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1 Sammanfattning  
I denna studie genomfördes intervjuer med 11 personer med läs- och/eller skrivsvårigheter i syfte att 

upptäcka hur deltagarnas inställning till studier har förändrats och hur skolans roll i denna process 

såg ut. Deltagarnas ålder varierade: den yngsta gick på lågstadiet och den äldsta var i 40 års-åldern. 

De rekryterades med hjälp av annonsering på internet och på anslagstavlor eller genom bekantas 

bekanta. Undersökningen har en fenomenologisk ansats och undersökte deltagarnas livsvärld med 

fokus på deras erfarenheter av att leva med läs- och skrivsvårigheter. I fenomenologisk forskning är 

upplevelsen utgångspunkt för kunskap och alltså står den subjektiva upplevelsen i centrum. 

Resultaten presenterades och analyserades med hjälp av s.k. narrativ analys där varje intervju 

presenterades som en berättelse. Föreliggande studie visar att yttre omständigheter påverkar 

personernas förhållningssätt och inställning till studier. Lärarens tro på eleven och utmaningar som 

är anpassade till elevens förmåga är två omständigheter som hade betydelse för deltagarnas 

utveckling av sunda förhållningssätt gentemot studier. En annan viktig aspekt var den sociala 

situationen och deltagarnas upplevelse av att vara med i ett sammanhang och ha kompisar. Fyra av 

deltagarna gick i en skola för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter vilket gav en möjlighet 

till inblick i denna typ av verksamhet utifrån frågeställningarna. Deltagarnas berättelser vittnade om 

en större upplevelse av inkludering i specialskolan. Uppsatsens titel är ett citat från en av deltagarna 

som gick i denna skola och anspelar på hur han i specialskolan inte upplevde sig behöva dölja något 

för de andra eleverna på det sätt som han gjorde innan han kom till den skolan. Segregeringen ledde 

till en större upplevelse av inkludering. 
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2 Inledning 
I början av detta arbete kom jag att tala med en man som hade läs- och skrivsvårigheter. Han 

berättade om sitt misslyckande i skolan och hur han gick ut med dåliga betyg. När han sedan 

var klar med gymnasiet gjorde han högskoleprovet och fick högsta resultat. Han sa: ”Då 

tänkte jag: Fuck skolan!”. Hans besvikelse över skolans oförmåga att se hans kunskap var 

tydlig trots att det hade gått många år.  

Skolan förknippas ofta med läsning och när ett barn börjar skolan är det med stor förväntan 

över att få lära sig läsa och skriva. Man köper fina pennor och pennfodral och en väska att 

bära böcker i. Det barn som inte lär sig läsa och skriva som alla andra upplever ett 

misslyckande inte bara med läsningen utan med skolan som helhet. Både faktiskt eftersom 

mycket i skolan bygger på läsning och skrivning och den som inte kan riskerar att halka efter. 

Men även känslomässigt och symboliskt eftersom skolan är så intimt förknippad med att läsa 

och skriva; man upplever sig vara en misslyckad elev.  Läs- och skrivsvårigheter är relativt 

vanligt i skolan idag, man brukar räkna med att var femte elev har någon typ av svårigheter 

när läsinlärningen påbörjas (Dyslexiforeningen.se, 2014). Forskning visar att elever med läs- 

och skrivsvårigheter mår sämre och har sämre självkänsla än andra elever. Jag vill i denna 

studie försöka ta reda på vad skolan kan göra för att dessa elever ska kunna växa och 

utvecklas både akademiskt och som människor. Hur ser skolans roll ut i processen där 

eleverna kämpar eller ger upp?  

3 Bakgrund 
Skolan är en stor del av livet för barn och ungdomar. Det är där de tillägnar sig inte bara 

kunskaper om omvärlden utan även om sig själva. Hur vi blir bemötta och vad vi upplever att 

vi kan bidrar till hur vi ser på oss själva och vi byggs upp eller bryts ner. På lektionerna ser vi 

varandras prestationer och hur vi alla blir bemötta av läraren, även där tillägnar vi oss bilden 

av oss själva. På rasterna pågår andra aktiviteter som till viss del har sin upprinnelse i 

lektionerna och det som händer där. 

1997 publicerades Utbildningsdepartementets utredning Att lämna skolan med rak rygg. Där 

redovisas viktiga åtgärder och utgångspunkter för stöd till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 2010 publicerades en systematisk översikt från Kungliga 

vetenskapsakademin (Gustafsson, Allodi-Westling, Åkerman, Eriksson, Eriksson, Fischbein, 

Granlund, Gustafsson, Ljungdahl, Ogden, Persson, 2010). Man tittade på forskning om 

skolresultat i relation till psykisk hälsa samt barns och ungdomars erfarenheter i skolan. 

Utredningen från 1997 visade att det fanns mycket kvar att göra i skolan för att elever med 

läs- och skrivsvårigheter skulle kunna lämna skolan med rak rygg. De insatser som förekom 

och den tid som lades ned på särskilt stöd var inte alltid framgångsrika 

(Utbildningsdepartementet, 1997 s. 51-52). Utvärderingar från olika skolor visade att lärare 

och skolledare uppfattade att 25 % av eleverna hade någon form av svårigheter vilket 
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kommenterades av författarna: ”Om så många elever har svårigheter säger det mer om 

skolan än om eleverna” (Utbildningsdepartementet, 1997 s. 55).  

Trots att man kom fram till detta ser det tretton år senare, 2010, inte mycket bättre ut i den 

systematiska översikten School, Learning and Mental Health (Gustafsson et al. 2010). 

Författarna kommer fram till att en riskfaktor för psykisk ohälsa var att misslyckas i skolan 

men även att specialpedagogiska insatser och åtgärdsprogram i sig kan vara en riskfaktor 

eftersom detta kan skapa känslor hos eleven av att ha stora problem. Det kan bli 

stigmatiserande och leda till utanförskap och ensamhet om det inte görs på rätt sätt. Det 

särskilda stödet i skolorna kan hålla låg kvalitet och vara dåligt anpassat till elevens behov 

(Gustafsson et al. 2010 pp. 132-150). Dessa båda publikationer visar att elever i behov av 

särskilt stöd har och har haft det svårt i skolan och att skolan i vissa fall har gjort mer skada 

än nytta för eleven. Detta trots att det vilar ett särskilt ansvar på skolan för att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar enligt skollagen (SFS, 2010:800).  

Skolan ska ge särskilt stöd till den som behöver det och eleverna ska lämna skolan med 

intakt självkänsla. Ändå är det många elever som inte får stöd i skolan och många elever som 

lämnar den med knäckt självförtroende utan tillit till sin förmåga att läsa och skriva. 

Självuppfattningen påverkas av omgivningens bemötande. De erfarenheter eleven gör i 

kontakt med omgivningen påverkar självbilden vilken i sin tur påverkar läs- och 

skrivförmågan.  Den språkliga förmågan utgör en viktig förutsättning för allt skolarbete och 

därför blir snabb läsinlärning en viktig faktor för skolframgång och elevens syn på och 

uppfattning om sig själv. En av skolans viktigaste uppgifter är att vara en språk- och 

lärandemiljö där varje person kan växa. Språk- och kunskapsutveckling hänger samman med 

identitetsutveckling och denna utveckling pågår hela livet. Demokratiuppdraget är ett annat 

av skolans viktigaste uppdrag och förmågan att läsa och skriva är avgörande för att kunna 

delta i samhället (Utbildningsdepartementet, 1997 s. 7-19).   

Denna studies övergripande syfte är att undersöka vad skolan kan göra för att klara av denna 

sammansatta uppgift. Jag vill hitta faktorer som skapar framgång för elever med läs- och 

skrivsvårigheter i skolan både socialt och studiemässigt. 

4 Litteraturöversikt 

 Att hantera situationen 

I sin avhandling från 2007 identifierar Gunnel Ingesson tre grupper av personer med dyslexi 

bland deltagarna; kämpare, obekymrade och uppgivna. Studien är longitudinell och 

innefattar 75 personer med dyslexi mellan 14 och 25 år. Den första gruppen är de som det 

går bra för i skolan och deras självkänsla är god. Den andra gruppen, de obekymrade, har 

även de god självkänsla, det går inte lika bra för dem i skolan men de har annat som de är 

bra på och tycker inte att det är så viktigt att kunna läsa och skriva. Den tredje gruppen, de 

uppgivna, har låg självkänsla och dåliga skolresultat, få vänner och intressen. Hos de två 
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förstnämnda kan man se att framgångsfaktorerna är acceptans av egna förutsättningar, 

stöttande hemmiljö och framgång inom icke-akademiska områden såsom sport eller 

hantverk (Ingesson, 2007 pp. 63-67). 

Ingessons (2007) kategorier bygger till stor del på sådant som omgivningen kan vara med 

och påverka, t ex hobby, kamratrelationer, känsla av sammanhang och stöttning från 

föräldrar. Särskilt mammans stöd och tro på barnets förmåga antas ha lett fram till den 

envishet som kämparna uppvisade (Ingesson, 2007 pp. 63-67). De hänger dessutom ihop: 

stöttning kan leda till känsla av sammanhang och med en hobby skapas möjligheter till 

kamratrelationer. De två grupperna kämpare och obekymrade har god självkänsla och är 

nöjda med sina liv medan de uppgivna har låg självkänsla och få kamratrelationer samt få 

intressen (Ingesson, 2007 pp. 63-67). De är isolerade och är den kategori som mår sämst. 

I en livsvärldsstudie med vuxenstuderande i läs- och skrivsvårigheter finner Carlsson (2011) 

att de studerandes anpassning sker i form av en kamp. Kampen handlar dels om att möta 

samhälleliga krav, dels om att möta krav som ställs i utbildningssituationen och dels på ett 

personligt plan där personerna ska förhålla sig till att vara annorlunda. Även hon har 

undersökt kämpare; samtliga deltagare i hennes studie är vuxenstuderande som har sökt 

hjälp och strävat efter att hantera sina svårigheter (Carlsson, 2011 s. 259-260). 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har generellt lägre betyg och de utbildar sig i mindre 

utsträckning efter gymnasiet och har sämre psykisk hälsa än elever som inte har dessa 

svårigheter. De elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter som det går bra för har utvecklat 

en stark social förmåga eller god förmåga att lyssna eller andra förmågor som kompenserar 

för deras svårigheter. En annan framgångsfaktor är envishet (Fouganthine, 2012 s. 237-239). 

Envishet som framgångsfaktor återfinns även hos Ingesson (2007) i gruppen kämpare. 

Kämpare verkade ha högre tankar om sin egen förmåga till skolframgång. De var inte mindre 

påverkade av sin dyslexi men de kände att de hade kontroll över sitt skolarbete. De flesta 

tyckte att negativ påverkan på deras självkänsla hade minskat med tiden med hjälp av hårt 

arbete. De flesta hade jobbat mycket med läsning, skrivning och läxor och fick mycket hjälp 

från föräldrarna, framför allt mamman. De hade tidigare haft mindervärdeskänslor men 

hade senare anpassat sig till situationen och kommit att betrakta dyslexin som en aspekt av 

dem själva. Envishet var ett utmärkande drag för denna grupp. De hade även inställningen 

att det var deras ansvar att ta itu med sina svårigheter. De som hade planer på vidare studier 

fanns i denna grupp (Ingesson, 2007 pp. 63-67). 

Även hos Nielsen (2005) återfinns kämparna, även om hon inte kallar dem det. Nielsen har 

undersökt hur personer med läs- och skrivsvårigheter upplever sina svårigheter och hur de 

arbetar för att övervinna dem. Hon har intervjuat nio personer i åldern 8-53 år. Dessa nio har 

valts ut för att de strävar efter att övervinna sina svårigheter, i hennes studie finns alltså 

bara de som Ingesson (2007) kallar kämpare. Avhandlingen har en fenomenologisk ansats 

där personernas livsvärld undersöks. Hon visar att viktiga aspekter för att personerna ska 
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övervinna sina svårigheter är tid, fysiskt utrymme och ”självuppfattning” (Nielsen, 2005 s. 

270-279). 

 Självkänsla 

Självkänsla är ett populärt ord och används idag i många olika sammanhang. I de texter jag 

har tagit del av i samband med detta arbete används orden självkänsla, självuppfattning eller 

självbild. I några fall har ett standardiserat utvärderings-verktyg använts för att bedöma 

graden av självkänsla hos deltagarna. Trots att ordet självkänsla används flitigt så finns det 

ingen samsyn kring definition av begreppet ens inom forskarvärlden. Dock är det vanligt att 

man definierar självkänsla som utvärderande; ”vad tycker jag om mig själv?” (Lindwall, 2011 

s. 28-29). Självuppfattning är en individs upplevda kompetens inom olika områden (Lindwall, 

2011 s. 31). Självbild är den inre representation av de egenskaper och förmågor som en 

människa har (Lindwall, 2011 s. 41-43).  Nedan används det ord som finns i respektive text. 

Riddick et al (1999) använder uttrycket “self-esteem” och menar att det handlar om hur en 

person anser sig leva upp till sin idealbild av sig själv. Detta skiljs det från ”self-concept” som 

Författarna menar handlar om hur en individ värderar sig själv och skriver att begreppen 

ibland används som synonymer. De har använt ett frågeformulär för att undersöka ”self-

esteem” men påpekar att det inte fanns frågor för att bestämma det de kallar ”academic 

self-esteem” (Riddick et al. 1999 pp. 239-241).  

Elever med dyslexi/läs och skrivsvårigheter som grupp har en vacklande självkänsla 

(Fouganthine, 2012 s. 255; Hugo, 2007 s. 71; Ingesson, 2007 pp. 30, 73; Navalny et al. 2011; 

Riddick et al. 1999 p. 239). I SOU 1997:108 (Utbildningsdepartementet, 1997) uttrycks målet 

att alla ska lämna skolan med intakt självkänsla, vilket eleverna inte gör (Ingesson, 2007 p. 

73; Nielsen, 2005 s. 270-279; Westling-Allodi, 2002 p. 73). I många fall förbättras självkänslan 

markant hos personer med dyslexi när de blir äldre och har deltagit i arbetslivet en tid 

(Ingesson, 2007 p. 40; Carlsson, 2011 s. 267-268). 

Skolarbetet påverkar elevers bild av sig själva. Eleverna lär sig även saker om sig själva 

genom skolarbete; t ex att de är kompetenta eller inte att göra läxan eller att de behöver 

hjälp av andra att ta ansvar, självbilden påverkas (Nielsen, 2005 s. 270-279). Skolarbetet kan 

upplevas som ett direkt hot emot den egna självkänslan om man har dyslexi (Fouganthine, 

2012, s. 255; Westling-Allodi, 2002 p. 75). Specialundervisning påverkar elevens 

självuppfattning negativt; de elever som deltog i specialundervisning upplevde sig ha större 

problem med att läsa och skriva (Westling-Allodi, 2002, p. 73). Att vara en dålig läsare är 

relaterat till låg självkänsla oberoende av generell förmåga. Fler områden än bara den 

akademiska självkänslan påverkas för den som lever med dyslexi (Riddick et al. 1999, pp. 

240-241). Skriftspråket har högre status i samhället än talspråket (Dysthe, 1996, s. 79) och 

vår skriftspråkliga förmåga påverkar andras syn på oss såväl som vår syn på oss själva. Hela 

personligheten berörs (Nielsen 2005 s. 4, 12). Många lässvaga personer har en negativ 

självbild redan tidigt och ett passivt förhållande till texter (Høien & Lundberg, 2013, s. 128).  
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Svårigheter med läsning och skrivning påverkar självförtroendet negativt och präglar 

självbilden. Skolan förknippas med läsning och de elever som har svårt att skriva korrekt 

känner sig misslyckade och otillräckliga och ogillar att gå i skolan på grund av att 

undervisningen till stor del bygger på det de inte kan. Elevernas oförmåga kommer fram när 

de är i skolan och känslan av att inte räcka till har gjort att självförtroendet har försämrats. 

Den negativa självbilden förstärks av att de sällan upplever sig som duktiga (Hugo, 2007 s. 

70-72). Tidiga problem med läsning är relaterade till beteendeproblem och senare även 

psykiska problem. Alla ämnen i skolan påverkas av lässvårigheter och det är viktigt med tidig 

lästräning (Gustafsson et al. 2010 pp. 62-69).  

Elever som utsätts för specialundervisning har ofta en lägre uppfattning om sig själva när det 

gäller skolarbete. De elever som ansåg specialundervisningen vara meningslös kände sig 

värdelösa eftersom de inte kunde möta de krav som ställdes på dem (Westling-Allodi, 2002 

pp. 80-81). Eleven känner sig utpekad och utanför av att gå ifrån klassen och 

specialundervisningen handlar om att arbeta med det man är sämst på (Fouganthine, 2012, 

s. 215; Gustafsson et al. 2010 pp. 132-134; Hugo, 2007 s. 71-72). Elevers självbild påverkas av 

hur deras prestationer bemöts av lärare och kamrater (Utbildningsdepartementet, 1997 s. 7, 

53; Gustafsson et al. 2010 pp. 155). Elever med läs- och skrivsvårigheter upplever sig vara 

annorlunda och inte passa in bland dem som inte har funktionsnedsättningen. Det kan vara 

befriande att hitta andra som är i en liknande situation (Carlsson, 2011 s. 251-257). 

Cecilia Nielsen använder ordet självbild i sin avhandling och problematiserar självbildens 

framväxt. Orsaksförhållandena framstår som komplicerade; olika delar av en persons 

bakgrund samverkar och skapar den förståelse som leder vidare. Självbilden och de 

erfarenheter som kommer med att ha läs- och skrivsvårigheter är intimt förbundna i en 

persons liv; hur hon ser på sig själv och hur hon ser på och tar sig an framtiden. Många av 

deltagarna anser att de har en skör självbild och självbilden skapas inte bara genom andras 

bild av oss utan vissa av deltagarna kämpar emot den bild som andra har av dem (Nielsen, 

2005 s. 277-278). 

Nielsen (2005) visar att eleverna inte bara tillägnar sig ämneskunskaper i skolan utan även 

lär sig saker om sig själva. Deras självbild påverkas alltså av skolan och det de upplever där. 

Viktiga faktorer är det personliga mötet och möjligheten att få utvecklas utifrån egna 

förutsättningar i egen takt utan mätning genom t.ex. nationella prov (Nielsen, 2005 s. 270-

279).  

Andra sätt att hantera situationen kan vara att använda humor eller att avstå från att vara 

delaktig i klassen av rädsla för att bli utskrattad. Undvikande beteende och att ljuga 

förekommer också såväl som beskrivningar av mobbning och utfrysning och en känsla av att 

inte höra hemma i skolan och klassen (Fouganthine 2012, s. 213-219). 

KASAM, eller känsla av sammanhang är ett begrepp som myntades av Antonovsky på 70-

talet. Han hade en salutogen utgångspunkt. Alltså: vad som skapar hälsa i stället för vad som 
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gör en person sjuk. Han studerade hälsa hos kvinnor som suttit i koncentrationsläger. 

Slutsatsen var att en person hela tiden pendlar mellan sjuk och frisk och att var vi befinner 

oss påverkas av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet; det som 

händer är begripligt för oss, resurser för att hantera situationen finns, det är meningsfullt att 

engagera sig dvs. det ger resultat. Om en person upplever det hon ställs inför som begripligt 

och meningsfullt så kommer hon att engagera sig för att söka resurser för att genomföra det 

som behövs för att uppnå resultat. Den som däremot inte ser meningsfullhet kommer inte 

att försöka (Antonovsky, 2005 s. 42-49 ; Lindström & Eriksson, 2006).  

Ingesson (2007)  diskuterar hur begreppen självuppfattning och självkänsla har växt fram i 

ett historiskt perspektiv. Hon beskriver två sätt att förstärka självkänslan; höja sin 

kompetens eller se det man inte behärskar som mindre viktigt (ibid. pp. 26-27). Självkänsla 

och känsla av sammanhang är det som Ingesson identifierar som avgörande för grupperna 

kämpare och obekymrade och mammornas roll betonas. Kämparna beskrivs ha haft 

mindervärdeskänslor tidigare (ibid. pp. 63-67). Detta skulle kunna betyda att det finns en 

brytpunkt eller att olika omständigheter kan göra eleven till en kämpare eller en uppgiven. 

Både personligen (i livet) och för anpassning av undervisning.  

Ingesson (2007) använder standardiserade frågeformulär för att mäta graden av självkänsla 

och känsla av sammanhang hos sina deltagare. I gruppen uppgivna har personerna sämre 

självkänsla och lägre känsla av sammanhang (KASAM) än de två andra grupper som 

framkommer i studien. Personerna i denna grupp karakteriseras av dyslektiska svårigheter, 

låg känsla av sammanhang, lite eller ingen support från föräldrar och lärare, dåliga 

kamratrelationer och avsaknad av intressen, hobby och sport. Dessa personer upplevde att 

de hade låg kompetens både inom den akademiska och sociala domänen och att det inte var 

någon idé att anstränga sig i skolan. De hade inte fått bra eller tillräcklig hjälp och verkade 

handlingsförlamade av sina svårigheter. I de andra grupperna har de personerna fler 

kamratrelationer och fritidsintressen och de kämpar mer i skolan eller hade inställningen att 

skolan inte var så viktig, båda dessa grupper hade bättre självkänsla än de uppgivna. I den 

elevgrupp som kallades obekymrade fanns inställningen att akademisk framgång inte är 

viktigt. Viktigare är att vara trevlig, sporta och vara bra på hantverk. Denna inställning 

stöttades även av mamman som hade tilltro till barnets förmåga att klara sig bra i livet trots 

skolmisslyckande; det barnet inte kunde ansågs vara av underordnad betydelse. Dessa barn 

hade även något de var bra på och de hade även bra relationer och deras självkänsla var god. 

87 % av personerna i Ingessons studie valde ett yrkesförberedande program på gymnasiet 

och upplevde sig då ha mer framgång och självkänslan förbättrades. Endast 13 % valde att 

studera på universitet, att jämföra med 43 % i befolkningen generellt (ibid. pp. 63-67).  

Tidiga svårigheter i skolan orsakar psykiska problem och att anstränga sig utan resultat är 

relaterat till depression. God självuppfattning och psykisk hälsa hänger ihop med goda 

resultat i skolan. Att lägga ner tid och ansträngning på skolarbete men inte uppnå förväntat 

resultat kan leda till depression (Gustafsson et al. 2010 pp. 155). En positiv spiral skapas när 
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en elev uppnår goda resultat; det kan generera en känsla av ökad kompetens. Att misslyckas 

på ett prov kan ses som ett bevis för att skolan ställer oförklarliga och alltför höga krav (ibid. 

pp. 148). 

En diagnos kan vara en hjälp på vägen till att hitta sig själv. Att få en utredning och därmed 

en förklaring till sina svårigheter kan underlätta vid sökandet av en identitet (Carlsson, 2011 

s. 252). Hos Nielsen (2005) är diagnosen av olika betydelse beroende på ålder. För barn och 

unga är den ett problem eller betydelselös medan den för en vuxen kan upplevas som ett 

sätt att förstå sig själv och ett kvitto på att man inte är dum (Nielsen, 2005 s. 277-278). Även 

om eleven får en diagnos kan hjälp och stöd utebli. I dessa fall kan diagnosens värde 

diskuteras (Fouganthine, 2012 s. 255).  

Föräldrars inställning är viktig för självkänslan hos eleverna (Ingesson, 2007 pp. 77-78). 

