att förstå varför det tar 
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längre tid för just dig och det är därför du går till extralärare, så att man 
inte behöver fundera själv på om det är någonting som är fel att man hamnar 
utanför och man får dåligt självförtroende av det som vissa kan få., att man 
liksom ska berätta det för den. Sen bara pusha och uppmuntra och säga att 
du har stöd hela.. så lång tid du behöver. 

   
 Charlie 

 
6.3.1 Analys 
Flera av informanterna berättar att de har blivit illa bemötta av människor i skolan. Detta är 
en bild som också Fouganthine (2012) kan påvisa i sin studie att omgivningens syn på läs- 
och skrivsvårigheter och omgivningens kunskap kring läs- och skrivsvårigheter spelar en 
stor roll för eleverna, något som informanterna också kan se. Även Giddens (1999) och 
Mead (Berg 1976) menar att jagkonstruktionen är starkt knuten till omgivningens syn och 
bekräftelse av individen. Giddens (1999) menar också att motivation hör starkt samman med 
tillit. Informanternas tillit till personal i skolan kan säkerligen ha påverkats i negativ riktning 
om de blivit dåligt bemötta av lärare eller annan personal i skolan. Informanterna lyfter 
samtidigt flera positiva minnen och goda exempel på lärare som visat förståelse för dem och 
som haft ett gott bemötande, vilket kan påverka deras självbild positivt, då interaktion är vid 
största vikt vid utvecklingen av självbilden (Giddens, 1999, Cullberg Weston, 2005 & 
Goffman, 2001).  
 
Överlag ser informanterna positivt på alternativa verktyg och att få stöd på olika sätt med 
studierna. Däremot finns det samtidigt en motsägelsefullhet i detta, då de uttrycker att de vill 
klara sig själva och inte vara helt beroende av alternativa verktyg. Våra informanter ser sig 
själva som kompetenta och självständiga personer, vilket i sin tur påverkar deras sätt att se 
på sin funktionsnedsättning. Detta medför också att de i praktiken vill vara självständiga. 
Bandura (1997) menar att även att ’self efficacy’ påverkar individens personliga mål och 
vägen att nå dessa. Det handlar om vad man tror att man klarar av mer än vad man 
egentligen klarar av (Bandura 1997). Detta kan kanske till viss del förklara elevernas 
förhållningssätt till kompensation kontra självständighet. De vill tro att de klarar av sin 
situation och det är viktigt för dem att göra det självständigt. Detta kan hänga ihop med 
deras upplevelser i den tidigare skolgången, då Bong Skaalvik (2003) menar att tidigare 
erfarenheter spelar en stor roll för hur man som individ tror på sig själv och de har betydelse 
för framtidssynen.  
 
Några av eleverna anser att det är viktigt att man får en diagnos tidigt för att det ska ges rätt 
hjälp och stöttning i skolan. Att få anpassat stöd tidigt lyfter även Höien & Lundberg (2009) 
som en viktig faktor för eleverna i läs- och skrivsvårigheter.  
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7. Diskussion 
 
Vi kommer i vår diskussion inleda med en diskussion kring metod, teori och andra 
överväganden för att sedan gå vidare till en resultatdiskussion och slutligen redovisas 
slutsatserna.   

 
7.1 Metoddiskussion 
Vi har haft en kontinuerlig diskussion genom processen där olika metodologiska 
överväganden har gjorts. Vi har noga övervägt hur vårt resultat skulle sorteras och redovisas 
för att det skulle ge en så rättvis bild som möjligt av informanternas berättelser, något som 
kan kopplas till vad Bryman (2011) kallar den interna reliabiliteten. Vi är också medvetna om 
det faktum att de sex informanter som deltar i denna studie alla är unika individer som 
befinner sig i en viss kontext, vilket Bryman (2011) tar upp då han talar om extern reliabilitet. 
Även Höien och Lundberg (2009) och Jakobsson och Nilsson (2011) kan kopplas samman 
med denna diskussion då de beskriver att läs- och skrivsvårigheter är ett mycket vitt begrepp 
som kan innebära mycket. Alla omständigheter kring de upplevda svårigheterna hos våra 
informanter är ytterst individuella. Det kan handla om i vilken grad de upplever att de har 
mött svårigheter genom skolgången, hur läs- och skrivsvårigheterna yttrar sig, hur de själva 
hanterar dem o.s.v. De har alla varit med om olika saker genom skolan och fått med sig olika 
upplevelser och erfarenheter från skolgången som påverkat dem på olika sätt. De är alla unika 
individer som alla har olika förutsättningar och behov. Trots att eleverna är en så pass bred 
grupp kan vi se flera gemensamma faktorer dem emellan utifrån våra frågeställningar och vårt 
syfte.  
 
