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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer få en fördjupad kunskap om unga vuxnas 
erfarenheter av att leva med läs‐ och skrivsvårigheter eller dyslexi. Studien belyser om och hur individers 
dentitetsskapande har påverkas av diagnosen.  Detta behandlas genom olika teman i analysdelen, såsom i
skoltiden, livet före diagnosen, att berätta, arbetsliv, påverkan på val i livet/fritiden och krav.  
 
Den tidigare forskningen som har gjorts är mycket utförlig och sträcker sig över ett stort fält och den 
tidigare forskningen som har använts i denna studie handlar om individers upplevelser om att leva med 
diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter eller dyslexi. Däremot har denna forskning angränsat sig till 
antagligen barn eller vuxna, det finns ingen forskning som inriktar sig på unga vuxna det vill säga 
ndivider mellan 20‐35 år. De individer som har avslutat sin skolgång och ska ge sig ut i arbetslivet och i
det är dem som är i fokus i denna studie. 
 
Ur informanternas berättelser går det att urskilja att deras identitetsskapande har påverkats av att ha fått 
diagnosen och fortfarande påverkas av att ha diagnosen, genom att se på exempelvis att informanternas 
syn på sig själva har ändrats. De har accepterat diagnosen och funnit en styrka och trygghet att ha den. 
Det är till stor del informanternas erfarenheter och upplevelser av detta som har fått dem att omvärdera 
ynen på sig själva, deras uppfattning av andras syn på dem och deras syn på människor i deras 
mgivning.   
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Jag är inte dum i huvudet! 
 

Förord 
Ett stort tack till dem som har gjort det möjligt att genomföra studien, våra informanter. 

Tack för att ni har släppt in oss i era liv och fått ta del av era tankar och erfarenheter. Vi 

vill även tacka de som har hjälpt oss i vår jakt att komma i kontakt med informanter, ert 

ngagemang har varit guld värt. e

 

Vi vill även tacka vår handledare Maria som har varit ett stort stöd och bollplank under 

denna tid. Du har välkomnat våra ibland tokiga och galna idéer, kritiskt granskat våra 

exter och ständigt fått oss att fundera över och motivera de val vi har gjort.  t

 

Tack allihopa! 

                   Jeanette och Charlott 

 

 

Jag vill även tacka min bror som har varit min inspiration till att vilja fördjupa mig i just 

detta ämne. Till sist vill jag tacka Lotta och mina nära och kära som har stått ut med mig 

under denna roliga och givande men även stundtals svåra och frustrerande process. Ni 

vet vilka ni är… TACK! 

Jeanette 

 

Jag vill tacka min sambo och mina små änglar för att ni har stöttat mig och hjälpt mig 

genom denna roliga, men vid vissa tillfällen svåra arbete med denna studie. Vill även 

tacka min mamma, som hjälpt mig så gott hon har kunnat och till min pappa som har 

skrivit ut ett x antal kopior av denna uppsats. Vill tillsist tacka Nettan för roliga stunder 

under uppsatsskrivandet. Älskar er alla!! 

                                                                                                  Charlott 
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Jag är inte dum i huvudet! 
 

 
En kamp om kunskap 

 
 

Jag rycker till 
när mamma smäller ihop boken 

och går ut. 
Själv föser jag ner 

alla böcker på golvet 
och slungar i väg pennan 
mot den stängda dörren. 
Först då kommer tårarna. 

 
Jag gråter över mig själv, 

den fula äckliga problembarnet 
som förstör livet för hela familjen. 

Och jag gråter för mamma 
som aldrig får någon fritid. 

Jag gråter fortfarande 
när hon kommer tillbaka 

och håller om mig. 
 

Jag vet så väl 
varför jag är ledsen. 

Men varför gråter mamma?1

                                      
1 Maria & Seija Wellros. Kampen om kunskap. Veronica Bäckström & Sofie Eriksson. Dyslexi – Fyra föräldrars 
erfarenheter av hur skolans lärare och specialpedagoger bemöt deras barn. (Luleå: Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för utbildningsvetenskap, 2006) 1 
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Inledning 
Förr var läsning och skrivning ett privilegium för ett fåtal människor. Men samhällets 

utveckling medförde en möjlighet för allmänheten att få tillgång till läsandet och skrivandets 

konst. Den rättighet som individen fick gällande att kunna lära sig läsa och skriva för sin egen 

skull, förde även med sig en skyldighet gentemot samhället i form av att uppfylla de läs- och 

skrivkrav som omgivningen ställde på individen. För de vuxna i samhällets lägsta stånd var 

det under 1600- talet i Sverige endast nödvändigt att kunna läsa och tolka ett litet antal kända 

texter, såsom Bibeln. Sedan den tiden har de läs- och skrivkrav som ställs på alla individer 

mångdubblats. Den datorisering som har skett i samhället kan ses som ett av skälen till att 

kraven har höjts.2 Globaliseringen och samhällets utveckling gör att kraven på läsning och 

skrivning ständigt förändras. Läsning och skrivning är förmågor som idag är nödvändiga och 

viktiga för vardagslivet såväl privat som i skolan eller arbetet.3 I ett samhälle där 

läsfärdigheten, läsning och skrivning, ses som en självklar kompetens att besitta hamnar 

ibland de individer som har svårigheter med detta i skymundan.  

 

Den första allmänt accepterade definitionen av dyslexi utvecklades först år 1968 av World 

Federation of Neurology.4 Definitionen har sedan dess tolkats och omarbetats av åtskilliga 

forskare.5 Några forskare inom specialpedagogik och psykologi har även arbetat fram egna 

definitioner av begreppet dyslexi.6 Skillnaden på definitionerna är var betoningen på hur läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi manifesterar sig och vad som är dess bakomliggande orsaker. 

