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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie av gymnasielevers upplevelser av hur det är att gå i skolan och ha 

dyslexi. Syftet var att undersöka vilka positiva respektive negativa upplevelser i skolmiljön som eleverna upplevt, 

samt hur de upplever att skolan har stöttat dem. Vi ville också veta hur de har upplevt diagnostiseringen och om/på 

vilket sätt den formella diagnosen förändrade deras situation.  

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever med diagnosen dyslexi och genom 

interpretativ fenomenologisk analys tog vi fram tre teman. Resultatet visar att tid och erfarenheter lär eleverna 

förstå sig själva och sina svårigheter bättre, men att de behöver stöd i denna process. Studien visar också på vikten 

av att elever med dyslexi får stöd av lärare som har kunskaper om funktionsnedsättningen och kan erbjuda rätt 

stöd, men som också ser eleverna som individer. Slutligen fann vi att eleverna upplevt att den bästa lärsituationen 

för dem erbjudits i ett mindre sammanhang utanför den ordinarie klassrumsundervisningen.  

Vi drar tre slutsatser av vår analys: för det första att det är viktigt att lärare har djupa kunskaper om dyslexi för att 

kunna individualisera undervisningen. För det andra att elever behöver få användbar information om sitt 

funktionshinder vid mer än ett tillfälle, och slutligen att deltagande i den ordinarie undervisningen inte alltid är det 

bästa alternativet för eleven.  

Vi skulle gärna se mer forskning kring hur elever får kunskap om sin dyslexi och fler studier om hur 

specialpedagogiskt stöd bäst organiseras, gärna med elevernas egna upplevelser som utgångspunkt.  

 

Nyckelord: dyslexi, skola, ungdomar, inkludering 

 

Abstract 

This paper describes a qualitative study of upper-secondary students’ experiences of having dyslexia in the school 

environment. The purpose was to examine which positive and negative experiences they have had in school and 

how they experienced the support given. We also wanted to find out how they have felt about being diagnosed 

with dyslexia and whether/in what way the formal diagnosis changed their situation. 

We conducted semi structured interviews with seven upper-secondary students with dyslexia, and through 

interpretative phenomenological analysis came up with three themes. The results show that through time and 

experience the students learn to understand themselves and their difficulties better, but that they need support in 

this process. The study also points to the importance of students with dyslexia getting support by teachers who 

have knowledge of the disability and can offer the right kind of support, but who also see the students as 

individuals. Lastly, we found that in the students’ experience the best learning situation was offered to them in a 

smaller context outside the regular classroom setting. 

We draw three conclusions from our analysis: firstly, that it is important that teachers have a deep knowledge of 

dyslexia so as to individualize instruction. Secondly, that students need useful information about their disability 

on more than one occasion, and lastly, that mainstreaming isn’t always the best alternative for the student. 

We would welcome more research om how students receive information about their dyslexia and more studies on 

how to best organize special needs education, especially from a student perspective. 

 

Key words: dyslexia, education, young people, inclusive education
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Inledning 

Vi som skriver detta examensarbete studerar på speciallärarprogrammet vid Linköpings 

universitet, med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. Under vår studietid har vi 

behandlat ämnet specifika läs- och skrivsvårigheter, som ofta används synonymt med dyslexi. 

Vi har fått ta del av rikligt med litteratur och forskning inom språk-, läs- och skrivområdet och 

vi har även ingående behandlat dyslexi som läs- och skrivsvårighet och hur den ser ut i 

förhållande till en normal läs- och skrivutveckling. Det som vi har saknat i litteraturen och 

forskningen vi hittills tagit del av är hur personer med diagnosen dyslexi själva har upplevt sin 

skolgång. 

 

Parallellt med våra studier arbetar vi båda som speciallärare och har därigenom träffat, kartlagt 

och försökt hjälpa ett antal elever som kämpar med skolarbetet till följd av läs- och 

skrivsvårigheter. Hur dessa elever reagerar på och tampas med sina svårigheter varierar. En del 

verkar, åtminstone ytligt sett, inte bekommas nämnvärt utan konstaterar att de får göra muntliga 

prov och att de lyssnar på sina böcker istället för att läsa dem, medan andra inte vill kännas vid 

svårigheterna utan gör sitt bästa för att dölja dem och tackar nej till extra hjälp och anpassningar. 

Även om elever får hjälp i skolan för att kompensera för sina läs-och skrivsvårigheter är det 

inte säkert att det alltid upplevs som positivt; stödet som ges kanske inte är anpassat till 

individen eller situationen eller kan kännas utpekande.1 Därför är det viktigt för oss som arbetar 

i skolan att veta vad eleverna har upplevt som negativt och vad de tycker har hjälpt dem. Vi 

som speciallärare kan också påverka om eleverna får en formell diagnos eller inte, så det är 

betydelsefullt att vi vet något om hur denna diagnos kan påverka dem och deras uppfattning om 

sig själva. Enligt skollagen är det elevernas behov som ska styra insatserna kring eleven och att 

detta ska ske helt oberoende av en diagnos. 2  Heimdahl Matssons och Roll-Petterssons 

intervjustudie3 med dyslektiska ungdomar visar att detta i praktiken inte alltid fungerar, vilket 

också är vår erfarenhet. I föreliggande studie avser vi även att studera om informanterna 

                                                           
1 Siv Fischbein. Läsning, självbild och hälsa. I: Ungdomar läser och skriver, Siv Fischbein (red.), 33 – 49.  Lund: 

Studentlitteratur, 2014.  
2 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
3 Eva Heimdahl Mattson & Lise Roll-Pettersson. Segregated Groups or Inclusive Education? An Interview Study 
with Students Experiencing Failure in Reading and Writing. Scandinavian Journal of Educational Research. vol. 
51 no. 3, 2007: 239–252.  
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upplever att det bemötande och det stöd de fått på något sätt förändrades när de fick den formella 

diagnosen dyslexi. 

 

Syfte  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur gymnasieungdomar med diagnosen dyslexi har 

upplevt sin tid i skolan. Genom elevintervjuer studerar vi vilka faktorer som ungdomarna menar 

har varit positiva respektive negativa för deras lärande i skolan och hur de upplever att skolan 

har gett dem stöd. Vi vill också veta hur de har upplevt diagnostiseringen i sig och om/på vilket 

sätt den formella diagnosen påverkade deras situation.    

 

Vi menar att det kan finnas både ett teoretiskt och ett allmänt intresse för djupare kunskaper om 

hur det kan upplevas att ha dyslexi i en miljö som är så textbaserad som skolan och där 

kunskapskraven bygger mycket på kommunikativ förmåga. Studien avser att ge ett 

kunskapsbidrag till forskningen om skolsituationen för elever med dyslexi i svensk kontext. 

Den kan också vara av intresse för pedagoger, skolledare, föräldrar och andra intresserade som 

vill förstå vilka konsekvenser skolans bemötande, stöd och anpassningar kan få för elever som 

kämpar med sitt läsande och skrivande.  

 

Frågeställningar 

 Vilka upplevelser har eleverna kring skolans hantering av deras läs- och skrivsvårigheter?  

  Vilka positiva och negativa upplevelser av sitt eget lärande har eleverna erfarit under sin 

skolgång och vilka har orsakerna varit?  

 På vilket sätt upplever eleverna att den formella diagnosen dyslexi har påverkat deras 

självbild och möjlighet till lärande?  
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Centrala begrepp  

Inkludering  

I Salamancadeklarationen4 används begreppet inclusive education, vilket kan översättas till 

inkluderande undervisning. Här understryks att alla barn bör undervisas tillsammans i den 

reguljära skolan så långt det är möjligt, och att integrerad skolgång är det effektivaste sättet att 

bygga upp en solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater.  I deklarationen 

betonas även att skillnader människor emellan är normala och att undervisning följaktligen 

måste anpassas till barnets behov, snarare än att barnet skall formas i fastställda antaganden om 

lärandeprocessens takt och karaktär. Läroplanen för grundskolan 5  nämner inte begreppet 

inkludering explicit, utan tar upp likvärdighet, social gemenskap och att eleven genom 

samarbete med andra ska få möjlighet att utveckla sitt språk och tänkande. Skollagen6 säger 

samtidigt att varje elev ska undervisas inom ramen för den ordinarie skolverksamheten. 

Skolverket har således pekat ut en riktning för svensk skola mot en inkluderande verksamhet: 

en skola för alla. Persson och Persson7 beskriver detta begrepp som en viktig utgångspunkt i 

barns demokratiska fostran då de får möjlighet att i största möjliga utsträckning vara 

tillsammans i skolan och dra nytta av varandras olikheter.  

 

Det finns stora skiljaktigheter i frågan om hur begreppet inkludering bör definieras8 och vi vill 

betona att inkludering för oss inte enbart handlar om rumslig inkludering, det vill säga att alla 

barn alltid ska vistas i samma klassrum.  Asp-Onsjö menar att det finns tre aspekter av 

inkludering; rumslig, didaktisk och social inkludering. 9  Rumslig inkludering innebär att 

undervisningen sker i samma rum som övriga elever i den ordinarie klassen; social inkludering 

beskrivs som att eleven interagerar i sociala sammanhang med sina skolkamrater och lärare och 

didaktisk inkludering handlar om huruvida de didaktiska metoderna är anpassade för att 

utveckla alla elevers lärande. Inkludering bör inte heller ses som ett konstant tillstånd utan 

                                                           
4 The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, 1994. 
5Läroplan för grundskolan, Lgr 11. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2011. 
6 Skollag 2010:800. 
7 Bengt Persson & Elisabeth Persson. Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever. 
Stockholm: Liber, 2012. 
8 Bengt Persson. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber, 2013. 
9 Lisa Asp-Onsjö. Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg. Diss., Göteborgs universitet, 2006. 
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snarare som en ständigt pågående process i den sociala omgivning där eleven ingår.10 I likhet 

med Asp-Onsjö menar vi att inkludering många gånger handlar om individuellt utformade 

anpassningar och en känsla av delaktighet hos eleven, snarare än fysisk placering. Vi tror också 

på Sundquists11 beskrivning av en mjuk inkludering, där små doser av flexibla smågrupper eller 

individanpassad enskild undervisning ses som en förutsättning för en inkluderande skola. 

 

Särskilt stöd och extra anpassningar 

Stödjande insatser i skolan kan se ut på många olika sätt. Enligt svensk skollag ska det 

pedagogiska och sociala stödbehovet vara styrande för om en elev ska få tillgång till extra 

anpassningar eller särskilt stöd12. Om en elev befaras att inte nå kunskapskraven ska en 

utredning, som syftar till att kartlägga elevens eventuella behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd, skyndsamt startas. Vilken typ av stöd som ska sättas in bedöms utifrån vad 

utredningen säger om elevens behov och ska vara helt oberoende av en diagnos.13  När vi i 

denna studie talar om stöd menar vi de hjälpmedel, de anpassningar och det bemötande som har 

direkt koppling till elevernas läs- och skrivsvårigheter och de konsekvenser dessa svårigheter 

fått. 