När det gäller urval av informanter hade vi inte hade något krav på att informanterna skulle ha 
en dyslexidiagnos, men under intervjuerna framkom det att alla informanterna hade diagnosen 
dyslexi. Det vi därför frågar oss är hur det hade påverkat resultatet om några av informanterna 
inte hade haft en diagnos. Hade de funderat på samma frågor som dessa informanter gör? Är 
diagnosen en avgörande symbol för att bestämma vem som är den ”avvikande” och vem som 
tillhör normen och är det en viktig symbol i identitetsskapandet?   
 
Vid valet av informanter kontaktade vi elever som vi kommit i kontakt med i vårt läraryrke 
samt genom andra specialpedagoger/speciallärare. Det innebär att en del av de elever som 
deltar i undersökningen är personer vi har en viss kännedom om och en relation till. Detta var 
något som diskuterades mycket i början av processen då det är något som eventuellt kan ha 
inverkan på studiens resultat. Det kan finnas en risk för att informanterna påverkas av vår 
relation och att detta styr deras svar. Det kan också vara en fördel då informanten kan känna 
sig mer trygg och avspänd i intervjusituationen och öppna sig mer än om vi aldrig träffats 
tidigare. Vi har haft detta i beaktande under diskussionerna kring urvalet men vi kom fram till 
att fördelarna med att det eventuellt kan finnas någon relation mellan oss och informanten 
väger tyngre än de eventuella nackdelar det kan medföra.  

Ett annat val är att inte redovisa informantens kön, med anledning av att vi inte såg att just 
informantens kön hade någon större betydelse för resultatet. Det fanns snarare fler 
gemensamma faktorer mellan alla informanterna oavsett kön, graden av svårighet eller andra 
faktorer. Vår uppfattning är däremot att informanternas ålder spelar en viss roll för resultatet. 
De är i ett skede i sina liv där de är på väg bort från gymnasiet och de blickar framåt med 
förväntning på framtiden, vilket också kan vara en faktor som gör att de har en positiv syn på 
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framtiden. Hade vi intervjuat elever i exempelvis årskurs 6, på väg upp mot årskurs 7, tror vi 
att resultatet hade blivit annorlunda. Anledningen till detta är att de säkerligen är mer oroade 
över hur det kommer att gå på högstadiet, om de kommer att få den hjälp, det stöd och den 
förståelse som de har fått innan. I vår undersökning har informanterna gått igenom högstadiet 
och större delen av sin gymnasietid och klarat av detta, vilket kan ha påverkat dem i deras 
framtidssyn. 
 
Vad som också är viktigt att ta upp är problematiken kring begreppet självbild. Precis som 
redovisas i teoriavsnittet är självbild ett begrepp som kan vara problematiskt att undersöka. 
Det har utifrån valda teoretiska utgångspunkter att göra med flera aspekter så som 
erfarenheter av mötet med andra och deras syn på individen (Cullberg Weston, 2005; Berg, 
1976; Giddens 1999). I inledningen av arbetet med undersökningen diskuterade vi mycket hur 
vi skulle kunna få fram ett resultat där informanterna talar om synen på sig själva. Vi kom 
fram till att de med största sannolikhet inte skulle tala i termer av självbild, men att deras 
berättelser och minnen i sin helhet skulle bli en viktig del i vårt arbete med att tolka och dra 
slutsatser utifrån det som de berättar om sin skolgång, relation till andra, bemötande och hur 
man har hanterat sina svårigheter. Vi kan nu konstatera när vi har resultaten framför oss att vi 
med hjälp av teorin har kunnat dra slutsatser och diskutera informanternas syn på sig själva.   
 
7.2 Resultatdiskussion 
Utifrån tidigare undersökningar och teorier som visar att det finns en koppling mellan läs- och 
skrivsvårigheter och självbild (Swalander, 2009, Burden, 2005 & Ingesson, 2007) ville vi låta 
eleverna själva få berätta vad de har för minnen och erfarenheter av sin skolgång och utifrån 
det dra slutsatser kring hur det påverkar dem i deras syn på sig själva. Våra frågeställningar är 
följande: Vilka erfarenheter har eleverna av sin skolgång? Vad har mötet med skolan lärt 
eleverna om sig själva, sina liv och sin framtid? Vi trodde också att elevernas berättelser 
skulle leda fram till viktiga faktorer för en positiv skolgång och därmed blev vår tredje 
frågeställning följande: Vilka faktorer upplever eleverna kan bidra till en positiv skolgång?  
 