Forskare inom bland annat pedagogik menar att det inte enbart finns en orsaksfaktor till läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi, diagnoserna anses snarare vara en följd av ett flertal 

 
2 Cecilia Nielsen. Mellan fakticitet och projekt – Läs- och skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem 
(Göteborg: Göteborgs Universitet, Göteborg studies in educational scienses 234, 2005) 60 
3 Anna-Lena Eriksson Gustavsson. Att hantera läskrav i arbetet – Om industriarbetare med läs- och 
skrivsvårigheter. (Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap, 2002) 37 
4 Torleiv Høien & Ingvar Lundberg. Dyslexi. Monica Johansson (övers.) (Stockholm: Bokförlaget Natur och 
Kultur, 1991) 32 
5 Se ex: Iréne Dahl. Orator Verbis Electris. Taldatorn en pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet – 
Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade träningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter 
(Umeå: Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen, 1997); Elisabeth Frisk. Mera än svårigheter med ord – Om 
högskolestudenternas upplevelser att leva med dyslexi (Vasa: Åbo Akademi, Rapport från Pedagogiska 
Fakulteten nr3, 2003); Christopher Gillberg & Maj Ödman. Dyslexi – Vad är det? (Stockholm: Bokförlaget 
Natur och Kultur, 1994) 
6 Se ex: Sverre Asmervik, Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold. (red.) Barn med behov av särskilt stöd: Grundbok 
i specialpedagogik. 3:e upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2001) 17; Høien & Lundberg. 1991. 
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sammanlänkade faktorer såsom pedagogiska, biologiska, kulturella och sociala faktorer.7 Läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi ses som två diagnostiserade funktionsnedsättningar hos 

individer, på grund av att de har svårigheter med att läsa och skriva. Karin Johannisson, 

professor i idé- och lärdomshistoria, menar att en diagnos kan betraktas vara bärare av makt. 

Den representerar en bekräftelse inför bland annat omvärlden och det egna jaget för bäraren. 

Med diagnosen följer även en förklaring till dess orsak. Att få en diagnos kan vara bättre än 

att gå och undra, då det är lättare att hantera en diagnos än att inte veta. För bäraren kan 

diagnosen fungera som en tröst och avlastning för känslor såsom ångest och skuld, men den 

kan också leda till att bäraren upplever utanförskap och stigmatisering. På så sätt blir en 

diagnos ett sätt att förstå och förhålla sig till sitt tillstånd.8

 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är idag ett aktuellt ämne som det flitigt forskas och 

debatteras om. Fokus för dessa studier ligger oftast på barnen eller de vuxna.9 En grupp som 

sällan uppmärksammas i sammanhanget är de unga vuxna, det vill säga de som slutat 

grundskolan och är på väg in i arbetslivet och vuxenvärlden. Denna uppsats handlar om hur 

de uppfattar att diagnoserna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har påverkat dem i deras 

vardag och vad den bidragit med i deras identitetsskapande. Det är deras upplevelser som lyfts 

fram i denna studie. 

 
7 Se ex: Frisk. 2003. 18; Max Frisk. Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi/specifik lässvårighet – förekomst, 
orsaker och diagnostik. Britta Ericson (red.). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. 3:e upplagan (Lund: 
Studentlitteratur, 2007) 69; Torleiv Høien & Ingvar Lundberg. Dyslexi – Från teori till praktik. Mona C 
Karlsson (övers.) (Stockholm: Natur och Kultur, 1999) 127; George W. Hynd & Jennifer R. Hiemenz. Dyslexia 
and gyral morphology variation. C. Humle & M. Snowling (red.) Dyslexia: Biology, cognition, and intervention 
(London: Whurr Publishers Ltd, 1997) 38-49;  
8 Karin Johannisson. Hur skapas en diagnos? Ett historisktperspektiv. Gunilla Hallerstedt (red.). Diagnosens 
makt – Om kunskap, pengar och lidande (Göteborg: Bokförlaget Diadalos AB, 2006) 30-31 
9 Se ex: Eriksson Gustavsson. 2002; Zetterqvist Nelson, Karin. 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. (Linköping: Linköpings Universitet, Tema Barn, 2000) 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse om unga vuxnas erfarenheter 

av att ha och leva med läs‐ och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det centrala i studien är att 

belysa hur de upplever att diagnosen inverkat på deras identitetsskapande, det vill säga 

om diagnosen har medfört en förändring. Detta behandlas genom ämnen såsom 

arndom, skoltid, arbetsliv och krav.  b

 

 

Teori 
I detta avsnitt ges en kort förklaring av de centrala begreppen i studien, läs‐ och 

krivsvårigheter och dyslexi. Även den teoretiska utgångspunkten för studien belyses. s

 

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

Det finns flera olika tolkningar av begreppen läs‐ och skrivsvårigheter och dyslexi. En av 

dem som har försökt göra en särskiljning av dem är Anne‐Lise Rygvold, forskare inom 

specialpedagogik. Hon menar i boken Barn med behov av särskilt stöd: Grundbok i 

specialpedagogik att det är svårt att dra tydliga gränser för begreppen läs‐ och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Hennes definition av begreppen lyder: 
 
Dyslexi är en specifik läs‐ och skrivsvårighet med en bristande passform mellan 
skriftspråkliga färdigheter och kognitiv funktionsnivå, utan att detta med 
nödvändighet rör normala förmågor. Det anses vara ett språkligt grundat 
problem med fonologiska svårigheter som typiska drag och problemen 
förändras med åldern. Svårigheterna med skriftspråket är det primära och det 
ska i princip inte vara någon konsekvens av vare sig syn‐ och hörselsvårigheter 
eller sociala och emotionella faktorer. 
Läs och skrivsvårigheter utgör en mer generell skriftspråklig svårighet som rör 
problem hos elever som av olika orsaker inte är i besittning av den 
skriftspråkliga färdighet som man kan förvänta sig utifrån deras ålder och den 
årskurs de går i. Svårigheterna har ofta sammanband med generella 

r, omfattande språkliga problem eller andra faktorer som syn‐ och 
lem.

svårighete
hörselprob
   

10  

 
10 Anne- Lise Rygvold. Läs- och skrivsvårigheter.  Sverre Asmervik, Terje Ogden & Anne- Lise Rygvold (red.). 
Barn med behov av särskilt stöd: Grundbok i specialpedagogik. 3:e upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2001) 17 
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äsförståelsen.
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Identitet  

Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann menar att identitet formas av 

sociala processer. Den skapas och växer fram genom samspel mellan samhället och 

individen, det vill säga en individs identitet formas i samverkan med andra. Det finns en 

symbios mellan samhället och individens identitet, då samhället som tillsammans med 

de sociala processerna skapar individens identitet och individerna bidrar till 

ppbyggnaden av ett samhälle.u

 