 

Dyslexibegreppet 

Hur dyslexi ska definieras har varit ett diskussionsämne alltsedan vetenskapen började 

uppmärksamma det. Efter att den första internationellt gemensamma definitionen av dyslexi 

presenterades av World Federation of Neurology 196814, låg tonvikten länge på skillnaden 

mellan allmän intelligens och läsförmåga, den s.k. diskrepansdefinitionen. Under senare år har 

fokus legat mer på att problem med ordavkodning och skrivning beror på brister i det 

fonologiska systemet som orsakas av neurologiska dysfunktioner. Statens beredning för 

                                                           
10 Lisa Asp-Onsjö, 2006. 
11 Christel Sundqvist. Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan. Lund: 
Studentlitteratur, 2014. 
12 SFS 2010:800. 
13 SFS 2010:800.  
14 Definition of Dyslexia. Clinical Pediatrics. vol. 7 no. 11, 1968: 683-683. 
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medicinsk och social utvärdering, SBU15 menar att vi i Sverige i dag arbetar utifrån Høien och 

Lundbergs16 definition av dyslexi vilket även vi avser att göra inom ramen för denna studie. 

Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket,  

förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.17 

Definitionen betonar svårigheter med rättskrivning och med att uppnå en automatiserad 

ordavkodning och utesluter helt diskrepanskriteriet. Diagnosen har numera en egen medicinsk 

klassificering och betraktas inom medicinen som en särskild form av lässvårighet som har 

genetisk disposition, då den i regel går i arv i familjen.18 Vi menar dock att dyslexi inte enbart 

är en medicinsk diagnos, utan liksom MacDonald 19  ser vi dyslexi också som en social 

konstruktion som har framkommit i en kontext av såväl högt ställda som specifika krav på läs- 

och skrivförmågor, både inom skolan och inom samhället i stort. 

 

Självbild 

Dyslexi innebär ofta mer för individen än bara problem med läsning och skrivning; för många 

leder svårigheterna med läsning och skrivning också till låg tilltro till den egna förmågan20 och 

en känsla av underlägsenhet21. Taube tar upp risken med att elever med dessa svårigheter 

kommer in i en ond cirkel av låga förväntningar, låg tilltro till den egna förmågan och att 

eleverna börjar betrakta sig själva som dåliga läsare, vilket på sikt även leder till en minskad 

satsning i skolan.22 Studier visar också att det är vanligt att elever med dyslexi känner sig lata 

och dumma.23  

 

                                                           
15 SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport nr 225, 2014.  
16 Torleiv Høien & Ingvar Lundberg. Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur & Kultur, 2013. 
17 Torleiv Høien & Ingvar Lundberg, 2013, s. 21. 
18 Torleiv Høien & Ingvar Lundberg, 2013. 
19 Stephen J. Macdonald. Windows of reflection: conceptualizing dyslexia using the social model of 
disability. Dyslexia, vol. 15 no. 4, 2009: 347–362. 
20 Anna Fouganthine. Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter. Diss., 
Stockholms universitet, 2012. 
21 Neil Alexander-Passe. How Dyslexic Teenagers Cope: An Investigation of Self-esteem, Coping and Depression. 
Dyslexia. vol. 12 no. 4, 2006: 256–275.  
22 Karin Taube. Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007. 
23 Neil Humphrey. Self-concept and self-esteem in Developmental Dyslexia: Implications for Theory and 
Practice. Journal of Research in Special Educational Needs. vol. 2 no. 2, 2002b: 1–13.  
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Självbegreppet kan definieras på en rad olika sätt;24 det vi är intresserade av är hur elevers 

självbild påverkas av att ha läs- och skrivsvårigheter. Med begreppet självbild avser vi de 

tankar, känslor och uppfattningar som de medvetet har om sig själva, deras självuppfattning. 

Mer precist kan man säga att vi är intresserade av elevernas självuppskattning, den allmänna 

känslan av egenvärde som är kopplad till känslan av framgång och misslyckande25. Grunden 

till ens självuppskattning kommer både utifrån och inifrån; det handlar om hur man själv 

bedömer sig och sina insatser och om hur man blir bedömd av andra. Enligt det 

socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism (se vidare under metod) är reaktioner 

från signifikanta andra, som till exempel lärare, viktiga i formandet av självbilden.26     

 

Specialpedagogiska aspekter 
 

På det specialpedagogiska forskningsfältet har det traditionellt funnits två perspektiv på såväl 

orsaker som åtgärder när det gäller barn i behov av stöd i skolan. Det kompensatoriska 

perspektivet, som historiskt sett varit helt dominerande, utmärks av att förklaringen till en elevs 

skolsvårigheter har sin definitiva grund i de individuella skillnader som finns bland människor. 

Här eftersöks neurologiska och psykologiska processer som kan förklara elevers 

skolsvårigheter. Forskningen inom detta fält har sitt ursprung i en medicinsk/psykologisk 

tradition där diagnostisering blir en central del. Genom diagnostisering kan sedan åtgärder och 

anpassningar föreslås för att kompensera för individens brister och svårigheter. Miljön och 

kontexten ses endast undantagsvis som en förklaring till en elevs skolmisslyckanden och 

skolans sätt att möta eleven ifrågasätts sällan.27   

 

Det andra synsättet, vilket Nilholm28 benämner det kritiska perspektivet, kännetecknas av ett 

inkluderande, deltagande perspektiv på elever i behov av stöd. Här eftersöks orsaken till 

skolsvårigheter utanför eleven. En svårighet anses alltid uppstå i relation till kontexten och 

förklaringar eftersöks framförallt i omgivande faktorer såsom lärares arbetssätt, läromedel, tid 

                                                           
24 Karin Taube, 2007. 
25 Gunn Imsen. Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
26 Gunn Imsen, 2006. 
27 Claes Nilholm. Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur, 2007. 
28 Claes Nilholm, 2007. 
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till förfogande, motivation, koncentration och arbetsmiljö etc. Det kritiska perspektivet har en 

kritisk syn på diagnostiseringens objektivitet och brukbarhet.   

 

Vår studie tar inte renodlat avstamp från något av de presenterade perspektiven utan vi ser att 

båda perspektiven har vinster och förtjänster som är viktiga att beakta. Nilholm29 presenterar 

ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, som en reaktion mot att det kritiska perspektivet har 

dominerat i den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik. Han menar att 

verkligheten är mer komplex och att det inom utbildningssystemet finns en rad inbyggda 

dilemman där det inte finns några enkla svar. Bland annat tar han upp motsättningen i att alla 

elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som utbildningssystemet ska 

anpassa sig efter att alla elever är olika när det gäller fallenhet, intressen, erfarenheter etc.  Vi 

ser, i likhet med Nilholm30, att verkligheten är mycket komplex och att allmänna förklaringar 

till skolsvårigheter hos elever och till vilka åtgärder som ska göras inte går att hitta, utan att 

förklaringar och åtgärder bör eftersökas både utifrån eleven och skolkontexten. 

 

Tidigare forskning  
 

Det finns en hel del forskning som behandlar olika aspekter av dyslexi. Främst handlar det om 

dyslexi hos yngre barn; om ungdomar med läs- och skrivsvårigheter finns det relativt få 

studier. 31  Det finns inte heller någon större mängd forskning som utgår från ungdomars 

perspektiv. Här tar vi upp en del av forskningen som handlar om hur elever i varierande åldrar 

med dyslexi upplevt skolans stödjande insatser samt vilken betydelse diagnosen har haft för 

deras självbild och skolsituation. 

 

                                                           
29 Claes Nilholm, 2007. 
30 Claes Nilholm, 2007. 
31 Jana Rapus-Pavel, Helena Smrtnik Vitalic, & Tina Rejec. Schoolwork of Adolescents with Dyslexia: Comparison 
of Adolescents’, Mothers’ and Teachers’ Perspectives. International Journal of Special Education. vol. 33 no. 2, 
2018: 264–278. 
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Diagnosens betydelse 

Ingesson32 intervjuade 75 ungdomar i åldrarna 14 – 25 år om olika aspekter av att gå i skolan 

och ha dyslexi. Resultaten visade bland annat att ungdomarna upplevde att de påverkats negativt 

av sina läs- och skrivsvårigheter, både vad gäller allmänt välbefinnande och självförtroende, 

men också att många tyckte att det blev bättre ju äldre de blev. Studien visade även att många 

av informanterna inte kom ihåg när de fick diagnosen, att en del inte reagerade nämnvärt på 

den och det var ungefär lika vanligt att uppleva det som jobbigt att få diagnosen, som att uppleva 

det som en befrielse.  

 

Även Zetterqvist Nelsson 33  har intervjuat barn om hur de ger mening åt sin diagnos. I 

doktorsavhandlingen konstateras att eleverna själva varken kan sägas se diagnosen enbart som 

något negativt eller positivt. Zetterqvist Nelsson ser i likhet med Ingesson att det inte finns 

något entydigt svar på frågan om hur diagnosen uppfattas av eleverna, utan att deras användning 

av begreppet är komplex och multifacetterad. Hon drar slutsatsen att det finns en kraftig 

spridning i hur diagnosbegreppet förstås av såväl lärare som elever och föräldrar, vilket i hög 

grad även påverkar konsekvenserna av diagnosen i sig.  

 

Lithari34 har studerat hur dyslektiska elevers självförtroende och upplevelse av skolgången har 

förändrats över tid och påverkats av olika faktorer, däribland diagnosen i sig. Studierna visar 

att skolsvårigheterna påverkar elevernas självförtroende, självkänsla och tro på sin egen 

prestation i skolan i hög omfattning. Lithari35  drar, i motsats till Ingesson och Zetterqvist 

Nelsson, slutsatsen att diagnosen framförallt har inneburit positiva erfarenheter för eleverna.  

Detta förklaras till övervägande del av att eleverna genom sin diagnos får en förklaring på något 

som de har upplevt som mycket svårt och jobbigt. Vissa elever i studien uppger rent av att de 

slutade jämföra sig på samma sätt med sina jämnåriga klasskamrater när de hade fått vetskap 

om sin diagnos.  Exempelvis hade en flicka blivit undanhållen information om att hon tidigt 

                                                           
32 Gunnel S Ingesson. Growing up with dyslexia - Interviews with teenagers and young adults. School Psychology 
International. vol. 28 no. 5, 2007: 574 - 591. 
33 Karin Zetterqvist Nelson. På tal om dyslexi. En studie av hur barn, föräldrar och lärare berättar om och ger 
betydelse åt diagnoser som dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter. Diss., Linköpings universitet, 2000. 
34 Eleni Lithari. Fractured academic identities: dyslexia, secondary education, self-esteem and school 
experiences. International Journal of Inclusive Education. vol. 23 no. 3, 2018: 280 – 296.  
35 Eleni Lithari, 2018. 
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hade fått en dyslexidiagnos, och upplevde att hon fick en ökad tro på sig själv och den egna 

förmågan när hon fick veta vad som orsakade svårigheterna.  