Resultatet utifrån den första frågeställningen visar att erfarenheterna eleverna har av 
skolgången påverkas av lärarens bemötande, lärarens didaktiska kompetens, vilket stöd man 
fått och omgivningens inställning till dyslektiker. Med utgångspunkt i Cullberg Weston 
(2005), Bong Skaalvik (2003) och Giddens (1999) teorier om självbild och informanternas 
berättelser om sin skolgång ser vi att erfarenheterna påverkat deras självbild på olika sätt. All 
den tid eleverna tillbringar i skolan och de personer de möter i skolan påverkar dem (Bong & 
Skaalvik, 2003). Mötet med omgivningen är en viktig del i synen på sig själv (Berg 1976, 
Giddens, 1999, Goffman, 2001 och Cullberg Weston, 2005). Att lärarna är viktiga för 
elevernas resultat kan man även se i andra studier och rapporter, t.ex. Hattie (2012) och 
Olsson (2007).  Även Aspelin och Persson (2011) menar att lärarens relationella kompetens är 
oerhört viktig. De anser att engagerade, aktiva och elevfokuserade lärare ger bättre resultat 
framförallt när det gäller svagpresterande elever. Jenner (2004) trycker också på vikten av 
lärarens positiva förväntningar på eleven för elevens prestation, vilket han kallar 
”pygmalioneffekten”.  
 
Eleverna förstår att de upplever andra svårigheter än elever utan dyslexi, men det är något 
man får acceptera och hantera. De har utvecklat olika copingstrategier för att klara skolan och 
nå sina mål. Att utveckla goda copingstrategier är viktigt för att förebygga att det uppstår 
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hinder för lärande, enligt Fouganthine (2012), vilket också blir tydligt i vår studie att eleverna 
faktiskt har gjort. 
 
När det gäller resultatet på den andra frågeställningen som rör vad mötet med skolan har lärt 
eleverna om sig själva, sina liv och sin framtid tar det sin utgångspunkt i att omgivningens syn 
på informanterna spelar en stor roll överlag för dem i identitetsskapandet. Det är i speglingen 
med andra som självbilden skapas, enligt bland annat Cullberg Weston (2005). 
Informanternas framtidssyn är positiv trots de svårigheter de har mött och den tid och det 
arbete de har fått lägga ned på studierna. Informanterna har vad Bandura (1997) skulle 
benämna som en positiv ’self efficacy’. De tror på sig själva. De erfarenheter de har varit med 
om har påverkat dem på olika sätt och utifrån Giddens (1999) spelar erfarenheter och tidigare 
händelser en stor roll i skapandet av självbilden. De har lärt sig att de klarar sig trots de 
svårigheter de upplever och de kan nå sina mål. De ser också att de har lika stora möjligheter 
som alla andra. Något de också har lärt sig är att det lönar sig att lägga ned mycket arbete och 
att kämpa för att klara uppgifter, vilket de tar med sig i framtiden.  
 
Informanterna pratar om diagnosen i sig som en del i skapandet av identiteten och sin syn på 
sig själva. Utifrån de teorier om identitetsskapande som presenteras i teoriavsnittet (Berg 
1976, Giddens, 1999, Goffman, 2001 och Cullberg Weston 2005) kan informanternas syn på 
sig själva och sin diagnos förklaras med att omgivningens syn på dem spelar en stor roll för 
deras självbild. Detta beskriver även Molin, Gustavsson & Hermansson (2008) som menar att 
för att förstå sin funktionsnedsättning måste individens förutsättningar samspela med 
omgivningens krav och stöd. Diagnosen påverkar både deras identitetsskapande på ett 
negativt och positivt sätt, vilket Zetterberg Nelson (2003) också ser i sin studie. En röd tråd i 
resultatet är informanternas beskrivningar av att de vill bli sedda för vem de är och inte utifrån 
diagnosen. Det är viktigt att man har en tillhörighet och tillhörighetsprocesser är beroende av 
andras reaktioner (Molin, Gustavsson & Hermansson, 2008). Att omgivningens syn på 
individer i läs- och skrivsvårigheter och kunskapen om läs- och skrivsvårigheter då blir 
viktiga faktorer för informanterna är naturligt. De talar om en okunskap kring läs- och 
skrivsvårigheter, vilket skapar en konflikt mellan de yttre och inre förhållandena som 
påverkar deras handlingsutrymme. Individens handlingsutrymme påverkas både av de inre 
och de yttre förhållandena (Molin, Gustavsson & Hermansson, 2008) och när elevens egen 
bild av sig själv inte stämmer med den som omgivningen har av funktionsnedsättningen 
generellt blir det svårt att hantera. Detta är något vi som specialpedagoger ser som en viktig 
del i vårt arbete att föra vidare. Om en elev inte känner att omgivningen förstår dem eller 
möter dem på rätt sätt så påverkar det dem negativt. De vill bli bemötta som alla andra och 
sedda som subjekt. Samtidigt som deras funktionsnedsättning är en del av deras självbild så 
har svårigheterna också lärt dem att de klarar av att hantera svåra saker och detta stärker deras 
självbild. De har klarat skolan och lärt sig att genom hårt arbete kan man lyckas även om 
förutsättningarna är sämre. 
 