12  

Samhällen har en historia under vilken specifika identiteter framträder; denna historia 
skapas emellertid av människor med specifika identiteter.13   

 

Sociologen Anthony Giddens anser att det samspel med andra människor som individen 

ingår i, inte endast påverkar personligheten och de värden vi är måna om, utan att 

socialisationen även är grunden för vår individualitet och vår frihet. Inom sociologin 

berör identitetsbegreppet allmänt människors uppfattningar om vilka de är och vad som 

är betydelsefullt för dem. Detta utvecklas utifrån att vissa attribut eller egenskaper är 

mer betydelsefulla som källor än andra. I några av de viktigaste identitetskällorna 

påträffas nationalitet eller etnicitet, kön, sexuell inriktning och samhällsklass. Giddens 

beskriver två olika typer av identitet, social identitet och personlig identitet. Den sociala 

identiteten handlar om de karaktäristiska egenskaper som andra människors tillskriver 

en individ. Dessa kännetecken kan ses som markörer på vad en person är, vilket 

samtidigt delar in individen i kategorier i relation till andra. Student, hemlös, dyslektiker 

eller mamma är exempel på olika sociala identiteter. Människor innehar oftast flera 

identiteter, då en person både kan vara student, dyslektiker och mamma. Den sociala 

identiteten symboliseras genom att individen har något gemensamt med andra, 

 
11 Asmervik, Ogden & Rygvold. 2001. 16-17 
12 Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet. Synnöve Olsson (övers.) 2:a upplagan (Stockholm, Wahlström & Widstrand, 2003) 201 - 202 
13 Berger & Luckmann. 2003. 201 
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exempelvis gemensamma värderingar och mål, så kallad kollektiv identitet. I motsatts 

till den sociala identiteten, markerar den personliga identiteten något som skiljer 

individerna åt. Denna identitet skapas av individen själv, det vill säga hur han/hon 

pplever sig själv i förhållande till omvärlden, och beskriver individen som unik.
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14

Den personliga identiteten handlar om en utvecklingsprocess varigenom vi formulerar en 
upplevelse av oss själva som en unik varelse som har unika relationer till omgivningen. […] 
Det är individens kontinuerliga samspel och ’förhandling’ med yttervärlden som bidrar till 
att skapa eller forma hans eller hennes upplevelse av sig själv. Samspelet mellan individ 
och samhälle bidrar till att koppla samman individens personliga och offentliga världar.15   

 

För att urskilja en individs personliga identitet måste på så sätt individens uppfattning 

om sin sociala miljö undersökas. Detta har vi valt att göra genom att se på exempelvis 

barndom, skola och arbetsliv. Det belyses även om och i så fall hur den har förändrats 

edan informanterna fick diagnosen. s

 

Likt Giddens menar sociologen Richard Jenkins att identitet skapas i samspel med andra. 

När en människa träffar en främling försöker hon att identifiera och placera denne i sin 

egen mentala världsbild. Människan har föreställningar om hur världen ser ut och är 

uppbyggd, det vill säga om ”vem som är vem och vad som är vad”. Alla människor 

funderar över identiteter, vem är jag och vilka är andra människor. Förmågan och 

möjligheten att kunna relatera till andra på ett meningsfullt sätt skulle inte finnas om vi 

inte hade funderat över den egna och andras identiteter. Inte heller skulle den mänskliga 

världsbilden finnas utan identitet. Den egna självbilden kan förändras av att en auktoritet 

tillskriver individen en identitet inom dess institutionella ramar, det vill säga stämplar 

individen. Auktoritetens inverkan på individens självbild är i dessa fall genom att 

stämplingen antingen anammas eller ger upphov till motstånd. Det som avgör om det är 

den egna eller den tillskrivna definitionen som anammas av individen är en fråga om 

tyngden och relevansen i tillskrivandet. Identifiering av utomstående har 

konsekvenser.16 Identifiering av utomstående, såsom den stämpling som sker när 

individen får en diagnos, kan påverka individens identitet. Vi menar att den gör det och vi 

 
14 Anthony Giddens. Sociologi. Björn Nilsson (övers.) 3:e upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2003) 43-44 
15 Giddens. 2003. 44 
16 Richard Jenkins. Social Identity. 2:a upplagan (London: Routledge, 2004) 5-7, 16, 20-21 
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vill genom denna uppsats belysa på vilket sätt detta görs hos individer med läs‐ och 

krivsvårigheter eller dyslexi, vilken betydelse diagnosen har för individens identitet. 
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Tidigare forskning  
Denna del av uppsatsen koncentrerar sig på den forskning som har utförts om läs‐ och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Inledningsvis beskrivs utvecklingen av olika forskningsfält 

kring diagnoserna, och sedan presenteras den empiriska forskningen, i vilken individens 

gna upplevelser är i fokus.  e

 

Under 1970‐talet intensifierades forskningen kring läs‐ och skrivsvårigheter och dyslexi 

och bedrivs nu inom många forskningsfält, såsom psykologi, medicin, pedagogik och 

teknik. Forskningen syftar till att kartlägga diagnoserna samt att hitta nya sätt att 

antera den kringliggande problematiken.h 17  

 

Det finns mycket skrivet om läs‐ och skrivsvårigheter och dyslexi. I forskningsfältet 

kring diagnoserna är det möjligt att urskilja forskares olika infallsvinklar på området, 

beteende och/eller biologi, kognitiv vetenskap, tekniken som hjälpmedel, debatten kring 

svårigheter att läsa och skriva, läsutveckling samt kommunikationen mellan olika 

yrkesgrupper och kompetensutveckling.18 Dyslektikers och deras anhörigas upplevelser 