 

Också Glazzard36 har undersökt vilka faktorer som påverkar dyslektiska elevers tro på sin egen 

förmåga mest. Han ser att jämförelser med klasskamrater och lärarnas och familjens inställning 

har stor inverkan på hur dessa elever ser på sin egen förmåga. Det som hade störst betydelse för 

elevernas möjlighet till att utveckla en positiv självbild i Glazzards studie, var att få diagnosen 

dyslexi. Diagnosen gav dem ett sätt att förklara sina svårigheter och gav en orsak till de 

svårigheter de upplevt; de kände sig inte längre dumma. En omfattande rapport från SBU37 

visar samma resultat: att en officiell diagnos verkar ha positiv betydelse för individens 

självkänsla. Dock fann Lithari att diagnosticeringen även kunde framkalla en känsla av 

hjälplöshet hos vissa elever. Föhrer et al38 understryker att en dyslexidiagnos inte är någon 

lösning i sig, utan att den syftar till att beskriva svårigheten för att kunna sätta in adekvat stöd, 

och även för att klargöra att svårigheten har en språklig grund och inte beror på bristande 

intelligens.  

 

Två studier i vår sammanställning visar alltså att en formell diagnos upplevs som positivt av 

elever, medan två av dem menar att en diagnos varken kan sägas vara entydigt positiv eller 

negativ. Ingen av studierna inkluderar frågan om när eleverna fick diagnosen, något som skulle 

kunna säga mer om resultatet. Intressant i det sammanhanget är Battistutta, Commissaire och 

Steffgens39 jämförande studie av två grupper dyslektiker där den ena gruppen tidigt fick en 

dyslexidiagnos och den andra gruppen fick sin diagnos betydligt senare under skolgången. 

Studien visade tydliga samband mellan tidig diagnostisering och en ökad tilltro till den egna 

förmågan, adekvat förståelse för sina svårigheter och ett omvänt samband vad gäller att känna 

sig stigmatiserad.  

 

                                                           
36 Jonathan Glazzard. The impact of dyslexia on pupils’ self-esteem. Support for Learning, vol. 25 no. 2, 2010: 
63–69. 
37 SBU, 2014. 
38 Ulla Föhrer & Eva Magnusson. Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och 
skrivsvårigheter. Lund: BTJ förlag, 2010. 
39Layla Battistutta, Eva Commissaire & Georges Steffgen. Impact of the Time of Diagnosis on the Perceived 
Competence of Adolescents with Dyslexia. Learning Disability Quarterly. vol. 41 no. 3, 2018: 170-178. 
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Vi menar att det inte bara är tidpunkten för diagnosticering som skulle kunna påverka hur den 

tas emot; även på vilket sätt diagnosen och dess innebörd förmedlas till eleven kan ha betydelse 

för om det upplevs som positivt eller negativt. Denna aspekt finns inte med i ovanstående 

studier.   

 

Stödjande insatser 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson40 har intervjuat ungdomar i övre tonåren med läs-och 

skrivsvårigheter. Studiens fokus var inkludering/segregering, men frågorna handlade också om 

hur eleverna upplevt lärarnas undervisning och det stöd de fått. Man fann att samtliga 

informanter upplevt att ”bevis” på en formell dyslexidiagnos krävdes för att de skulle få särskilt 

stöd i skolan. Studien fann också att ungdomarna upplevde att om och när de fick hjälp av en 

intresserad och kompetent lärare, så var det alltid utanför den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Vikten av att undervisas av kompetenta lärare med kunskap om läs- 

och skrivsvårigheter bekräftades i Föhrer och Magnussons41 intervjustudie, vilken också visade 

på att samverkan mellan klasslärare och speciallärare upplevdes som positivt av eleverna. I 

studien genomfördes 40 djupintervjuer under tre år med personer som hade diagnosticerats med 

dyslexi; informanternas ålder låg mellan 20 till 67 år. Analysen visade att många av eleverna 

upplevde att de fick adekvat hjälp och stöd när de fick specialundervisning och i de fall där de 

kände att de hade en kompetent lärare med kunskap om läs- och skrivsvårigheter upplevdes det 

som särskilt positivt och att deras lärande gick framåt på ett nytt sätt. 

 

I Nielsens42 intervjustudie, som utgår från dyslektiska elevers föreställning om vad som har 

varit ett viktigt stöd för deras utveckling, nämns ingen specifik metod som mer framgångsrik 

än någon annan. Det som var avgörande för eleverna var att det fanns lärare som verkligen såg 

dem och därmed kunde göra individuella anpassningar och avvägningar beträffande tid, 

hjälpmedel och andra stödjande insatser. Det handlar då inte om att bli sedd som en dyslektiker, 

utan som individ i första hand.  

                                                           
40 Eva Heimdahl Matsson & Lise Roll-Pettersson, 2007. 
41 Ulla Föhrer & Eva Magnusson, 2010. 
42 Cecilia Nielsen. The Most Important Thing: Students with Reading and Writing Difficulties Talk About their 
Experiences of Teachers’ Treatment and Guidance. Scandinavian Journal of Educational Research. vol. 55 no. 5, 
2011: 551– 565.  
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I en slovensk studie43 undersöktes hur ungdomar med dyslexi, samt deras mödrar och lärare, 

upplevde skolarbetet. Där framkom inte oväntat att ungdomarna tyckte att läs- och 

skrivaktiviteter samt bedömningssituationer i skolan var ansträngande. Studien visade också att 

det fanns en rädsla för att möta lärare med bristande förståelse för deras svårigheter och för att 

bli negativt bedömd av andra elever då de inte presterade lika bra som sina klasskamrater. 

Författarna drar bland annat slutsatsen att det behövs mer förståelse och samarbete mellan 

föräldrar, ungdomar och lärare. De menar att skolans stöd borde utgå mer från elevernas egna 

upplevelser av sina svårigheter, och att lärare borde vara mer aktiva när det gäller att minska 

elevernas stress. Det går inte att direkt jämföra skolsituationen i Slovenien med den svenska, 

vilket blir synligt här genom att det bara är elevernas mammor som förväntas samarbeta med 

skolan; slutsatserna ligger dock i linje med de svenska resultaten vi tagit upp. 

 

När Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson44 intervjuade elever med läs- och skrivsvårigheter 

kring deras erfarenheter av stödjande insatser i skolan, uttryckte eleverna att de behövde 

specialpedagogiskt stöd för att kunna förbättra sina skolresultat. Vetenskapsrådet45 har också 

funnit att det finns en stor mängd studier som visar på goda effekter av specialpedagogiska 

insatser och explicit ämnesfokuserad specialundervisning inom området läs- och 

skrivsvårigheter. Överhuvudtaget verkar stödinsatser inom läs- och skrivområdet vara mest 

effektiva för elever i svårigheter.46  

 

Vår översikt visar alltså att samverkan, kunniga lärare, specialpedagogisk kompetens och 

individualisering är det som elever med dyslexi upplever som positiva stödjande insatser. Det 

bör dock åter påpekas att forskningen inom området, hur elever upplever skolans stöd, är 

mycket begränsad. Stödjande insatser kan dessutom innefatta mycket, alltifrån specifika 

undervisningsmetoder till lärares bemötande och skolans organisation. Studierna vi hittat har 

inte heller, med undantag för Nielsens, haft fokus specifikt på stödjande insatser. Detta gör att 

                                                           
43 Jana Rapus-Pavel, Helena Smrtnik Vitalic, & Tina Rejec, 2018. 
44 Eva Heimdahl Mattson & Lise Roll-Pettersson, 2007. 
45 Vetenskapsrådet. Delrapport från SKOLFORSK-projektet. Tre forskningsöversikter inom området 
specialpedagogik/inkludering. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2015:1. 
46 Lena Almqvist, Johan Malmqvist & Claes Nilholm. Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för 
elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser. I: Tre forskningsöversikter inom området 
specialpedagogik/inkludering, 1–122. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2015:1. 
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bilden som framträder blir tämligen övergripande och inte ger en djup förståelse av vilka slags 

insatser som eleverna tycker är framgångsrika. En annan aspekt är att hur eleverna upplever 

stödet beror på den kontext de befinner sig i och vilka krav som ställs på dem. Skolgången kan 

upplevas på olika sätt beroende på skolans och samhällets syn på läs- och skrivsvårigheter, 

vilket gör undersökningar med elever som gått i skolan under helt olika tidsperioder 

problematiska. Detta bör beaktas vad gäller Föhrer och Magnussons studie som genomfördes 

under relativt lång tid och med informanter i vitt skilda åldrar.  

 

Metod 
 

Vi har valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer som är ett lämpligt metodval för 

studier som ämnar utforska människors upplevelser. Vad kvalitativ forskning är och inte är 

finns det olika åsikter om, men enligt Bryman47 karakteriseras kvalitativa studier av att de 

brukar fokusera mer på ord än på siffror, men också att de på ytterligare tre punkter skiljer sig 

från kvantitativa studier. För det första genereras teorier och slutsatser i kvalitativa studier 

utifrån de empiriska resultaten. För de andra är den epistemologiska ståndpunkten 

tolkningsinriktad, det vill säga forskaren vill förstå den sociala verkligheten genom att fokusera 

på hur människor i en viss miljö tolkar denna verklighet. Slutligen intar forskaren i kvalitativ 

forskning en ontologisk ståndpunkt som är konstruktionistisk, vilket innebär att den sociala 

verkligheten ses som något som skapas av människor i samspel och inte är något som ”bara 

finns”.  