De framgångsfaktorer som informanterna lyfter, vilket den tredje frågeställningen handlar om, 
är omgivningens goda bemötande och förståelse, att få möjlighet att vara självständig, vilket 
underlättas genom att de får träna på att skriva och läsa samt att de får ett stöd som är anpassat 
efter deras behov och förutsättningar. Speciellt har de ett tydligt fokus på självständighet och 
att kunna hantera sina svårigheter utan hjälp. Eleverna minns negativa och positiva möten och 
lyfter vikten av de positiva mötena där interaktionen med omgivningen har varit god, vilket 
Giddens (1999) & (Cullberg Weston, 2005) tar upp som en grundsten i utvecklingen av 



 

40 
 

självbilden. Informanterna tar, som tidigare berörts, upp vikten av lärarens goda bemötande 
vilket bland annat Hattie (2012) lyfter som en viktig faktor för skolframgång.  

 
7.3 Slutsatser 
Den teori vi presenterar visar att det finns ett negativt samband mellan läs- och 
skrivsvårigheter och självbild. Vårt resultat visar att läs- och skrivsvårigheterna kan påverka 
informanterna negativt i deras identitetsskapande bland annat genom att flera beskriver hur de 
vill bli sedda för vem de är och inte genom sin diagnos. Däremot ser vi samtidigt att det bland 
informanterna finns en stark tro på sig själva inför framtiden och sin förmåga att klara av 
uppgifter. De ser inga större hinder med att nå sina mål. Vi ställer oss därför frågan varför vårt 
resultat delvis går emot det teorin säger om det negativa sambandet mellan läs- och 
skrivsvårigheter och självbild. Kanske kan informanternas positiva självbild bero på just vilka 
erfarenheter de har av sin skolgång och hur skolgången har påverkat eleverna i deras syn på 
sig själva och som elever. Vi drar de slutsatser att de har lärt sig att de måste kämpa hårt och 
lägga mycket tid på sina studier, men att de också når sina mål genom det.  
 
Innan vi fokuserar på den kunskap vi tar med oss som specialpedagoger ser vi, utifrån tidigare 
diskussioner, att det finns ytterligare aspekter utifrån denna studie som är en fråga för 
framtida studier. Vi ser att en intressant fråga för framtida studier att fördjupa sig i är huruvida 
det föreligger någon skillnad mellan könen i syn på sig själva. Som tidigare nämnts såg vi inte 
några betydande skillnader mellan könen utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Med 
utgångspunkt i diskussionen kring informanternas ålder ser vi också att det i den framtida 
forskningen skulle vara intressant att göra en studie där man jämför olika åldrar för att se om 
det finns några skillnader eller likheter och vad de skulle kunna bero på.   
 
För att nu blicka framåt i vår kommande yrkesroll ser vi att vi som specialpedagoger har stor 
nytta av resultatet i denna studie. Genom att ha fått lyssna till informanternas berättelser om 
deras skolgång har vi lärt oss mycket av hur en elev i läs- och skrivsvårigheter ser på sig själv, 
sina svårigheter och sin syn på framtiden. För att knyta an till det specialpedagogen förväntas 
kunna vid examen ska specialpedagogen leda och följa upp det pedagogiska arbetet med 
fokus på att möta alla elever. Specialpedagogen ska arbeta förebyggande för att hinder för 
lärande ska uppstå (utbildningsplan specialpedagogexamen, Linnéuniversitetet, 2009). Enligt 
Skollagen (2010:800) är en av utgångspunkterna i skolan och därmed inom 
specialpedagogiken att utforma verksamheten så att den passar alla elever. I Skollagen 
(2010:800) kapitel 3, paragraf 3, står det klar och tydligt att alla elever ska ges det stöd de 
behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt det går. Vi ser därför 
resultatet av denna studie som en av pusselbitarna till att kunna möta alla elever i skolan.  
 
Utifrån informanternas berättelser ser vi att specialpedagogen har en viktig roll i att rent 
konkret exempelvis kunna analysera och bedöma det elevunderlag man ansvarar för och 
därefter organisera och lägga upp verksamheten efter elevgruppen för att alla ska få det stöd 
de behöver utifrån sina förutsättningar. Det kan till exempel handla om var man lägger vilka 
resurser, att man analyserar hur kunskapen hos pedagogerna ser ut i förhållande till elevernas 
förutsättningar. Något som också kommit fram ur resultatet är den tid och möda eleverna har 
fått lägga ned på skolan. Detta är något vi som specialpedagoger men också all skolpersonal 
behöver ha med oss i vårt dagliga arbete. Det kan vara viktigt för personalen i skolan att veta 
hur mycket elever i läs- och skrivsvårigheter arbetar hemma utan att vi ser det. Om läraren 
inte vet om hur mycket tid en elev måste lägga på sina studier kan det leda till att man sänker 
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elevens tro på sig själv om man påpekar att eleven borde lägga mer tid på sina studier för att 
klara av sina mål.   
 