 
17 Dahl. 1997. 17 
18 Se ex: Heidi Anthoni. Identification of susceptibility genes for dyslexia. (Stockholm: Karolinska Institutet, 
Department of Biosciences and Nutrition, 2007); Jimmy Jensen. Dyslexia among adults: Neuropsykology and 
personality. (Lund: Lund Universitet, Department of Psykology, 2000); Idor Svensson. Phonological dyslexia – 
Cognitive, behavioural and hereditary aspects. (Göteborg: Göteborgs Universitet, Department of Psykology, 
2003); Jan Alm. Dyslexia: Relevance of Concepts, Validity of Measurements, and Cognitive Functions. 
(Uppsala: Uppsalas Universitet, Faculty of Social Sciences, 2004); Michael Gruber. Dyslexics’ Phonological 
Processing in Relation to Speech Perception. (Umeå: Umeås Universitet, Department of Psykology, 2003); 
Svensson. 2003; Katarina Schenker. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning – med hjälp av 
digitala verktyg. (Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen. Malmö Studies in Educational Sciences: 
Licentiate Dissertation Series 2007:6, 2007); Dahl. 1997; Ulla-Britt Bladini. Läs- och skrivsvårigheter - 
Ordblindhet - Dyslexi – En historisk belysning av några specialpedagogiska frågeställningar som aktualiserats 
genom 90-talets dyslexidebatt. (Mölndal: Göteborgs Universitet, Instutitionen för specialpedagogik, 
Specialpedagogiska rapporter, Nr 2, 1994); Anita Hjälme. Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en 
pedagogisk kontrovers. (Solna: Ekelunds Förlag, 1999); Christer Jacobson.  Reading development and reading 
disability – Analyses of eye-movements and word recognition. (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
1998); Christer Jacobson & Ingvar Lundberg. Läsutveckling och dyslexi – Frågor, erfarenheter och resultat. 
(Stockholm: Liber Utbildning AB, 1995); Britta Ericson & Jerker Rönnberg (red.). Reading disability and its 
treatment. (Norrköping: Läspedagogiska Institutet EMIR, Report No. 2, 1997); Lena Geijer. Samtal för 
samverkan – En studie av transprofessionell kommunikation och kompetensutveckling om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. (Stockholm: HLS Förlag, 2003) 
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av vardagen är ett område som har undersökts flitigt.
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19 Ett exempel på detta är 

studenten Liselott Allards C‐uppsats Hur kan det vara att leva som dyslektiker? 

Dyslektiker delger sina tankar, i vilken hon granskar olika berättelser där dyslektikers 

pplevelser beskrivs.u 20  

 

Psykologen och Tema barn‐forskaren Karin Zetterqvist Nelson har som syfte med sin 

avhandling På tal om dyslexi – En studie om hur barn, föräldrar och lärare berättar om 

och ger betydelse åt diagnoser som dyslexi och specifika läs och skrivsvårigheter att 

belysa vilken betydelse och innebörd barn som fått diagnosen dyslexi eller specifika läs‐ 

och skrivsvårigheter ger diagnosen. Hon vill genom sin studie bidra till en ökad 

förståelse av hur barn med skapar sin identitet i förhållande till diagnosen. I 

avhandlingen är, förutom barnen, även föräldrar och lärare i fokus, då författaren 

undersöker deras perspektiv på dyslexi och specifika läs‐ och skrivsvårigheter. 

Zetterqvist Nelson har intervjuat tjugo barn i åldrarna 10‐13 år som någon gång under 

sin skolgång fått diagnosen dyslexi eller läs‐ och skrivsvårigheter samt barnens föräldrar 

och dåvarande lärare. Författaren kan ur intervjuerna med barnen urskilja olika 

förhållningssätt till diagnosen. En av dessa är att några av barnen beskriver diagnosen 

som en del av barnen själva, exempelvis genom att säga ”jag har dyslexi”. Barnen 

använder dyslexin på olika sätt för att definiera sig själva, exempelvis genom att 

beskriva sig själv som olik de andra som inte har dyslexi, alltså kategoriserar de sig 

själva i relation till andra människor. Dyslexin används även för att berätta om och 

förklara de svårigheter barnen har med att läsa och skriva, samt som moralisk 

avlastning för barnen. Ett annat förhållningssätt som Zetterqvist Nelson kan finna är att 

några barn inte endast framställer dyslexin som en del av sig själva, utan även som en 

del av skolan. Här använder de inte bara dyslexin till de tidigare nämnde syftena, utan 

även som en förklaring till specialundervisning eller som ett sätt att förstå en 

förändringsprocess som är kopplat till skolans vardag. Ett tredje förhållningssätt som 

 
19 Se ex: Karin Dahlin. Forskningsgrundad läs- och skrivträning för 8-10-åringar – en inventionsstudie i 
särskild undervisningsgrupp och fyra fallbeskrivningar. D-uppsats (Linköping: Linköpings Universitet, 
Institutionen för beteendevetenskap, 2002); Nielsen. 2005; Maja Witting. Studenters arbete med att övervinna 
läs- och skrivsvårigheter – Process- och resultatredovisning av ett projekt vid Linköpings Universitet. (Solna: 
Ekelunds Förlag, 1996); Maja Witting mfl. Vuxnas kamp för att erövra språket i skrift - Om att övervinna läs- 
och skrivsvårigheter och få tillgång till det skrivna ordet. (Solna: Ekelunds Förlag AB, 1996) 
20 Liselott Allard. Hur kan det vara att leva som dyslektiker? Dyslektiker delger sina tankar. C-uppsats  
(Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, 2005) 3 
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utkristalliseras i intervjuerna är att en del barn undviker diagnosen genom att ta 

avstånd från den. Barnen använder då diagnostiska termer exempelvis när de pratar om 

andra, men dock inte i relation till sig själva. Författaren tolkar att det hos dessa barn 

finns en motvilja och motstånd att bli kategoriserad som ett barn med dyslexi eller läs‐ 

och skrivsvårigheter, vilket görs genom avståndstagandet till diagnosen. Det fjärde och 

sista förhållningssättet som Zetterqvist Nelson redogör för är då diagnosen avvisas av 

barnen genom att den inte nämns i intervjuerna. Det tredje och fjärde förhållningssättet, 

i vilka diagnosen undviks, ser barnen läsning och skrivning som en fråga om bland annat 

oförmåga, svårt, långsam läshastighet eller problemfritt. Intervjuer med föräldrar har 

även genomförts, vilka visar att föräldrarna använder diagnostiska termer i mindre 

utsträckning än barnen och då inte som en förklaring, utan mer som en guide efter 

vilken de kan agera. Föräldrarna beskriver att de genom diagnosen har fått en ökad 

förståelse för barnet, och en större chans att hjälpa och vara ett stöd för barnet. 