 

För vårt intresseområde – hur elever med dyslexi upplever skolgången – kan flera 

metodansatser vara lämpliga: Den hermeneutiska ansatsen handlar om att tolka, förstå och 

förmedla upplevelser av olika fenomen; det är främst texter som utgör det empiriska materialet 

och dessa ska tolkas fristående från författaren.48 I en fenomenologisk ansats utgår man från 

empiriskt material och söker efter essensen i informanternas upplevelser.49 Slutligen skulle 

                                                           
47 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2: a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi, 2015.  
48 Ingrid Westlund. Hermeneutik. I: Handbok i kvalitativ analys, Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.), 71 – 
89. Stockholm: Liber, 2015. 
49 Andrzej Szklarski. Fenomenologi. I: Handbok i kvalitativ analys, Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.), 131 
–  147. Stockholm: Liber, 2015. 
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också en fenomenografisk ansats kunna lämpa sig för den aktuella forskningsfrågan; denna 

slags forskning är orienterad mot att beskriva människors sätt att förstå olika fenomen de möter, 

med fokus på att beskriva skillnader i upplevelser.50 

 

Vi är framför allt intresserade av att undersöka likheterna, det gemensamma i informanternas 

upplevelser och har därför valt en metodansats som utgår från både hermeneutik och 

fenomenologi: Interpretativ Fenomenologisk Analys, IPA. 51  Syftet med IPA är att ta 

informanternas perspektiv för att utforska och analysera deras syn på världen genom intervjuer, 

dagböcker eller fokusgrupper. Oftast är forskningsfrågor inom IPA öppna och breda och i den 

tematiska analysen läggs vikt vid de sammanhang som informantens utsagor grundar sig i.52 

Eftersom studien avser att undersöka elevers upplevelser av dyslexi under sin skolgång och 

datamaterialet består av elevernas egna upplevelser och utsagor kring ämnet, menar vi att IPA-

ansatsen är lämplig för att undersöka och utveckla en förståelse för hur enskilda elever upplever 

ett fenomen, i vårt fall dyslexi.  Ansatsen vilar även på symbolisk interaktionism, vilket innebär 

att människors självbild och upplevelser formas i samspel med andra människor och vår 

upplevelse av hur de reagerar på oss.53 Teorin bygger på tre antaganden; det första är att 

människors handlingar baseras på den mening som saker och situationer har för dem. Det andra 

är att mening uppstår i interaktion mellan människor. Det tredje antagandet är att människor 

tillskriver mening genom en process av tolkande och omtolkande. En viktig princip inom teorin 

är tanken att det inte går att särskilja individen från den kontext hen befinner sig i och att det 

inte finns en absolut sanning, därför att hur mening skapas beror på kontexten.54 

 

Fenomenet undersöks utifrån sammanhanget skolmiljö där vi tror på teorin att signifikanta 

andra, som t.ex. lärare, pedagoger och klasskamrater, har stor betydelse för hur elever formar 

sin självuppfattning.   Förhållningssättet i studien kommer att vara induktivt; syftet är att se 

                                                           
50 Lars-Ove Dahlgren & Kristina Johansson. Fenomenografi. I: Handbok i kvalitativ analys, Andreas Fejes & 
Robert Thornberg (red.), 162 – 175. Stockholm: Liber, 2015. 
51 Christina Back & Carina Berterö. Interpretativ fenomenologisk analys. I: Handbok i kvalitativ analys, Andreas 
Fejes & Robert Thornberg (red.), 148 – 161. Stockholm: Liber, 2015.  
52 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
53 Gunn Imsen, 2006. 
54 Karen M. Benzies & Marion N. Allen. Symbolic interactionism as a theoretical perspective for multiple 
method research. Journal of advanced nursing. vol 33 no. 4, 2001: 541–547. 
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vilka mönster eller teman som framträder i informanternas utsagor och därmed lyfta fram nya 

aspekter på verkligheten, inte att pröva en färdig teori.55  

 

Urval 

Urvalet för datainsamlingen har gjorts utifrån principen bekvämlighetsurval, där 

intervjupersonerna utgörs av personer som på förfrågan är villiga att medverka i studien.56 Detta 

eftersom vi misstänkte att det kunde finnas begränsade möjligheter att hitta informanter som 

uppfyller våra specifika krav: skolungdomar i gymnasieåldern som har diagnostiserats med 

dyslexi. Vi har valt att intervjua elever på gymnasiet för att de äldre eleverna av naturliga skäl 

har fler erfarenheter att dela med sig av och har lättare att reflektera över och berätta om sina 

erfarenheter. Urvalskriterierna var att informanterna har den formella diagnosen dyslexi och att 

de gått i svensk skola både före och efter att de fått sin diagnos.  

 

Tabell 1 

Informanter som deltagit i studien: fingerat namn, ålder, gymnasieprogram och årskurs. 

Intervju 1 Anna, 15 år. Tekniskt gymnasieprogram, år 1. 

Intervju 2 Filippa, 16 år. Samhällsvetenskapligt gymnasieprogram, år 1. 

Intervju 3 Emil, 19 år. Tekniskt gymnasieprogram, år 3. 

Intervju 4 Jenny, 16 år.  Gymnasieprogram med inriktning barn- och fritid, år 1. 

Intervju 5 Helena, 17 år. Samhällsvetenskapligt gymnasieprogram, år 2. 

Intervju 6 Alva, 18 år. Gymnasieprogram med inriktning barn- och fritid, år 2 

Intervju 7 Enar, 17 år. Eltekniskt gymnasieprogram, år 2. 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

När det gäller datainsamlingen måste särskild hänsyn tas till de medverkandes integritet utifrån 

det faktum att studien innefattar ungdomar och att de har en diagnos, vilket kan upplevas som 

känsligt.  Informanterna informerades muntligt om studiens syfte, på vilket sätt studien kommer 

                                                           
55 Eva Hammar Chiriac & Charlotta Einarsson. Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 
2013. 
56 Jan Trost & Oscar Hultåker. Enkätboken. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016. 
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att användas och vilka personer som kan ta del av datainsamlingen57  utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Intervjupersonerna informerades om att deras deltagande var frivilligt, att de när som helst kan 

avstå från att svara eller hoppa av studien och att alla bidrag till studien kommer att 

avidentifieras. Vi informerade även om att personliga uppgifter inte skulle lagras på något sätt, 

att de skulle hanteras i enlighet med Europaparlamentets dataskyddsförordning, GDPR58 och 

att alla deras personliga uppgifter skulle raderas omedelbart efter datainsamlingen.  Eftersom 

alla informanterna var 15 år eller äldre vid intervjutillfällena räckte det med att informera om 

studien och få samtycke från ungdomarna själva.59 När det gäller informanternas motiv för att 

vilja delta i studien såg vi på förhand att det kunde finnas ett intresse hos dessa ungdomar att 

anonymt få berätta sin egen historia för någon som inte är kopplad till deras liv i övrigt. Vi 

trodde även att de skulle kunna se ett värde i att deras erfarenheter fick en mening i ett större 

sammanhang genom att bidra till forskning i ett för dem angeläget ämne. Detta bekräftades vid 

intervjuerna då flera av informanterna poängterade att de uppskattade att få berätta om sådant 

som de tidigare inte hade satt ord på. Några av informanterna hörde av sig efteråt och uttryckte 

tacksamhet för att de fick delta i studien och att vi skulle höra av oss om hen kunde bidra med 

något mer. Så trots att det i viss grad var svårt att hitta informanter till denna studie, så upplevde 

vi att de som ställde upp visade en stor entusiasm, närvaro och vilja att dela med sig.   

 

Datainsamling  

Den valda datainsamlingsmetoden är enskilda semistrukturerade intervjuer, något som är 

vanligt inom både kvalitativ forskning generellt och inom IPA. Vi använde oss av en 

intervjuguide (se bilaga 1) bestående av ett litet antal förutbestämda, öppna frågor som följer 

en viss tematisk ordning och svarar mot forskningsfrågorna. Någon form av struktur och mall 

möjliggör en viss jämförbarhet mellan de olika intervjuerna, och säkerställer att vi inte missar 

att ställa viktiga frågor. 60  För att öka tolkningsvaliditeten ville vi samtidigt inte att 

frågeställningarna skulle vara så specifika att de hindrar alternativa synsätt och idéer från att 

träda fram under intervjuerna.61  

                                                           
57 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2010.  
58 Europaparlamentets dataskyddsförordning, GDPR 2016/679. 
59 Vetenskapsrådet, 2010. 
60 Alan Bryman, 2015. 
61 Alan Bryman, 2015. 
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Genomförande   

Praktiskt gick vi till väga så att vi skickade ett mejl till specialpedagoger på kommunens 

gymnasieskolor där vi i korthet beskrev vårt forskningsintresse och bad om hjälp att komma i 

kontakt med möjliga informanter till studien. Det första mejlutskicket genererade endast två 

intervjuer; ett andra utskick med påminnelse gav ytterligare en. Efter att vi kontaktat några av 

specialpedagogerna per telefon kunde vi boka in två intervjuer till. Genom sociala kontakter 

kunde vi hitta ytterligare två informanter. Vi har ingen personlig anknytning till någon av 

informanterna och ingen av oss hade träffat dem förut. 

 

Vi gjorde en första provintervju, vilken vi genomförde tillsammans även om en av oss utsågs 

som intervjuare. Detta gjorde att vi efteråt kunde diskutera intervjuteknik och ge varandra 

feedback inför kommande intervjuer. Därefter genomförde vi enskilt tre intervjuer var, i syfte 

att få en för informanterna mer jämlik och avslappnad intervjusituation. Eftersom intervjuerna 

berör upplevelser som kan vara personliga och känsliga, inledde vi alla samtal med att 

poängtera att vi var intresserade av deras upplevelser och att det inte finns något rätt eller fel 

svar på våra frågor.62 Informanterna fick själva bestämma plats för intervjuerna för att de skulle 

känna sig så trygga som möjligt under intervjuerna.  Sex av intervjuerna ägde rum i ett ostört, 

mindre rum i direkt möte med informanten; den sjunde intervjun genomfördes via videosamtal 

på datorn. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och transkriberades omgående och 

ordagrant av den av oss som genomförde intervjun enligt Back och Berterö 63 

rekommendationer om hur transkribering av intervjuer bör gå till.  

 

Analysmetod 

De teoretiska ansatserna och perspektiven som ligger till grund för studien är inspirerade av 

IPA, vilken även kommer att vara utgångspunkten för vår analys. Tolkning är en mycket viktig 

del i analysprocessen inom IPA: utifrån sin förförståelse och sina erfarenheter tolkar forskaren 

händelser och uttryck i texten. Dessa tolkningar fungerar som en förförståelse för den fortsatta 

bearbetningen vilket underlättar för den fortsatta läsningen och förståelsen. Den hermeneutiska 

cirkeln beskriver hur tolkningen under analysen växer fram i en cirkulär rörelse med ny 

                                                           
62 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
63 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
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förståelse, där nya tankar och idéer ständigt växer fram under läsandet och bearbetningen av 

texterna.64 En analysmetod som denna ger större frihet att ta hänsyn till intervjuernas helhet, 

inklusive information mellan raderna som inte alltid explicit uttrycks verbalt. Vi ser att det ger 

oss ökade möjligheter att hitta mönster och intressanta teman i analysprocessen. 

 

Vi har utgått från Back och Berterös65 beskrivning av hur en analys av intervjuer bör gå till 

enligt IPA: 

Steg 1: Forskarens första möte med texten 

I det första mötet med texten kommenterade och markerade vi fritt i datamaterialet efter en 

noggrann genomläsning. Eftersom vi var två som skulle genomföra analysen, och ville påverka 

varandras tankar i minsta möjliga grad, gjorde vi genomläsningen var för sig, där vi fritt 

noterade och kommenterade beskrivningar, begrepp och uttryck samt teman och idéer. Dessa 

sammanställdes senare till ett gemensamt dokument som innehöll bådas kommentarer.  