En annan röd tråd som har funnits genom resultatet är skolans och lärarens förståelse för och 
bemötande mot eleven. Informanterna lyfter vikten av att se individen för vem de är och inte 
för sin diagnos. Omgivningens bekräftelse på individen är utgångspunkten i teorin (Berg 
1976, Giddens, 1999, Goffman, 2001 och Weston Cullberg 2005). Men också Jenner (2004) 
menar att pedagogens förväntningar är avgörande för hur möten och relationer utvecklas och 
blir till. Det handlar om att möta eleven där den är och försöka att ta dennes perspektiv. Därför 
menar vi att det våra informanter beskriver kring lärarens roll bekräftar all den litteratur vi 
tidigare läst som talar om vikten av bemötande (Rökenes & Hansen, 2007, Hattie 2012 & 
Aspelin & Persson 2011) och därmed hur viktigt det är för specialpedagoger att lyfta detta 
tillsammans med kollegiet. Något vi också vill poängtera är hur viktigt det är för 
informanterna att de ska kunna känna sig självständiga. De vill inte vara helt beroende av 
alternativa verktyg, utan de vill klara sig själva om situationen kräver det. Detta är något vi tar 
med oss som en viktig lärdom, då vi annars i vår utbildning mött mycket teorier om hur elever 
i läs- och skrivsvårigheter kan kompenseras.  
 
I slutet av processen med det självständiga arbetet insåg vi hur mycket viktig kunskap vi fått 
med oss om elever i läs- och skrivsvårigheter och deras syn på sig själva och sin framtid 
genom den här studien och informanternas berättelser. Som tidigare nämnts ser vi också att 
resultatet från den här studien är viktig för all pedagogisk personal som möter elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Efter att ha kommit i kontakt med det narrativa förhållningssättet bland 
annat genom Peréz Prieto (2006) då vi diskuterade olika metodologiska frågor började vi 
resonera om möjligheten att utforma fiktiva berättelser utifrån resultatet. Linghede (2013) 
menar att genom att utgå från informanternas levda erfarenheter kan man i en mer litterär 
form skapa berättelser som kan väcka känslor och engagemang hos läsaren. Därmed såg vi 
också möjligheten att, utifrån det resultat som framkommit, få utforma tre olika fiktiva fall 
som grundar sig på informanternas berättelser och som ska kunna ligga till grund både för att 
diskutera men också beröra. Därmed kan det bli ett arbetsmaterial som specialpedagogen kan 
arbeta tillsammans med sina kollegor med, där viktiga frågor om elever i läs- och 
skrivsvårigheter och identitet kan lyftas.  Dessa fiktiva fall återfinns som bilaga 3.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Hej! 
Syftet med detta brev är att ge dig vidare information om den undersökning vi har tänkt 
genomföra och som du har blivit tillfrågad att delta i. Vi som genomför undersökningen 
studerar vid specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet och ska nu skriva vårt 
självständiga arbete, vilket handlar om hur elever med läs- och skrivsvårigheter ser på sin 
skolgång, vilka upplevelser och erfarenheter de har av skolan samt elevernas självbild och 
identitetsskapande i samband med detta. Vi kommer att intervjua mellan 6-8 elever som går 
på gymnasiet. Själva uppsatsen kommer att grunda sig på de intervjuer som genomförs. När 
uppsatsen är färdig kommer den att finnas att läsa skriftligt och i digitalt format. Vi hoppas att 
vi genom vår undersökning ska utveckla kunskap om hur mötet med skolan påverkar elever 
med läs- och skrivsvårigheter och deras självbild och identitetsskapande. 
 
När du deltar som informant kommer du att vara anonym. Deltagandet är frivilligt och du har 
också rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Den information som vi får av dig 
kommer enbart att användas till denna studie. Den intervju som vi gör med dig kommer 
förvaras i säkerhet för obehöriga och material som inte behövs kommer att förstöras. 
 
Intervjun tillsammans med dig kommer att genomföras med en av oss och tar runt en timme. 
Vår avsikt är att spela in intervjuerna om du godkänner det. Anledningen till att vi vill spela in 
intervjuerna är för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på dem flera gånger då vi ska 
sammanställa dem. Du behöver inte förbereda dig på något sätt om du inte vill, men de 
områden som vi kommer att prata om är: 
 
- Vem är du? Familj, vänner, intressen, skolor. 
- Skoltiden Vad var svårt/lätt? Vad har varit bra/dåligt? Minnen från skoltiden? Vilket stöd 
och vilken hjälp har du fått? 
- Läs- och skrivsvårigheterna. Din syn på detta? Andras syn? Eventuell utredning och dina 
upplevelser av den? 
- Framtiden 
 
Har du några frågor eller vill ta del av uppsatsen så får du gärna höra av dig till oss. 
 