Självkänslan vacklar hos dyslektiker (Navalny et al. 2011; Fouganthine, 2012 s. 246; Ingesson, 

2007 pp. 49). Tidig upptäckt och diagnostisering är viktigt för självkänslan och det 

misslyckande det innebär att inte lära sig läsa som andra i början av skolan är ett stort hot 

emot både självkänslan och fortsatt inlärning i skolan (Ingesson, 2007 p. 77). Att få en 

diagnos upplevs ofta som en lättnad och en befrielse från ”dumstämpeln” 

Utbildningsdepartementet, 1997 s. 49). Självkänslan hos personer ur denna grupp som har 

gått i specialskola för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är bättre än hos personer 

som har gått i ordinarie skola. Det är därför synd att inkludering är så populärt och särskilda 

grupper försvinner alltmer, enligt Navalny et al. (2011). 

 Bemötande  

Mötet mellan lärare och elev påverkar elevens läs- och skrivutveckling och elevens självbild 

är betydelsefull för hennes lärande. I förlängningen leder detta till att det är viktigt att 

eleven känner till sina styrkor och ser sin väg framåt (Nielsen, 2005 s. 284-285).  

Elever med läs- och skrivsvårigheter är särskilt sårbara och det är viktigt att de inte blir 

utsatta för kränkningar av lärare speciellt. Omgivningen kan försvåra eller underlätta 

funktionsnedsättningen genom sitt handlande (Fouganthine, 2012 s. 247, 255; Carlsson, 

2011 s. 268). 

Det personliga mötet mellan lärare och elev är viktigt för att skapa goda lärandesituationer. 

Detta är i sin tur en förutsättning för att eleven ska bli motiverad. Lärarens inställning och 

förväntningar skapar möjlighet för eleven att växa (Carlsson, 2011 s. 268; Hugo, 2007 s. 101, 

166; Meltzer, 2004). En annan betydelsefull aspekt är att eleverna känner sig delaktiga och 

kan vara med och påverka undervisningen och upplever att de kan leva upp till de krav som 

ställs på dem. Delaktighet är nyckeln till att vända elevernas motstånd mot skolan. Lärarens 

genuina intresse för vilka eleverna är och vad de vill leder till den goda relationen som lägger 

grunden för lärande. De mål som finns ska vara tydliga och uppnåeliga för eleverna (Hugo, 

2007 s. 97-102, 161-166). 
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Förtroende i relationen mellan lärare och elev är mycket betydelsefullt. Läraren behöver 

försöka förstå hur eleven upplever världen så att förklaringarna kan anpassas till hur eleven 

tänker och gärna med anknytning till intresse (Carlsson, 2011 s. 270; Hugo, 2007 s. 166).  

Universitetsmiljön verkar vara bättre för personer med dyslexi än skolmiljön. Bemötandet är 

bättre på universitetet. Dessa resultat behöver dock verifieras enligt författarna Riddick et al. 

(1999, p. 243). 

Terzi (2005) föreslår ett nytt förhållningssätt i specialundervisningen, ”Capability Approach”. 

Termen kommer från ekonomiprofessorn och nobelpristagaren Amartya Sen (2009) och 

handlar om frihet och handlingsutrymme utifrån ett rättviseperspektiv. När man utgår från 

Capability Approach blir det viktigare vilka möjligheter en person har att uppnå olika mål i 

stället för vad en person uppnår. Ursprungligen handlade det om fattigdom och en persons 

möjligheter att få mat och tak över huvudet men tankesättet har inspirerat forskare inom 

andra områden. Sen betonar vikten av frihet att välja mellan olika livsstilar. Frihet ger 

möjligheter att sträva efter det vi värdesätter och förmåga att uppnå det vi vill. Själva 

processen att välja är betydelsefull: det är viktigt att inte tvingas in i något av andra. Livet 

påverkas av den frihet man har även om man inte väljer att utnyttja den (Sen, 2009 pp. 227-

237).  

Med detta förhållningssätt vill Terzi (2005) utveckla specialundervisningen. En persons 

utbildningsmöjligheter begränsas av den nuvarande synen på funktionsnedsättningar; 

genom att individuella och sociala orsaker ställs i kontrast mot varandra syns inte 

funktionsnedsättningens komplexa verklighet. En inställning som betonar individens 

begränsningar (kategoriskt perspektiv) överskuggar miljöns betydelse och det omvända 

synsättet där faktorer i skolan identifieras som orsaker till svårigheterna (relationellt 

perspektiv) bortser från det individuella. Dyslexi är inte en absolut nackdel för en person 

utan endast i relation till läsning och skrivning. Med fokus på förmågor kan skolan 

tillhandahålla rätt resurser utifrån ett rättviseperspektiv. Man kan göra samma saker på olika 

sätt beroende på funktion. När tänkandet utgår från Capability Approach kan barns olikheter 

erkännas och deras välbefinnande främjas (Terzi, 2005).  

Inkludering är ett begrepp som har flera olika definitioner. Numera är man överens om att 

inkludering bör betyda mer än bara fysisk inkludering i klassrummet. Eleverna ska även ha 

tillgång till allt lektionsinnehåll, vilket kan innebära att stöd eller individualisering behövs. 

Eleverna ska även behandlas som fullvärdiga medlemmar i skolan. Dessutom innebär 

inkludering att olikheter bejakas och att alla som har någon typ av svårigheter stöttas för att 

nå delaktighet och framgång (Frederickson & Cline, 2002, pp. 65-68; Topping & Maloney, 

2005, pp. 1-5). I Salamancadeklarationen står att elever bör undervisas tillsammans och få 

stöd inom den ordinarie skolan (2006). Skillnaden mellan integrering och inkludering 

beskrivs av Frederickson & Cline (2002); Medan integrering handlar om att få eleven att 

passa in så handlar inkludering om att anpassa och omorganisera skolmiljön för att passa alla 

elever (ibid. p. 65). 
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Skolan har stort inflytande över sina elever. Inte bara när det gäller kunskapsinhämtning 

utan även i fråga om social utveckling och hälsa. Av Ingessons (2007) tre typer: kämpare, 

obekymrade och uppgivna är det den sistnämnda gruppen som mår sämst. Det framstår 

dock som om det finns kämpare som har varit uppgivna tidigare.  

5 Syfte 
Denna studies syfte är att undersöka livsvärlden hos elever med läs- och skrivsvårigheter; 

vad som, enligt deltagarna i studien, påverkar utvecklingen, eventuella förändringar i 

inställningen till studier samt vad skolan kan göra. Jag har använt mig av Ingessons (2007, pp. 

63-67) kategorier; kämpare, obekymrade och uppgivna för att ta reda på skolans roll i 

processen där dessa person-kategorier utvecklas, eventuella förändringar samt olika 

faktorers betydelse för utvecklingen.  

 Frågeställningar 

Hur har personens inställning till studier förändrats?  

Hur ser skolans roll ut i processen där personerna antar olika förhållningssätt till studier? 

6 Fenomenologi 
Fenomenologi betyder ”läran om det som visar sig för medvetandet” (Ne.se). Fenomenologisk 

forskning handlar om att göra rättvisa åt det som undersöks, att begripa det som visar sig 

(Bengtsson, 1988 s. 25-26, 65-67). Saken ska ses i sitt sammanhang. Utgångspunkt för kunskap 

är upplevelsen, därigenom skapas förståelse av världen (Alvesson & Sköldberg, 1997 s. 134-

135). Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp beskriver den värld vi varseblir som subjekt och som 

vi lever i (Bengtsson, 2013 s. 70). Allt vi erfar erfar vi genom ”den levda kroppen”, som 

Merleau-Ponty uttrycker det (Bengtsson, 1988 s. 77-80; Merleau-Ponty, 2012 p. 73). Genom 

den levda kroppen har vi tillgång till världen och gör erfarenheter som subjekt. Den livsvärld 

som undersöks är alltså världen, eller en del av världen, så som den upplevs av en person. 

Varje livsvärld är alltså unik men det kan finnas gemensamma erfarenheter. Den enskildes 

subjektiva upplevelse är en del av livsvärlden. Det råder ett cirkulärt förhållande mellan 

subjektet och livsvärlden (Bengtsson, 1988 s. 71). Det som studeras är inte en objektiv 

företeelse utan hur något visar sig för subjektet (Merleau-Ponty, p. 72; Nielsen, 2005 s. 17; 

Bengtsson, 1988 s. 30-31, 65-71). När vi minns det förflutna kanske det verkar vara precis så 

som det var. Men det är det förflutna så som vi ser det nu och vi kan ha ändrat bilden av det 

på samma sätt som vi kan komma att ändra bilden av det som är nuet (Merleau-Ponty, 2012 

p. 72). Centralt är den levda erfarenheten, vilken i sig är en tolkning, har en avsikt och är aktiv. 

Utgångspunkten är den subjektiva upplevelsen. Huruvida det finns en objektiv motsvarighet 

bortser man ifrån. Detta kallas den fenomenologiska reduktionen (Alvesson & Sköldberg, 1997 

s. 95-96; Schwandt, 2000 p. 194). Tolkning är förståelse och vi kan inte förstå något utan att 

använda vår bakgrund; de fördomar och den förförståelse vi har är en del av vår livsvärld och 

det är således inte möjligt eller önskvärt att befria oss från dem. I stället ska fördomarna 
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användas och sättas på spel i dialog med det vi strävar efter att förstå (Bengtsson, 1988, s. 73; 

Schwandt, 2000, pp. 194-195). När vi får förståelse för något integreras den nya upptäckten i 

vår erfarenhet och utvidgar livsvärlden (Gadamer, 1988, s. 78-79; Merleau-Ponty, 2012, p. 62). 

Tolkningen är alltså en del av erfarenheten. De erfarenheter vi har påverkar vår tolkning av 

det vi upplever. Tillsammans utgör de livsvärlden. Förståelse uppstår i mötet mellan två 

livsvärldar och utgör nya erfarenheter som ligger till grund för ny förståelse och nya tolkningar. 

Eftersom forskaren är en del av livsvärlden i mötet med den som intervjuas måste hon skapa 

distans till sina föreställningar och inte ta saker för givna. Förståelse av livsvärlden skapas 

genom att problematisera och beskriva (Nielsen, 2007 s. 23). Förförståelse är en 

förutsättning för att kunna förstå men den utgör samtidigt ett hinder för förståelsen. Genom 

att växla mellan upplevelse av den främmande världen och återkoppling till det egna 

referenssystemet undviker man att hinder utvecklas (Alvesson & Sköldberg, 1997, s. 136).  

Det som förenar deltagarna i min studie är att de alla har/har haft svårigheter med att läsa 

och/eller skriva och det är denna del av deras livsvärld som har undersökts. Genom 

intervjuerna ville jag få syn på det som den intervjuade erfor vilket krävde öppenhet inför 

vad som visar sig i kontakt med den andra personen. Dessutom krävs medvetenhet om mina 

egna föreställningar och erfarenheter och hur dessa påverkar tolkningen för att på så sätt 

möta situationen med öppenhet.  

 Kontextualiserad ontologi 

Att undersöka en persons livsvärld är en stor uppgift. För att tydliggöra vilka antaganden 

studien grundar sig på brukar man formulera en kontextualiserad ontologi. Därigenom blir det 

möjligt att fokusera på någon eller några aspekter av en persons livsvärld (Nielsen, 2007, s. 

21-22). Livsvärlden är en sammanvävd helhet och genom att formulera en kontextualiserad 

ontologi uppstår möjligheten att ta del av ”aspekter av människors levda värld, genom att låta 

dem framträda som figur mot bakgrund av livsvärlden i sin helhet” (Nielsen, 2007, s. 22).  Det 

är alltså en del av livsvärlden som är denna studies fokus; nämligen personers erfarenheter av 

att leva med läs- och skrivsvårigheter; deras inställning och erfarenheter, deras upplevelse. 

Upplevelsen och inställningen påverkas av livsvärlden, vilken den ju även är en del av och 

påverkar, ett dialektiskt förhållande. På så vis innefattar studien hela livsvärlden med fokus på 

vad personen erfar i samband med sina läs- och skrivsvårigheter. 

7 Metod 
Denna intervjuundersökning har en fenomenologisk ansats och undersöker personernas 

livsvärld för att få syn på hur skolans roll ser ut i den process där personer med läs- och 

skrivsvårigheter utvecklas och antar olika förhållningssätt för att hantera situationen. En 

halvstrukturerad intervju syftar till att få en inblick i deltagarnas livsvärld (Kvale, 1997, s. 100, 

117). En fenomenologisk beskrivning är en tolkning av flera möjliga. Därför har jag i 

presentationen av deltagarnas berättelser valt att presentera min sammanställning av varje 
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deltagares berättelse tillsammans med citat där deltagarens egen röst kommer fram på 

liknande sätt som Nielsen gör (2005, s. 122).  

 Urval 

Studien bygger på 11 intervjuer med olika personer. Den yngsta går i lågstadiet och den 

äldsta är i 40-årsåldern. Fyra av deltagarna går i en skola för dyslektiker. 

Cecilia Nielsens avhandling handlar om elever med läs- och skrivsvårigheter och hon har 

inriktat sig på personer ”som strävar att övervinna sina svårigheter” (Nielsen, 2005, s. 104), 

alltså de som Ingesson skulle kalla kämpare. 

I Ingessons studie finns endast personer med diagnosen dyslexi (Ingesson, 2007, pp. 39-40) 

medan Nielsens och Carlssons innefattar personer med läs- och skrivsvårigheter i allmänhet 

(Carlsson, 2011 s. 21; Nielsen, 2005 s. 104). Eftersom styrkor och svagheter kan se mycket 

olika ut även inom gruppen med samma diagnos har det möjligen ingen större betydelse för 

personen vilken diagnos de har för hur de ser på sig själva och hur de har det i skolan.  

I min studie finns personer med diagnos och utan, alla har dock svårigheter när det gäller 

läsning och/eller skrivning. Vissa personer med diagnos har fått diagnosen dyslexi. Denna 

diagnos pekar ut orsaken till läs- och skrivsvårigheterna. Dyslexi är specifika läs- och 

skrivsvårigheter som har sin grund i bristfällig fonologisk medvetenhet (Høien & Lundberg, 

2013, s. 14-17, 21). Andra personer i studien har diagnosen läs- och skrivsvårigheter eller 

bara läs- eller skrivsvårigheter. De personer som inte har diagnos har haft svårt med läsning 

och/eller skrivning i skolan och varit föremål för åtgärder i skolan men inte utredning.  

Jag har strävat efter att få tag på deltagare som skiljer sig från varandra så mycket som 

möjligt. Eftersom varje person är unik så är det bra med en heterogen grupp så att det finns 

möjlighet att spegla många aspekter. Personerna kan ha liknande erfarenheter men 

erfarenheterna kan även skilja sig åt. Kanske kan andra personer som läser detta lättare hitta 

gemensamma beröringspunkter om erfarenheterna kommer från olika håll. 

 Intervjuer 

I föreliggande studie har halvstrukturerade intervjuer genomförts med personer med läs- 

och skrivsvårigheter, med och utan diagnos. Deltagarna uppger att de har någon form av läs- 

och/eller skrivproblematik. Intervjuerna analyseras sedan utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv där personens livsvärld undersöks. Jag har, i likhet med Nielsen (2005, s. 104), 

strävat efter att intervjua personer som skiljer sig åt. De är i olika delar av livet och har olika 

förutsättningar och ibland olika diagnoser. Detta för att få en spridning och kunna beskriva 

olika livsbetingelser och livssituationer, olika erfarenheter. Till skillnad från Nielsens (2005) 

bygger min studie enbart på intervjuer. Hon har, förutom flera intervjuer med samma 

person, tagit del av resultat från skrivtest och skriftliga arbeten som personerna har gjort 

hemma eller i skolan. Ingessons (2007) avhandling bygger på tre olika studier där en är en 

halvstrukturerad intervjustudie där personerna har intervjuats vid två tillfällen med ca tio års 

mellanrum.  Min studie är betydligt mindre. 
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Intervjuerna spelades in och vissa skrevs även ut. Dock inte alla. Jag lyssnade i stället igenom 

intervjuerna flera gånger. Vid intervjuutskrifter är det viktigt att ta ställning till hur 

utskrifterna ska göras. Jag valde att skriva ned det deltagarna sa med skriftspråk dels 

eftersom det kan uppfattas som mycket negativt att få se sitt talade språk nedskrivet, dels 

eftersom citat från utskrifterna skulle användas i denna text. Talspråket skiljer sig väsentligt 

från skriftspråket och personer som ser sitt talade språk nedskrivet kan bli förfärade (Kvale, 

1997 s. 158). Eftersom denna studie handlar om språk och då deltagarna har svårigheter 

med skrivet språk ville jag inte visa en negativ bild av deras talade språk.  

Det material som har tolkats är alltså inspelningarna av intervjuerna och inte utskrifter av 

desamma. Detta eftersom inspelningarna innehåller fler nyanser och ett rikare underlag för 

tolkning än utskrifterna (From & Holmgren, 2000 s. 227). En utskrift är en tolkning av 

inspelningen och har därför inte samma validitet som röstinspelningen (Kvale, 1997, s. 150-

154; From & Holmgren, 2000 s. 227). Dock analyseras sällan intervjuer direkt från 

inspelningar utan det vanliga är att man använder utskrifter (Kvale, 1997, s. 149). Eftersom 

det tar lång tid att transkribera en intervju bör man inte göra detta om det inte är 

nödvändigt att ha inspelningarna utskrivna (Lantz, 2013, s. 144). Med tanke på svårigheten 

med att göra utskrifter som avspeglar det som deltagarna förmedlar och min bristande 

erfarenhet av att göra text av inspelade intervjuer samt den tid som går åt till att göra detta 

så beslutade jag att göra mina tolkningar direkt från inspelningarna, jag lyssnade igenom 

dem i sin helhet minst tre gånger och lyssnade på delar igen när det behövdes. Eftersom 

personernas livsvärld var det som undersöktes så ville jag få med så många delar som 

möjligt. Vid en utskrift riskerar viktiga aspekter eller nyanser att falla bort. Detta var särskilt 

viktigt i intervjun med den yngsta deltagaren. Jag kunde notera skiftningar i röstläge som gav 

en bild av hans upplevelse när orden inte avslöjade så mycket.  

Jag har använt mig av en intervjuguide, se bilaga, där jag har frågor och temaområden som 

jag vill att deltagarna ska berätta om. Guiden har inte varit bindande och jag har inte ställt 

alla frågorna under någon intervju eftersom berättelsen har kommit fram i alla fall. 

Personerna har mestadels varit talföra och har kommit in på de teman som är aktuella i 

studien utan att frågan har ställts. Eftersom det är de intervjuades livsvärld som undersöks 

så har det varit viktigt för mig att lyssna aktivt och inte avbryta med nya frågor (Kvale, 1997, 

s. 126). Däremot har jag senare kompletterat med följdfrågor inom något område som 

personen tagit upp samt kompletterande frågor i slutet av intervjun om alla aspekter inte 

har täckts upp under samtalet, då har jag tittat igenom intervjuguiden för att se om det 

behövs kompletterande frågor inom något område eller för att klargöra något. Jag har även 

sammanfattat vissa delar och frågat om jag har förstått rätt för att verifiera min tolkning 

(ibid. s. 125). I enstaka fall har jag tagit kontakt med personen i efterhand för att jag har 

velat ställa kompletterande frågor då jag senare upptäckt att jag missat något under 

intervjutillfället. 
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I en intervjusituation är intervjuaren delaktig och styrande. Detta inverkar på det som sägs i 

intervjun. Intervjuaren tolkar redan i intervjusituationen (From & Holmgren, 2000, s. 226). 

Detta bidrar dels till att samtalet styrs in på det som är avsett att studeras. Men det innebär 

även att intervjuaren behöver vara vaksam på hur hon styr den intervjuade så att det som 

framkommer verkligen är deltagarens livsvärld.  

För att vi ska kunna lära oss något är det nödvändigt att vara öppen i frågandet. Den som 

frågar måste veta att hon inte vet och att förståelse inte kan uppnås enbart genom att förstå 

på det sätt som hon redan förstår. Förståelse förutsätter i stället en öppenhet för helt nya 

erfarenheter (Vestergaard, 1976 s. 133). 

De vuxna personer som har deltagit i min studie har själva tagit kontakt med mig efter att ha 

sett anslag på en anslagstavla eller på internet. De yngre personerna har blivit personligen 

tillfrågade av en närstående vuxen så de har inte på samma sätt varit aktiva i sitt val att delta 

men de har ändå själva valt att delta eftersom vissa som blev tillfrågade valde att inte delta. 

Det faktum att flera deltagare själva valde att kontakta mig gör det troligt att de därför är 

pratsamma och inte rädda för att tala om sina läs- och skrivsvårigheter.  

Min teoriram är fenomenologi och analys av materialet genomfördes med hjälp av narrativ 

strukturering, vilket innebär att berättelsen strukturerades och koncentrerades så att en 

sammanhängande berättelse framträdde (Kvale, 1997 s. 174). I en narrativ analys blir 

rapporteringen och analysen till en historia, de flätas samman (Kvale, 1997 s 233).  Under 

analysarbetet utvecklas innebörder och forskaren får nya perspektiv på fenomen genom att 

deltagarens uppfattningar klarläggs. Beskrivning och tolkning går ihop (Kvale, 1997 s. 170-

171). En fenomenologisk beskrivning är inte objektiv. Istället är den en beskrivning av hur en 

företeelse har visat sig för subjektet (Merleau-Ponty, p. 72; Nielsen, 2005 s. 17; Bengtsson, 

1988 s. 30-31, 65-71). Genom den fenomenologiska reduktionen står den subjektiva 

upplevelsen i fokus (Alvesson & Sköldberg, 1997 s. 95-96). Den narrativa analysen innebär 

alltså att jag i min tolkning av deltagarnas berättelser har satt ihop den berättelse som 

gestaltade sig för mig genom intervjun. Utifrån ett fenomenologiskt tänkande är alltså min 

tolkning en av flera möjliga tolkningar. Det innebär också att resultatet inte kan skiljas ifrån 

analysen. Berättelserna är istället min tolkning och analys av det som framträdde under 

intervjun och under det efterföljande arbetet. 

 Tillförlitlighet 

Syftet med föreliggande studie var att hitta förändring i inställningen till studier hos personer 

med läs- och skrivsvårigheter och faktorer som påverkade denna förändring. Urvalet 

deltagare har byggt på frivillighet och oftast har personerna själva tagit kontakt för att bli 

intervjuade. Därför kan inte urvalet sägas vara allmänt generaliserbart (Kvale, 1997, s. 210). 

Syftet med en fenomenologisk livsvärldsundersökning är inte att komma fram till statistiskt 

generaliserbara resultat. Deltagarnas berättelser representerar sig själva och det som ligger 

till grund för diskussionen är min tolkning av deras levda erfarenhet. Trots detta kanske 

studien ändå kan bidra till kunskap. 
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För att säkerställa att min bild av deltagarnas historia överensstämde med det deltagarna 

erfarit ställde jag frågor för att kontrollera att jag hade uppfattat rätt under intervjun. 

Dessutom sammanfattade jag det jag hade hört och frågade om det stämde med vad de ville 

säga, en s.k. självkorrigerande intervju (Kvale, 1997 s. 171). Detta tillsammans med det 

faktum att mina intervjufrågor oftast var kortare än deltagarnas svar är tecken på 

intervjuernas kvalitet, vilken är avgörande för studiens kvalitet (Kvale 1997 s. 134). 