 

Steg 2: Identifikation av kategorier  

Det andra steget i analysprocessen innebar en mer riktad genomläsning som gick ut på att 

identifiera och namnge ett relativt stort antal olika kategorier som texten delats upp i. Varje 

kategori fick ett namn utifrån textens innehåll, där det väsentliga i texten identifierats. Vi har 

eftersträvat en flexibel inställning och en acceptans för att tänka om, gå tillbaka i bearbetningen 

och röra oss i olika riktningar inom de olika stegen för bearbetning i analysmodellen. I det andra 

steget i analysprocessen enades vi gemensamt om nio olika kategorier som utgångspunkt för 

sortering av vår empiri. Denna kategorisering fungerade som ett viktigt redskap i syfte att få en 

översikt över den samlade empirin och som en del i processen för att kunna ta oss vidare i 

analysen; kategorierna är alltså inte en del av resultatet. 

 

 

 

                                                           
64 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
65 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 



 - 18 - 

Steg 3: Överordnade teman  

Sorteringen och indelningen i kategorier möjliggjorde den efterföljande analysen då vi ville 

hitta mönster och gemensamma drag i materialet. Vi utgick från Dalens66 rekommendationer 

om att inte tidigt i analysprocessen låsa oss fast vid bestämda teman, utan istället försöka ha en 

öppenhet för att upptäcka nya viktiga infallsvinklar i materialet under hela analysprocessen.   

Processen utmynnade slutligen i tre teman som kunde besvara våra forskningsfrågor.   

 

Vi gick sedan åter igenom materialet för att sortera citat under respektive tema. Därefter valde 

vi ut de citat som vi dels ansåg bäst representerade respektive tema, dels representerade flera 

informanter och visade på olika infallsvinklar. 

 

Steg 4: Genomförande av översiktstabell 

Som fjärde och sista steg gjorde vi en översiktstabell där vi kopplade våra överordnade teman 

till kategorierna som vi tagit fram i de transkriberade intervjuerna. Här var ambitionen att 

tabellen skulle återspegla texternas innebörd snarare än våra förväntningar på vad som är 

godtagbara och relevanta teman. Resultatet presenteras utifrån den tematiska analys som 

mynnat ut i tre teman som alla kan exemplifieras och förklaras genom direkta citat från empirin, 

se tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Monica Dalen. Intervju som metod. Malmö: Gleerups, 2015. 
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Tabell 2 

Översiktstabell av framtagna teman 

Tema Kategori Citat Informant 

Ökad 
självkännedom ger 
känsla av 
bemästrande 

Inställning diagnos Jag tyckte nog att det var ganska 
skönt. Det var så att då visste jag ju 
vad problemet var. 
 

”Helena” 

Upplevda svårigheter -Alltså jag vet ju inte själv vad jag 
har svårt med. Alltså vad jag har… 
 

”Filippa” 

Diagnos Då förstod jag inte ens om jag hade 
det eller inte. Och de sa bara att 
dyslexi har de som har svårt för att 
skriva och läsa. 
 

”Alva” 

Individualisering 
genom engagerade 
och kunniga lärare 

Skolans hantering så då hade vi väldigt mycket, då fick 
vi ganska mycket hjälp för vi var 
alltid en lärare på sju elever, så det 
var liksom så här då gick vi väldigt, 
väldigt långsamt fram men då hann 
vi ju inte med allting men det vi 
gjorde det hann vi med. 
 

”Jenny” 

Bemötande/stöd av 
lärare 

Hon kunde ta mig till hennes rum 
och prata om allt. Såhär det 
behövde inte handla om min dyslexi, 
det kunde handla om vardagliga 
grejer. 
 

”Filippa” 

Extra anpassningar Hon tog reda på allt som hade med 
dyslexi att göra och tog del av 
forskning för att kunna hjälpa mig 
att göra ett så bra resultat som 
möjligt. 
 

”Alva” 

Upplevelse av 
lärande går före 
rumslig inkludering 

Självförtroende så läraren var ju hela tiden med och 
hjälpte en liksom … där var det så 
att det var då jag verkligen började 
få den hjälp jag behövde. 

”Anna” 

Jämförelse 
 
 

Det var ju liksom såhär att 
kompisarna: ”jag fick alla godkänt 
eller alla rätt” och så sitter jag där 
och har inte alls alla godkänt, utan 
mer på gränsen till att bli godkänd.  

 

”Filippa” 

Skolmotivation Vi hade en liten grupp för de som 
hade det lite svårare … och då ingick 
jag i samma grupp som elever som 
var på samma nivå som jag. Det 
tyckte jag hjälpte mig jättemycket.   
 

”Alva” 
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Metoddiskussion 

Vi inser att studiens genomförande, och då även resultatet, kan påverkas av en rad olika 

faktorer, vilket självfallet bör beaktas.  Bryman 67  menar att ontologiska antaganden – 

antaganden om hur världen är beskaffad – inte kan separeras från idéer om hur samhällelig 

forskning ska bedrivas, utan att ontologin styr såväl formuleringen av forskningsfrågor som 

själva genomförandet av studien. Han betonar också att det är centralt att valet av 

forskningsstrategi och metod är styrt av den specifika problemformulering som studien utgår 

ifrån. Vi ser liksom Bryman att en kvalitativ inriktning är lämplig då intresset ligger i att fånga 

individers uppfattningar om företeelser utifrån den verklighet de befinner sig i och att ett 

induktivt synsätt är en viktig utgångspunkt eftersom tyngden då ligger på att generera teorier 

framför att pröva färdigt uppställda teorier. Med konstruktionismen som ontologisk 

utgångspunktpunkt, där sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel 

utan också befinner sig i ett tillstånd av ständigt pågående förändring, ser vi inte vårt resultat 

som en slutgiltig bild av verkligheten utan snarare som en version av den sociala verkligheten.  

 

För vår studie ser vi IPA som en lämplig metodansats eftersom studiens syfte är att nå en mer 

fördjupad kunskap om hur individer upplever speciella situationer och komplexa processer68, 

vilket vi menar är tillämpligt på våra informanters situation.   

 

Frågor av mer praktisk karaktär som påverkar studien är enligt Bryman69 hur en undersökning 

konkret kan och ska genomföras och beskrivas. Vi har tagit del av en mängd rekommendationer 

av hur en kvalitativ forskningsintervju bör genomföras och vill lyfta några praktiska aspekter 

på studien. 

 

Dalen70 menar att en provintervju alltid ska genomföras för att testa både intervjuguiden och 

sig själv som intervjuare inför genomförandet av en kvalitativ intervjustudie. Som nämnts 

tidigare genomförde vi vår första intervju på detta sätt, men vi använde också denna intervju i 

studien. Vi menar att detta är rimligt eftersom de ändringar av intervjuguiden som provintervjun 

                                                           
67 Alan Bryman, 2015. 
68 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
69 Alan Bryman, 2015. 
70 Monica Dalen, 2015. 
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resulterade i var marginella och därför hade denna intervju samma värde för oss som de 

efterföljande.  

 

En av de sju informanterna träffade vi aldrig, utan intervjun genomfördes via Skype. Forskare 

som genomför intervjuer på distans kan missa detaljer som annars kunde ha avlästs, såsom 

minspel, gester och kroppsspråk, vilket kan påverka tolkningen av informantens spontana 

reaktion och inställning i olika frågor. 71  Eftersom videosamtal har bild kunde vi utläsa 

informantens uttryck även om det inte blir med riktigt samma kvalitet som om man träffas 

personligen. Vi kan därför ha missat viss icke-verbal information, men vi bedömde detta 

eventuella bortfall som litet och anser att videointervjun fungerade bra och kan ses som 

likvärdig med övriga intervjuer. Bryman72 menar att det finns belägg för att skillnaderna även 

mellan telefonintervjuer, då man ju inte alls kan avläsa kroppsspråk, och direkta intervjuer 

generellt är ringa och att det till och med kan finnas vissa fördelar med telefonintervjuer då en 

del informanter kan känna sig tryggare och säkrare i en sådan situation. Detta skulle kunna 

stämma vad gäller den aktuella informanten, då det var hen själv som föreslog en videointervju. 

 

När det gäller antalet intervjuer anser Back och Berterö73 att antalet informanter i en IPA-studie 

kan vara allt från 1 till 10–15. Det primära är att gruppen av individer är homogen och 

ändamålsenlig, det vill säga har vissa gemensamma erfarenheter som är viktiga för studien.  

Detta stämmer för vår grupp av informanter. Ytterligare intervjuer hade kunnat vara värdefullt 

och gett mer tyngd åt resultatet, men svårigheter att komma i kontakt med elever som uppfyllde 

kriterierna i kombination med den begränsade tid som stod till förfogande gjorde att vi valde 

att stanna vid sju informanter. Vi bedömde att antalet var tillräckligt med tanke på att de 

genomförda intervjuerna var djupgående till sin karaktär och gav vad vi anser vara rik och fyllig 

empiri. Clarke och Braun74 menar också att 6–10 intervjuer är godtagbart för tematiska analyser 

på denna akademiska nivå. Bryman75 tar upp begreppet teoretisk mättnad som princip för att 

avgöra om ett urval är tillräckligt stort. Det innebär att urvalet ska fortgå till dess att kategorierna 

                                                           
71 Alan Bryman, 2015. 
72 Alan Bryman, 2015. 
73 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
74 Virginia Braun & Victoria Clarke. The University of Auckland. Questions About Thematic Analysis. 
https://www.psych.auckland.ac.nz/en/about/our-research/research-groups/thematic-analysis/frequently-
asked-questions-8.html#d09bda7708ac447654e717ef242c28f6 (Hämtad 2019-06-09). 
75 Alan Bryman, 2015. 
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för studien mättats med data och inga nya data framkommer inom en viss kategori. Relationerna 

mellan kategorierna ska också vara väl etablerade, valida och stabila utifrån den insamlade 

empirin innan den teoretiska mättnaden kan infinna sig. Vi anser att detta är fallet i vår studie; 

dock ser vi i likhet med Bryman att denna känsla är oerhört subjektiv och att det inte finns några 

direkta kriterier för om urvalet har uppnått teoretisk mättnad. Trots att en homogen urvalsgrupp 

bidrar till att en teoretisk mättnad uppkommer tidigare, kan vi inte med absolut säkerhet säga 

att ett bredare urval inte hade kunnat ge oss nya infallsvinklar som grogrund för analysen.  