Författaren finner hos föräldrarna två olika sätt att tala om barnen, som vanligt eller 

särskilt. Dessa förhållningssätt utesluter inte varandra, vilket exempelvis framkommer 

då en mamma talar om sin son som vilket barn som helst fast med större svårigheter än 

andra med vissa saker. Lärarna uppvisar i intervjuerna två olika sätt att tala om elevens 

diagnos, den accepteras eller avvisas. Diagnosen ses av några lärare som något positivt 

då den bland annat blir en plattform för eleven att arbeta vidare och utvecklas ifrån eller 

för med sig utökade resurser. Medan andra lärare är mer avvaktande till diagnosen och 

land annat skepsis inför diagnosen relevans kan utläsas.
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Psykologen Gunnel S. Ingesson baserar sin avhandling Growing upp with dyslexia – 

Cognitive, and psychosocial impact, and salutogenic factors på tre delstudier, där hon 

genom kvantitativa och kvalitativa studier vid två separata tillfällen studerar 75 

ungdomar i åldrarna 14‐25 år som har fått diagnosen dyslexi. Det övergripande målet 

med avhandlingen är att hennes slutsatser ska vara en hjälp för människor, såsom 

lärare, föräldrar och psykologer, som kommer i kontakt med barn som har dyslexi, när 

det gäller att förhindra och minska negativa konsekvenser som är kopplade till 

diagnosen. I den första delstudien utfördes intelligenstest, där syftet var att undersöka 

om gruppens resultat hade förändrats drastiskt från diagnostillfället till uppföljningen. 

 
21 Zetterqvist Nelson. 2000. 17-18, 70-126, 144-171, 195-206 
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Studien visade bland annat att dyslektikernas verbala IQ hade försämrats under 

perioden mellan testerna samt att ju längre tid det hade gått mellan testen desto sämre 

var resultatet på den verbala IQ:n. Syftet med den andra delstudien var att genom 

intervjuer utforska hur ungdomarna själva hade erfarit sin skoltid med fokus på 

diagnosen. 75 % av ungdomarna i studien ansåg att dyslexin hade påverkat deras 

självkänsla på ett negativt sätt under de yngre åren, dock menade de att självkänslan 

hade växt sedan dess. Genom informanternas svar kunde författaren utröna ett antal 

negativa konsekvenser av dyslexin, såsom känslor av att prestera dåligt, vara 

annorlunda, underlägsna och mindre värda. Informanterna såg dock ljusare på 

gymnasietiden än på den i grundskolan. Alla informanter hade vid uppföljningstillfället 

fortfarande svårigheter med långsam läsning och rättstavning och den akademiska 

självkänslan verkade låg, då endast 13 % hade valt att studera vidare på universitet eller 

högskola (i motsats till 43 % av hela den svenska befolkningen). Den tredje delstudien 

genomfördes genom frågeformulär och intervjuer med ungdomarna och deras föräldrar. 

Den syftade till att belysa de faktorer som är viktiga för att unga dyslektiker ska få en 

god självkänsla, alltså de salutogena faktorerna. Två mindre grupper med tillsammans 

endast en tredjedel av informanterna framträdde i intervjuerna, vilka Ingesson kallar de 

obekymrade (relaxed) och de uppgivna (resigned). Gemensamt för dessa två grupper 

var att de inte hade lyckats bra i skolan, dock skilde de sig markant från varandra 

gällande tro på framtiden, accepterande av diagnosen, självförtroendet samt känslan av 

att vara annorlunda. I kontrast till de obekymrade, var allt detta i en negativ bemärkelse 

för de uppgivna. De resterande 50 informanterna hade ett gemensamt drag, de hade inte 

gett upp. Genom hårt arbete och mottagande av den hjälp de erbjudits av sina föräldrar 

hade de gradvis blivit mer framgångsrika under åren, därför kallar författaren denna 

grupp för kämparna (strugglers). Frågeformulären visade även att informanterna i den 

uppgivna‐gruppen hade en avseväckande lägre självkänsla (global self‐esteem) än de 

andra två grupperna. De obekymrade och kämparna kännetecknades av en ganska hög 

känsla av sammanhang och självkänsla. Kämparna ansåg att dyslexin hade påverkat 

deras prestationer i skolan och fortfarande påverkade deras läsning och skrivning. I 

början av skoltiden menade de att de hade känt sig underlägsna och sämre än individer 

utan läs‐ och skrivsvårigheter, men de kände att de gradvis hade anpassat sig till 

situationen. De menade alltså att den negativa effekten som dyslexin hade haft på 

självkänslan gradvis hade minskat under åren genom att de hade arbetat hårt med sina 

 9 
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svårigheter. Intervjuerna genomfördes med tio informanter ur gruppen kämparna för 

att påvisa vad som karaktäriserade individer som uttryckte en hög självkänsla och 

känsla av sammanhang samt var väl anpassade till samhället. Dessa tio individer 

beskrev sig själva som ihärdiga (persistant) och många av dem menade att dyslexin 

fortfarande påverkade deras läsning och skrivning, men att dyslexin endast var en av 

många delar av dem. Genomgående för de tio individerna var även att föräldrarna, 

ramförallt modern, hade varit ett stort stöd för dem.
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Studenten Ingrid Klaar undersöker i sin C‐uppsats Att leva med läs och skrivsvårigheter/ 

dyslexi – En studie av sex vuxna individers upplevelser hur sex individer i åldrarna 23‐45 

år upplever att det är att leva med läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi. Genom intervjuer 

kommer hon fram till att alla sex individer någon gång har känt sig annorlunda eller 

avvikande på grund av sina läs‐ och skrivsvårigheter. Ett flertal av informanterna 

uttrycker även att de under skoltiden blev mobbade av både jämnåriga och en del lärare. 