Kvale (1997) diskuterar frågan om vem som generaliserar: forskaren eller läsaren. Forskaren 

tillhandahåller belägg så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur långt det är möjligt 

att generalisera (ibid. S. 211). Deltagarna i denna studie har olika åldrar och olika bakgrund 

och tanken är att detta ska bidra till att ge en fyllig bild. Min avsikt har varit att redovisa 

metoder och tillvägagångssätt så att det ska vara möjligt för läsaren att bilda sig en 

uppfattning om resultaten.  Enligt det fenomenologiska synsättet utvidgas vår livsvärld när vi 

får förståelse för något och den nya upptäckten integreras i vår erfarenhet (Gadamer, 1988, 

s. 78-79; Merleau-Ponty, 2012, p. 62). Jag har försökt hitta gemensamma drag och faktorer i 

deltagarnas berättelser och förhoppningen var att kunna bidra till kunskap om och förståelse 

för vad som kan inverka på inställningen till studier hos personer med läs- och 

skrivsvårigheter. Kanske kan läsaren känna igen sig själv eller andra personer och hitta nya 

vägar. 

 Forskningsetiska principer 

Deltagarna informerades om att syftet med intervjun var att ta reda på hur det var att leva 

med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, detta framgick även av de anslag som fanns på 

anslagstavlor och annonser på Facebook. Intervjuerna spelades in med deltagarens 

medgivande. Därefter förvarades inspelningarna på min mobiltelefon och skyddades av 

lösenkodslås. Deltagarna förekommer avidentifierade i uppsatsen. Alla namn har ändrats, 

såväl namn på deltagarna som namn på personer som nämns i deras berättelse. Vilket yrke 

de har och vilket program de läser eller har läst nämns bara om det är relevant. Jag anger 

heller inte vilka av deltagarna som är bekanta till mig. Deltagarna informerades vid 

intervjutillfället om att de när som helst kunde ändra sig och avstå från deltagande utan att 

ange något skäl. Alla personer under 18 år medverkade med föräldrars medgivande. När 

intervjuer gjordes på en skola hade jag även rektors medgivande. Under intervjuerna 

försökte jag vara uppmärksam på hur personen upplevde situationen. Särskilt när deltagaren 

var ett barn var jag vaksam på om personen reagerade negativt på något och jag undvek att 

ställa följdfrågor om jag upplevde att personen påverkades negativt på något sätt. När jag 

intervjuade elever på en skola hade jag rektors hjälp att få föräldrars medgivande. I andra 

fall inhämtade jag föräldrars medgivande själv. 

Mindre barns beskrivningar av skolerfarenheter kan vara underdrifter och bakom ett vanligt 

ord som ”tråkig” kan smärtsamma upplevelser dölja sig som barnet inte vill uttrycka när hen 

befinner sig mitt i det. Detta kan ses som en coping-strategi och ett sätt att skydda sig själv 

då deras möjlighet att förändra är begränsad (Gustafsson et al. 2010 pp. 147-148). 
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 Reflektioner över metoden 

Det var svårt att få tag på deltagare. Några personer fick jag kontakt med genom anslag på 

universitetets anslagstavla och via Facebook och om dem visste jag inte mycket. En av de 

intervjuade personerna var en bekants bekant, om den personen visste jag inte heller så 

mycket men det faktum att vi har gemensamma bekanta kan ha påverkat både intervjun och 

min tolkning. Två personer i studien var jag närmare bekant med och om dem visste jag mer, 

detta skulle ha kunnat inverka negativt på intervjuerna eller så kan man tänka sig att det blev 

lättare, att intervjun påverkas positivt eftersom det inte är första gången vi ses. Jag hade 

alltså olika mängd bakgrundsinformation om personerna vilket måste tas i beaktande. 

Dessutom hade jag som lärare, och människa, erfarenheter som kan ha påverkat min 

tolkning. En människas erfarenheter ligger till grund för hennes tankar och utgör kulturella 

instrument för tänkandet (Merleau-Ponty, 2012 p. 62). Mina erfarenheter låg alltså till grund 

för tolkningen. 

En bidragande orsak till att det var svårt att få tag på deltagare kan vara att det även var 

svårt att hitta ställen att sätta upp anslag på. Flera träningsanläggningar tillät inte sådan 

annonsering och jag upptäckte att många livsmedelsbutiker inte hade anslagstavlor. 

Möjlighet att hänga upp anslag fanns på universitetet och bibliotek. Detta gjorde att urvalet 

av deltagare begränsades redan när sökandet efter deltagare började. När anslagen satt på 

universitetets anslagstavla kom deltagarna att vara universitetsstuderande till större delen. I 

början av arbetet ville jag få tag på personer som var s.k. uppgivna eftersom jag ville veta 

vad skolan kunde göra för dem samt eftersom kämparna redan hade varit med i flera 

studier. Det var dock kämparna som hörde av sig och frågeställningarna kunde behandlas 

även utan deltagare ur den uppgivna gruppen. 

De anslag som hängdes upp på anslagstavlor genererade en deltagare, annonsering i grupper 

på Facebook gav flera svar men några av dem bodde i andra delar av Sverige. Jag provade att 

göra en telefonintervju men det visade sig inte bli lika omfattande och berättelsen blev inte 

lika innehållsrik som intervjuerna där jag träffade personen. Tre personer känner jag 

personligen eller har fått tag på genom bekanta. I första hand försökte jag hitta okända 

personer men eftersom det var svårt att få tag på personer att intervjua var det bra att 

bekantas bekanta ville ställa upp. Dock kan man tänka sig att resultatet påverkades av att jag 

kände personerna eller ingick i deras bekantskapskrets, det kan tänkas ha haft en 

hämmande effekt att vi kände varandra eller har gemensamma bekanta. Man kan även 

tänka sig att personerna upplevde trygghet med någon de kände och att det därför kom 

fram mer. De flesta personer i studien var dock personer jag inte kände. Jag upplevde dock 

ingen skillnad med att intervjua bekanta eller okända personer. Eftersom jag inte upplevde 

att det påverkade resultatet valde jag att inte redovisa vilka personer som kom ur min 

bekantskapskrets för att skydda deltagarnas integritet. 

De flesta personer i studien var talföra och de berättade utförligt så att svaren var betydligt 

längre än frågorna. En orsak till detta kan vara att de som har kontaktat mig för att ställa upp 
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på intervjuer är pratsamma personer medan mer tystlåtna personer lät bli att ta kontakt. 

Undantaget är den yngsta deltagaren. Hans svar var kortast men de var ändå längre än mina 

frågor i de flesta fall.  

8 Resultat och analys 
Berättelserna presenteras i ålders-ordning med den yngsta personens berättelse först. De 

deltagare som går i grundskolan har namn på tre bokstäver och de som är vuxna har längre 

namn. 

Mindre barns beskrivningar av skolerfarenheter kan vara underdrifter för att det är 

smärtsamt att tala om det som är svårt (Gustafsson et al. 2010, pp. 147-148).  

 Sam 

Sam gick på lågstadiet, hade ingen diagnos men vissa anpassningar hade gjorts i skolan. Han 

hade svårt att läsa svåra böcker. ”Nu är det inte så mycket som är svårt för jag har ju dator. 

Då är det enklare, då vet jag när det blir fel och så. Så jag har glömt bort hur det var innan jag 

fick den.” Han sa att det var längesen han fick dator och han hade inga svårigheter nu. Det 

kom fram att det var någon gång under innevarande läsår han fick sin dator. Sam visste inte 

om han skulle få någon utredning. 

I skolan lyssnade han på böcker antingen på mobilen eller på dator. Han gick också till 

speciallärare. Det han fick göra där upplevde han som roligt, det var ett datorspel där han 

lärde sig bokstäver. Det var bokstäver och blinkande text.  

På fritiden spelade han tv-spel och gjorde olika saker. Det fanns ytterligare en elev i klassen 

som använde dator, det var Sams bästa kompis. ”Det är bara vi men det finns speciella 

lektioner när vi ska ha dator och då använder alla datorer”.  

”När jag började lyssna på telefonen frågade många varför jag fick göra det. Då berättade jag 

det högt i skolan och då slutade de fråga”. Sam sa att han var bra på datorer, han upplevde 

sig veta mycket om datorer. Förut när det var svårt försökte han ändå. Han kunde fastna på 

ett ord ibland men sedan sa han att det egentligen inte var några problem.  

8.1.1 Reflektion över Sams berättelse 

Jag träffade Sam i början av vårterminen och han fick sin dator på höstterminen, han sa att 

det var längesen. Innan dess hade undervisningen inte anpassats. Han mindes inte hur det 

var innan han fick datorn men sa han att han inte hade några svårigheter. Kanske levde Sam 

mer i nuet; det var bättre nu och han hade glömt det som var eller så ville han inte prata om 

det som var jobbigt så om beskrivs av Gustafsson m.fl. (2010, pp. 147-148).  

Han blev dock mer pratsam och fick en starkare röst när han började prata om sin kompis 

och när han pratade om datorspelet hos specialläraren. Datorspelet är något han nämnde 

att han tyckte var roligt. Meningarna blev längre och fler när han pratade om dessa saker. 
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När han fick frågor om sin egen skolsituation och sig själv svarade han mer kortfattat. Det 

kan vara så att det var lättare att berätta om sin kompis men en annan möjlig förklaring 

skulle kunna vara att han tyckte att det var lite jobbigt och inte ville tänka på hur han själv 

hade det och hade haft det i skolan. Sam visste inte om han skulle få någon dyslexiutredning. 

Kanske var han för ung för att bry sig om det.  

 Mia 

Mia gick sedan ett år i mellanstadiet på dyslexiskolan och fick diagnosen i 3an. Hon hade 

svårt med vissa ord, blandade ihop vissa bokstäver. ”Det är viktigt att kunna läsa och skriva 

för att man måste kunna svara om någon skriver till en.” 

På förra skolan kände sig Mia utanför men nu har hon kompisar. På den förra skolan sprang 

de andra eleverna ifrån henne om hon kom till dem på rasterna: ”Så man var ju själv”. På 

dyslexiskolan har hon fått mer hjälp och fler kompisar. 

När Mia fick sin diagnos förstod hon först inte vad det var för någonting, men hennes 

föräldrar förklarade. Diagnosen gjorde att hon förstod varför hon hade svårt, det var skönt 

för att hon kunde få de hjälpmedel hon behövde. När jag frågade vilka svårigheter hon hade 

tidigare så sa hon att hon inte hade märkt att hon hade svårigheter innan.  

”Jag brukar berätta om diagnosen för de som verkar vara riktiga kompisar.”  

Mia tyckte att hon var bra på att skriva olika berättelser, och det var också något hon tyckte 

var roligt att göra på fritiden. Hon höll tidigare på med en sport men slutade för att det blev 

tråkigt och för mycket engelska ord på träningen. 

”Om det är svårt i skolan ber jag om hjälp. Frågar kompisar, mamma och pappa eller läraren. 

Förut bad jag inte om hjälp. Försökte smita undan.”  

8.2.1 Reflektion över Mias berättelse 

Mia började be om hjälp mer på den nya skolan än vad hon gjorde förut. Hon försökte 

tidigare smita undan. Hon var utanför och hade inga vänner i skolan. På den nya skolan fick 

hon mer hjälp och mer kompisar. Angående diagnosen, i åk 3, så är det tvetydigt; Mia sa att 

det var bra med diagnosen eftersom hon då förstod varför hon hade svårt och för att hon 

fick hjälpmedel men samtidigt sa hon att hon inte hade märkt att hon hade svårt innan. 

Kanske mindes hon inte eller så var det jobbigt att tänka på det. 

 Tim 

Tim hade gått en termin i högstadiet på en skola för dyslektiker och gick tidigare i en vanlig 

skola. Han fick sin diagnos i årskurs 3. Han blev trött av att läsa längre stunder, bokstäverna 

bytte plats. När han skulle skriva var problemet att han inte hann skriva det han tänkte; 

”Man har så mycket mer i huvudet än vad man har i händerna och att få ut det på papper 

och dator är svårt”. 
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Tim mindes att han hade träffat flera olika personer som gjort olika utredningar och han 

trodde att han fick dyslexidiagnosen i åk 3 eller 4. 

”Det hade varit bra med tidigare diagnos, man känner att man är annorlunda man känner: 

’nej men alltså’. Med diagnosen hade man något att säga om varför man inte var som alla 

andra. Man är inte lika annorlunda som alla tror att man är. Det ger mig svårare svårigheter. 

Alltså jag kunde bara läsa ett ord per timme när jag fick min diagnos. Jag fick läsa om flera 

gånger för att få ut det.” Han tyckte att han var bra på spanska och hade lätt att få kompisar 

och var bra på att ta hand om djur. 

”Nu känns det som att man inte har dyslexi, det kanske är för att man går i en dyslexiskola, 

men annars känns det som att det inte är något speciellt. Det känns bara skitenkelt, ja, det 

känns som att man är som alla andra. Det känns som att man inte har några svårigheter, 

man kan engelska, man kan, ja alltså det går bra för mig, matte och allting […] Det kan bero 

på att jag fick diagnosen tidigare än många andra. Jag har tränat upp mig, jag gick till lärare 

och assistenter. Om jag började i en ny skola skulle det bli mycket svårare. På den här skolan 

får man se mer bilder på t.ex. NO eller SO och när man då t ex har prov så kommer bilden 

upp framför en och så får man svaret direkt och på en vanlig skola får man bara ett papper 

där det står saker, så det är lite roligare på den här skolan, men det är längre att åka.” 

För att lösa problem brukade Tim hoppa över, fuska eller kämpa på tills han hade löst 

uppgiften. Han fuskade mindre nu sedan han börjat på dyslexiskolan.   

För Tim var det viktigt att kunna läsa och skriva: ”läsning behövs när man går på museer, har 

ett jobb, ser på textade filmer. Det skulle vara kul att kunna läsa en bok”. Han trodde att det 

kanske var det som gjorde att han ville gå kvar i sin skola; att han ville lära sig skriva och läsa. 

Tim sa att lärarna trodde mer på honom, de ville att det skulle gå bra och att han skulle få 

höga betyg. De pressade och trodde på honom. Han berättade även att han på den nya 

skolan hade börjat bli nervös inför prov, ibland fick han skrivkramp. Så var det inte tidigare, 

då brydde han sig inte. 

”Nu är det värsta barnleken men tidigare var det omöjligt, det gick inte att lösa matten om 

ingen stod bredvid men nu är det lättare, kanske har man utvecklats eller har blivit mer 

motiverad. Förut berättade jag inte att jag hade dyslexi på skolan och då kändes det som att 

man var en vanlig person men hade svårare för vissa ämnen, jag gick ju mest ifrån på tre 

ämnen men inte andra. Nu känns det tryggare, lättare, skönare och enklare; alla har dyslexi 

och alla vet om det. Det är ingen risk att bli trackad nu. Förut kunde man inte visa sig, då var 

det som att man ville gömma sig bland skuggorna men nu är det som att man vill gå ut i 

solljuset. Jag tror att det kommer att gå bättre för mig i gymnasiet om jag går här. På förra 

skolan var det en lite mer sluten klass, dom hade gått tillsammans sen dagis. Det var inte så 

enkelt att komma in i klassen. Man fick några kompisar kanske inte de bästa men det var helt 

ok, nu är det lättare att få vänner. Det är en ny klass och alla kände inte varandra sedan 

tidigare”. 
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Det var negativt att gå ifrån lektioner och gå till specialläraren. Man förlorade att få vara en 

del av klassen och träffa vänner. Ingen anpassning var bra. På nya skolan slapp Tim gå ifrån 

”man är en mer normal människa, man missar mycket om man måste gå ifrån”.  

I framtiden ville Tim jobba som polis, starta eget, jobba med djur med t.ex. delfiner eller på 

ett spelföretag. ”Framtiden känns bra nu när man går på den här skolan, man har större 

möjlighet till A än i en vanlig skola, på en vanlig skola skulle jag nog ha haft några F i 

terminsbetyget”. 

Kanske det skulle vara kul att bli författare eller skriva manus men det är svårt när man har 

dyslexi. På fritiden brukade Tim spela, läsa Kalle Anka. Han försökte skriva en egen bok och 

gillade att vara ute med kompisar. 

8.3.1 Reflektion över Tims berättelse 

Tim använde ofta pronomenet man när han pratade om sin dyslexi och hur det var förut. 

Kanske för att distansera sig ifrån sin berättelse, som om det vore någon annans liv han 

pratade om. Han beskrev att det kändes tryggare nu i skolan där alla har dyslexi och han 

pratade om att gömma sig bland skuggorna och att gå ut i solen. Denna metafor med solen 

kan ses som ett uttryck för att han nu inte behövde gömma någon del av sig själv utan han 

kunde visa hela sig och bli accepterad för den han var, han behövde inte vara rädd att någon 

skulle se det han dolde. Det blev en trygghet att veta att alla vet, då behövde han inte 

anstränga sig för att dölja något utan kunde lägga energin på annat. Han beskrev att han 

tidigare hade varit marginaliserad och haft få kompisar men att det nu blivit lättare. Han sa 

även att han nu inte hade några svårigheter och att framtiden kändes bra. I den tidigare 

skolan var det jättesvårt och han fick kämpa för att få E men på den nya skolan har han 

börjat se möjligheten att få högre betyg. Han ägnade mer tid åt skolarbete och ansträngde 

sig mer i skolarbetet på den nya skolan. En förklaring kan vara just att han såg att det nu 

kunde ge resultat, han sa själv att ”han har större möjlighet till A”. Han visste vad som 

krävdes och han märkte att han hade resurser att klara det och ansträngningen gav resultat. 

Han upplevde att lärarna på den nya skolan pressade honom och trodde på honom. Han 

hade framtidstro och inga svårigheter att komma på yrken som han kunde tänka sig att 

jobba med i framtiden. 

På den nya skolan hade Tim även börjat oroa sig inför prov, något han inte kände igen sedan 

tidigare. Detta kan ses som ett tecken på att han nu har börjat bry sig om hur det går och 

blivit medveten om betydelsen av sin egen insats.  

När det gäller diagnosen verkade Tim ha svårt att veta när han utreddes och vilken 

undersökning/utredning han gick igenom som ledde fram till diagnosen. Men han menade 

att diagnosen hade varit till hjälp på så vis att han hade använt den för att förklara för andra 

varför han hade svårigheter. 
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 Ann 

Ann gick sedan ett år tillbaka i högstadiet på dyslexiskolan. Hon fick sin diagnos i 

mellanstadiet och tyckte det var viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna läsa skyltar 

och texter. ”Man behöver även kunna skriva för att kunna skriva till en kompis eller fylla i 

lappar”. 

”Om det är mycket text blir det alfabetssoppa och ibland är det svårt med vissa ord. Men jag 

har lärt mig hur jag ska göra för att inte få den här paniken när jag ska läsa. Jag har bra 

minne för bokstäver så stavningen går bra men läsningen är svårare och jag har svårt med 

muntlig information. Det är viktigt att kunna läsa och skriva, man klarar sig inte annars.” 

På förra skolan var det mer läxor och prov och Ann var stressad. ”Man skulle hämta sina 

saker i ett skåp och gå till lektionen. Jag kom en timme tidigare till skolan för att vara säker 

på att hitta till rätt klassrum. Man skulle hålla reda på allt och det var mycket plugg och 

läxor. På den här skolan finns en skolportal så då kan man bara gå in och kolla vad man har 

för läxor.” 

”Jag fick en dator men inga alternativa verktyg på förra skolan. Jag fick inte alltid ha datorn. 

Nu har jag ljudböcker och talsyntes. De skulle ha gett mig hjälpmedel och hållit vad de 

lovade om hjälpmedel. De kunde ha delat in klassen för det fanns så många dyslektiker så de 

kunde ha gjort en speciell klass. De lovade att man skulle få saker men man fick aldrig det. 

Förut hann jag inte med mitt fritidsintresse på grund av alla läxor men nu hinner jag.” 

Det var en lättnad att få diagnosen i åk 4. Men det ledde även till att Ann fick gå ifrån 

lektioner. Det var alltid samma lektion, vilket ledde till att hon missade nästan allt i det 

ämnet och inte fick godkänt betyg. Hon var utanför och hon var inte social med andra då och 

på nya skolan hade hon mer kompisar. 

Ann ville bli kock och sa att hon gillar att arbeta med händerna. Hon ville inte ha ett 

stillasittande jobb. 

”Jag gillar att laga mat och jobba med händerna. Jag är bra på matlagning, idrott och 

samhällskunskap. Det är viktigt att vara bra på något för då brukar jag ta de egenskaperna till 

det jag inte är bra på och göra om det till ett annat ämne så att jag blir bättre på det.” 

”Jag tror att det kommer att gå bra för mig i framtiden. Jag kommer att få den utbildning jag 

vill för jag är så pass på”. 

”Jag brukar vänta med att berätta att jag har dyslexi för nya människor. Först lär jag känna 

dem och sedan berättar jag. Det känns bra att man vet att de vet och jag inte behöver spela 

teater. Förut trodde folk att jag var dum i huvudet när jag berättade. Men nu har jag fått 

självförtroende att säga att jag inte är dum i huvudet bara för att man har en diagnos och 

har svårt för någonting.” 
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8.4.1 Reflektion över Anns berättelse 

Ann återupptog sitt fritidsintresse när hon började på dyslexiskolan. Hon hann inte med det 

förut. Ann hade fler kompisar nu och beskrev sig som utanför tidigare. Hon såg många saker 

som kunde ha gjorts annorlunda på den förra skolan men pekade även på några 

organisatoriska aspekter som var annorlunda på dyslexiskolan; det var svårt att hitta rätt 

rum och hålla reda på allt man skulle ha med sig till lektionen och alla läxor, stressnivån var 

hög och hennes energi gick åt till att organisera och hitta. Ann beskrev hur hennes egen 

inställning påverkade andras bild eller den egna bilden av andras bild när hon beskrev att 

andra tidigare trodde att hon var dum i huvudet när hon berättade om sin diagnos men att 

hon nu hade fått självförtroende att säga att det inte var så. 

 Liv 

Liv gick i högstadiet på en skola för dyslektiker och hade gått där sedan mellanstadiet, 

stavningen är det som är svårt och att ”få ihop det på papper”. Det är viktigt att kunna läsa 

och skriva eftersom det står saker överallt; på tåg, vägar.  

”Nu kan jag läsa men innan jag började här var det bara som krumelurer i en bok och jag 

fattade inget. Jag kände mig väldigt ensam: ’är det bara jag som inte förstår vad som står på 

tavlan?’. Då ville jag inte gå till skolan, ville inte leva, tyckte livet var jättejobbigt. I skolan fick 

jag sitta i bakgrunden och rita kanske. Gjorde ingenting, fick ingen särskild undervisning.” 

Hon var inte säker på när hon fick sin diagnos men sa att hennes mamma tidigt visste att hon 

hade dyslexi. 

”Den andra skolan kunde ha engagerat sig i att lära mig att läsa och skriva. Jag hade få 

kompisar och de svek mig ofta för att jag var mobbad och utstött. De tyckte väl att jag var 

speciell eller någonting.” 

”När jag gick i den andra skolan höll jag på med ridning och skötte om hästar men nu gör jag 

inte det längre, jag hinner inte. Det kändes bra när jag gick i förra skolan: om det fanns något 

jag var bra på så var det med hästarna. Nu behöver jag inte det där extra för att känna mig 

bra. Nu behöver jag bara gå till skolan, göra det jag ska och jag får jättemycket beröm för jag 

har aldrig skött skolan så bra som nu.” 

Framtiden såg ljus ut för Liv. Hon hade till och med fått godkänt i engelska, vilket inte alla 

med dyslexi får, som hon påpekade. På gymnasiet sökte hon till ett yrkesprogram, det var 

hennes drömyrke sedan många år tillbaka. Hon kände sig säker på att komma in. 