 

Då vi har hermeneutiken som kunskapsteoretisk inriktning, där analysen av datamaterialet 

baseras på våra egna tolkningar och värderingar, finns skäl att diskutera graden av objektivitet 

i studien. Idealet är självfallet en värderingsfri och objektiv forskning utan spegling av våra 

förutfattade meningar och personliga åsikter. Vi inser dock att detta är en utopi och har utgått 

ifrån det som Bryman beskriver som en reflexiv inställning där vi insett att vår förförståelse i 

ämnet har betydelse och har därför ständigt reflekterat kring vår egen roll och inverkan på 

studien.  Vi har tagit hänsyn till Backs och Berterös76 råd när det gäller förhållningssätt inför 

tolkningen av ett empiriskt material. Vi har strävat efter att som forskare inta en öppen och 

genuint intresserad hållning där vi inte backar för nya dimensioner och oväntade infallsvinklar 

om empirin talar för det. Eftersom vi båda har liknande erfarenheter och värderingar inom 

ramen för det studerade ämnet, har vi också medvetet genomfört analysens olika steg var för 

sig innan vi har diskuterat och tolkat empirin tillsammans. Detta för att motverka påverkan av 

varandras åsikter i första läget för att sedan få möjlighet till att diskutera likheter, skillnader och 

ifrågasätta varandras tolkningar i syfte att öka graden av objektivitet i den gemensamma 

tolkningen som utgör studiens presenterade analys. 

 

Resultat  

Baserat på tidigare forskning som vi tagit del av, om hur elever med läs-och skrivsvårigheter 

upplever sin skolgång, skulle man nog kunnat tro att vi i högre grad skulle få höra berättelser 

från informanterna som handlade om hur de blivit bemötta av lärare och kamrater, om sargat 

självförtroende och upplevd stigmatisering. Om detta fick vi förvisso vissa redogörelser, men 

                                                           
76 Christina Back & Carina Berterö, 2015. 
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det informanternas berättelser kretsade kring var hur de kämpat med sitt lärande och med att 

nå de krav som skolan ställt på dem. Vi har genom analys av intervjuerna skrivit fram tre teman:   

- Ökad självkännedom ger känsla av bemästrande 

- Individualisering genom engagerade och kunniga lärare  

- Upplevelse av lärande går före rumslig inkludering 

 

Ökad självkännedom ger känsla av bemästrande 

I intervjuerna framkommer att eleverna har upplevt att de inte riktigt har förstått vad de haft för 

svårigheter i skolan eller vad dyslexi innebär. Resultaten visar dessutom att de inte fick något 

egentligt stöd förrän efter en formell diagnos givits, vilket inneburit ytterligare ökad stress: de 

har utan att förstå varför haft svårt att hänga med i undervisningen samtidigt som lärarna haft 

samma krav på dem som på övriga elever. Men jag var ändå tvungen att göra samma saker 

som alla andra (”Helena”). Informanterna förknippar de första skolåren med en känsla av skam 

över att inte klara av och hinna med samma saker som klasskamraterna; i allmänhet hade de 

också som mest negativ självbild de första sex åren i skolan. 

 

Att få diagnosen dyslexi innebar, åtminstone på sikt, en lättnad för eleverna. De kunde förlägga 

orsaken till svårigheterna utanför sig själva och släppa en del av den skam de burit på. Dock 

var diagnosprocessen inte helt okomplicerad; utredningen av läs- och skrivsvårigheterna och 

återkopplingen av resultatet tycks ha varit en angelägenhet för de vuxna; ingen förklarade 

innebörden för eleverna själva på ett sätt som de kunde ta till sig. En av eleverna, ”Alva”, fick 

inte ens veta att en utredning gjordes, utan bara att hon skulle få göra olika tester. För de valde 

att inte riktigt säga det till mig, att det var en utredning /…/ och folk frågade mig massa frågor 

och allt var lite oklart för mig också, vad jag gjorde där. En annan elev trodde att utredningen 

kommit fram till att hon hade kognitiva svårigheter: Jag minns bara när jag fick min diagnos 

så trodde jag typ att jag var utvecklingsstörd eller något, du vet. (”Filippa”). Att bara veta att 

det är ”något fel”, men inte förstå riktigt vad det är, vad det beror på och hur man kan bemästra 

det skapade en känsla av hjälplöshet hos eleverna som påverkade både självförtroendet och 

motivationen på ett negativt sätt. …eftersom jag inte exakt har vetat vad det är, varför inte jag 

kan liksom läsa så, men jag har haft väldigt, väldigt dåligt självförtroende hela, hela tiden 

(”Jenny”). Diagnosens betydelse för eleverna handlade initialt om att omgivningen, lärarna och 
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föräldrarna fick större förståelse för deras svårigheter och att stöd och anpassningar sattes in i 

högre utsträckning.    

 

Genomgående i elevernas berättelser framkommer att de nu, när de går på gymnasiet, har en 

större insikt i vad de har svårt med och vilket stöd de behöver för att lyckas. Genom 

erfarenheter, ökad mognad, stöd från föräldrar och, i en del fall, stöd från pedagoger, har de lärt 

sig mer om sig själva och om fungerande strategier.  Men jag tycker nästan att det har blivit 

bättre för jag har förstått mer av vad allt innebär och varför jag får hjälp och allt 

sådant. (”Helena”). Det handlar inte bara om att bättre förstå och bemästra de dyslektiska 

svårigheterna, utan också om att acceptera att man har ett funktionshinder: man får väl, vad 

säger man... man får spela med de kort man fått i livet (”Emil”). När de har accepterat sina 

svårigheter kan eleverna också vara öppna med att de behöver stöd och de blir då också bättre 

på att uttrycka hur stödet ska se ut. Att veta att de får den stöttning och de anpassningar som de 

själva vet hjälper dem bäst skapar en trygghet som gör att de orkar ta den strid som studier med 

läs- och skrivsvårigheter kan innebära: Så det är bara att ta skiten och typ kriga. För jag har ju 

krigat i typ hela mitt liv med det här och att inte ge upp (”Filippa”). Omgivningen, och i 

synnerhet lärarna, kan ha stor betydelse för i vilken grad eleverna utvecklar den insikt om sina 

svårigheter som kan hjälpa dem hålla ut.   

 

Individualisering genom engagerade och kunniga lärare 
  

Flera av informanterna beskriver att den absolut tuffaste perioden i skolan var när de upplevde 

skolsvårigheter utan att de fick något speciellt lärarstöd. De upplevde då att de bara var en elev 

i mängden som fick göra allt på samma villkor som sina klasskamrater, men ofta med en 

inneboende känsla av misslyckande. De flesta beskriver en lättnad när de sedan fick någon som 

verkligen engagerade sig i deras situation och såg dem som individer: På nåt sätt släppte det lite 

för att lärarna liksom visste att jag har det och de anpassar uppgifterna, jag behöver liksom 

inte be om en anpassad uppgift (”Jenny”). Att ha någon att gå till som redan är insatt i elevens 

skolsituation och känner till hens styrkor och svagheter nämns gång på gång som en viktig 

faktor för skolframgång hos de intervjuade. En engagerad och kunnig lärare utmålas som en 

oerhört viktig person som har stor del i att eleverna klarar de mål de har satt upp: 
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Alltså hon var världens bästa. Hon liksom hjälpte mig så därför har jag haft en 

lärare som känner mig och vet vad jag vill. /../ Det där måste vi jobba vidare med 

för att du ska liksom klara dig. Så att hon verkligen kollar en och följer upp. För 

jag vill ju liksom klara det. Och ta studenten.” (”Filippa”)  

 

Den kunniga läraren beskrivs som en lärare som både har ämneskunskap och kunskap 

om funktionsnedsättningen i sig:  

 

I sjuan hade ju inte jag fullständiga betyg, men sen i åttan och nian hade jag det 

tack vare den där läraren. Hon var väldigt duktig, var hon. Och hon hade också 

gått en specialutbildning så att hon kunde liksom ämnet också, så hon var väldigt 

duktig i det. Både dyslexi och engelska så då var hon väldigt duktig i … hade både… 

fler tekniker att hjälpa en på och så, så att det var väldigt skönt för mig. (”Anna”)    

  

Att ha kunniga lärare nämns som mycket viktigt för elevens upplevelse av lärande, oavsett om 

undervisningen sker enskilt, i mindre grupp eller i det ordinarie klassrummet. Dessa lärare 

känner eleven mycket väl och vet hur de kan hjälpa eleven på bästa sätt, vilket ger ökad trygghet 

och positiv känsla.  

 

Alltså det är så olika på lärare och lärare. Vi hade till exempel en engelskalärare 

som bemötte mig jättebra. Hon tog reda på allt som hade med dyslexi att göra och 

tog del av forskning för att kunna hjälpa mig att göra ett så bra resultat som möjligt. 

Hon verkligen gav mig energi, och engagerade sig för att jag skulle vilja 

kämpa. (”Alva”)  

 

Den engagerade läraren beskrivs framförallt som någon som alltid finns där att vända sig till 

och som bryr sig om elevens mående och skolframgång; någon som även är villig att ägna tid 

åt eleven genom att regelbundet träffa eleven och hjälpa till med de svårigheter som hen har. 

Att pedagogen visar att den är intresserad av eleven och har höga förväntningar men samtidigt 

ställer rimliga krav, upplever eleverna som motiverande.   