Känslan av att vara mindre intelligent som uppkom under skoltiden har följt med flera 

av informanterna upp till vuxen ålder, varav några av dem menar att den fortfarande vid 

undersökningens genomförande påverkade det dagliga livet. Alla utom en av 

informanterna beskrev dock att de hade kommit i kontakt med lärare som hade varit ett 

stort stöd för dem i deras språkliga och personliga utveckling. Föräldrarna har i 

varierande grad varit ett stöd och en hjälp för informanterna, tre av dem har fått ett 

omfattande stöd, medan de resterande endast har fått lite hjälp eller ingen alls. Flertalet 

av informanterna vågar berätta för omgivningen om sina svårigheter, vilket författaren 

tolkar som att de vågar lämna ut och visa vilka de är samt att de har accepterat 

diagnosen. Klaar menar att detta visar på en stabil självbild, för att då har man lättare att 

erkänna om man har några problem. Fyra av informanterna har anpassat sig väl på 

arbetsmarknaden, dock har två av informanterna haft svårigheter att finna arbete, vilket 

ar förstärkt känslan av att inte duga och vara avvikande.h

 

23

 
22 Gunnel S. Ingesson. Growing up with dyslexia – Cognitive and Psychosocial Impact and Salutogenoc Factors 
(Lund: Lund University, Department of Psychology, 2007) 9-10, 39-40, 44-46, 48-51, 53-54 
23 Ingrid Klaar. Att leva med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi – En studie av sex vuxna individers upplevelser. C-
uppsats (Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för Pedagogik och Psykologi, 1999) 2, 10-31 
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Elisabeth Frisk, forskare i pedagogik, har som syfte i sin avhandling Mer än bara 

svårigheter med ord – Om högskolestuderandesupplevelser att leva med dyslexi att 

granska hur fyra högskolestuderande som har fått diagnosen dyslexi upplever sin 

studiesituation. Hon undersöker även vad de lägger för vikt i diagnosen i relation till sin 

studiesituation och till sin vardag samt hur de studerande hanterar sina svårigheter. 

Frisk söker efter de studerandes upplevelser och erfarenheter, vilket styrde hennes val 

av metod, intervjuer. Dessa analyserades sedan både till innehåll och till form. Hon 

finner att det finns fyra teman som är uttryck för processen att lära sig leva med 

dyslexin, kamp, revansch, bekräftelse och acceptans. Frisk menar att denna bestämda 

ordningsföljd är genomgående i alla intervjuer. Det första, kamp, innebär att individerna 

lär sig leva med dyslexi, att våga tro på att de har förmågan att nå målen, trots dyslexin. 

Det handlar även om kampen mot känslor såsom otillräcklighet, rädsla och 

mindervärde. Temana revansch och bekräftelse beskriver individernas upplevelser som 

gör att de övervinner de hinder som orsakas av dyslexin. I det sista temat, acceptans, är 

fokus på att individerna inte längre ser dyslexin som ett hinder i sin personliga och 

professionella utveckling. Frisk kommer även fram till att svårigheter i vardagen kan 

skapa tvivel på den egna förmågan och ångest hos dyslektiker. Ångesten uppkommer 

främst genom de upplevelser av oförståelse och okunskap som individerna erfarit. 

Därför är det, enligt Frisk, viktigt att personer med inlärningssvårigheter bemöts med en 

förståelse om hur dyslexin påverkar individen på ett personligt plan samt med kunskap 

r biologiskt, socialt, kognitivt och beteendemässigt perspektiv.
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Forskaren i pedagogik Anna‐Lena Eriksson Gustavsson undersöker i sin avhandling Att 

hantera läskrav i arbetet – Om industriarbetare med läs och skrivsvårigheter vilka 

läskrav som ställs på individen i arbetet och hur denne upplever och hanterar dem. 

Individerna i studien behöver inte ha fått en diagnos fastställd, utan författaren söker 

kunskapen hos individer som själva anser sig ha svårigheter med läsning och skrivning. 

Dagböcker, frågemätning och intervjuer med åtta industriarbetare ligger som empirisk 

grund för avhandlingen. Författaren kommer fram till att val av utbildning och arbete i 

hög grad påverkas av individens självbild, vilken i sin tur är påverkad av både yttre och 

inre faktorer. Omgivningens bedömning av individens kompetens och förmågor, sociala 

 
24 Frisk. 2003. 29-32, 39-45, 50-51 
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faktorer såsom status i kompisgruppen samt individens egna upplevelser av sina 

prestationer, är även avgörande för individens självbild. Vid val av yrke har individens 

och omgivningens fokus varit på individernas förmåga och utvecklingsnivå. 

Informanterna har under studietiden vid yrkesutbildningen använt sig av två olika 

strategier för att hantera kraven som ställs på läsning och skrivning, den bearbetande 

och den undvikande strategin. Den förstnämnda strategin grundar sig i individens 

önskan att kontrollera situationen genom exempelvis god framförhållning eller 

tillrättalagd miljö. I den undvikande strategin har individen uppgivet accepterat att 

situationen är problematisk och löser det genom exempelvis flykt genom frånvaro eller 

försöker finna utvägar till att lösa uppgiften utan att behöva läsa eller skriva. I arbetet 

innebär dock inte den undvikande strategin att uppgiften inte utförs, utan drivkraften 

att slutföra uppgiften är stark, då individerna finner en trygghet i det praktiska 

handhavandet och hantverkskunnandet. Stolthet är en känsla som förknippas med att ha 

fullföljt en uppgift. Känslan kopplas även samman med att kunna klara av situationer på 

egen hand och inte vara tvungen att be andra om hjälp. Eriksson Gustavsson menar att 

svårigheter med läsning och skrivning innebär vissa begränsningar för individen, både i 

arbets‐ och samhällslivet. Individen får arbeta hårt för att övervinna de läs‐ och 

skrivkrav som ställs i arbetet. Då denne ställs inför valet att berätta eller inte berätta om 

sina svårigheter för omgivningen, menar författaren att osäkerhet och rädsla för ett 

negativt bemötande, såsom nedvärderande av individen som person eller yrkesman, kan 

påverka individen till att inte vilja berätta. De läs‐ och skrivkrav som återkommer i 

vardagen anser informanterna oftast inte är svåra att hantera, dock medför nya 

arbetsuppgifter nya krav, vilket resulterar i nya svårigheter som bemöts med känslor av 

ro och osäkerhet.
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25 Eriksson Gustavsson. 2002. 26, 144, 152-153, 160, 186, 208-209 
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Metod och material 
I denna del av studien kommer val av metod att motiveras samt en presentation av urval 

av informanter och de etiska principerna, vilket är den forskningsetik som tillhör 

etenskaplig forskning. v

 

Kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att undersöka och får en bättre förståelse 

av samhällsstrukturen och hur olika aktörer i samhället agerar och påverkar varandra. I 

denna metod är det forskarens uppfattning och tolkningar av det insamlade materialet 

som är centralt.26 Denna studie utgår från den kvalitativa forskningsmetoden, då det är 

individernas upplevelser av diagnosen som undersöks. Forskare menar att genom den 

kvalitativa metoden ges möjlighet att nå en helhetsbild, vilket innebär en ökad förståelse 

av sociala processer och sammanhang. Metoden frambringar en djupgående information 

från ett fåtal kunskapskällor. Detta skapar en närkontakt mellan individen som studeras 

och forskaren, vilket i sin tur skapar en bättre förståelse hos forskaren för individens 

ivssituation.l 27  

 

 

Intervjuer 

I denna studie används intervjuer som undersökningsmetod, då det är individernas 

upplevelser och erfarenheter som står i fokus i denna studie. Intervjusituationen ger 

intervjuaren en möjlighet att utveckla informanternas svar med hjälp av följdfrågor 

samt informanterna ges tillfälle att förtydliga sina resonemang. Följaktligen minskas 

ven utrymmet för missförstånd och feltolkningar från båda parter.  ä

 

Vid genomförandet av forskningsintervjuer är det viktigt att motivera frågornas 

relevans, beskriva genomförandet av intervjuerna och visa att forskarens tolkningar av 

 
26 Se ex: Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Björn Nilsson (övers.) (Lund: Studentlitteratur, 1997) 76 
27 Holme & Solvang. 1997. 78, 79 
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det insamlade materialet är giltiga och hållbara. Frågorna i intervjuerna får inte vara 

förutsättande eller ledande, eller innehålla laddade eller värderande ord och uttryck. Det 

finns olika former av intervjutekniker, en av dem är ostrukturerade intervjuer. Det 

innebär att intervjuaren får friare händer, då intervjun sker utifrån ett ämnesområde 

och förutbestämda teman. Ett antal huvudfrågor ställs på samma sätt till alla 

informanter, men dessa följs upp på olika vis beroende på informantens svar. Därför har 

temana och frågorna ingen bestämd ordningsföljd inom den ostrukturerade 

intervjumetoden. Tekniken möjliggör det för intervjuaren att individualisera frågorna, 

det vill säga att de formuleras utifrån informantens förutsättningar och förförståelse. 

Denna fria form av intervju skapar ett nära samspel mellan intervjuaren och 

informanten, vilket kan användas för att få ett djup i undersökningen. Språkliga 

svårigheter kan även upptäckas och kompenseras vid den interaktion som sker vid 

användandet av metoden. Tekniken medför dock svårigheter i att jämföra 

informanternas svar, då de inte är entydiga.
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28 Den beskrivna intervjutekniken används i 

enna studie för att få så uttömmande svar som möjligt. (För intervjuguide se bilaga 1) d

 

 

Urval 
Kriterierna för urvalet av undersökningsgruppen är att informanterna ska ha blivit 

iagnostiserades med dyslexi eller läs‐ och skrivsvårigheter och vara mellan 20‐35 år. d

 

Informanterna kontaktades genom att ett massmejl skickades ut till en större mejlserver 

och till ett nätverk för dyslektiker, samt genom samtal med bekanta och Komvux. Även 

snöbollseffekten användes, vilken innebär att vi får kontakt med nya informanter genom 

idigare intervjuade informanter. t

 

Presentation av informanterna 
Sara: 20 år, studerar på eftergymnasial utbildning. Under skoltiden uppmärksammade 

hennes mamma att hon hade svårigheter med att läsa och skriva, och efter 

påtryckningar från henne utförde skolan ett test som inte visade något. Det var först vid 

 
28 Se ex: Staffan Stukát. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2005) 38, 
39 
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19 års ålder som hennes svårigheter uppmärksammades av personalen på Komvux. I 

amband med det fick hon diagnosen dyslexi.  
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s

 

Louise: 20 år, studerande. Vid 19 år ålder fick hon diagnosen dyslexi efter att 

rbetsförmedlingen uppmärksammat hennes svårigheter med att läsa och skriva. a

 

Mats: 21 år, hantverkare. Vid 10 års ålder fick han diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter 

fter att det uppmärksammats av hans mamma och skolan. e

 

Erik: 23 år, studerande. Hans föräldrar kämpade för att han skulle få en diagnos från 

första klass till åttonde, under denna tid uppmärksammades hans svårigheter inte i 

skolan. Det var först vid 14 års ålder som en lärare la märke till Eriks svårigheter, vilket 

edde till att han fick diagnosen dyslexi. l

 

Niklas: 24 år, studerar på eftergymnasial utbildning. Hans föräldrar uppmärksammade 

att han var sen med att lära sig läsa och en äldre släkting till honom trodde att han var 

ordblind. Medan hans klassföreståndare i ettan till trean trodde att det var bristande 

intelligens och ville att han skulle göra ett IQ‐test. Testet visade att så inte var fallet och 

an fick därför vid 9 års ålder diagnosen dyslexi. h

 

Per: 26 år, industriarbetare. Han var 6 år när det uppmärksammades i skolan att han 

ade svårigheter och fick därefter diagnosen dyslexi. h

 

Tina: 27 år, studerande. Hon fick diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter tidigare i år, vid 27 

års ålder, då hon på eget initiativ tog kontakt med Komvux och bad personalen där att 

esta henne. t

 

Ida: 29 år, studerar på eftergymnasial utbildning. Hon var 28 år när hon själv sökte upp 

n logoped och efter tester fick diagnosen dyslexi. e

 

Hanna: 31 år, industriarbetare. Det var först vid 18 års ålder som hon själv och 

Arbetsförmedlingen såg till att hon skulle få göra tester som visade att hon hade 

diagnosen dyslexi.  
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Henrik: 34 år, studerande. Han fick diagnosen dyslexi vid 33 års ålder, efter att han 

jälv begärde att få göra ett test när han började på komvux.  s

 

 