”Förut sköt jag saker åt sidan och låtsades att det inte fanns något som var svårt. Men det 

går inte att göra så, låtsas att man har glömt bort det. Nu försöker jag få hjälp så att jag 

förstår hur man ska göra.” 

Hon trodde att orsaken till att hon hade ändrat inställning var att hon hade förstått att det 

gick att lära sig saker som hon inte kunde innan. 
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”Det är en jättestor grej för mig att jag kan läsa. Att jag kan bli bra på saker som har varit 

jättesvåra. Om jag stöter på vissa saker som jag tycker är jobbiga så tänker jag: ’jag kan 

kanske lära mig dem!’ Det är en så stor grej att ha förstått att man kan lära sig det.” 

8.5.1 Reflektion över Livs berättelse 

Liv var tidigare utanför i sin skola, både när det gällde kompisar och läsning. Hos sa att hon 

satt längst bak och inte gjorde någonting. Hon började i dyslexiskolan i mellanstadiet, men 

visste inte när hon fick diagnosen. Tidigare, när hon gick i vanlig klass hade hon en hobby, 

ridning, vilket var mycket viktigt för henne då eftersom hon där kände sig kompetent. 

Ridningen och hästskötseln var hanterbara för henne. Numera hann hon inte med ridningen 

och sa även att hon inte behövde den eftersom det nu räckte med skolan för att uppleva 

kompetens. Skolarbetet var hanterbart nu, hon hade vad som krävdes för att klara av det 

och kunde leva upp till de krav som ställdes på henne. Liv hade även fått erfarenhet av att 

hon kunde lära sig det hon inte ännu behärskade, vilket ledde till att hon hade en mer positiv 

attityd när hon ställdes inför svåra utmaningar. Att lära sig läsa var ett stort lyft för henne, 

inte bara för att hon då kunde ta till sig information lättare utan även för att det visade 

henne att inget är omöjligt. Hon hade fått kämpa så med läsningen tidigare så att när hon 

hade lärt sig läsa så var hennes känsla att hon kunde lära sig vad som helst. Detta visar vilket 

jobb det var att lära sig läsa för henne. 

 Nadja 

Nadja var i sena 20-årsåldern, hon började plugga direkt efter gymnasiet och hade en 

examen från universitetet, hon hade bra betyg från gymnasiet och kunde välja vad hon ville 

läsa, därför valde hon ett program som krävde höga betyg. Hon funderade på att läsa till 

förskollärare men med tanke på sina höga betyg valde hon en utbildning där höga betyg 

krävdes. I efterhand visste hon inte om det var rätt, hon hade jobbat i några år och hade vid 

intervjutillfället tagit ledigt för att läsa kurser av intresse. Hon berättade att det som var 

svårt var när hon fick ett papper att läsa på ett möte. Hon kunde inte skumläsa och måste 

välja; antingen läsa eller delta i diskussionen utan att ha läst. Hon hann inte båda. Även om 

stavningen hade blivit bättre så blev det fel ibland.  

Nadja berättade efter ett år att hon hade dyslexi för vissa kolleger på jobbet. Men hon 

ångrade det eftersom det hade spridit sig och lett till negativa konsekvenser på jobbet. 

Chefen vidtog åtgärder som Nadja inte ville och antog att hon hade svårigheter som hon inte 

hade. T.ex. skulle hon få ett eget rum eftersom chefen trodde att hon hade 

koncentrationssvårigheter och Nadja upplevde att man skyllde på hennes dyslexi när hon 

gjorde misstag. Själv upplevde Nadja inte att dyslexin påverkade henne i arbetet.  

Nadja hade pluggat mycket och kämpat hårt för att klara av skolan. Detta ledde till att hon 

inte hann med att umgås med kompisar utanför skolan och hon hade inte utvecklat några 

fritidsintressen. Läsning var det hon nämnde som något hon tyckte om att göra, det hade 

blivit som en ersättning för vänner. Hon kom från en familj där läsning var viktigt; ”För dem 
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så var det så naturligt att läsa och när jag var liten så hatade jag det men sedan så förstod jag 

tjusningen med det eftersom jag inte hade tid att ha kompisar eller ringa och höra av mig”.  

”När jag hade pluggat tre terminer och började läsa om ett område som intresserade mig 

mycket upptäckte jag att jag inte förstod var föreläsaren pratade om. När jag läste i 

böckerna förstod jag men på föreläsningarna var det rörigt. Jag sökte upp läraren och sa jag 

tycker att jag förstår när jag läser men jag förstår inte vad du säger. Han lyssnade på mig och 

han sa att det kunde bero på att vi hade olika språk, personkemi eller att jag var dyslektiker. 

Jag fick världens chock för detta var inget någon hade sagt till mig förut. Han hänvisade mig 

till en person på institutionen som skickade mig vidare så att jag fick en utredning.” Några år 

senare sökte Nadja upp föreläsaren för att tacka honom och han berättade då att han under 

sin utbildning hade pluggat med en annan dyslektiker och han tyckte att Nadja resonerade 

på liknade sätt.  

Efter utredningen föll vissa bitar på plats för Nadja, t.ex. att stavningen inte förbättrades mer 

trots att hon läste så mycket. ”Folk säger ju att man ska läsa mycket för att komma in i 

stavningen”. Hon gick igenom hela skolsystemet utan att det upptäcktes att hon hade 

dyslexi. ”Jag visste nog inte vad dyslexi var, bara att man hade svårt att läsa. Jag trodde att 

det låg i lärandeprocessen och inte att det var kroniskt”.   

Att lära sig läsa var en kamp, det var jättesvårt. ”Min mamma har inte varit så bestämd så 

när hon sa ’du måste lära dig läsa’ så förstod jag allvaret och då gjorde jag det” och de 

tränade mycket på helger och kvällar. Hon hade ont i huvudet och sov mycket under den 

perioden och trodde att kämpandet påverkat hennes hälsa en del ”jag sov mycket och frös, 

minns att jag hade mycket mer kläder på mig än andra”. I femman upptäckte Nadja att hon 

inte var så bra på att läsa i jämförelse med andra när de hade högläsning. När hon skulle läsa 

en text fick hon läsa om för att förstå och inte förrän någon gång i högstadiet minns hon att 

hon kunde förstå det hon läste vid första genomläsningen. ”Så jag har nog bara jobbat 

mycket”. Nadja tränade och hängde med i skolan, fick ingen hjälp där, det var bara mamman 

som hjälpte henne.  

Det gick ut över hennes sociala liv, i skolan umgicks hon med klasskamrater. Hon var rolig 

och fick uppmärksamhet genom det. Men de andra hade fritidsintressen och spelade fotboll, 

vilket inte Nadja hann eller orkade och kanske var det därför hon inte hade några vänner. 

Hon visste inte riktigt.  

Diagnosen ledde till att hon fick tillgång till talböcker och längre tid på tentor. Från början 

använde hon inte talböckerna men när hon nu läste andra kurser så gjorde hon det. 

”Diagnosen ledde även till att jag reflekterade över min situation och kom fram till att det är 

ok att jag pluggar mycket och inte har så många kompisar”. Senare hade hon märkt att hon 

fick tid till att umgås med vänner och träna när hon började jobba. Studierna tog mycket 

kraft så hon behövde egen tid för att samla kraft och då orkade hon inte träffa människor. 
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Framgångsfaktorer: ”Att inte ge upp och mamma. Envisheten är nog lite medfödd, när det 

blir svårare så ger jag ännu mer. Jag läser igen och igen. Det finns inget val att ge upp.” 

I trean fick klassen en lärare som hade en ny metod. Eleverna hade individuella scheman, 

listor där de fick kryssa i rutor när de t.ex. hade läst i 30 minuter, mycket eget ansvar. ”Det 

var nog dåligt för mig eftersom jag bara kryssade, jag läste ju inte”. Hon vet inte om hon 

hade velat ha någon specialanpassning ”om jag hade fått det, jag hade nog skämts mycket, 

det gick ju bra ändå”.  

När jag träffade henne pluggade hon för att ta en paus från jobbet som var emotionellt 

jobbigt. Hon sökte nytt jobb men det var svårt att få. Det hon studerade nu var enbart 

utifrån intresse; ”Att följa min vilja”. 

På gymnasiet var Nadja duktig i skolan men så var det inte i grundskolan. När hon började i 

gymnasiet bestämde hon sig för att prata på varje lektion och hon läste innan så att hon 

alltid låg ett kapitel före. ”Då får man ju ett stort övertag och kan svara på frågor”. I nian var 

det en lärare som uppmuntrade till att vara muntligt aktiv och berättade att det i gymnasiet 

skulle vägas in i betyget. Det bidrog till att Nadja valde att satsa på det. Det gav effekt och 

hon fick bra betyg.  

I åttan bytte hon skola till en där många studiemotiverade elever gick. I den tidigare skolan 

hade det varit ganska stökigt och mycket konflikter. Här var det mindre klasser och lärarna 

hade mer koll på eleverna och högre förväntningar. På den nya skolan hade man 

inträdesprov och det var i samband med det som Nadja började upptäcka att hon tjänade på 

att läsa långsamt och slå upp ord, att det kunde bli fel annars. Nu började det gå bättre för 

Nadja i skolan. 

”När jag läser om skådespelare som har dyslexi, t.ex. Orlando Bloom och Keira Knightley, 

som säger att de misslyckades i skolan men att det gick bra för dem ändå och de har hittat 

något de är bra på. Då tänker jag att jag kanske inte hade behövt kämpa och plugga och vara 

utan socialt liv. Det hade kanske kunnat gå bra ändå. Jag kunde ha hittat något som jag 

passar för. I stället har jag kämpat för att bli instoppad i en kub för att passa in och bli en god 

samhällsmedborgare. Jag har kämpat för att studera och läsa men kanske var det inte bra.” 

Hon reflekterade även över hur lätt det är att vara öppen med sin dyslexi när man är känd 

skådespelare, medan det i hennes fall ledde till negativa konsekvenser på jobbet att vara 

öppen med sin diagnos. 

8.6.1 Reflektion över Nadjas berättelse 

Nadja har kämpat. Hon har kämpat så mycket och haft ett sådant stöd hemifrån att hon inte 

fick en diagnos förrän i vuxen ålder, delvis var det säkert även ouppmärksamhet från skolans 

sida som bidrog till att dyslexin inte upptäcktes. Hon tog sig igenom skolan och fick bra betyg 

från gymnasiet. Men hon fick avstå mycket i form av socialt liv och fritidsintressen. Hon inte 

var inte helt tillfreds med det. Hennes kamp kanske ledde till att hon inte stannade upp och 

funderade över vad som var viktigt och om det var värt det. Många andra personer med 
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dyslexi skulle säkert avundas henne och tycka att hon har gjort det bra som har skaffat sig en 

utbildning och ett bra jobb, men hon tänkte att hon kanske kunde ha haft ett annat liv där 

hon kunde ha haft det hon nu har missat. Det är ju svårt att veta hur det hade varit om man 

hade gjort på ett annat sätt. Det faktum att Nadja inte hade en diagnos under skoltiden kan 

ha bidragit till att hon upplevde att det inte fanns något val. Det var bara att kämpa på och 

lära sig läsa. I skolan var det ingen som märkte att Nadja hade det kämpigt med läsningen 

eftersom hon tränade så mycket hemma och skolarbetet till stor del skedde under eget 

ansvar. 

 Alma 

Alma var i sena 20-årsåldern vid intervjutillfället och pluggade på universitet, diagnosen fick 

hon i högstadiet men redan på lågstadiet förstod man att hon hade dyslexi. De åtgärder som 

sattes in (Alma fick gå iväg till specialläraren och träna med hjälp av ett datorprogram) var 

enligt Alma inte särskilt givande och undervisningen anpassades inte. Hon mindes t ex hur de 

i lågstadiet skulle läsa böcker och när man var klar fick man gå fram och lämna sin bok och få 

en ny av läraren. Alla gick fram utom Alma som satt med samma bok hela tiden. ”Jag har 

aldrig skämts för min dyslexi, utan tycker det är viktigt att prata om det. I 3an berättade jag 

för mina klasskompisar att jag hade dyslexi och skulle gå på specialundervisning men de 

tyckte att det var fusk att jag fick gå till specialläraren, så var det också på gymnasiet”. Även 

på högskolan väckte anpassningarna avund hos kurskamrater och Alma brukade då säga att 

hon gärna kunde byta. ”Det är ingen lyx. De ser vad jag får, t ex längre tid eller särskild hjälp, 

men inte hur jag kämpar och hur länge jag pluggar”.  

”En gång på högstadiet var det en vän som sa till mig: ’det är som att du sitter i rullstol och 

inte kommer in i skolan’. Hon såg hur det var”. 

Hon förklarade och tyckte att det var en brist i samhället att det inte informerades om vad 

dyslexi är. Hon var medveten om att hon hade inspirerat många, t ex lärarstudenter hon har 

läst med, och hoppades att det skulle spridas. Hon beskrev att hon gärna ställde upp och 

förklarade eftersom hon tyckte att det var viktigt. Men hon upplevde ändå att det fanns 

vissa saker som ibland kunde vara svåra att förklara. ”Jag upplever att det finns lite av en 

distans mellan mig och de som inte har dyslexi på grund av avundsjuka. Folk förstår inte”.  

”Jag kan se om samma film flera gånger och varje gång kan jag läsa lite längre på textremsan, 

det ger något som andra inte förstår. Det är som om jag alltid är lite efter” 

I skolan var det ingen annan som var dyslektiker men det fanns de som hade ADHD. ”I min 

grupp var det jag och de som rökte och slogs. Det ledde till att jag inte fick någon hjälp, 

lärarna jagade dem som rökte och hoppade på borden och sa till mig att ’du är ju så söt och 

snäll och duktig, dig går det bra för’. Men det var ju för att jag läste glosor i tre timmar när de 

andra i klassen läste i en kvart. Det var viktigare att jaga de som rökte eller hoppade på 

bänkarna än att hjälpa mig som ville plugga”. Almas syster hade också dyslexi och hon fick 

hjälp i skolan. Hon gick i samma skola som Alma. ”Skolan ville göra bra det de gjorde dåligt 
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för mig. Hon fick en lärare som trodde på henne och som sa: ’nej du kanske inte är så bra på 

att stava men du är bra på det här!’”.  

”Jag har alltid behövt stå på mig för att få det jag behövde i skolan, så det har lärt mig att 

kämpa. Mina föräldrars engagemang har också gjort att det ändå går, mamma har hjälpt till 

med läxor hemma och skällt på rektorn när det har behövts”.  

Om anpassning: ”I grundskolan var det verkligen en kamp, jag fick ingen anpassning. Jag fick 

gå själv till mina lärare och säga vad jag behövde men jag visste ju inte riktigt själv”. 

Gymnasiet var bättre, bemötandet var helt annorlunda. Hon valde ett yrkesprogram med 

mycket praktiska inslag och arbetade sedan i flera år. Hon har aldrig upplevt att hennes 

dyslexi har hindrat henne i arbetslivet. Almas val av gymnasieprogram avgjordes av att 

hennes rektor från grundskolan blev rektor för en gymnasieskola och sa att han skulle se till 

att hon fick det stöd hon behövde på den gymnasieskolan. Annars hade hon nog valt en 

annan gymnasieskola med estetisk inriktning eftersom det alltid hade varit ett intresse för 

henne och familjen. Ibland tänkte hon fortfarande på hur det kunde ha blivit om hon hade 

gått den gymnasieutbildningen i stället. 

”Skolmiljön bryter ner en: du är i en miljö där man inte kan det man ska göra och då bryts 

man ner. Men när jag började jobba efter gymnasiet insåg jag att jag nog var ganska bra 

ändå. Jag pratade engelska obehindrat och klarade alla arbetsuppgifter”. Efter skolan 

jobbade hon och reste mycket och klarade sig själv ”då tror jag att jag byggde upp mig själv”. 

”Jag har alltid varit ärlig med min dyslexi på jobb. Jag jobbade extra under gymnasiet och när 

jag skulle sluta där sa chefen ’ja, det har ju blivit fel ibland när du har räknat kassan, det 

kanske beror på dyslexin’. Men det tror inte jag, det blir fel ibland när alla räknar kassan och 

matten har aldrig varit något problem för mig. På Expert blev jag inte anställd pga. dyslexin. 

Jag har även fått höra att Manpower inte anställer dyslektiker. Så sedan har jag jobbat för 

dem i två år utan att berätta och ingen har märkt något. I jobb har det ju aldrig märkts 

förutom att andra har dömt mig innan. Så länge det inte handlar om att skriva uppsatser så 

tror jag att jag kan göra vad som helst jobbmässigt. Men jag ska skriva uppsats nu och har 

börjat läsa uppsatser och böcker för att förbereda mig”.  

”Jag trodde absolut inte att jag skulle plugga vidare. Jag har rest mycket och jobbat efter 

gymnasiet”. Alma bestämde sig för att börja studera för att hon plötsligt kom på att hon ville 

arbeta inom ett särskilt yrke och då krävdes en lång utbildning. Hon sa sig inte ha varit 

nervös inför att börja plugga annat än ekonomiskt; ”klarar man inte tentan får man inte 

CSN”. Men med ett fint stöd från föräldrar och vänner tog hon sig an uppgiften, hon ringde 

runt till olika lärosäten för att ta reda på var det fanns bäst möjligheter till stöd för 

dyslektiker. Hon bestämde sig för ett där det fanns mycket hjälp att få och sökte dit. Men när 

hon började där visade det sig att det hon fått höra om stöd inte stämde. Efter att ha kämpat 

länge och pratat med fler olika personer och instanser bytte Alma till ett annat universitet 

och där fungerade det bättre. Det kunde dock vara problem med att hinna få 
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kurslitteraturen inläst i tid till kursstart. Studierna krävde viss datorvana och att man hade 

koll på vilka program man behövde. Hon önskade att hon kunde hjälpa till med att göra en 

handbok för vad man som dyslektiker behöver när man läser på universitetet. 

Hon läste kurser med mycket engelskspråkig litteratur och tyckte det var tungt att ta till sig 

engelsk text. Hon sa att hon varken kunde läsa eller skriva på engelska men att lyssna och 

tala gick bra. På svenska var det svårt med meningsbyggnad och stavning, det hade 

förbättrats men var fortfarande ett problem. Efter att ha tänkt lite sa hon: ”Allt är ett 

problem” och skrattade. Hon var mycket motiverad att genomföra sina studier och upplevde 

sig under praktikperioder vara riktigt bra på det hon utbildade sig för att göra, men studierna 

var bitvis tunga på grund av all läsning och de skriftliga inlämningsuppgifterna. ”Det var en 

termin med jättejobbiga kurser då jag grät varje kväll, men under den tiden fick vi även göra 

praktik och då fick jag jättebra omdömen från alla och då kände jag att det är ju detta jag 

kommer att göra sedan och det är ju det jag är bra på”. 

”Träningen har blivit viktigare när jag började plugga, det är kravlöst. Då behöver jag inte 

läsa eller skriva, bara prestera kroppsligt, känna att man har kontroll över något. Jag springer 

mycket”. 

”Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att samhället kräver det, men egentligen skulle 

det kunna fungera utan skrift, att man istället framför sitt budskap muntligt. ” 

8.7.1 Reflektion över Almas berättelse 

Alma fick inget bra stöd utan fick kämpa på utan anpassning och utan extrahjälp i skolan. 

Hemmet var ett stöd för henne, hon nämnde särskilt mammans hjälp med läxor och 

inställning att ”det skulle gå” som viktig. När hon började jobba upptäckte hon att hon inte 

hade svårigheter på samma sätt som hon hade i skolan. Denna erfarenhet ledde till att hon 

sedan, när hon kom på att hon ville utbilda sig inom ett yrke där man möter människor, 

trodde på sin förmåga. Även hennes initiativ att ringa till olika universitet för att få reda på 

var den bästa hjälpen fanns visar på vilja och tilltro till den egna förmågan. Under 

grundskolan hade hon det inte bra, hon fick inte det stöd hon behövde trots att hon själv 

gick till lärarna och sa vad hon trodde att hon behövde. Den mindre undervisningsgrupp hon 

gick i var inte heller den anpassad utan lärarens tid gick åt till att hålla koll på de elever som 

inte arbetade och Alma fick sitta själv och jobba.  

När Almas syster började i samma skola och även hon hade dyslexi ville skolan göra rätt det 

som de gjorde fel för Alma; kanske kan detta ha varit en viktig del i en form av upprättelse 

för Alma, hon fick ett bevis på att det inte hade varit bra. På gymnasiet var det bättre för 

Alma, hon fick bättre förutsättningar. Dels i form av anpassning av undervisningen, dels för 

att programmet hon valde innehöll annat än läsning och skrivning. Det var mycket fysisk 

aktivitet, något som fortfarande var viktigt för henne. Betydelsen av fysisk aktivitet hade 

vuxit och blivit större sedan hon började studera på universitet. För Alma var det kravlöst att 
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springa, det var ett tillfälle när hon hade kontroll, resurser för att hantera situationen och 

hennes ansträngning gav resultat.  

Alma såg sig som en ambassadör för dyslektiker, hon fick förklara om och om igen för nya 

personer men det gjorde henne inget. Hon visste att hon hade inspirerat många, t.ex. 

blivande lärare hon hade pluggat med. Hon gjorde det som hon tyckte att samhället hade 

misslyckats med. Alma upplevde att det fanns en stor okunskap om dyslexi och det ville hon 

göra något åt. Samtidigt verkade det finnas delar som var svåra för andra att verkligen 

förstå, till viss del har det kanske att göra med vilken stor bedrift det är att lära sig läsa. För 

personer utan dyslexi kan det vara svårt att förstå hur det kan vara intressant att se samma 

film om och om igen för att uppleva hur man kan läsa mer och mer av textremsan. 

 Vera 

Vera fick diagnosen läs- och skrivsvårigheter i högstadiet. Svårigheterna upptäcktes när hon 

läste främmande språk. Trots mycket tragglande lärde hon sig inte glosorna. Läsningen tog 

mycket energi. Hon studerade vid universitetet och använde ljudböcker samt spelade in 

föreläsningar. Vera beskrev att hennes svårigheter främst bestod i att lära sig namn numera. 

Hon nämnde att ibland när hon har läst ut en bok mindes hon inte huvudkaraktärens namn. 

Hon funderade på om det berodde på hennes läs- och skrivsvårigheter eller inte. ”Det är 

svårt att separera för det är ju en del av mig.” 

När Vera hade fått sin diagnos tvingades hon ha en dator i skolan. Hon upplevde sig tvingad 

att ha datorn men hon gillade att skriva för hand och anteckna på föreläsningar. Hon fick all 

kurslitteratur som ljudbok och dessutom fick hon alla pappersböcker. Hon behövde inte 

lämna tillbaka dem och kunde stryka under och anteckna i marginalen så mycket hon ville.  

Diagnosen förde framför allt med sig att hon kunde acceptera och inte jämföra sig med 

andra. ”Det tar mer tid för mig, ganska snabbt efter att jag fick diagnosen insåg jag det. Det 

som drev fram utredningen var framför allt det, att jag kände att jag inte dög; det måste vara 

något fel här. Jag hade arga diskussioner med min språklärare och sa ’jag kan inte lära mig 

glosorna’. Jag mådde dåligt och hade det turbulent i livet i övrigt med kompisar och sådär. 