 

Jag gick till henne och gjorde uppgifter på datorn så att hon såg vad jag hade 

svårare med. Så det var ju hon som verkligen tog tag i det här. Jag tror att om hon 

inte skulle funnits skulle det inte varit bra nu. För hon har verkligen pushat mig och 
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velat att jag ska kunna gå till skolan med ett leende på läpparna. Om jag inte hade 

haft henne så hade inte jag fått all den här hjälpen. Hon har hjälpt mig i 

år. (”Filippa”)  

  

Informanterna berättar också om lärare som de upplevt som mindre kunniga, vilket lett till att 

de haft alltför låga krav och förväntningar på eleverna och därigenom sänkt 

deras motivation. ”Enar” upplever att han ofta sköt på de svåraste och jobbigaste uppgifterna i 

det längsta och att det inte fanns någon där som pushade honom i rätt riktning och följde upp 

hans arbete. Han ser i efterhand att han hade blivit hjälpt om det hade funnits en lärare där 

som stöttade honom istället för att backa tillbaka när det var lite svårt; om jag inte vill så 

behövde jag typ inte. ”Filippa” menar att vissa lärare inte känner till vad hon kan och har svårt 

för, vilket ger en osäkerhet kring hur läraren ska bemöta henne:  

 

Som nu, när jag gå i ettan. ”Men gud, ska jag hjälpa dig att läsa?” och jag bara, 

”nej men det är bra, alltså jag kan ju läsa nu, jag förstår”. ”Men Filippa, jag kan 

läsa för dig”. och jag bara: ”men hörde du inte vad jag precis sa. (”Filippa”) 

 

 ”Anna” menar att hon har uppfattats av lärarna som duktig i matematik och tror att hon blev 

sedd som en ”stark” elev av lärarna generellt. Hon menar att detta kunde vara till hennes nackdel 

då vissa lärare inte försökte förstå sig på hennes läs- och skrivsvårigheter och bara lät henne 

traggla på med sina läsuppgifter i matematiken, eftersom hon var så ”duktig” i matematik:   

 

Jag har ju alltid varit duktig på matte, men nu så var det nu läsuppgifter: ”ja, men 

du förstår ju matte, du kan ju jobba själv” fast det var liksom, just när det 

var läsuppgifter, jag förstod inte var det var som jag skulle räkna ut. Så var det så 

där ”ja, men du förstår ju, räkna på!” (”Anna”)  

  

Intervjuerna visar att eleverna har mött lärare som, istället för att ge ökat stöd i 

undervisningen, lägger hela ansvaret på eleven som får försöka kompensera för sina svårigheter 

genom att göra delar av skolarbetet hemma för att hinna med. ”Anna” upplevde att detta hände 

ofta, vilket gav henne ökad stress istället för känslan av ökat lärande:   
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…alltså jag har mest upplevt liksom att lärarna säger: ” du hinner med, annars tar 

du bara med hem och jobbar”, så det har aldrig varit så här att vi sitter på en rast 

och hjälper dig.” (”Anna”)   

  

 

Upplevelse av lärande går före rumslig inkludering 
 

Informanterna beskriver den första skoltiden som svår, eftersom de inte hängde med i det tempo 

som förväntades i klassrummet. De beskriver känslan av att alltid ligga efter övriga 

klasskamrater, stressen över detta och över att känna sig sämre. Det gick segare för mig, för jag 

tyckte inte det var så kul/.../ jag typ… kom inte ikapp som de andra. När läraren skrev upp nåt 

på tavlan till exempel, då hann jag inte skriva ner allt. (”Emil”) Denna stress och den upplevelse 

av brist på kontroll över situationen som blev effekten, verkar tidvis ha gått ut över 

skolmotivationen. För det var verkligen (så) i 9:an, att nu ger jag fan upp alltså. Nu kommer 

jag inte att gå på ett gymnasium. För jag orkar inte, det är sådan press hela tiden (”Filippa”). 

Ingen av informanterna gav dock upp helt, utan alla kom in på gymnasiet.  

 

I intervjuerna framkommer att ungdomarna helt enkelt inte fick det stöd de behövt inom ramen 

för den ordinarie undervisningen, vilket skapade frustration och en allmän känsla av hjälplöshet. 

När de senare under skolgången har fått stöd i olika utformning är de klara över att detta var till 

hjälp, och när de har fått stöd i kärnämnena i mindre grupper utanför klassrummet har det 

upplevts positivt.  

 

Men sedan på slutet av 9:an kom en gammal lärare tillbaka från pappaledighet och 

då tog han en grupp som hade det lite svårare. Så det var mest i slutet, men jag 

hade behövt det över hela. Men jag ska nog vara tacksam för att jag fick det i slutet. 

För det var ändå det jobbigaste. Då var vi en liten grupp som satt och liksom 

hjälptes åt och sådär. (”Filippa”) 

 

Informanterna beskriver den positiva upplevelsen av att få ökat lärarstöd och möjlighet att 

arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå utan att behöva ha ”duktiga” elever bredvid sig, vilket 
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kunde upplevas som stressande. Det tycks vara så att brist på stöd och anpassningar upplevs 

mer exkluderande än att få undervisning utanför den ordinarie undervisningen. I 

klassrumssituationen jämför sig informanterna med andra i hög utsträckning samtidigt som de 

är osäkra på sin egen förmåga. Särskilt under skolår nio var de mycket oroliga över om de skulle 

lyckas nå målen och komma in på gymnasiet. En av de intervjuade beskrev att hon blev 

tillbakadragen och kände sig utanför den sociala gemenskapen när klasskamraterna diskuterade 

betyg och vilket gymnasieprogram de skulle välja: Jag sa bara ”jag vet inte” och var lite tyst 

om det. För jag hade ju rädslan och visste ju inte om jag skulle komma in någonstans. 

(”Filippa”) 

 

En informant hade gått på en högstadieskola där all undervisning i kärnämnena var 

nivågrupperad, vilket eleven upplevde som positivt eftersom de olika grupperna hade neutrala 

beteckningar och skolan arbetade aktivt med att tala om olikheter. Själva kärnan i de positiva 

kommentarerna kring stöd handlar om upplevelsen av lärande; eleverna kunde förvisso uppleva 

det lite trist att gå ifrån klassen, men tyckte ändå att det var en fördel eftersom de då fick en 

känsla av kontroll och av att de faktiskt hängde med och lärde sig saker. De beskriver att 

undervisningen i mindre grupp ökade deras motivation och stärkte deras självkänsla.  

 

Man delade in alla elever i olika grupper i engelska och svenska, där jag hade det 

svårt. Och då ingick jag i samma grupp som elever som var på samma nivå som 

jag. Det tyckte jag hjälpte mig jättemycket. /.../ För det är liksom som en trappa. 

Man är här nere och ska upp dit. Men då måste man ta små, små steg från sin egen 

nivå för att kunna nå dit upp. Och det tycker jag fungerade så oerhört bra i de här 

små grupperna. Man kom liksom dit man ville. /.../ Grupperna hette inte A, B, C, D 

eller bäst, mindre bra, sämst, utan de hette bara som namnet på läraren. (”Alva”) 

 

Undervisning i ett mindre sammanhang har enligt informanterna haft flera positiva effekter som 

har stärkt känslan av att lyckas och ökat deras möjligheter att uppnå de krav som skolan har 

ställt på dem.  De upplever att de då fått mer individanpassat stöd, kunnat hålla en studietakt 

som passat dem och dessutom sluppit jämförelse med andra elever. En av de sju informanterna 

hade upplevt undervisning i mindre grupp som något negativt. Det berodde inte i första hand 

på att han kände sig exkluderad eller utpekad, utan på att han upplevde att han fick för lite stöd 
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och att kraven var för låga: De brydde sig inte vad jag gjorde, om jag bara satt och höll på med 

telefon så fick jag göra det (”Enar”). Stödet som erbjöds var inte individualiserat utifrån 

informantens förutsättningar och särlösningen innebar inte något ökat lärande och därför 

upplevdes insatsen som meningslös. Informanten kände även att han lämnades utan krav och 

förväntningar om att åstadkomma något, vilket inte gynnade hans skolmotivation. 

 

Under de tidiga skolåren kunde ”särbehandling” som att lämna klassrummet eller att använda 

kompensatoriska hjälpmedel, upplevas som jobbigt. Detta motstånd mattades av i takt med ökad 

ålder och insikt om sina egna svårigheter. Informanterna beskriver en slags mognadsprocess 

som resulterade i att de allt mer insåg värdet av att få undervisning på det sätt som passade dem, 

även om det skilde sig från övriga elevers. Men nu liksom när jag också har specialgrupp i 

matte, då tycker jag inte alls att det är jobbigt. Det är mer såhär, ”ok, vi går. Hej då!” Det är 

mer skönt. Att slippa vara i klassen hela tiden. (”Filippa”) Filippa är en av flera informanter 

som själv beskriver hur hon med tiden insåg värdet i det stöd som skolan erbjöd i form av extra 

anpassningar och särskilt stöd. Resultatet visar att möjligheten till anpassningar och utökat 

lärarstöd har varit direkt avgörande för att informanterna överhuvudtaget fullföljt skolan.  

 

Jag fick komma till ett ställe, det hette ”Oasen”, det var ett specialställe för dem 

som… om man inte har godkänt, du ska jobba upp. Så där fick jag sitta och ha alla 

mina lektioner. /../ Jag fick jättemycket hjälp. Det var det som gjorde att jag klara, 

för jag skulle egentligen inte ha klarat matten, hit, men det var det som gjorde att 

jag klarade matten för att komma in på gymnasiet. (”Jenny”) 

 

Informanterna upplevde att undervisningen som ägde rum i klassrummet för alla elever, många 

gånger inte räckte till för att de skulle få den hjälp som var nödvändig för att de skulle klara 

skolans högt ställda kunskapskrav. 

 

 

  



 - 30 - 

Diskussion och slutsatser 

 

Idag är den vanligaste anledningen till att elever får specialpedagogiska insatser i skolan att de 

har läs- och skrivsvårigheter.77  De flesta vet nu också vad dyslexi är och att det inte reflekterar 

en individs allmänna kognitiva förmåga. Vår analys av informanternas utsagor visar dock att 

detta inte är tillräckligt. För att utveckla framgångsrika inlärningsstrategier uttrycker eleverna 

att de behöver djupare förståelse, både av sina egna styrkor och svagheter, av sitt 

funktionshinder generellt och av hur det påverkar just dem. Eleverna påtalar att de upplevde att 

de fick bättre stöd av de lärare som inte bara kunde sitt ämne, utan som också var kunniga i 

dyslexi. Att erbjuda tillgång till exempelvis inlästa läroböcker och muntliga prov är en god 

början, men enligt våra resultat är det i de flesta fall inte tillräckligt. Eleverna behöver bli sedda 

och bli bemötta som individer av lärare som visar att de bryr sig om dem och vill att de ska 

lyckas, vilket också Nielsen78 fann i sin studie om hur elever med läs- och skrivsvårigheter 

upplevt sina lärare. Vi drar slutsatsen att om lärare har djup förståelse av dyslexi och för att det 

kan manifestera sig på olika sätt hos olika individer,79 skulle de ha bättre förutsättningar att 

planera effektiva inlärningssituationer och ge lämpligt stöd till eleverna, en slutsats som även 

Wennås Brante drar utifrån sin studie av elever på högskolenivå.80 

 

För våra informanter har diagnosen inneburit en lättnad, vilket vi har sett i annan 

forskning 81  där man funnit att det faktum att man fått en diagnos uppfattats som 

positivt, eftersom man fått en förklaring till sina svårigheter och slipper känna sig dum. En 

tidig diagnos leder ofta till en bättre förståelse av dyslexin, vilket kan få som effekt att man ser 

sig själv som mer kompetent och att man utvecklar bättre strategier och ett större 

självförtroende. 82  Vi har dock också sett att när informanterna har fått veta att de har 

dyslexi, har de inte fått tillräcklig hjälp med att förstå vad det innebär, vilket de upplevt som 

negativt. Fouganthine menar att bristande insikt om sitt funktionshinder kan leda till 

                                                           
77 Eva Heimdahl Mattson och Lise Roll-Pettersson, 2007. 
78 Cecilia Nielsen, 2011. 
79 Marja Laasonen, Elisabet Service, Jari Lipsanen & Veijo Virsu. Adult developmental dyslexia in a shallow 
orthography: are there subgroups? Reading and Writing, vol. 25 no. 1, 2010: 71–108. 
80 Eva Wennås Brante. “I Don’t Know What It Is to Be Able to Read”: How Students with Dyslexia Experience 
Their Reading Impairment. Support for Learning. vol. 28 no. 2, 2013: 79-86. 
81 Jonathan Glazzard, 2010; Eleni Lithari, 2018. 
82 Layla Battistutta, Eva Commissaire, Georges Steffgen, 2018; Jonathan Glazzard, 2010. 
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att man inte bearbetar det alls och inte vill kännas vid det.83 Vi drar i likhet med McNulty84 

slutsatsen att det är av stor vikt att unga med dyslexi får användbar och relevant information 

om sitt funktionshinder och att vuxna pratar med barnen om det upprepade gånger över tid och 

på barnets nivå.  