Vi nås på: 
mlindback@hotmail.com 070-6837849 
sanna.karlsson84@gmail.com 0733999511 

 
Hälsningar 
Maria Lindbäck & Sanna Karlsson 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Om dig själv: 
 

• Berätta om dig själv (uppväxtort, förskola, familj, kompisar, 
intressen) 

• Hur skulle du beskriva dig själv? (skolan, hemma, med kompisar)? 
(finns det en skillnad – att inta roller?)  

• Vilket program går/har du gått på?  
Skoltiden:  
 

• Hur har du upplevt din skoltid? Vad kommer du ihåg från den? 
Viktiga händelser för dig?  

• Vad har varit bra under din skoltid (positiva minnen och upplevelser)? 
• Vad har fungerat mindre bra under din skoltid (negativa minnen och 

upplevelser?) 
• Minnen som har att göra med att läsa och skriva. Berätta! Var det 

svårt/lätt? När kände du själv att det var svårt att läsa och skriva? 
• När uppmärksammade lärarna/skolan att du upplevde svårigheter med 

läsning och skrivning? Tankar kring det! 
• Vad har du själv upplevt som svårt och lätt i skolan under de olika 

stadierna? Har det varit någon skillnad genom åren? Vilka stadier har 
varit svårast/lättast? På vilket sätt?  

• Vilket stöd har getts från skolan? Hur har du upplevt stödet? 
Bra/dåligt? Varför? Olika typer av stöd – hur ser du på det? 

 

Diagnosen/läs- och skrivsvårigheterna: 
 

• När fick du diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
• Vad kommer du ihåg från då du fick diagnosen? Upplevelsen av att 

genomgå den, nyttan av den och känslan att få den? 
• Hur kom det sig att diagnosen kom just då?  
• Vems idé var det att göra en utredning (hemmets, skolans osv.) 
• Hur ser du på diagnosen själv? Har den hjälpt dig? Har något 

förändrats sedan du fick diagnosen? (Individuellt eller hos 
omgivningen, ex skolans insatser och stöd) 

• Är det andra i din familj som har dyslexi?  
• Hur ser/upplever du att andra ser på din diagnos? 
• Pratar du med kompisar eller andra i din omgivning om 

diagnosen/läs- och skrivsvårigheterna? Hur upplever du det?  
 

Framtid: 
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• Hur ser du på din framtid? 
• Vilka möjligheter har du? 
• Om du fick ett barn som upplever svårigheter i skolan, vad skulle du 

göra då? 
• Vad tycker du är viktigt att skolan gör? 
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Bilaga 3 
 
Arbetsmaterial – tre fiktiva fall  
 
Nedan presenteras de tre fiktiva fallen som bygger på de berättelser och erfarenheter 
informanterna i den här studien har beskrivit.  
 
Fallbeskrivning 1 
Längst fram står läraren och pratar om något som för Moa ter sig totalt obegripligt. Tydligen 
är det något som de skulle ha läst till idag, men det går ju inte. Moa kan ju knappt läsa fast 
hon går i femman. Det bara kryper i hela kroppen på henne, precis som hon hade haft myror i 
byxorna. Efter lärarens föreläsning så ska de jobba med instuderingsfrågor. Läsa igen, så svårt 
och det går liksom inte. Moa stakar sig igenom första stycket utan att förstå vad det står där. 
Nu går det inte att vara stilla längre, nu måste hon bara röra på sig. Hon får en sur tillsägelse 
av läraren att sitta still och inte störa.  
 
Äntligen blir det rast och Moa far ut i korridoren och ut på skolgården. Äntligen får hon slippa 
den där bänken och att sitta stilla och inte hänga med. Det var länge sen hon kände att hon 
hängde med, kanske på lågstadiet någon gång, innan man behövde läsa så himla mycket. 
Läsningen är så svår. Hon leker tillsammans med sina bästa kompisar hela rasten. Ute kan 
man glömma hur jobbig skolan är. 
 
Efter rasten har de en vikarie i naturkunskap. Vikarien står längst fram och pratar. Alla ska ha 
sina böcker framme och de börjar läsa högt en och en. Moa känner svetten bryta fram på 
ryggen och hon försöker snabbt klura ut vilken rad som hon kommer få läsa. Plötsligt är det 
hennes tur och det blir tyst. Alla vänder sig om. Klassen vet att Moa inte kan läsa så bra. Hon 
stakar sig genom texten utan att veta vad hon läst eller vad de andra läst. När hon är klar, 
sjunker hon ner i bänken, röd om kinderna och full av skam. 
 