Efter diagnosen sköt betygen i höjden. Jag gick ut med höga betyg, jag har alltid presterat 

bra i skolan och varit en av dem som presterade bäst. Det var ganska frustrerande att se att 

man lade ner så mycket jobb men att det ändå inte gick jättebra. Sedan när jag bedömdes 

efter det jag skulle bedömas efter så blev mina betyg mycket bättre. Det var en härlig 

bekräftelse”  

Vera trodde att de problem med kompisar som uppstod under högstadietiden hade med 

hennes självkänsla att göra. På så vis indirekt orsakade av hennes svårigheter. 

Vera hade alltid haft tät kontakt med sina lärare och gillade det, så när hon fick diagnosen 

kändes det naturligt att få ännu mer kontakt. ”För vissa kanske det kan bli problematiskt för 

att man inte vill ha den kontakten. Men för mig var det bara positivt och jag har inte stött på 

någon lärare som har varit negativ.”  
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”Jag har alltid strävat och bitvis varit sur på mig själv när det har varit mycket betygshets och 

jag har haft ångest. Jag har byggt mycket av min självkänsla på att prestera. Jag har aldrig 

varit skoltrött men när det var jobbigt var ju då när jag skällde ut min lärare men då fick jag 

ju en push när jag fick diagnosen”. Vera trodde att hennes kämpaglöd berodde på hennes 

uppfostran. Hon sa sig alltid ha varit duktiga flickan och har alltid tyckt att det var intressant 

att lära sig saker. ”Jag vill ofta lära mig mer när jag har läst en kurs. Och då blir det väl så att 

jag inte ville ge upp eftersom jag tyckte det var intressant. Det gör att det blir en kamp, jag 

har en kunskapstörst. Jag blev irriterad för att det inte gick bättre.” 

”Jag brukar berätta för andra om mina svårigheter när det kommer på tal. Men det är inget 

som definierar mig. Och det är svårt att definiera också, vad i mig är det som är läs och 

skrivsvårigheter och vad är Vera? Det är svårt att skilja på.” 

I arbetslivet försökte hon att tala om att hon hade läs- och skrivsvårigheter om det var 

relevant och hon stötte aldrig på några negativa följder av det.  

”I lågstadiet minns jag att jag var sur på min lärare för att hon lärde alla andra i klassen att 

läsa före mig. Alla andra tog hon enskilt men jag kunde inte. Men det gjorde hon nog fast det 

kändes som att hon inte tog mig. Min mamma berättade när jag sen blev utredd att hon 

hade pratat med skolan om det på lågstadiet och sa ’här är det något’, men de trodde inte 

på henne. Jag var inte jättesen med att lära mig läsa men ett halvår senare än de andra, 

kanske. Det var nog för att jag skulle uppfatta det och för lite för att skolan skulle se det som 

något konstigt.” 

För Vera var det viktigt att kunna läsa och skriva för att ”det är det som hela skolsystemet är 

uppbyggt kring. Det är så förknippat med intelligens i vårt samhälle. Läsningen är en öppning 

till en bortre värld och har alltid varit viktig för mig och det är nog anledningen till att det har 

varit så viktigt för mig ända sen jag var liten, det har varit en frihetskänsla.” 

Efter en intensiv studieperiod där Vera kämpade både studiemässigt och känslomässigt gick 

luften ur henne och hon planerade att ta lite ledigt från studierna för att vila upp sig och få 

läsa de böcker hon själv ville. Studierna tog så mycket kraft att hon inte orkade så mycket 

mer sedan. Hon behövde lite egen tid men ville återuppta studierna nästa termin. 

Veras intressen har varierat och särskilt under utrednings-perioden red hon mycket. Det var 

något hon var bra på och ett stort intresse. Hon trodde att det var viktigt för att det var en 

annan aktivitet än det man gör i skolan. Nu hann hon inte med fritidsintressen på grund av 

studier och privatliv. 

På gymnasiet valde Vera ett program där hon skulle slippa läsa språk för att i stället läsa 

annat som intresserade henne. ”Det var ett mycket medvetet val utifrån de ämnen som jag 

tyckte om”. Hon var nöjd med sitt val. Efter gymnasiet åkte hon utomlands för att träna upp 

sin engelska (hon hade högsta betyg innan). 
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Vera ställde höga krav på sig själv och kämpade hårt för att duga och lyckades bra med sina 

studier både under skoltiden och på universitetet. Hon visste inte varifrån hennes kampvilja 

kommer men säger: ”Det är inte alltid en välsignelse”. Hennes kamp innebar ibland ångest 

och förtvivlan. 

8.8.1 Reflektion över Veras berättelse 

Veras kamp gav henne framgång i skolan. Hon hade alltid en bra relation med sina lärare och 

fick ett bra bemötande. Hon ställde höga krav på sig själv och det var delvis därigenom som 

hennes svårigheter upptäcktes; hon kunde inte lära sig glosor och förstod att det måste vara 

något fel. Att vara en kämpare innebar en del oro och förtvivlan över att inte uppnå de 

resultat som hon tyckte att hon skulle klara.  

Hon tyckte om att läsa böcker och lärde sig läsa, lite senare än sina klasskamrater men ändå 

inte så sent att det sågs som ett problem. För henne var skolan givande och hon tyckte om 

att lära sig saker och var en framgångsrik elev. Hon kämpade väl och på grund av det insåg 

hon själv att det måste vara något fel när hon inte klarade av att lära sig glosor när hon skulle 

läsa språk. Hennes känsla av att inte räcka till var något nytt och därför accepterade hon inte 

att det gick dåligt för henne. I stället sa hon ifrån och krävde att få hjälp. Hon skällde på sin 

språklärare och sa att hon inte kunde lära sig glosorna. Hon kanske redan hade hunnit bygga 

upp en bild av sig själv som en framgångsrik elev och när det hände saker som inte passade 

med bilden gjorde hennes erfarenheter att hon kunde ifrågasätta omgivningen istället för att 

bli knäckt. När hon fick diagnosen lättade det och hon accepterade sin situation. När hon fick 

reda på varför så var det på något sätt ok att det tog längre tid för henne att läsa och lära sig 

saker. Under diagnos-tiden ägnade hon sig mycket åt sin ridning.  

 Iris 

Iris var i 30-årsåldern och hade en universitetsexamen. Hon arbetade på ett företag men 

sökte nytt jobb i en annan stad för att kunna bo med sin pojkvän. Hon lärde sig läsa som 13-

åring när hon hade fått sin diagnos. Hennes mamma hade stöttat och pushat henne och när 

styvpappan kom in i bilden upplevde hon även stöd ifrån honom. Inställningen var att 

oavsett hur hon klarar skolan så skulle hon få ett bra liv, ”dyslexi är inget konstigt”. Men hon 

sa samtidigt att det alltid har varit självklart att hon ska plugga vidare. Hon har fått mycket 

stöd hemifrån och även bra hjälp av en speciallärare i skolan. En annan speciallärare som 

hon hade innan sa till henne att hon aldrig skulle bli lika duktig som de andra och då ville Iris 

inte gå dit mer: 

”Han gav inte mig någon chans att bli som alla andra. Han tog bort möjligheten att vara 

normal. Han sa till mig den första dagen att: ’du kommer aldrig att bli lika duktig på att läsa 

och skriva som alla andra så det är bara att liksom bita i det sura äpplet’ och ’vi kan träna på 

det här men du kommer aldrig att bli lika duktig som de’. Och då kände jag att ’men hallå, 

vad gör jag här i så fall? Om jag inte kan bli lika duktig, om det inte spelar någon roll?’ Och då 

kände jag ännu mer att jag ville bli som alla andra. Om jag inte fick möjligheten att ens kunna 

träna mig till att bli som alla andra och kunna vara med i den gruppen, då skiter jag i det.” 
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I gymnasiet var Iris duktig i skolan och klasskompisar frågade henne mycket, t.ex. om hur 

saker stavas och hon fick påminna dem om att hon faktiskt var dyslektiker och alltså inte 

visste hur det stavas. Efter att hon fick sin diagnos fick hon veta att flera släktingar nog också 

har dyslexi. Det upplevde hon som viktigt och det bidrog till att hon inte tyckte att det var 

konstigt och hon fick, som hon säger, ”en nonchalant syn på det”. Iris var öppen med sin 

diagnos inför vänner men i arbetslivet ville hon inte berätta. 

”Jag känner att jag måste gömma det i arbetslivet. I alla fall på arbetsintervjuerna när de 

frågar mig: ’Vad är din största accomplishment?’ alltså: vad är det största jag har gjort i hela 

mitt liv. Det är att jag har klarat universitetet, jag gjorde det med bra betyg, jag har lärt mig 

läsa och skriva vid 13 års ålder. Men det kan inte jag säga, vissa kanske skulle ta det som 

jättepositivt och vissa skulle bara säga: ’ok, då tar vi nästa’. Så att, jag vågar inte, det vågar 

jag verkligen inte även om det är det jag vill säga: ’Jag har kämpat så himla bra! Jag vet vad 

det är att jobba hårt’ för då tänker jag att de ska säga ’jaja, en dyslektiker som ska skriva pm-

meddelande och korr-läsa olika texter; nej kanske inte’. […] Jag säger bara som alla andra: 

’jamen, jag har rest mycket och klarat universitetet som alla andra’. Det är en jättesvår fråga 

när jag inte har det att välja för att allting annat känns så litet i jämförelse.” 

Iris kände sig tvungen att hitta på och kunde inte säga vad som var hennes största bedrift av 

rädsla för att bli bortsorterad. Hon trodde att det skulle verka avskräckande på arbetsgivare 

om hon berättade om sin dyslexi. 

Iris pappa pushade inte utan sa att hon kunde göra hur hon ville med utbildning bara hon var 

nöjd med livet. Detta var provocerande för Iris: 

”‘Bara du är nöjd så spelar det ju ingen roll vad du gör med ditt liv’. Han har varit den som 

har sagt saker som har varit förolämpande många gånger, som ’det var jättebra att du precis 

fick godkänt, alltså som dyslektiker är ju det jättesvårt att få högre betyg’. Alltså hela tiden 

säga de här sakerna, alltså han menar väl men det han säger är så förolämpande som ’det är 

ok att du jobbar på ICA eller McDonalds i flera år bara du känner att du är nöjd med det du 

gör’. Och så känner jag att varje gång han säger något sådant så är det klart att jag ska. Även 

han har fått mig att plugga på universitetet för att på något sätt har det känts som att han 

tycker att jag inte skulle klara av det.” Men om mamman också hade sagt så trodde Iris det 

hade blivit annorlunda.  

8.9.1 Reflektion över Iris berättelse 

Att ha lärt sig läsa vid 13 års ålder var Iris största bedrift och även hennes kanske största 

hemlighet i arbetslivet. Det blev ett problem när hon skulle göra intryck på 

anställningsintervjuer. Iris kämpade och fick hjälp och stöd från en förälder och kravlöshet 

från den andra. Pappans kravlöshet bidrog till att Iris pluggade vidare tillsammans med 

mammans och styvpappans pushning. Hon blev förolämpad när pappan sa att det räckte 

med att hon var nöjd men om det hade varit mamman och styvpappan som sagt så så 

trodde hon att hon skulle ha tagit det på ett annat sätt, då skulle hon inte ha börjat plugga 
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på universitetet. Hon var duktig i skolan och fick påminna klasskamrater om sin dyslexi och 

att hon inte kunde svara på frågor om stavning. Hon slutade gå till specialläraren när hon fick 

veta att hon inte kunde bli lika duktig som de andra. Hon kämpade emot bilden av att vara 

sämre genom att inte gå dit. Att vara som andra är viktigt, att inte vara konstig. 

 Tomas 

Tomas var i 30-årsåldern och visste hela tiden om att han har dyslexi, det fanns i släkten, 

men han utreddes inte förrän i högstadiet. ”När jag gick i lågstadiet tror jag att det 

fortfarande kallades ordblind”. Han gjorde ingenting i skolan, han skolkade mycket och satt 

av lektionerna eftersom det var meningslöst. Han erbjöds inga hjälpmedel utan fick göra som 

alla andra. Han kände sig kränkt i skolan. Lärarna sa att han inte försökte och att om han 

bara ville så skulle det gå. Samtidigt förstod Tomas lärarna: ”Vad skulle de göra med en elev 

som inte gjorde någonting? Det kändes nog hopplöst”. I gymnasiet sökte Tomas till ett 

yrkesprogram eftersom det var det enda han kom in på. ”Folk tror att man är praktisk bara 

för att man inte lär sig läsa som andra. Men jag är inte praktisk”. Efter gymnasiet jobbade 

han i flera år men tyckte att verkstadsjobbet var för enahanda och bestämde sig för att 

utbilda sig. Många i hans familj hade läst på universitet och han uppmuntrades av mamman 

som tyckte att han skulle läsa det han tyckte verkade roligt. Han satsade på studierna, 

”självförtroendet växte”. Inställningen var annorlunda: ”Det var ju inte så att jag tänkte att 

jag skulle kunna göra som jag gjorde i skolan, utan nu var det bara att jobba på”. Han tog 

examen och jobbar inom vård och omsorg nu.  

8.10.1 Reflektion över Tomas berättelse 

Tomas berättelse handlade om hans kamp. Men i skolan kämpade han inte med att klara 

studierna utan kampen handlade om något annat. Det gav inget att försöka kämpa med 

skolarbetet; han var kränkt och kände sig inte förstådd, inget anpassades så att han fick 

chansen, lärarna tyckte att han var lat. Därför kämpade han mot den bild av honom som 

visades upp för att behålla sin värdighet. Han tog makten genom att inte göra det som 

förväntades av honom så att han skulle slippa bli bedömd på fel premisser. Upplevelsen av 

maktlöshet inför skolarbetet gjorde att kampen riktades emot det och dess representanter: 

lärarna. Genom att skolka och inte göra uppgifter som de gav honom lät han dem tro att han 

kunde om han ville. Hans val gav honom makt över situationen och gjorde lärarna maktlösa. 

Han uttryckte det själv som: ”vad skulle de göra med en elev som inte gjorde någonting?”. På 

ett sätt kan man säga att Tomas gjorde sin situation hanterbar genom att ta makten och 

driva sin egen kamp. Genom att göra motstånd i situationer med låg hanterbarhet och i 

stället vända dem till situationer där lärarna har låg hanterbarhet kände han sig mindre 

utsatt.  

 Vidar 

Vidar var i 40-årsåldern. Hans skrivsvårigheter berodde på skakningar i händerna som gjorde 

att han hade en svårläst handstil. Han hade disputerat inom det naturvetenskapliga området 

och arbetade som lärare på grundskolan. Hans svårigheter påverkade honom i viss mån i 
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arbetet men det var lättare att skriva på en stor tavla än på ett papper. ”Vissa elever kan 

skämta om min handstil. Det var jobbigt i början men nu har jag lärt mig så nu bjuder jag på 

det. Det brukar vara bästa sättet att hantera det på. Annars kan det vara provocerade för 

vissa personer på möten och så när man inte tar upp ett block och för anteckningar. Det blir 

även problem när det krävs att andra ska kunna läsa vad jag har skrivit”. Det som har hjälpt 

Vidar är den tekniska utvecklingen, när han använder dator är det inga problem. På 

universitetet var bemötandet bra. Det blev bättre och bättre under skoltiden.  

”I grundskolan var det bedrövligt rent ut sagt. Lärarna trodde att jag gjorde det på pin kiv; 

’vill du så kan du’, till slut blev de arga på mig. Jag fick ha välskrivning hos rektorn på 

rasterna. Det var inte roligt i grundskolan. Till viss del påverkade det min relation till 

kompisarna.” 

Diagnosen fick han under universitetstiden. Innan det visste man inte vad hans darrningar i 

handen berodde på och det fanns, vad man visste, ingen annan som hade samma symtom. 

Vidar hade heller inga andra symtom, vilket förbryllade. 

”Senare valde mina föräldrar att flytta till en annan stad för att jag skulle få gå i en annan 

skola och då fick jag en bättre skolgång. På den andra skolan hade de fått fel uppfattning om 

mina svårigheter och jag behövde en nystart. Det blev bättre där eftersom de lärarna förstod 

att det var äkta svårigheter. Men det var jobbigt att flytta och tappa kontakten med 

kompisar och det tog ett tag att få nya.” Han kände ingen. Men det var en bättre skola med 

bättre bemötande från lärarna. ”Det fanns både för och nackdelar med flytten men det var 

det som mina föräldrar trodde var bäst då.” 

Vidar var duktig i skolan men blev skoltrött och gick ut nian utan fullständiga betyg. Han fick 

dispens att gå i gymnasiet om han klarade första året ”och jag visade mig vara bäst i klassen 

så det gick ju ganska bra”.  

”Skoltröttheten berodde nog till stor del på mina svårigheter men det var även så att jag 

tyckte att man tvingades göra enkla saker många gånger. På gymnasiet valde jag att läsa 

naturvetenskap och det passade mig bättre.” 

”Efter gymnasiet blev det roligt när jag kände att jag kunde åstadkomma något. Det som 

gjorde att det blev bättre var att datorerna kom. Att få välja på gymnasiet var också viktigt.” 

Om framgångsfaktorer: ”en viktig faktor är nog min religiösa tro” […] ”Tyvärr är det nog så 

att man får bättre bemötande om man presterar bra i skolan.” 

”Jag har varit mobbad för skrivsvårigheterna och för mitt utseende. Mobbningen har avtagit 

med tiden. På gymnasiet och universitetet var det ingen mobbning. På den nya skolan där 

jag gick i högstadiet var det mindre mobbning eftersom lärarna kunde hantera det bra. De 

hade någon känsla för hur det skulle göras på den skolan.” 

Om mobbningens följder: ”Jag har bitvis under livet brottats med en låg självkänsla”. 
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”Idag har man en annan förståelse för elever med svårigheter än man hade när jag gick i 

skolan. Men jag kanske förstår på ett annat sätt hur de fungerar. Men läs- och 

skrivsvårigheter påverkar nog mer än skrivsvårigheter som jag hade.” 

8.11.1 Reflektion över Vidars berättelse 

Vidar hade en sällsynt funktionsnedsättning. Det tillsammans med det faktum att han var en 

av de äldre deltagarna i studien kanske bidrog till att bemötandet som han fick under första 

halvan av sina skolår lämnade så mycket övrigt att önska. Han fick t ex öva välskrivning hos 

rektorn på rasterna. Vidar trodde själv att man idag har en annan förståelse för elever med 

olika svårigheter. Han var egentligen den deltagare som hade minst svårigheter. 

När undervisningen väl anpassades och Vidar bland annat fick skriva på dator klarade han 

studierna mycket bra, han hade lätt för att lära. Här måste man ta i beaktande att tiden 

troligen spelar roll: datorer blev alltmer vanligt och det var det hjälpmedel som Vidar hade 

nytta av. I grundskolan möttes han av misstro från lärarnas sida och han blev mobbad av 

andra elever. Inte förrän han flyttade till en annan stad fick han ett bra bemötande och man 

tog hans svårigheter på allvar. Då hade det dock gått lång tid, och han förlorade kontakten 

med de vänner han hade fått. Det tog lång tid att knyta nya kontakter och Vidar var inte 

säker på att det var enbart bra att flytta trots att bemötandet från lärarna blev bättre. 

Kanske är detta ett uttryck för hur svårt han hade att få nya vänner och hur viktigt det är att 

ha vänner. Trots att han hade lätt för att lära hade han inte fullständiga betyg när han gick 

ut. Han var skoltrött och trodde att det till viss del berodde på svårigheterna men även på att 

vissa uppgifter var så meningslösa i skolan. Meningslösheten kan vara ett uttryck för att 

Vidar hade lätt för att lära men fick studera i samma takt som andra. Dessutom gjorde 

bristen på anpassning och förståelse att han hela tiden fick omöjliga utmaningar. En 

bidragande orsak till skoltröttheten var möjligen den sociala situationen, det är tungt att inte 

ha några vänner. Ju mer han fick välja själv, t ex gymnasieprogram och universitetsstudier 

desto nöjdare var han med att studera, även mobbningen minskade för att försvinna helt på 

gymnasiet, efter gymnasiet pluggade han inom det naturvetenskapliga området och 

disputerade så småningom.  

 Sammanfattande analys   

11 personer mellan 8 och 40 år intervjuades och deras berättelser tolkades utifrån 

förändring i inställningen till studier och skolans roll i processen. Eftersom detta är en 

livsvärldsstudie har varje deltagares berättelse fått utrymme. Varje berättelse är unik och 

varje deltagare bidrar till bilden med olika bitar. Men det finns flera gemensamma drag i 

berättelserna och det går att hitta gemensamma faktorer som påverkar inställningen och 

leder till förändring. En faktor som ledde till förändring i några av deltagarnas inställning till 

studier var anpassning av undervisningen (Tim, Mia, Liv, Ann, Vera, Vidar). När 

undervisningen inte anpassades påverkades deltagarna negativt på många plan, inte bara 

studiemässigt utan även socialt i vissa fall (Tim, Mia, Ann, Liv, Nadja, Vera, Alma, Vidar). I 

Vidars berättelse kunde vi se hur viktig den sociala biten är genom hans funderingar på 
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skolbytet och flytten som ledde till att han fick ett bättre bemötande från lärarna men som 

också gjorde honom ensam och utan kompisar. Var det rätt beslut att flytta? I Nadjas 

berättelse finns en liknande fråga: Var det värt det? Hennes kämpande krävde så mycket tid 

och kraft att hon inte hann eller orkade med kompisar, vilket gjorde henne ensam även som 

vuxen. Båda dessa berättelser visar på hur viktigt det är att svårigheterna uppmärksammas 

och att rätt anpassning görs. I berättelserna från deltagarna som gick på dyslexiskolan kunde 

vi se hur den sociala inkluderingen ökade när undervisningen anpassades. Ett liknande tema 

som återkommer i berättelserna är önskan att vara som alla andra och ibland leder 

anpassning av undervisningen till att känslan av att vara som andra ökar, eller i alla fall att 

inte ha det så mycket svårare än andra (Tim, Iris, Mia, Liv, Vera).  

Att sluta skolan och börja jobba kan också leda till en förändring (Alma, Tomas). I skolan 

upplevde de sig inte som kompetenta men efter en tid i arbetslivet, som de har klarade utan 

att uppleva problem, kom de på vad de ville göra och började därefter studera. En annan 

faktor som påverkade inställningen till studier och bidrog till att några av deltagarna började 

kämpa med skolarbete var lärarens höga förväntningar (Tim, Nadja, Liv, Iris). Att känna 

lärarens tilltro till den egna förmågan fick eleverna att kämpa för att klara betyg.  

9 Diskussion  
I denna studie intervjuades 11 personer med läs- och/eller skrivsvårigheter med fokus på 

deras upplevelser i anknytning till läs- och skrivsvårigheterna. Ovan presenterades varje 

persons berättelse för sig. I detta kapitel kommer resultaten att diskuteras med fokus på 

förändring i personernas inställning och hur skolan kan påverka elevens förhållningssätt. 

Kapitlet behandlar förekomsten av förändring i inställningen till studier och olika faktorer 

som påverkar. Kapitlet är indelat i rubriker som anknyter till de olika orsaker till förändring 

som resultaten visar på. Det första delkapitlet handlar om olika sätt på vilka deltagarna 

hanterade situationen att vara annorlunda och hur detta förändrades över tid. Sedan följer 

avsnitt om skolbyte, diagnos, ålder, bemötande och jämlikhet samt den betydelse som dessa 

företeelser har i deltagarnas berättelser. I nästa avsnitt diskuteras de vuxna deltagarnas 

berättelser för sig och barnens för sig avseende förändring i inställning. Det sista delkapitlet 

handlar om specialskola eftersom fyra av studiens deltagare går på en sådan och intressanta 

aspekter har kommit fram i anslutning till det. Avslutningsvis sammanfattas diskussionen. 