 

Vårt resultat visar att informanterna kopplar den ordinarie klassrumsundervisningen till minskat 

lärande, till en känsla av stress över sina svårigheter och att jämföras med sina klasskamrater.  

De uttrycker en känsla av otillräcklighet då de upplever att de inte hinner med lika mycket som 

sina kamrater samtidigt som deras prestation ska bedömas på samma villkor som övriga elevers, 

vilket ofta leder till låga resultat.  Vi kunde också se att elevernas skolmotivation var nära 

kopplad till deras upplevelse av i hur hög grad de kunde leva upp till skolans krav och 

förväntningar, något som var viktigt för dem. Vi menar, liksom Persson85, att tanken om en 

skola för alla, som genomsyrar det svenska skolsystemet, ställer alltför stora krav på lärarna att 

anpassa innehåll och undervisningsmetoder efter elevernas olikheter och att denna pedagogiska 

differentiering förefaller svår att överhuvudtaget genomföra i stora klasser, något som även 

Westling Allodi86 sett. 

 

Även Gerrbo87 ifrågasätter principen om rumslig inkludering som mål och hävdar att frågan om 

huruvida undervisningen är organiserad i helklass eller i mindre grupper är en dålig indikator 

på om verksamheten ska ses som exkluderande eller inkluderande. Han88 menar att möjligheten 

till stunder av enskilda samtal och en-till-en-undervisning mellan lärare och elev är något av 

en förutsättning för inkludering och idén om en skola för alla. Vi har i vår studie sett att 

eleverna fäster ett stort värde vid att de blir sedda som individer av läraren och får anpassningar 

av undervisningen som är unikt riktade efter deras förutsättningar. Detta är troligen inte unikt 

för elever med dyslexi, men vi ser utifrån de beskrivningar vi har fått att det tycks vara särskilt 

viktigt för dessa elever som många gånger upplever skolan som svår. Vi ser att eleverna tydligt 

känner av om läraren bryr sig om att lägga extra tid på att anpassa undervisningen efter just 

deras förutsättningar och att detta är mycket uppskattat. 

                                                           
83 Anna Fouganthine, 2012. 
84 Michael A. McNulty. Dyslexia and the life course. Journal of Learning Disabilities. vol. 36 no. 4, 2003: 363-381.  
85 Bengt Persson, 2013. 
86 Mara Westling Allodi. Support and resistance: ambivalence in special education. Diss., Stockholms 
Universitet, 2002. 
87 Ingemar Gerrbo. Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken. Diss., Institutionen 
för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, 2012. 
88 Ingemar Gerrbo, 2012. 
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När eleverna i vår studie beskriver lärandesituationer som de upplevt som positiva, handlar det 

framförallt om enskild undervisning och undervisning i mindre grupper. Det har krävts ett 

mindre sammanhang och närhet till den kompetente läraren för att eleverna ska känna sig sedda 

och för att de ska få den hjälp de behöver. Vi drar därför slutsatsen att undervisning utanför 

klassrummet inte behöver kännas exkluderande eller stigmatiserande för eleverna, och att 

upplevelsen av lärande är viktigare för eleverna än rumslig inkludering. Vi såg också att denna 

övertygelse tycktes stärkas med stigande ålder, i takt med att acceptans och förståelse för de 

egna svårigheterna ökade. I förlängningen leder det till en slutsats av mer generell karaktär, 

som kan ge ett kunskapsbidrag till den praktiska pedagogiska verksamheten: vi bör inte sätta 

likhetstecken mellan inkludering och helklassundervisning för alla. 

 

Vi gör inga anspråk på att generalisera våra resultat till att gälla allmänt för elever med dyslexi, 

eftersom det är fråga om en kvalitativ studie baserad på ett relativt litet antal informanter som 

inte kan sägas representera populationen i stort. Kvaliteten menar vi vilar på de täta 

beskrivningar89 av informanternas upplevelser som vi skrivit fram, och på en tydlig redogörelse 

för tillvägagångssättet. Fokus för studien har alltså varit att visa på djupet i elevers upplevelser, 

inte att presentera ett generellt resultat, men vi kan konstatera att vårt resultat stämmer väl 

överens med den befintliga forskning som vi har tagit del av.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Burden har gått igenom de senaste 20 årens forskning vad gäller kopplingen mellan dyslexi och 

olika aspekter av självuppfattning och konkluderar bland annat att även om det finns en klar 

koppling mellan lågt akademiskt självförtroende och dyslexi, så behövs det mer forskning på 

området. 90  Vi ser en viktig poäng i att undersöka hur elevers självförtroende och 

självuppfattning påverkas både av de faktiska skolsvårigheterna och av att få en formell 

diagnos, där utgångspunkten bör vara att se dessa som skilda fenomen. Vi menar även att studier 

om hur elever informeras om att de har diagnosen dyslexi behövs. Hur barn och ungdomar får 

                                                           
89 Alan Bryman, 2015. 
90 Robert Burden. Is dyslexia necessarily associated with negative feelings of self-worth? A review and 
implications for further research. Dyslexia. vol. 14 no. 3, 2008: 188–196.  
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kunskap om diagnosens innebörd, hur de reagerar på att få den och i vilken utsträckning de tar 

till sig informationen är viktig kunskap för alla som är delaktiga i den processen. 

 

Nilholm och Göranssons forskningsöversikter 91  visar att det finns brister i den bild som 

forskningen ger av hur elever i behov av särskilt stöd upplever sin sociala situation i skolan. De 

menar att den visar en endimensionellt positiv och oproblematiserad bild av verkligheten där 

forskaren har alltför stort tolkningsföreträde. Mycket få studier har gjorts där elevers egna 

tolkningar och förståelse av sin skolsituation har studerats. Samma bild framträder beträffande 

inkludering och huruvida eleverna känner sig inkluderade; ytterst få undersökningar utgår från 

elevernas egna upplevelser. Vi ser det som ett viktigt område för framtida forskning att 

undersöka hur elever i svårigheter själva ser på inkludering.  

 

Vi menar också att det generellt finns alltför få studier om hur svenska barn och skolungdomar 

med dyslexi har upplevt sin skolgång i olika avseenden. Internationellt sett är detta ämne 

betydligt mer beforskat. Att direkt översätta skolforskning mellan olika länder och skolsystem 

anser vi kan vara problematiskt, då det kan finnas en mängd faktorer kopplat till det aktuella 

skolsystemet som kan påverka resultatet och därmed försvåra direkta jämförelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Kerstin Göransson & Claes Nilholm. Forskningen om inkludering – en SMART översikt. I Delrapport från 
SKOLFORSK-projektet. Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. Stockholm: 
Vetenskapsrådet; 2015:1. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Förklara syftet med studien igen och repetera forskningsetiska principer. Förklara att vi inte 

är ute efter några korrekta svar utan allt handlar om informantens upplevelser och intryck av 

skoltiden. 

1. Presentation:  

- Vad heter du och hur gammal är du?  

- Vilket gymnasieprogram och vilken årskurs går du? 

 

2. Har du några drömmar/tankar om vad du kommer att göra efter 

gymnasiet?  

 

Gå tillbaka i tiden, första skoltiden: 

3. Kan du berätta hur det var när du först började skolan? 

- Tyckte du att det var roligt att gå i skolan? 

- Något som var jobbigt i skolan? 

 

4. Kommer du ihåg hur det var när du lärde dig läsa och skriva?  

- Var något lätt/svårt/jobbigt? 

- Fick du något stöd av skolan? Någon speciell situation/lärare? Exempel! 

- Några klara minnen? 
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5. Kan du berätta om hur du hade det i skolan på mellanstadiet? 

- Vad uppskattade/uppskattade du inte speciellt hos lärare?  

Varför? / Exempel! 

- Tycker du att du fick den hjälp och det stöd du behövde av skolan? 

- Hur såg hjälpen/stödet såg ut?  

Tekniska hjälpmedel / Lärarstöd / Olika ämnen 

 

6. Kan du berätta om hur du hade det i skolan på högstadiet? 

- Vad uppskattade/uppskattade du inte speciellt hos lärare?  

Varför? / Exempel! 

- Tycker du att du fick den hjälp och det stöd du behövde av skolan? 

- Hur såg hjälpen/stödet såg ut?  

Tekniska hjälpmedel/Lärarstöd/Olika ämnen 

 

7. Kan du berätta om hur du har det på skolan nu på gymnasiet? 

- Vad uppskattade/uppskattade du inte speciellt hos lärare?  

Varför? / Exempel! 

- Tycker du att du fick den hjälp och det stöd du behövde av skolan? 

- Hur såg hjälpen/stödet såg ut?  

Tekniska hjälpmedel/Lärarstöd/Olika ämnen 
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8. Hur tycker du att det har varit att byta skola?  (Stadieövergång) 

 

9.  Diagnos: När fick du diagnosen dyslexi? 

- Hur upplevde du processen/ tiden när du fick din diagnos? 

- Skillnader hur skolan hjälpte dig före/efter?  

- Hur påverkades ditt mående och din inställning till skolan? 

 

10.  Självförtroende: Hur har ditt självförtroende varit under din skoltid?  

Variation över tid?  Varför? Vad gjorde att du fick bättre eller sämre tro på din egen 

förmåga? Resultat? Diagnosens betydelse? 

 

11.  Hur såg ditt stöd hemifrån ut? 

 

12.  Vilka delar av skolan har varit roligast/jobbigast?  

Under vilka perioder? – Varför? 

 

13.  Är det något du skulle vilja ändra när det gäller skolans 

bemötande/stöttning när du ser på din egen skolgång, med tanke på 

dina läs- och skrivsvårigheter? 

(Tänk dig att du får ett barn, eller hade ett syskon som har dyslexi; vad skulle du vilja att 

hans/hennes lärare tänkte på då?) 
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14.  Är det något mer du vill berätta/lägga till om hur du upplever skolan?  

 

 

 
 

 