När de ätit lunch är det engelska på schemat och Moa känner ångesten bubbla i kroppen. 
Läraren i engelska pratar hela tiden engelska och Moa kan verkligen inte hänga med. Klassen 
får en instruktion och Moa vet inte vad de ska göra. Hon försöker snegla lite omkring sig med 
får ändå inte någon klarhet i vad som ska göras. 
 
- Moa! Open your book and read at page 23, and do the exercises. 
- Va? säger Moa. Jag fattar inte vad du säger. 
 
Engelskaläraren upprepar igen och igen på engelska, surare och surare men Moa förstår inte. 
Hon känner ilskan bubbla i henne och hon stormar ut ur klassrummet. Vad hon hatar det här! 
Hon hatar skolan och hon hatar att hon inte kan. Skit! Å nu kommer hennes klasslärare ringa 
hem till mamma igen. Mamma kommer att titta med den besvikna blicken. Om man ändå 
slapp gå i skolan. Längst ner i korridoren bakom ett skåp sjunker hon ner och gömmer 
ansiktet i händerna. 
 
- Moa säger en vänlig röst. Sitter du här? 
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Det är Morris, matteläraren som hjälpt Moa med matten senaste året och som Moa faktiskt 
känner har gjort matten riktigt rolig. Hon förstår nu och Morris brukar läsa talen och då blir 
allt lättare. Hon tittar upp på Morris. 
 
- Har det hänt något? Vill du hänga med mig till Läsrummet? 
 
Moa nickar, stryker det våta från kinderna och reser sig sakta. Det är ju ändå tur att det finns 
snälla lärare i skolan tänker hon innan hon följer med Morris till Läsrummet, annars skulle 
hon aldrig gå hit. 
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Fallbeskrivning 2 
- Så där ja, nu slutar vi för dagen. Kom ihåg att ni har prov i morgon. Kap 4-6. Plugga hårt 
ikväll! Lycka till allihop. 
 
Alla elever reser sig och börjar plocka ihop sina saker. Stolar skjuts fram och tillbaka. Joakim 
samlar ihop sina grejer och stoppar ner dem i sin väska. Eleverna börjar droppa ut ur 
klassrummet och ut i kapprummet.  
 
- Joakim, hänger du med och spelar fotboll? ropar Felix från dörren. 
 
Joakim stannar upp och tänker till. ”Det hade ju varit roligt, men jag behöver ju plugga. Å så 
ska vi ju till mormor ikväll.”.  
 
- Jag hinner inte idag, vi ska till mormor, svarar Joakim.  
- Synd, en annan gång kanske ropar Felix och försvinner ut genom ytterdörren tillsammans 
med Klas, Fidde och Max. 
 
Joakim suckar tungt och tar sin jacka och börjar gå hem.  
 
Hela eftermiddagen sitter Joakim och försöker ta sig igenom alla sidorna till provet. Det går 
långsamt och trögt. Han tittar på klockan hela tiden och känner sig stressad. ”Jag kommer 
aldrig hinna innan vi ska till mormor.” 
 
- Hej Joakim! Hur har det varit i skolan idag? Sitter du och pluggar här som vanligt, säger 
mamma när hon kommer hem från jobbet. 
- Bra, ja vi har prov i morgon. När åker vi till mormor? svarar Joakim utan att lyfta blicken 
från boken.  
- Halv sex svarar mamma. 
 
Joakim tittar snabbt på klockan och känner hur det knyter sig i magen. Halv sex. ”Bara en 
timme kvar, jag kommer aldrig få det här att fastna. Varför är det så här hela tiden, jag hinner 
aldrig i tid.” 
 
- Mamma, jag tror att jag stannar hemma. Jag har så mycket kvar att plugga och vi har prov i 
morgon säger Joakim lite uppgivet. 
- Men du har ju pluggat hela veckan, känner du inte att du att det räcker nu?  
- Fast jag vill ju gärna ha ett C. 
 
Hela kvällen sitter Joakim djupt försjunken i sina böcker och försöker få alla 40 sidor att 
fastna i hans minne medan familjen är och äter middag hos mormor.  
 
Nästa morgon träffar han Felix och de andra utanför klassrummet innan det är dags för att 
skriva provet. 
 
- Tja Jocke! Du skulle varit med igår, vi spelade hela kvällen. Det var så jäkla kul. Synd att du 
inte kunde hänga med. 
- Ja, jag vet säger Joakim samtidigt som läraren kommer och släpper in dem i klassrummet. 
 



 

51 
 

- Lägg ner mobiler i väskorna. Vänd på provet när jag säger till. Ni har 60 min på er från och 
med nu. 
 