 Att hantera situationen 

Genom skolarbetet lär sig eleven saker om sig själv (Nielsen, 2005 s. 63-67, 270-279) och 

skolarbetet kan upplevas hota den egna självkänslan för en person med dyslexi 

(Fouganthine, 2012, s. 255; Westling-Allodi, 2002, p. 75; Hugo, 2007, s. 70-72; Riddick et al. 

pp. 240-241). Ibland behöver vi kämpa emot den bild av oss som framträder genom andras 

handlande för att bevara vår egen bild (Nielsen, 2005, s. 277-278). Det finns alltså flera 

aspekter att hantera för en elev som inte läser och skriver med samma hastighet och 

precision som andra i skolan och de områden som påverkas är inte isolerade till de områden 
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som handlar om att läsa och skriva utan även andra områden påverkas. Detta behöver 

eleverna hantera och deltagarna i denna studie har visat på olika sätt att göra detta. 

Motståndet mot skolarbete som Tomas uppvisade i grundskolan och motviljan mot att göra 

läxor och anstränga sig i skolan som Tim, Mia, Liv och Ann beskriver att de hade innan de 

kom till dyslexiskolan kan ses som en sorts salutogen åtgärd; Eftersom det är förknippat med 

utvecklande av depression att anstränga sig och lägga ner tid på skolarbete utan att uppnå 

resultat (Gustafsson et al. 2010 p. 155) så är det kanske bättre för individen att låta bli. 

Kanske är det ett sätt att behålla sin hälsa. Skolpersonal och föräldrar kan ha svårt att se 

detta samband utan försöker desperat att få eleven att jobba med uppgifter. Skolarbetet kan 

upplevas som ett direkt hot emot den egna självkänslan om man har dyslexi (Fouganthine, 

2012 s. 255; Westling-Allodi, 2002 p. 75). Cecilia Nielsen (2005) beskriver hur vissa av 

deltagarna i hennes studie kämpar emot den bild andra har av dem för att skydda sin 

självbild (Nielsen, 2005 s. 277-278). Det kan vara samma sorts kamp som Tomas, Tim, Mia, 

Liv och Ann uppvisar. Agerandet kan även ses som ett resultat av låg känsla av sammanhang; 

eleverna upplever inte att de har resurser att göra det som krävs och hela skolan blir 

meningslös och då ansträngningarna inte ger resultat upphör försöken (Antonovsky, 1987 s. 

42-49; Lindström & Eriksson, 2006). Behovet av hanterbarhet syntes hos Liv och Alma när de 

beskrev hur deras fritidsintressen gav dem sådant de inte fick i skolan; känslan av att vara 

bra på något. Gruppen obekymrade har ett fritidsintresse som de är bra på och tycker inte 

att skolarbete är så viktigt (Ingesson, 2007 pp. 63-67). Liv ägnade mycket tid åt sitt 

fritidsintresse innan det började gå bra för henne i skolan. Senare hann hon inte men sa 

även att hon inte behövde det. För Alma blev fysisk aktivitet allt viktigare sedan hon började 

plugga på universitetet men hon såg studierna som viktiga och träningen som en ventil eller 

att andrum där hon kunde vara utan krav på prestation. 

När situationen ändras, i Tomas fall efter flera år i arbetslivet och för deltagarna från 

dyslexiskolan när de kom till den skolan, så ändrades också inställningen till 

studier/skolarbete. När Tomas beslutade sig för att börja studera såg han det som självklart 

att jobba hårt och det fanns ingen tanke hos honom om att han skulle göra som han gjorde i 

skolan. Flera år hade passerat och han var äldre och mognare och han valde själv att och vad 

han skulle studera, därför var han mer motiverad och han kunde gå in i studierna med en 

annan inställning. Åtagandet byggde mer på valfrihet och det innebar en större ekonomisk 

förlust att misslyckas med högskolestudierna. Sammantaget kunde man alltså vänta sig att 

Tomas skulle ha en annan inställning.  

Iris valde bort att gå till specialläraren när hon fick höra av honom att hon aldrig kunde bli 

lika duktig som andra. Det blev då inte meningsfullt att engagera sig eftersom läraren inte 

trodde att resurserna fanns. Kanske kan det vara samma slags motstånd som Tomas 

uppvisade. Genom att inte gå till specialundervisningen accepterade hon inte den bild av 

henne som han målade upp. Hon förde en kamp för att bevara sin bild av sig själv som en 

som är som andra. Nielsen beskriver hur deltagarna kämpar emot andras bild (Nielsen, 2005 
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s. 277-278). Kanske är det därför Iris reagerade så starkt på sin pappas lågt ställda krav, det 

var en liknande situation; han trodde inte att hon kunde. Hon fick senare en annan 

speciallärare som hade ett annat bemötande och då gick hon dit och lärde sig så småningom 

läsa och skriva.  

Skolarbetet kan upplevas som ett hot mot självkänslan för den som har dyslexi (Fouganthine, 

2012, s. 255; Westling-Allodi, 2002, p. 75). Några strategier kan vara att ljuga eller undvika 

skolarbete (Fouganthine, 2012, s. 213-214). Kanske är det därför beskrivningen av att smita 

undan återkom i berättelserna; Mia och Tim brukade tidigare smita undan eller fuska men 

inte numera och Liv låtsades inte om det som var svårt förut. Nadja kryssade i att hon hade 

läst trots att hon inte hade gjort det. Att låtsas göra det som förväntas när man inte kan göra 

det kanske är ett försök att undvika att definiera sig som någon som inte kan, att kämpa 

emot andras bild (Nielsen, 2005, s. 277-278). Kanske kändes det bättre inför sig själv och 

andra att vara en som fuskar eller ljuger än att vara en som inte klarar att göra uppgiften alls. 

Situationen är även ett tecken på lärarens oförmåga att göra undervisningen meningsfull och 

anpassa så att eleven kan jobba med skolarbete; kanske låter läraren eleven fuska eller göra 

annat på grund av maktlöshet inför situationen. 

Vidar säger att hans självkänsla tidvis varit låg och han hade svårt att få nya vänner när han 

bytte skola, däremot var skolbytet kanske positivt eftersom bemötandet från lärarna var 

bättre på den skolan. Vidar kunde däremot inte säga att det var bra att flytta; kanske ett 

uttryck för hur viktigt det är att vara med i ett socialt sammanhang, att ha kompisar. Han 

tappade orken och blev skoltrött i slutet av högstadiet, men lyckades ändå få dispens och 

komma in på en gymnasieskola. Där gick det bra och han fick det bättre även socialt på 

gymnasiet. På gymnasiet kunde han välja att läsa det han var intresserad av och på så vis 

slippa läsa så mycket av det som var svårt för honom. Ännu mer valmöjligheter hade han på 

universitetet och där trivdes han mycket bra. 

För Tomas vände det först när han började plugga på högskolan efter en tid i arbetslivet. 

Hans skolerfarenheter innehöll ingen positiv förändring. 

Tomas gymnasieval och därmed yrkesval kom sig av att hans låga betyg gjorde att han inte 

kunde välja så mycket, man antog dessutom att han var praktiskt lagd eftersom han inte var 

bra på att läsa men Tomas själv tyckte inte att det stämde. Yrkesvalet var alltså något som 

valdes för att andra val inte var aktuella, dessutom hade Tomas låg motivation och ville ha så 

lite läs-ämnen som möjligt, hans frihet var begränsad och hans valmöjligheter få. Sen menar 

att valprocessen är viktig i livet (Sen, 2009, pp. 227-235). När Tomas jobbat i några år och 

blivit trött på det bestämde han sig för att utbilda sig. Då kan man tänka sig att han, liksom 

Alma, hade upplevt andra sidor av sig själv än han fick i skolan och därigenom fick en tro på 

sin egen förmåga genom ett lyckat deltagande i arbetslivet (Carlsson, 2011 s. 267; Ingesson, 

2007 p. 40). Dessutom hade Tomas tröttnat på sitt arbete.  På så vis fick, och även Alma, en 

stor motivation att genomföra studierna, det kändes meningsfullt och dessutom gjorde 

arbetslivet att de fick en större tilltro till den egna förmågan och därför blev det meningsfullt 
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att försöka. Detsamma kan gälla för eleverna på dyslexiskolan som började ta tag i studierna 

när de gick i dyslexiskolan. ”Det känns bara skitenkelt” som Tim uttrycker det. Det var 

meningsfullt att engagera sig för att han upplevde att han kunde hantera situationen och 

han såg att hans ansträngningar gav resultat. En bidragande del kan vara att Tomas och Alma 

hade ett mål med studierna, vilket de saknade i skolan. De hade något att sträva efter. Alma 

upplevde jobbiga perioder i studierna men tog sig igenom eftersom hon visste att hon 

passade för det hon utbildade sig till, hon visste att hon gjorde ett bra jobb och studierna var 

vägen dit. Ibland ett nödvändigt ont.  

För Nadja började det gå bättre i skolan när hon bytte till en skola med färre elever i varje 

klass och där lärarna hade höga förväntningar på eleverna. Eftersom klasserna var mindre 

kunde lärarna även hålla koll på och hjälpa eleverna i större utsträckning. Så var det även för 

Tim, han sa att lärarna trodde på honom och ville att det skulle gå bra för honom på 

dyslexiskolan och då gick det också bättre. Lärarens inställning och förväntningar är 

betydelsefulla för att eleven ska utvecklas positivt (Gustafsson et al. 2010 p. 155; Hugo, 2007 

s. 101, 166; Meltzer, 2004; Utbildningsdepartementet, 1997, s. 7, 53). Eleverna orkar kämpa 

med det som är svårt när de upplever stöd och uppmuntran från läraren. Lärarens 

förväntningar skapar ett utrymme för tillväxt och utveckling. Vi kan jämföra med Iris 

upplevelse hos specialläraren som sa att hon aldrig skulle bli lika duktig som de andra. Han 

trodde inte på henne och gav henne inte möjlighet att utvecklas, vilket hon inte kunde 

acceptera. När den vägen var stängd blev det meningslöst att försöka för Iris. Senare kunde 

hon lära sig läsa hos en annan speciallärare som hade en positiv inställning och sa att det 

skulle gå om hon kämpade. Den inställningen skapade motivation hos Iris och hon började 

kämpa och lärde sig läsa, vilket hon ansåg vara sin största bedrift. 

Det är dock inte alltid det känns positivt att vara en kämpare, eller som Vera uttryckte det 

”Det är inte alltid en välsignelse”; Tim upplevde oro inför prov efter att ha börjat på 

dyslexiskolan. Kanske som en följd av att ha förstått betydelsen av sin egen insats. Tidigare 

spelade det inte så stor roll hur han pluggade och kämpade, han förväntade sig inte att det 

skulle gå bra, medan han nu hade mer som stod på spel och trodde att han kunde få högre 

betyg. Känslan av sammanhang ledde till att han visste att det hängde på honom och då 

infann sig även en oro över att inte leva upp till sina egna och andras förväntningar.  

 Om skolbyte 

Stadieövergångar öppnar för förändring och vändpunkter inträffar ofta då (Gustavsson et al. 

2010 p. 150). Eleverna på dyslexiskolan beskrev hur de slutade smita undan när de bytte 

skola. Dels kan förändringen förklaras med att eleverna på dyslexiskolan fick verktyg att 

hantera svårigheter eller utmaningar i skolarbetet. Det kan även vara så att de tidigare stötte 

på problem väldigt ofta. Men det kan även vara så som Liv beskrev; att de lärde sig att de 

kan lära sig det de ännu inte kan. De insåg att det var värt det att bemöda sig eftersom de 

fick erfarenhet av att kunna lära sig. En annan orsak är lärarnas krav och förväntningar; de 

trodde på eleverna. Även själva skolbytet i sig kan vara gynnsamt. För Nadja, som inte hade 
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någon diagnos, blev det också en stor förändring när hon bytte till en annan skola i åttan. 

Det var mindre klasser och lugnare miljö och lärarna hade högre förväntningar och mer tid 

för eleverna. Detta ledde till att Nadja fick höga betyg, innan var hon inte alls så duktig i 

skolan, den positiva utvecklingen fortsatte på gymnasiet. Vera gick kvar på sin skola när hon 

blivit utredd och fick sin diagnos. Skolan anpassade undervisningen och hon fick bra hjälp 

och fick därefter höga betyg. Vidar fick ett bättre bemötande av lärarna på den nya skolan 

men skolbytet hade ändå negativa sociala effekter. Alma bytte skola till gymnasiet och fick 

det bättre men inte helt bra. Det kan bli bra på den gamla skolan och det kan bli bra på den 

nya. Förmodligen krävs det mer än att bara byta skola, det gäller att lärarna på den nya 

skolan även har rätt inställning för att det ska bli bra och det är viktigt att också ha den 

sociala situationen i åtanke.  

 Om skillnaden med högskolestudier 

Denna studie bekräftar att universitetsmiljön ofta upplevs som bättre för personer med läs- 

och skrivsvårigheter än skolmiljön (Riddick et. al. 1999, p. 243). Både Vidar, Alma, Tomas och 

Iris upplevde universitetsstudierna som bättre anpassade för dem än grund- och 

gymnasieskolan  

Det kan finnas olika orsaker till att högskolan upplevdes som mer anpassad: personernas 

erfarenheter av arbetlivet visade dem att de var kapabla och kompetenta på ett sätt som de 

inte hade upplevt när de gick i skolan. De upplevde sig ha en bredare kompetens än den som 

skolan visade för dem. Universitetsstudierna ger även möjlighet att läsa sådant som 

intresserar en och då blir det lättare att engagera sig, det finns en större valfrihet både när 

det gäller om och vad man ska läsa på universitetet. Betydelsen av personernas ålder kan 

inte heller underskattas: de var äldre och mognare när de läste på universitetet än de var när 

de gick i skolan vilket självklart även gällde deras kurskamrater. Kanske upplevde de inte 

dyslexin som lika stigmatiserande på grund av det. Kanske var kurskamraterna mognare och 

det spelade ingen roll att man hade dyslexi. Kanske visste de inte ens om det eftersom var 

och en kunde plugga på egen hand och man bara sågs på föreläsningar och seminarier.  

Det finns även skillnader i hur undervisningen bedrivs och vad skolan och universitetet är; i 

skolan blir det tydligare och mer betydelsefullt vem som kan vad eftersom alla vet vem som 

går iväg till specialundervisningen, får muntliga prov och använder alternativa hjälpmedel. 

På universitetet och högskolan märks det inte lika mycket eftersom det inte finns något 

klassrum där alla ska vara hela dagarna. Detta faktum gör att det inte blir lika definierande 

och utpekande att använda alternativa verktyg eller få anpassade examinationer. Alla vet 

inte allt om alla på samma sätt som tidigare. I grundskola och gymnasium finns även klassen 

som en enhet där man måste vara med; att ha en kompis i klassen och känna tillhörighet är 

mycket viktigt för eleverna. På universitet och högskola utgör den gemensamma delen av 

studierna inte en så stor del av dagen och det är dessutom inte säkert att gruppen ser 

likadan ut hela tiden, därför blir inte grupptillhörigheten så viktig utan man kan välja hur 

mycket man vill vara med i de olika grupper som finns. Undervisningsgruppen är bara en av 
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många möjliga sociala arenor. Detta kan bidra till att man dels känner sig mer som alla andra 

och inte utpekad och dels mindre orolig för att inte bli accepterad. 

 Om diagnosens betydelse 

Att få en diagnos upplevs som skönt för att man då får ett kvitto på att man inte är dum 

(Utbildningsdepartementet, 1997, s. 49). Det bekräftas i denna studie. Några deltagare 

använde diagnosen under skoltiden för att förklara för kompisar varför man inte kunde stava 

eller läsa lika snabbt, t ex Tim och Iris. I viss mån gäller detta även Sam men han hade ingen 

diagnos ännu, men viss anpassning av undervisningen och gick till speciallärare. Han 

förklarade dock för sina klasskamrater varför han fick vissa anpassningar och berättade då 

att han hade svårt att läsa och därför behövde lyssna. För Vera blev diagnosen viktig för att 

förklara för henne själv och sluta jämföra sig med andra. Nadja uttryckte något liknande; 

diagnosen gjorde att hon fick en förklaring till och tyckte att det var ok att studierna tog mer 

tid och kraft. Att berätta om sina svårigheter är dock ett förtroende och inget man berättar 

om innan man känner personen. Mia, Tim, Liv och Ann väntade med att berätta tills de 

kände personen. Alma och Nadja upplevde negativa konsekvenser i arbetslivet av att ha 

berättat om diagnosen och det var oron för det som gjorde att Iris inte berättade när hon 

sökte jobb trots att hon skulle vilja. 

De vuxna deltagarna fick diagnosen i högstadiet eller som vuxna. Vissa av dem sa att de alltid 

har vetat eller att deras mamma visste tidigt att de hade läs- och skrivsvårigheter. De yngre 

deltagarna, förutom studiens yngsta deltagare, Sam, fick sin diagnos i låg- eller 

mellanstadiet, Liv visste inte när hon fick diagnosen men började på dyslexiskolan på 

mellanstadiet. Deltagarna är för få för att några generella slutsatser ska kunna dras. Både 

Nadja och Vidar, som fick sina diagnoser i vuxen ålder hade det dock svårt socialt på ett sätt 

som de andra inte verkar ha haft. Vera, Tomas, Alma och Iris hade vänner under skoltiden. 

Nadja saknade tid och ork för vänner och Vidar förlorade kontakten med de vänner han hade 

när han flyttade och det tog honom lång tid att få nya. Om diagnosen i tidig ålder används till 

att rättfärdiga och förklara inför kompisar, och sig själv, att man har det svårt så kan det vara 

besvärligt att inte ha en diagnos när man har svårigheter. Även om undervisningen inte 

anpassas tillräckligt när eleven diagnostiseras fyller alltså diagnosen en funktion socialt. Det 

kan handla om att andras syn påverkas när de får reda på att klasskamraten har en diagnos 

eller om en känsla hos personen själv.  

På universitetet har det varit mycket viktigt att ha en diagnos för att kunna bevisa att man 

har rätt till stöd. Men i arbetslivet är det inget man skyltar med; Iris vågade inte eftersom 

hon anade att det skulle kunna uppfattas som negativt. I vissa situationer blev det besvärligt 

för henne eftersom hon inte kunde berätta vad hennes största bedrift var när hon fick frågan 

vid anställningsintervjuer. Alma hade slutat berätta om sin dyslexi eftersom hon fått uppleva 

negativa sidor av att vara öppen med det på arbetsmarknaden och Nadja upplevde hur 

hennes öppenhet på arbetsplatsen fick negativa konsekvenser. 
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Iris upplevelse påminner om Tims när han beskrev hur han tidigare gömde sig i skuggorna. 

Hon dolde en del av sig själv på intervjuerna, vilket ställde till problem för henne och hon 

måste hitta på något att säga. Tim upplevde en större trygghet nu när han kunde visa sig och 

bli accepterad i sin helhet. Dyslexin och vad det innebär att leva med den är en del av 

personens livsvärld och det blir problematiskt att dölja delar av den för andra eftersom det 

innebär att även viktiga sidor och sådant man är stolt över undanhålls. Liv beskrev det som 

en ”jättestor grej” att ha lärt sig läsa och jag tänker på Iris beskrivning av dilemmat på 

anställningsintervjuerna; hon kunde inte svara sanningsenligt på frågan vad som var hennes 

största bedrift eftersom hon var rädd att inte få jobbet om arbetsgivaren skulle få veta att 

hon hade dyslexi. 

För Vera var inte läs- och skrivsvårigheterna så självklart en del av henne. Hon brukade 

berätta om dem men poängterade att det inte var något som definierade henne. Hon tyckte 

att det var svårt att veta vad som var läs- och skrivsvårigheterna och vad som var Vera. 

Senare sa hon att hennes svårigheter var en del av henne. Jag tolkar det som att Vera inte 

ville skylla på sin diagnos och att hon inte såg sig som ett offer utan som en person som 

klarade av saker.  

För Nadja som fick sin diagnos några terminer in på sin universitetsutbildning föll vissa bitar 

på plats och hon fick en annan förståelse för varför hon behövde lägga ner mer tid och kraft 

än andra. Diagnosen ledde till att hon reflekterade över sin situation och accepterade den. 

Konkret fick hon även t ex förlängd tid på tentor vilket också var värdefullt. Däremot ångrade 

hon att hon varit öppen med diagnosen i arbetslivet. Det ledde till negativa konsekvenser i 

form av särbehandling och åtgärder mot hennes vilja.  

En diagnos kan förklara varför man har vissa svårigheter och kan underlätta vid sökandet av 

en identitet (Carlsson, 2011 s. 252). Nadja lärde sig läsa genom träning och hjälp hemifrån 

och slapp gå ifrån lektioner till specialundervisning kanske på bekostnad av vänner och 

fritidsintressen. Hennes fritid gick åt till att träna läsning och göra läxor och sova och vila sig 

för att orka med. Hon visste inte om det hade varit värt det; kanske skulle hon ha kunnat 

jobba med något som hon hade passat bättre för i stället och då även haft ett större socialt 

nätverk. Nadja fick sin diagnos när hon läste på universitetet, vilket är sent i förhållande till 

de flesta andra deltagarna. Diagnosen ledde till att hon fick en förklaring på varför hon t ex 

behövde lägga ner mer tid på studierna. Om hon hade fått möjlighet att reflektera över sin 

situation tidigare kanske hon hade valt annorlunda. Men det är inte säkert att hon hade 

blivit nöjdare. Funderingen kan dock vara svår att komma ifrån eftersom hon gjorde sina val 

utan att veta det hon fick reda på senare.  

En diagnos kan ha olika betydelse beroende på ålder. Ju äldre personen är desto mer 

betydelsefull är diagnosen för att personen ska förstå sig själv (Nielsen, 2005 s. 277-278). 

Bland mina deltagare fanns vissa skillnader i betydelsen av en diagnos beroende på ålder och 

vad livet innehåller i olika åldrar. Dels verkade det mer oklart för de yngre eleverna när de 

fick sin diagnos (Tim, Liv) eller om de ska utredas (Sam) och dels verkade det vara mer 
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formellt betydelsefullt med en diagnos när man blev äldre, till exempel inför högskolestudier 

eftersom det då krävs för att få stöd. Det var även mer problematiskt att ha en diagnos som 

vuxen med tanke på arbetslivet och hur det kunde tas emot där (Iris, Alma, Nadja).  

Trots diagnos kan stöd utebli (Fouganthine, 2012, s. 255). Kanske kan detta vara en 

bidragande orsak till att vissa deltagare inte mindes när de fick diagnosen: att det inte 

förändrade så mycket i undervisningen. Det kan också vara därför som de yngre deltagarna 

endast såg en social poäng med diagnosen och de äldre såg det som mycket viktigt att ha en 

diagnos för att få stöd på högskolan. Visserligen kan grund- och gymnasieskolan inte kräva 

diagnos för att ge stöd på samma sätt som högskola och universitet. Men flera av deltagarna 

upplevde inte heller något bra stöd i skolan och då reducerades poängen med utredning och 

diagnos till vad man själv kunde utnyttja den till; förklara sitt annorlundaskap. Några av 

deltagarna beskrev att de inte fick adekvat stöd trots att de fick en diagnos. Ann beskrev att 

hon fick en dator men inga särskilda program, Alma fick gå till specialläraren men upplevde 

att det inte gav något och undervisningen i övrigt anpassades inte.  Inte heller Tomas 

utredning ledde till några förändringar i undervisningen. 