Tystnaden är kompakt i klassrummet och Joakim sneglar på kompisarna som skriver 
frenetiskt. Han börjar läsa igenom första frågan. Så svårt det är att koncentrera sig när vi är så 
många, tänker han. Det är så svårt att förstå när man måste läsa. Han läser om första frågan en 
gång till. ”Vad är det nu han menar?”. Han läser en gång till och börjar sedan formulera ett 
svar. Joakim jobbar hårt, läsningen är så svår när man ska fokusera på att svara på en fråga 
också. Trots att han läst så mycket hemma och kände sig säker igår kväll. Klasskompisarna 
börjar bli klara och går en efter en, till slut är det bara Joakim kvar. Han känner stressen bryta 
fram. ”Jag kommer aldrig hinna alla frågor”. 
 
- Joakim börjar du bli klar? Tiden är ute nu. 
 
Joakim tittar upp. - Nej inte riktigt. Kan jag få sitta en liten stund till. 
 
- Ja, fem minuter till, men sen får det vara bra. Man måste läsa på så mycket att man faktiskt 
hinner klart på den utsatta tiden, svarar läraren och fortsätter rätta elevuppgifter. 
 
Fem minuter senare lämnar Joakim in provet. ”Jag hann nästan alla frågor, det var väl ok. 
Men jag kommer ju inte få C” tänker han lite besviket. 
 
- Där är du ju, ropar Felix när han kommer ut på skolgården. Hur gick det? Du satt ju 
skitlänge. Jag tyckte det var jättelätt, har knappt behövt plugga någonting. 
- Jo, det gick väl rätt bra svarar Joakim och följer med kompisarna till fotbollsplanen. 
 
Veckan efter går läraren igenom proven med eleverna en och en.  
 
- Jaha Joakim, det blev ett E. Det var ju rätt ok, men om du ska ha ett högre betyg så behöver 
du läsa på lite mer så du inte blandar ihop och så du hinner klart, då kan du säkert får ett D 
eller kanske tom ett C. 
- Ja, det ska jag göra, svarar en besviken Joakim. 
 
- Vad fick du? frågar Felix när han kommer tillbaka. 
- E, svarar Joakim. 
- Jag fick ett B, det var rätt lätt tycker jag. Men E är ju också bra. 
 
På vägen hem funderar Joakim uppgivet över varför han måste plugga hela tiden och ändå 
inte nå sina mål. ”Inte ens lärarna fattar hur mycket tid jag lägger på studierna. Å jäkla Felix 
som alltid klarar allt så lätt. Det är så orättvist.” 
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Fallbeskrivning 3 
Det är lördagskväll och Johanna är på fest hemma hos en kompis i klassen. Hon sitter i soffan 
och pratar med några tjejer som går i samma skola men som hon inte känner så väl. De har 
trevligt och ämnena böljar mellan himmel och jord. Så säger en av de andra tjejerna:  
 
- Alltså min lill-kusin har fått dyslexi, man tycker ju så jäkla synd om ungarna som har det. 
Tänk liksom att inte kunna läsa. Det blir ju som värsta handikappet. Sen är det tydligen 
ärftligt, tänk om man får ett sånt barn. 
 
Johanna tystnar och känner sig helt tom. Dyslexi, handikappad. Är det det hon är? Känner 
hon sig handikappad? Kan hon inte läsa? Ska hon säga något? Johanna bestämmer sig för 
att inte säga något när de andra sitter och ojar sig över hur jobbigt det måste vara för elever 
som har sådana problem och hon känner sig så ensam, ensam att förstå och ensam att veta 
hur det är. 
 
I skolan funderar hon på hur det är att ha dyslexi och tänker på om andra ser henne som ett 
offer. Hon har inte berättat det för så många. Man vill ju inte att de ska tycka synd om henne 
eller tro att hon är konstig på något sätt. På hennes förra skola fanns det några som inte 
trodde att hon var lika smart som dem bara för att det var svårt att läsa och när hon nu bytte 
skola bestämde hon sig för att hon inte skulle berätta. Hon har ju varit tvungen att berätta 
för en del lärare, men hatar när de är på henne och frågar om hon behöver hjälp. Hon vill ju 
liksom bara vara som alla andra och dessutom klara sig själv. 
 
En av speciallärarna hon träffade innan ville verkligen att hon skulle prova olika alternativa 
verktyg men även om de var bra, vill hon inte så gärna använda dem. Hemma pratade de 
mycket om det och de inte kunde förstå att hon inte ville ha saker upplästa. Till slut blev de 
nästan osams och hon hade sagt till dem att ”hur ska jag klara mig om allt ska läsas för mig? 
Så funkar ju inte livet”. Då gav sig mamma och de började träna läsningen istället. Å det går 
ju framåt. För att klara sig, det vill hon.  
 
 

 
 

  
 