En diagnos var alltså positivt att ha dels för deltagarens egen skull och dels för att bevisa: 

som yngre att man inte är dum och som äldre att man är berättigad till visst stöd på 

högskolan. Däremot var det inget man berättade för alla, utan man valde vem som skulle få 

veta. I arbetslivet ville man inte berätta, där förväntade man sig inget stöd utan bara att inte 

få jobbet eller att det skulle bli negativt på det jobb man redan hade. Kopplingen mellan 

diagnos och stöd verkar mest självklar för de deltagare som läste/hade läst på universitet 

eller högskola. De vuxna deltagarna använde inte diagnosen till att försvara sig själva inför 

andra på samma sätt som de yngre. Däremot kunde diagnosen förklara och öka acceptansen 

inför den egna situationen på liknande sätt som Carlsson beskriver (2011, s. 252). 

Att få en diagnos kan vara jobbigt, särskilt om man är yngre (Nielsen, 2005, s. 277-278). Efter 

bearbetning och med stigande ålder var diagnosen dock betydelsefull och det framstår som 

viktigt att få en diagnos om funktionsnedsättning finns framför allt för att skapa förståelse 

hos andra men även för att själv förstå och acceptera att man har det svårare än andra. 

Kanske utredning och diagnostisering kan bli överflödigt om stödet och bemötandet är rätt 

från början. Om diagnosen inte leder till stöd och bara behövs som förklaring för personen 

själv skulle diagnosen inte behövas om behovet av förklaring uteblev.  

 Om ålderns betydelse 

Svårigheterna verkade minska med stigande ålder. Det beror nog inte bara på mognad. 

Träning kan vara en faktor men även att man kan välja att ägna sig åt ett område som 

intresserar och passar och att man har lärt sig hantera sina svårigheter. Som vuxen 

bestämmer man också mer över sig själv och sitt liv. Val av utbildning och val att utbilda sig 

eller inte bidrog till motivation (Alma, Tomas, Vidar). Man kunde dra ner på studietakten och 

vila efter en jobbig period (Vera). Universitetet erbjöd anpassningar som inte skolan gjorde 

(Alma, Tomas, Vidar).  
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Utbildningen i grundskolan och även i gymnasiet är bred. Alma behöver sina talböcker och 

alternativa verktyg och blir hjälplös utan även på universitetet men upplevde att det gick 

bättre där än på gymnasiet. Motivationen var högre eftersom hon utbildade sig för ett 

arbete som hon visste att hon passade för. Även om gymnasiet upplevdes som bättre 

anpassat än grundskolan så påverkades valet av gymnasieprogram av personernas 

svårigheter (Alma, Vidar, Tomas, Vera). För Vera och Vidar framstod det som enbart positivt 

att de kunde välja utbildningar där de slapp vissa ämnen som de hade särskilt svårt med. För 

Alma och Tomas var det inte självklart att gymnasievalet var rätt. Nadjas val av 

gymnasieprogram verkade inte väcka funderingar. Det som väckte frågor hos henne var om 

det hade varit värt det att missa så mycket socialt för att klara skolan. Vidar hade liknande 

funderingar över flytten som hans föräldrar gjorde med hans bästa för ögonen; visserligen 

blev bemötandet från lärarna bättre men han förlorade kompisar och det tog tid att få nya. 

Med stigande ålder reflekterade deltagarna mer över sig själva och sin omgivning. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att de är nöjdare men även till att de undrade över val de gjort 

och val som gjorts åt dem. De yngre deltagarna var mitt uppe i skolan och kanske krävs det 

att viss tid passerar för att de ska kunna reflektera. Kanske hade de inte heller samma 

förmåga att reflektera. Deras valmöjligheter var också mer begränsade eftersom skolans 

läroplan står fast och eleverna ska vara i skolan under hela skoldagen. Ju äldre man blir desto 

mer val behöver man göra; kanske blir man mer tillfreds med val man har gjort själv. Sen 

(2009 p. 227-236) menar ju att valprocessen i sig är betydelsefull. 

 Bemötande 

Det är viktigt med tydliga mål som är möjliga att uppnå (Hugo, 2007, s. 97-102, 161-166).  

Personerna i studien hade inte så höga krav på sig i skolan. När det stod klart att de inte 

kunde lära sig läsa som andra elever blev läraren kanske uppgiven (möjligen tvivlade läraren 

även på sin egen förmåga att undervisa). Eleverna tilläts ”smita undan” genom att de fick 

sitta längst bak i klassrummet och rita (Liv) och de fick inte lära sig läsa när andra gjorde det 

(Liv, Alma, Ann, Vera) eller på andra sätt upplevt att skolan har gett upp hoppet (Iris, Tomas) 

eller fått ta ett stort ansvar själv utan kontroll från läraren (Nadja).  

Deltagarna på dyslexiskolan upplevde att lärarna trodde mer på eleverna och pressade dem. 

Så även om miljön tidigare ställde höga krav på dem, t ex genom att undervisningen inte 

anpassades, så ställde inte lärarna så höga krav på att de skulle prestera och uppnå goda 

skolresultat. På dyslexiskolan där undervisningen anpassades fanns det inga ursäkter utan 

där var det bara att börja plugga. Det blev en stor omställning för eleven att börja se sig som 

en person som jobbade med skolarbete och kunde göra det med framgång. Det var inte bara 

positivt utan kunde även framkalla ångest och oro; Tim beskrev hur han numera oroade sig 

inför och fick skrivkramp på prov, medan han tidigare inte brydde sig. De krav som ställdes 

av de nya lärarna kunde eleverna leva upp till och få bra betyg. De krav som ställdes tidigare 

fanns i miljön och var av en sådan art att de ställde krav på förmågor som eleverna inte 

hade.  
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Även för Tomas och Vidar var det så; kraven som ställdes riktade sig mot områden de inte 

behärskade: Tomas förväntades läsa flera sidor text och Vidar skulle skriva fint. Dessa krav 

blev en mur som de inte kunde komma över för att komma vidare och möta andra krav. De 

omöjliga kraven gjorde att deras andra förmågor kom i skymundan. Vidar hade lätt för att 

lära men fokus hamnade på hans svårigheter, han tog en doktorsexamen sen. Tomas tog 

examen från högskolan senare men i grundskola och gymnasium lyckades lärarna inte hitta 

sätt för honom att lära sig och/eller visa upp sin kunskap. För Tomas och Vidar hade det 

förmodligen varit annorlunda om skolan hade utgått ifrån deras förmågor istället för att 

fokusera på det de hade svårt för, så som föreslås av Terzi (2005).  

Tim uttryckte hur funktionshinder skapas och försvinner genom tillrättaläggande av miljön 

på dyslexiskolan; han sa att det var som att han inte hade dyslexi längre, men tillade att det 

nog skulle bli svårare i en vanlig skola. När han beskrev anpassningarna som hade gjorts på 

dyslexiskolan verkade det vara så lite att det verkade märkligt att han skulle behöva gå i en 

särskild skola för att få dem: talböcker och mer bilder i undervisningen. Men säkert fanns det 

anpassningar som han inte märkt eftersom det var lika för alla på hans skola. 

Denna studie begränsar sig till elevers upplevelse men något går möjligen att säga om 

lärarens situation ändå. Tanken om känsla av sammanhang kan säkert även tillämpas på 

lärare. Efter resultatlösa försök ger man upp (Antonovsky, 1985, s. 42-49; Lindström & 

Eriksson, 2006). När man som lärare inte har rätt verktyg och kunskap famlar man i mörkret 

och prövar med olika åtgärder för att hjälpa sina elever. När det visar sig att inget hjälper ger 

man kanske upp och låter eleven sitta och rita, göra ingenting eller smita undan. Resultaten 

visar att elever som har misslyckats totalt på en skola har lyckats på en annan vilket antyder 

att problemet inte kan hänföras till eleven. Man kan heller inte skylla på lärarna. I stället ser 

jag det som ett strukturellt problem och en kunskapslucka som kan fyllas. 

 Jämlikhet 

Genom skolarbetet lär sig eleverna saker om sig själva (Nielsen, 2005, s. 270-279). 

Specialundervisning har en negativ inverkan på elevernas självuppfattning; elever som 

deltog i specialundervisning upplevde sina problem med att läsa och skriva som större 

(Westling-Allodi, 2002 p. 73). Det särskilda stödet kan vara en riskfaktor i sig eftersom det 

kan vara stigmatiserande och få eleven att uppleva sig ha mycket stora problem och det 

särskilda stödet kan även vara dåligt anpassat till elevens behov (Fouganthine, 2012, s 215; 

Gustafsson et al. 2010, pp. 132-150). Den mindre undervisningsgruppen kan vara en 

blandning av elever med olika behov och därför dålig arbetsro (Fouganthine, 2012, s. 215-

216). Flera deltagare uttryckte det som negativt att gå ifrån lektioner för att delta i 

specialundervisning. För vissa, Alma och Tomas, gav det ingenting och i den mindre gruppen 

var det dålig arbetsro medan det för andra, Iris, Ann och Tim, var givande men det var 

samtidigt negativt att gå ifrån klassen. För Iris och Ann för att de missade saker som de 

senare upplevde att de skulle ha haft nytta av och för Tim eftersom han upplevde att 

lektionerna utanför klassrummet gjorde att han missade gemenskap med klasskamrater och 
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förlorade på det socialt. Han beskrev även hur han kände sig mer som en ”normal människa” 

nu när han gick på dyslexiskolan och inte behövde speciell behandling. De fyra eleverna från 

dyslexiskolan beskrev hur de fått fler kompisar där än de hade på sin tidigare skola. Vidar 

beskrev hur han fick sitta hos rektor på rasten och öva välskrivning vilket påverkade hans 

kamratrelationer. Det som framträder är att det inte är funktionsnedsättningen primärt som 

påverkar kamratrelationerna utan skolans åtgärder för att komma till rätta med dem.  

Samtidigt har vi skollagen (SFS, 2010:800) som stipulerar att skolan ska kompensera för 

skillnader i elevernas förutsättningar. Skolans åtgärder har två sidor, vilket även eleverna 

uttrycker; å ena sidan har man lärt sig saker som var viktiga på specialundervisningen men å 

andra sidan missade man saker när man gick ifrån ordinarie lektion. Detta uttryckte Iris, Tim 

och Ann. Det är ett dilemma för skolan att både tillgodose elevens behov 

undervisningsmässigt och samtidigt sörja för att det eleven behöver när det gäller den 

psykosociala miljön också finns med. Här fyller dyslexiskolan sin funktion; där är det norm att 

ha dyslexi och därför är det inte utpekande, även om alla vet att det finns människor som 

inte har dyslexi.  

Nadja sa att hon nog inte hade velat ha specialundervisning i skolan om hon hade blivit 

erbjuden det, det hade varit alltför pinsamt. Man kan säga att hon fick sin 

specialundervisning hemma med mamma i stället. För henne ledde det dock till att hon inte 

hade samma möjligheter till sociala kontaktytor. Hon hann/orkade inte med fritidsintressen 

och att träffa kompisar, vilket ledde till att hon inte kom med i de kompisgäng som bildades 

på t ex fotbollsträningar. Sedan undrade hon om det var värt det. Nadja kämpade hårt och 

fick höga betyg, klarade av en prestigefylld utbildning och fick ett jobb som hon påbörjade 

samtidigt som hon avslutade sin utbildning. Detta är en prestation även för en person utan 

dyslexi och något som många drömmer om. Att hon ändå funderade över om det var värt 

det visar på hur otroligt viktigt det är med vänner och ett socialt liv.   

Det inkluderingsideal som finns nu gör att det finns färre och färre verksamheter som vänder 

sig till särskilda elevgrupper (Navalny et al. 2011). Det som ofta förbigås i diskussionen om 

inkludering är det arbete som krävs från skolpersonalens sida för att verkligen inkludera en 

elev. Skolan ska ge eleverna det stöd de behöver och se till att de har självkänslan i behåll 

(Utbildningsdepartementet, 1997 s. 15). Det kan ibland vara paradoxalt.  

Inkludering är så mycket mer än att vara i klassrummet (Frederickson & Cline, 2002, pp. 65-

68; Topping & Maloney, 2005, pp. 1-5). Det såg vi dels hos Liv som berättade att hon satt 

längst bak och ”gjorde ingenting”, dels hos Alma som fick sitta med samma bok hela 

terminen medan klasskamraterna gick fram med sin utlästa bok och fick en ny av läraren. Vi 

såg det hos Tomas, som inte fick några hjälpmedel och fick höra ”du försöker inte” och hos 

Tim som ”gömde sig i skuggorna”. Vi hade Ann som sa ”man var själv” och Vidar som beskrev 

sig som mobbad under hela grundskoletiden och fick sitta och öva välskrivning på 

rektorsexpeditionen på rasterna.  



 
 

50 
 

Inkludering är en komplex fråga som har många bottnar och olika innebörder i olika 

situationer (Frederickson & Cline, 2002, pp. 65-68; Topping & Maloney, 2005, pp. 1-5). Detta 

blir tydligt i föregående stycke. En viktig aspekt är mötet mellan lärare och elev (Carlsson, 

2011 s. 270; Hugo, 2007 s. 166; Meltzer, 2004; Nielsen, 2005 s. 284-285). En annan är den 

sårbarhet som elever med läs- och skrivsvårigheter har och vikten av att inte utsätta dem för 

kränkningar, i synnerhet som lärare. Omgivningens handlande påverkar 

funktionsnedsättningen (Fouganthine, 2012 s. 247, 255; Carlsson, 2011 s. 268). Denna studie 

visar dels hur funktionshinder skapas genom en otillgänglig lärmiljö, vilket påverkar lusten 

att lägga ner möda på skolarbete och dels hur skolpersonalens bemötande påverkar elevens 

bild av sig själv, andra elevers bild och i förlängningen det utrymme som eleven ges att delta 

socialt på skolan. Kan alla vara ute i solen eller känner sig vissa tvungna att gömma sig i 

skuggorna? Kan alla kämpa med skolarbetet för att uppnå resultat i form av betyg eller 

måste vissa kämpa med annat? Är det fråga om integrering eller inkludering? Alltså huruvida 

eleven förväntas anpassa sig till skolan eller tvärtom (Frederickson & Cline, 2002, p.65).  

Carlsson visar att anpassningen sker i form av en kamp som förs på flera plan; dels 

samhälleligt, dels i utbildningssituationen och även på ett personligt plan (Carlsson, 2011, s. 

259-260). Att vara som alla andra var ett tema som återkom i intervjuerna. Vad betyder det 

att vara som alla andra? Jag tänker att det mina deltagare menade var att de inte ville ha det 

svårare än andra. Som Tim uttryckte det: ”det ger mig svårare svårigheter”. Man kan tycka 

att ingen är som alla andra och att man inte kan bli som alla andra. Men detta är nog ingen 

tröst i sammanhanget. Samtidigt som vi alla har olika saker att brottas med i våra liv så finns 

det särskilda utmaningar för de personer som inte läser och skriver med godtagbar säkerhet 

och hastighet i skolan. Detta för att större delen av skolverksamheten bygger på att läsa och 

producera text. Tim upplevde sig, till skillnad från förut, vara som alla andra när han gick i 

dyslexiskolan, Iris slutade gå till specialpedagogen när han sa till henne att hon aldrig skulle 

kunna bli lika bra som andra på att läsa och skriva, alla fick gå fram och hämta en ny bok 

utom Alma, Vera var sur på sin lärare som lärde alla andra läsa utom henne, Liv satt längst 

bak i klassrummet och undrade om det bara var hon som inte förstod det som stod på 

tavlan.  

Exemplen ovan visar att deltagarna upplevde ett utanförskap som de hittade orsaken till i 

sina svårigheter. I själva verket kanske vissa av dessa utanförskap skulle försvinna om 

undervisningen hade anpassats så att eleverna hade kunnat delta på sina villkor. Kanske 

hade de upplevt sig vara som alla andra då? Att vara som alla andra skulle i så fall kunna 

betyda att ha det som alla andra. Det bygger på upplevelsen av att man får kämpa så mycket 

mer men att resultatet inte alltid blir bättre. Med utgångspunkt i varje elevs förmågor och 

siktet inställt på målet kan läraren hitta alternativa vägar så att varje elev kan komma till sin 

rätt. Här kan tänkande utifrån Capability approach vägleda (Terzi, 2005). 

Läs- och skrivsvårigheterna påverkar personerna negativt inte bara i situationer som 

innefattar text (Gustafsson et al. 2010, p. 155). Flera av deltagarna beskrev negativ påverkan 
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i form av oro, stress eller nedstämdhet; Ann kände ständig oro och stress över att komma i 

tid till rätt klassrum, med rätt material och komma ihåg läxor. Liv mådde dåligt över sin 

situation och ville inte leva. Tim ville inte berätta att han hade dyslexi av rädsla för att bli 

retad. Alma grät under en svår kurs på universitetet. För Vera blev livet turbulent och det 

gick ut över hennes sociala liv när hon upptäckte att hon hade svårt med att lära sig ett nytt 

språk och Sam blev fåordig och pratade med låg röst när hans svårigheter kom på tal. Att ha 

en funktionsnedsättning innebär att man behöver kämpa extra och kampen leder inte alltid 

till lysande resultat vilket kan vara knäckande när man ser hur lätt det verkar gå för 

klasskamraterna. Almas beskrivning av hur andra elever bara behövde titta på gloslistan för 

att kunna orden medan hon själv fick kämpa i timmar ger en bild av hur orättvist och 

hopplöst det kan kännas.  

 Vuxna och barn 

Bland de vuxna deltagarna kan man se skillnader i de förändringar som de har gått igenom. 

Personerna kan delas in i två grupper; de som det vänder för i skolan och de som det vänder 

för efter en tid i arbetslivet.  

Vidar fick börja gymnasiet med dispens eftersom han inte hade alla betyg från grundskolan, 

han visade sig vara bäst i sin gymnasieklass och fick alltså gå kvar. Vera blev utredd och 

därefter sköt de redan relativt höga betygen i höjden.  

Alma valde ett yrkesprogram på en gymnasieskola där hon blev lovad bättre stöd och 

visserligen fick hon det bättre där men hon hade ändå ingen tanke på att studera utan 

började jobba efter att ha tagit studenten. Tomas gick en yrkesutbildning som han kom in på 

i gymnasiet trots att han inte tyckte att han var praktisk och han jobbade sedan i flera år 

innan han kom på att han ville läsa på högskolan. Han hade låga betyg och var skoltrött. 

En markant skillnad är valet till gymnasiet; personerna i den första gruppen valde 

gymnasieprogram efter intresse, de valde bort det som var svårt men valde också det som 

intresserar dem; Vidar valde ett program där han fick läsa det som intresserade honom och 

slapp skriva så mycket uppsatser och Vera valde ett program där hon kan välja bort språk till 

förmån för kurser som intresserade henne. Tomas var skoltrött och hade låga betyg; han 

valde ett program som han kom in på och Alma valde en skola där hon var säker på att få 

hjälp och ett yrkesprogram där hon inte behövde läsa och skriva så mycket. De som valde 

något de ville blev mer framgångsrika än de som valde något för att slippa något annat. Dels 

hade förutsättningarna för valet skapats av skolan eftersom de som valde något de ville läsa 

hade det bättre under sin skoltid; de lyckades bättre och kanske kunde de dels hitta ämnen 

som intresserar dem i skolan och dels lära sig strategier och studieteknik. De som inte fick 

undervisningen anpassad kanske inte kunde hitta något att intressera sig för eftersom de fick 

kämpa så mycket med sina svårigheter. Då handlade även valet till gymnasiet om att välja 

bort snarare än att välja något som intresserar och arbetslivet och livet efter gymnasiet blev 

en tid när de kunde hitta det de ville ägna sig åt och lära sig strategier för att hantera sina 

svårigheter eller lära sig att de inte hade några svårigheter i många situationer.  
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Skolan spelar en mycket viktig roll när det gäller att låta eleverna hitta sina områden även 

om de har svårt att läsa och skriva. När undervisningen anpassas och skolgången fungerar 

kan eleven hitta sin studieteknik och sina intresseområden och med intresse följer också mer 

kraft att kämpa.  

Nadja passar delvis in i den första gruppen, det som gör att hon skiljer sig kan ha att göra 

med att ingen märkte/uppmärksammade hennes svårigheter i skolan och att hon fick sin 

diagnos som vuxen. Nadja började en ny skola under högstadiet där lärarna trodde på och 

hade mer tid för eleverna. Då började det gå bättre för henne. I gymnasiet hade hon med sig 

strategier som hon lärt sig på den skolan och då gick det riktigt bra för henne och hon gick ut 

med höga betyg. Nadja visste inte att hon hade dyslexi och hon lade ner väldigt mycket tid 

och kraft på skolarbete, även återhämtningen tog tid och hon hade inga kompisar och ingen 

hobby, läsning ersatte detta. Hon tänkte utbilda sig till ett yrke som hon tyckte verkade roligt 

men som inte var så välbetalt men valde en utbildning med högre status och lön när hon nu 

hade så höga betyg. När Nadja fick sin diagnos, under universitetstiden, började hon fundera 

på sin skolgång och vad hon hade missat när det gällde det sociala. En studiemässig 

förändring märktes när hon bytte skola och lärarna började tro på henne men det fanns även 

en personlig förändring som inträffade någon gång efter att hon hade fått diagnosen och 

som handlade om andra saker. På något sätt kanske den handlade om att Nadja hade ett val 

som hon inte visste om, valet mellan bra betyg och socialt liv, och där hon i efterhand 

undrade hur det skulle kunnat bli om hon hade valt det andra. Dels kan alltså den sena 

diagnosen vara en del i förklaringen men även att Nadja hade ett tufft jobb och en tuff 

arbetssituation. Dessutom hade hon en chef som vidtog åtgärder mot hennes vilja efter att 

ha fått vetskap om dyslexidiagnosen. När man har en sådan situation i livet är det kanske 

naturligt att börja ifrågasätta sina val och tänka på hur det hade kunnat vara istället oavsett 

om man har dyslexi eller inte.  

Iris passar också delvis in i den första gruppen. Det var alltid självklart att hon skulle läsa på 

högskola och därför gick hon ett studieförberedande gymnasieprogram. Det framstod inte 

som att det var något hon funderade över inför gymnasievalet. Även hos Iris framträdde två 

förändringstillfällen; ett under högstadiet när hon fick rätt hjälp och lärde sig läsa och ett när 

hon gick i gymnasiet och fick många vänner, en social vändpunkt. 

När studierna började gå bättre under grundskolan får eleven en chans att hitta ett 

intresseområde som sedan kan leda till ett aktivt gymnasieval styrt av intresse. När studierna 

inte går så bra och eleven får hanka sig fram utan adekvat anpassning så grundar sig valet 

inför gymnasiet mer på att slippa det som har varit svårt tidigare. 

Ann och Liv skulle snart börja i gymnasiet och de verkade ha hittat något som intresserade 

dem. De sökte till yrkesprogram och deras val verkade grunda sig på verkligt intresse för 

yrket. Mia och Tim hade några år kvar till gymnasiet. De hade inte hittat något 

intresseområde ännu men kanske kommer de att göra det så att de kan göra ett passande 

val när det blir dags. Den sociala situationen hade förbättrats för dessa fyra elever. De hade 
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fler vänner på den nya skolan än den tidigare. Kanske har det vänt för dem både den socialt 

och studiemässigt. 

 Specialskola 

För att få syn på vilken roll skolan har i processen där elever med läs- och skrivsvårigheter 

antar olika förhållningssätt gentemot studier och då fyra av deltagarna går i en skola för 

personer med dyslexi valde jag att diskutera det som kommit fram specifikt i anslutning till 

den skolan i en egen avdelning för att intressanta aspekter har visat sig men även för att det 

finns en trend att denna typ av skolor försvinner mer och mer eftersom inkludering blir 

alltmer populärt (Navalny et al. 2011). Nyligen har skolan, och andra specialskolor, varit 

nedläggningshotad pga. förslag om ändrad resursfördelning så frågan är aktuell (Sveriges 

radio).  

Elever med dyslexi som har gått i specialskola har bättre självkänsla än elever som gått i 

vanlig skola (Navalny et al. 2011). Det kan upplevas befriande för personer med Läs- och 

skrivsvårigheter att lära känna andra personer i liknande situation (Carlsson, 2011 s. 251-

257). Många upplever att de inte hör till klassen och skolan samt blir utsatta för mobbning, 

utfrysning eller negativa kommentarer och känner en rädsla för att berätta om sina 

svårigheter (Carlsson, 2011, s. 251-257; Fouganthine, 2012, s. 213-219, 239). Fyra av 

deltagarna, Liv, Mia, Ann och Tim, gick i en skola för elever med dyslexi. Deras beskrivning 

var samstämmig när de berättade om de förändringar de upplevt sedan de började där. De 

hade börjat engagera sig i skolarbetet och de uttryckte även framtidstro. Deras missnöje 

med den tidigare skolan framträdde tydligt. Som svar på frågan vad den andra skolan skulle 

ha gjort annorlunda svarade Liv: ”de kunde ha lärt mig läsa och skriva”. Hon berättade att 

hon hade få vänner, att hon var mobbad och att de vänner hon hade ofta svek henne. Jag 

tolkar det som att Liv och de andra i efterhand såg sitt skolmisslyckande som ett resultat av 

skolans oförmåga eftersom de nu upptäckt att de kunde lyckas i skolan. Tidigare gömde de 

sig i skuggorna, satt längst bak, ville inte gå till skolan, hade inga eller få vänner, låtsades inte 

om det som var svårt.  

 De drag som fanns hos Ingessons (2007) uppgivna grupp var låg självkänsla och känsla av 

sammanhang, dåliga kamratrelationer, dålig support av föräldrar, inga fritidsintressen. De 

var handlingsförlamade och fick ingen bra hjälp. De upplevde sig ha låg kompetens och såg 

ingen mening med att försöka. Gruppen obekymrade hade god självkänsla, fritidsintressen 

och något de var bra på, som hantverk eller en sport. De hade dessutom inställningen att 

läsning inte var så viktigt (Ingesson, 2007 pp. 63-67). Ingen av dessa grupper stämmer helt in 

på de fyra eleverna på dyslexiskolan; de hade dåliga eller få kamratrelationer, upplevde att 

det inte var någon mening med att försöka utföra skolarbete och fick ingen bra hjälp. 

Däremot hade de stöttande föräldrar och fritidsintressen. De tyckte även att det var viktigt 

att kunna läsa och skriva. Ann hann inte med sina fritidsintressen förut pga. läxorna medan 

Liv höll på med sin hobby mer på förra skolan. Hon hann inte nu pga. långa resor men hon sa 
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även att hon inte längre behövde den bekräftelse som hennes intresse tidigare gav. Numera 

fick hon den bekräftelsen genom skolarbetet.  

Tim, Ann, Liv och Mia var möjligen tidigare uppgivna och har nu blivit kämpare. De har gjort 

en resa från skuggorna ut i solen där de tar tag i sitt skolarbete och ser en ljus framtid. Här 

har anpassningen av undervisningen varit central; den tidigare maktlösheten växte fram för 

att undervisningen inte var anpassad och därmed var hanterbarheten låg. Deras utanförskap 

fanns med i och utanför klassrummet och de uttryckte en lättnad över att nu få gå i en skola 

där de fick möjlighet till bra betyg och goda kamratrelationer. Deras situation blev 

hanterbar. Lärarnas tro på dem var också en faktor som gjorde att de började ta tag i sina 

studier och ändrade inställning. Vikten av lärarens tilltro beskriver även Carlsson (2011 s. 

268). Detta visar hur miljön påverkar inställningen och att det är möjligt att växla mellan 

Ingessons olika kategorier. Uppgivenheten är ett uttryck för att det är lönlöst att kämpa och 

när förutsättningarna ändras börjar eleverna kämpa med skolarbete. 

Att uppnå goda resultat kan skapa en positiv spiral och en känsla av ökad kompetens kan 

infinna sig. Att däremot misslyckas på ett prov kan ses som ett bevis för att skolan ställer 

oförklarliga och alltför höga krav (Gustafsson et al. 2010, p. 148). 

Mia, Ann, Liv och Tim vittnade om hur skönt det var att gå på dyslexiskolan. De upplevde sig 

alla ha mer kompisar och att skolarbetet gick bättre. De berättade om alternativa verktyg 

och andra anpassningar som de hade fått på den nya skolan. De fick mer hjälp och mer 

kompisar. De uppvisade även framtidstro; Ann och Liv har närmare till gymnasiet än Mia och 

Tim och de ”visste” att de skulle komma in på sina program och att de skulle få jobba med 

det de ville. Tim upplevde sig nu ha chans att få högre betyg, även han pratade om 

gymnasiet, även om han hade några år kvar. De berättade om hur de tidigare försökte smita 

undan eller på andra sätt inte försökte men att de nu bad om hjälp, gjorde läxor och 

arbetade i skolan.  

Eleverna upplevde det som mer meningsfullt nu när de fick undervisningen anpassad. 

Tidigare såg de inte hur de skulle kunna klara skolarbetet, det blev då meningslöst, kanske 

försökte de först men upptäckte att det inte gav resultat och gav upp. Nu, däremot, när 

undervisningen anpassats och de upplevde att de hade chans att klara av det hade de känsla 

av sammanhang och det blev därför meningsfullt att göra skolarbete. Deras ändrade 

inställning till skolarbete berodde alltså på yttre faktorer; anpassning av undervisningen och 

lärare som trodde på dem. Förutom förbättrade skolprestationer skapade skolbytet ett 

större kontaktnät med fler vänner för de fyra eleverna från dyslexiskolan som jag har träffat. 

Elever med dyslexi som har gått i specialskola för elever med dessa svårigheter har bättre 

självkänsla än elever som gått i vanlig skola (Navalny et al. 2011). Detta skulle kunna förklara 

förändringen av både kamratrelationer och studiesituationen för deltagarna från denna 

skola. Man får även ta i beaktande att stadiebyten i sig kan medföra positiv förändring 

(Gustavsson et al. 2010, p. 150). Tim och Mia började på dyslexiskolan inför högstadiet och 



 
 

55 
 

även Vidars och Almas skolgång förbättrades när de började i högstadiet (de gick inte på 

dyslexiskolan) och senare i gymnasiet. Ann och Liv kom till dyslexiskolan vid andra tillfällen. 

Skolresultat och psykisk hälsa hänger ihop, fruktlösa ansträngningar kan leda till depression 

(Gustafsson et al. 2010, p. 155).  Vera uttryckte frustration över att försöka utan resultat. 

Hon gick i högstadiet när hon stötte på problem och till slut blev utredd. Därefter steg 

betygen. Hennes fruktlösa försök att lära sig glosor gjorde att hon förstod att något var fel 

och bråkade med läraren om det. Hon var äldre och visste att hon i övrigt hade förmåga att 

lära sig och få goda resultat. Mia, Ann, Tim och Liv hade inte den erfarenheten, därför gav de 

upp istället. Svårigheterna påverkade deras bild av sig själva (Gustafsson et al. 2010 p. 155;) 

och de hanterade det på olika sätt beroende på vilka erfarenheter de hade, ett sätt är att 

kämpa emot den bild av de själva som andra har (Nielsen, 2005, s. 277-278); Vera hade 

erfarenhet av att klara av skolarbetet och kämpade emot och insisterade på att något var fel 

medan Mia, Ann, Tim och Liv hade begränsade erfarenheter av skolan eftersom de var yngre 

och därför accepterade de den bild som framträdde av dem själva som sann. Det var först 

när de bytte skola och började på dyslexiskolan som de upptäckte att de faktiskt kunde och 

fick erfarenhet av att deras ansträngningar kunde ge resultat. Innan hade de utvecklat 

strategier som att smita undan eller blivit knäckta och nedstämda. 

Liv, Ann, Tim och Mia gick i en skola för dyslektiker. De kom till dyslexiskolan vid olika 

tidpunkter i sina liv. De upplevde sig utanför på ett eller annat sätt i sin förra skola; flickorna 

har upplevt mobbning och utanförskap medan Tim har haft kompisar men ändå upplevt sig 

vara i marginalen. Han har även upplevt ett behov av att dölja sina svårigheter av rädsla för 

att bli retad och av vilja att vara som alla andra. När det gäller skolarbete så var de alla fyra 

mer engagerade nu än tidigare och det kan vara flera faktorer som bidrar till att det blir så; 

Det som framträder i berättelserna är krav, förutsättningar och jämlikhet. 

9.9.1 Krav 

 Eleverna upplevd att lärarna på dyslexiskolan trodde på dem och deras förmåga att uppnå 

mål och få höga betyg. Lärarna hade höga förväntningar. Tim beskrev hur lärarna på skolan 

pressade och trodde på honom, Liv fick mycket beröm för sitt arbete och behövde inte sin 

hobby för att få bekräftelse längre. Låga krav och förväntningar bidrar inte bara till att 

personens studiemotivation minskar, det blir även ett bevis på den egna förmågan och med 

lågt ställda krav minskar förändringsutrymmet för eleven eftersom tron på den egna 

förmågan försvagas.  

Flera av deltagarna, inte bara de som går på dyslexiskolan, beskrev hur de tilläts sitta och rita 

eller smita undan från undervisning och lärarens krav. Kanske för att läraren inte hade 

verktyg att anpassa undervisningen. Det är i så fall viktigt att lärare har verktyg och 

möjligheter att undervisa även elever med läs- och skrivsvårigheter så att de inte känner sig 

uppgivna eftersom lärarens uppgivenhet kan smitta av sig på eleven. 
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9.9.2 Förutsättningar 

Undervisningen på dyslexiskolan anpassades så att den passar elever med läs- och 

skrivsvårigheter vilket ledde till att elevernas ansträngningar inte primärt gick ut på att 

kämpa med att övervinna sina svårigheter med att läsa och skriva, även om de såklart måste 

göra det också, utan de fick en chans att kämpa för betygen. De hade sina alternativa verktyg 

och ljudböcker och bilder används i undervisningen. Undervisningen strävade efter att 

uppväga skillnader i förutsättningar så som skollagen (SFS, 2010:800) stipulerar. Lärarna 

hade verktyg att hantera den situation som är; De visste hur de skulle undervisa elever med 

läs- och skrivsvårigheter och ställde adekvata krav. 

9.9.3 Jämlikhet 

På dyslexiskolan är man som alla andra. Flera av deltagarna beskrev vikten av att vara som 

alla andra. På dyslexiskolan fick de vara det samtidigt som de kunde jobba på det sätt som 

passade dem. Eleverna behövde inte dölja något för andra och var i skolan på liknande 

villkor som andra. Tim beskrev det som en trygghet. Elevernas upplevelse var att de var som 

alla andra. Men förmodligen varierar förutsättningarna och stödet även på denna skola och 

diskussionen om huruvida man kan vara som alla andra och vad det är att vara som alla 

andra kan göras lång. Denna studie tar dock fasta på personernas upplevelse. Jag tolkar 

önskan om att vara som alla andra som en önskan om att ha det som alla andra, så som 

diskuterats tidigare. I detta fall att man har det ungefär lika kämpigt; på en vanlig skola kan 

elever med dyslexi utmärka sig eftersom de har svårare att läsa, det tar längre tid och mer 

kraft, kanske har de en dator som de förväntas använda medan andra läser på papper. Detta 

gör att de känner sig annorlunda på ett mer utmärkande sätt än om man är den enda i 

klassen som har glasögon eller en annorlunda hårfärg eller får specialkost. Elever med läs 

och skrivsvårigheter avviker inom ett område som är centralt i skolan och de får kämpa i de 

flesta ämnen. Dessutom innebar stödåtgärderna, som kommit fram i denna studie, att 

eleverna gick ifrån klassen på vissa lektioner (eller på rasten!) för att träna på det de var 

sämst på eller få mer hjälp, vilket även det upplevdes som negativt och utpekande 

(Fouganthine, 2012, s. 213; Gustafsson, 2010 pp. 132-134; Hugo, 2007, s. 71-72). Man missar 

mycket socialt men även när det gäller information och undervisning och kanske ger inte 

specialundervisningen så mycket (Ann, Tim, Alma, Iris, Tomas, Vidar). På dyslexiskolan var 

det norm att ha svårt att läsa och skriva och detta var inget man behövde dölja. Eleverna 

visste att alla hade dessa svårigheter och även om graden av svårigheter säkert varierade så 

var det en trygghet att veta att man var som alla andra i detta avseende. 

 Sammanfattning 

Deltagarna i denna studie har läs- och/eller skrivsvårigheter och studiens frågeställningar 

handlar om förändring i personens inställning och skolans roll i processen där eleven antar 

olika förhållningssätt. Vi har sett att skolans förmåga att anpassa undervisningen och 

lärarens inställning är viktiga faktorer för att elevens kamp ska inriktas på skolarbete. Yttre 

faktorer påverkar om personen blir, med Ingessons (2007) termer, en kämpare eller en 

uppgiven och därför kan en och samma person växla mellan de olika kategorierna, det som 
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kan upplevas vara personlighetsdrag verkar i stället vara olika sätt att hantera situationen 

och när situationen ändras så ändras även inställningen. Anpassningen är också betydelsefull 

för att eleven ska kunna välja rätt utbildning till gymnasiet. Friheten att välja ska inte 

begränsas av faktorer som kommer sig av att undervisningen inte har anpassats utan även 

dessa elever ska kunna välja utbildning utifrån intresse.  

Några betydelsefulla faktorer för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna utveckla 

lämpliga förhållningssätt till skola och skolarbete kan vara lärarens tro på elevens förmåga 

och att undervisningen anpassas så att elevens kämpande blir meningsfullt. Lärarens 

inställning påverkar elevens inställning och de krav undervisningen ställer på eleven behöver 

matcha den förmåga som finns hos eleven. När kraven stämmer med elevens förmåga kan 

eleven kämpa för högre betyg. Det kanske är lätt att tro att en elev som läser långsamt och 

osäkert inte kan utvecklas så mycket att det blir möjligt att nå högre betyg. Med den 

inställningen hindras eleven från att utvecklas och vågar inte anta utmaningar på grund av 

risken för att misslyckas och bristande erfarenhet av att lyckas. De alternativa verktyg som 

finns gör att läsandet inte blir så avgörande och en elev som läser osäkert kan då ta till sig 

information och delta i undervisningen på liknade villkor som elever som läser obehindrat. 

Om läraren dessutom förmedlar tro på elevens förmåga och ställer adekvata krav skapas 

möjligheter för eleven att kämpa för höga betyg och eleven kan börja tro på sin egen 

förmåga. Tecken på att undervisningen inte anpassas i tillräcklig utsträckning kan vara att 

eleven fuskar eller är motvillig att utföra skolarbete och smiter undan. Handlingsutrymmet 

har begränsats så att eleven inte kan välja att jobba med skolarbete eftersom det kräver 

resurser som inte finns. Om eleven verkar obekymrad eller uppgiven kan det vara ett sätt att 

hantera situationen och slippa kämpa utan resultat. 

Lärarnas inställning och det utrymme som skapas genom en positiv syn på elevens förmåga 

leder till att eleven kan ändra inställning till skolan och skolarbete och så skapas alltså en 

möjlighet till förändring. Lärarnas inställning tillsammans med anpassning av undervisningen 

ger eleverna en möjlighet att kämpa för att få bra betyg i stället för att kämpa för att slippa 

visa sina brister eller kämpa emot en bild av dem själva som de inte känner igen. 

Bemötandet och åtgärderna påverkar även andra elevers bild av eleven med läs- och 

skrivsvårigheter. Det betyder mycket att elevens sociala situation i skolan fungerar eftersom 

en stor del av tiden spenderas i skolan och skolan är en social kontaktyta. Det är 

betydelsefullt att svårigheterna upptäcks och adekvat stöd faktiskt sätts in för att eleven ska 

kunna utföra skolarbetet i skolan så att fritiden kan användas till rekreation och socialt 

umgänge. Det är även angeläget att sätta sig in i hur lång tid det kommer att ta för eleven att 

göra sina läxor så att en balans mellan arbete och fritid uppnås.  

En annan möjlighet till förändring kan vara att komma ifrån skolan ett tag och jobba. I 

arbetslivet kanske det fungerar utmärkt och man kan upptäcka nya sidor hos sig själv och få 

en ny syn på sin förmåga. Det kan leda till att personen med läs- och skrivsvårigheter börjar 

plugga och hittar en ny drivkraft. Ålder kan ha en viss betydelse men även den valfrihet som 
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livet efter grund- och gymnasieskolan erbjuder. Det innebär att personen kan göra val och 

påverka sin situation.  Detta kan tyckas vara omständigheter som är omöjliga att skapa i 

skolan. Men även om skolan är en relativt styrd verksamhet med undervisningstid, kursmål 

och kunskapskrav så kan det vara intressant för skolpersonal att tänka på detta. Det bör gå 

att skapa möjlighet att göra vissa val och individanpassa mer i samarbete med eleven. Med 

lite pedagogisk fantasi kan lärare skapa möjlighet för elever med läs- och skrivsvårigheter att 

känna sig kompetenta att påverka sin egen situation och få erfarenheter av att de kan lära 

sig det de ännu inte kan.  

Ett dilemma som visar sig i studien är inkludering. Ibland kan specialundervisning behövas 

men det blir stigmatiserande att gå ifrån klassen. Å andra sidan är det inte säkert att eleven 

som sitter i klassrummet känner sig inkluderad. Om man ska ta ut en elev ur klassen ska 

specialundervisningen vara meningsfull och eleven ska tas ut ur klassrummet för sitt eget 

bästa och inte av någon annan orsak. Läraren behöver individanpassa undervisningen genom 

att utnyttja elevens förutsättningar för att hitta en väg att nå målet.  

Att vara som alla andra eller att i alla fall inte ha det så mycket svårare är en viktig aspekt för 

välbefinnandet. Om eleven är annorlunda kan en diagnos ha betydelse för att det ska 

fungera socialt. Resultaten visar att undervisningen inte anpassas tillräckligt efter att eleven 

har fått en diagnos. Men diagnosen har ändå upplevts viktig eftersom eleven kan använda 

den till att förklara sitt annorlundaskap för andra (främst bland yngre deltagare), och även 

för sig själv. Att ha svårigheter men ingen diagnos kan bli problematiskt socialt när man är 

yngre. Vid högskolestudier har en diagnos krävts för att få stöd. 

Specialskolan är en väg till att ge elever med liknande behov anpassad undervisning. I och 

med att alla har samma svårigheter behöver ingen känna sig utpekad och lärarna har de 

kunskaper och verktyg som krävs för att eleverna ska ges förutsättningar att lyckas. 

Visserligen kan man säga att eleverna exkluderas från den vanliga skolan men de deltagare 

som går på denna skola ser det inte så; de kände sig mer exkluderade när de gick i vanlig 

skola. Delvis beror detta på skolans oförmåga att hitta fungerande arbetssätt och 

anpassningar för eleven och delvis handlar det om viljan att vara som andra och inte 

utmärka sig på ett negativt sätt. I specialskolan har alla svårigheter inom samma område och 

de anpassningar man behöver blir inte stigmatiserande. En annan fördel som specialskolan 

har är att eleverna samlas i en grupp för sin egen skull och inte på grund av att de stör den 

ordinarie undervisningen eller att läraren inte orkar med eller klarar av dem. 

Anpassning av undervisningen och erfarenheter av att det går att lära sig det man inte kan är 

viktiga förutsättningar för att personen ska kunna kämpa med skolarbete. Även jämvikt i 

livet så att man både hinner/orkar med fritidsintressen och kompisar samt skolarbete har 

stor betydelse. Att utbilda sig och samtidigt ha svårigheter med det skrivna språket innebär 

en kamp på flera plan. Detta behöver uppmärksammas i skolan så att eleverna blir sedda på 

rätt sätt och inte behöver dölja sina svårigheter. Positivt bemötande och att läraren 

förmedlar tilltro till elevens förmåga och även ser till att förutsättningarna finns för eleven 
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att lyckas är framgångsfaktorer för elever med läs- och skrivsvårigheter. Läraren behöver 

delta i kampen och ställa adekvata krav på eleven, inte ouppnåeliga krav som utmanar 

elevens svaga sidor. Med rätt stöd och rätt krav kan eleverna nå framgång i skolan. 

10 Konklusion 
Denna studies resultat visar på några omständigheter i skolan som bidrar till förändring för 

deltagarna med läs- och skrivsvårigheter: 

Lärarens tro på elevens förmåga att utvecklas. 

Att utvecklingsmöjligheter skapas genom att eleverna ges utmaningar som bygger på deras 

styrkor så att de kan visa vad de kan.  

Att eleven har en god social situation i skolan och upplever tillhörighet och trygghet.  

Vidare forskning skulle kunna handla om: 

Lärares upplevelser av att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter utifrån ett 

livsvärlsdperspektiv. 

Dyslexiskolors framgångsfaktorer. 

Studera effekten av undervisning utifrån Capability Approach. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Intervjuerna: tar reda på personernas bild och berättelse, upplevelse. Delaktighet, inflytande, 

likvärdighet, anpassning. Tankar om sig själv och sin egen förmåga. 

Diagnos 
Vilka svårigheter har du när det gäller att läsa/skriva?  

Tycker du att det är viktigt att kunna läsa och skriva bra? 

Vad tycker du fungerar bra? 

Diagnos/inte diagnos? +/-. Vad ledde diagnosen till eller inte till? / Vad har det inneburit för dig 

att inte ha en diagnos? Har du haft användning av din diagnos på något sätt? 

Berättar du för andra om dina svårigheter? 

Tankar om hur det hade kunnat vara? T ex med diagnos, med stöd. 

Framgångsfaktorer:  
Hur har du klarat dig i? i skola, arbetslivet? 

1. Studiemässigt 2 läs- och skrivmässigt:  

I skolan; arbetslivet; i det privata. 

Vad är du bra på? Skola/privat. 

Vad har varit negativt för dig inom dessa områden? 

Har det alltid varit så?  

När det har varit svårt i livet/skolan: hur har du gjort då? 

Hur har du löst problem/tagit dig förbi hinder; Klarat skolan/jobb? Har det alltid varit så? 

Vilka val har du gjort i livet? Utbildning? Arbete? Annat? Vad har de valen berott på? 

Fritid: vad gillar du att göra? Hobby, intressen, sport? Vänner? 

Hur tänker du om framtiden? Vad vill du/kan du? Kan du göra det du vill, tror du? 

Bemötande 
I skolan: anpassades undervisningen på något sätt? Hur upplevde du det? Vad gav det? Vad gav 

det inte? Vad har varit positivt i skolan? Vad har varit negativt i skolan? Har något i skolan fått 

dig att ändra inställning? Vad, när? Vad har varit + och – med skolan och anpassningen? Vad 

skulle skolan ha gjort? 

 