Etiska aspekter 

Vid studiens genomförande har vi tagit det Vetenskapliga Forskningsrådets krav och 

riktlinjer för humanistisk‐samhällsvetenskaplig forskning i beaktande. De utgår från fyra 

forskningsetiska huvudkrav, informations‐, samtyckes‐, konfidentialitets‐ och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska informeras 

om att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

De ska även få en presentation av studiens syfte samt vilken uppgift de har i arbetet. Även 

i det andra huvudkravet, samtyckeskravet, ligger fokus på att deltagarnas medverkan är 

frivillig och ska ske på deras villkor. Deltagarna har rätten att avbryta sin medverkan och 

får då inte utsättas för påtryckningar från forskaren. Konfidentialitetskravet innebär att 

materialet ska hanteras och förvaras på ett sätt så att endast behöriga personer har 

tillgång till det. Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär att det 

insamlade materialet endast får användas till vetenskaplig forskning.29 Utifrån dessa krav 

och riktlinjer skrevs ett antal missiv (se bilaga 2‐5) som var anpassade till informanterna. 

Alla informanter fick vid intervjutillfället ta del av missivet ännu en gång. Genom missivet 

fick informanterna information om studiens syfte och de rättigheter de har som 

informanter, exempelvis att de garanteras anonymitet och har möjligheten att avbryta 

tudien när de behagar. Det insamlade materialet efter studiens avslut att förstöras.  s

 

 

Genomförande och bearbetning av analys 

De tio intervjuer som genomfördes sträckte sig från 15‐ 50 minuter. Intervjuerna 

transkriberades sedan ordagrant och genomlyssnades åter en gång för att bekräfta att 

allt var korrekt skrivet i transkriberingen. Intervjuerna bearbetades sedan var för sig för 

 
29 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
(Vetenskapsrådet, www.vr.se, 2002, hämtat 080526, kl: 14.38) 6-14 
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att urskilja mönster och teman bland informanternas svar. En sammanställning av 

huvudteman gjordes även i respektive intervju. Det insamlade materialet bearbetades 

genom att de huvudtemana från varje intervju lades ihop under gemensamma teman, för 

att kunna se mönster i alla informanters svar. Ett fåtal citat valdes ut för att representera 

det gemensamma drag som kunde urskiljas. Svaren skrevs sedan rent och upprepningar 

och stakningar togs bort för att göra materialet mer lättläst. Detta är möjligt att göra på 

grund av att fokus inte ligger på hur det sägs, utan på vad det är som sägs. (Guide till vårt 

ätt att transkribera, se bilaga 6) 
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Arbetsfördelning  

Arbetsbördan har fördelats lika mellan oss under arbetets gång på grund av att vi gjort 

det mesta gemensamt. Det enda arbetet med studien som har delats upp är 

transkribering av intervjuer och vid en del av bearbetningen med de gemensamma 

temana. Temana delades upp lika mellan oss och på varsitt håll analyserades detta. Vi 

byte sedan text med varandra och granskade och analyserade varandras skrivna texter. 

Slutligen gick vi igenom allt material tillsammans. Detta tillvägagångssätt valdes för att 

å en bredare och djupare analys.  f

 

 

Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod är bra lämpad till studiens syfte, då det är informanternas 

erfarenheter som är i fokus. En svårighet med forskningsmetoden kan vara att vi endast 

får veta det som informanterna väljer att berätta för oss. Detta är dock även fallet i andra 

etoder, då forskaren inte har tillgång till informanternas inre tankar.  m

 

Vi hade stora svårigheter att finna informanter till studien som passade in på dess 

urvalskriterier, och därför användes alla de informanter som hade möjlighet att delta. 

Det var inte vår avsikt att hälften av informanterna skulle vara kvinnor och hälften män, 

men utfallet blev så. Vi anser dock att utfallet har gynnat studien för att de gav oss en 
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möjlighet att belysa och lyfta fram eventuella genusskillnader i informanternas 

rfarenheter. 
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e

 

Vi känner ett fåtal av informanterna privat, vilket har medfört vissa svårigheter. En av 

dessa har varit att i analysen inte använda oss av de förkunskaper vi har om individerna, 

det vill säga att endast utgå ifrån och tolka det som informanterna har berättat under 

intervjun. En annan problematik har varit att inte ställa ledande frågor och söka efter 

svar som vi vet finns att hitta. Vi har varit väl medvetna om problemen och aktivt arbetat 

för att eliminera dess negativa effekt, genom att sträva mot att ha ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt till informanten. Vi har alltså försökt leda diskussionen utan 

att påverka informanternas svar. En redan existerande relation till informanten tror vi 

inte endast medför problem, utan även kan gynna samspelet mellan forskaren och 

informanten under intervjun. Informanterna kan känna att det är lättare att öppna sig 

och berätta något för en person som de känner och redan är bekväma och trygga med. 
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Analys 
I denna del av studien presenteras resultatet av undersökningen. Analysen följer en 

kronologisk ordning, med livet före diagnosen först och livet efter diagnosen sedan, för 

att på så sätt kunna urskilja om det har skett en förändring i individernas 

dentitetsskapande. i

 

Livet före diagnosen 

Skoltiden 

När informanterna ombads att berätta om sin barndom, var det främst skolgången de 

belyste. Anledningen till detta var, enligt dem själva, att det var först där som deras läs‐ 

ch skrivsvårigheter började uppmärksammas. o

 

Endast ett fåtal av informanterna har positiva erfarenheter av skolan. De har 

konfronterats av sina svårigheter, men det har varit en positiv upplevelse på grund av 

att de har känt att de har fått den hjälp och det stöd i deras personliga och språkliga 

utveckling som de har behövt av lärarna under hela eller stora delar av skoltiden. 

Stöttning har även kommit från familjen och kompisar i form av hjälp med bland annat 

läxor. Informanterna har även på eget initiativ lagt ner mycket tid hemma på att öva på 

läsning och skriftspråk. 
 
Mats: Jag har fått kämpa hela tiden för att det ska funka liksom. Så har det varit så att inget 
har ju kommit gratis liksom […] Men jag har ju fått mycket hjälp hemma av mamma, pappa 
och farmor och alla dem här. Så att men jag har ju fått jobba mycket själv hemma, inte själv 
en jag har fått jobba mycket hemma. Och liksom jobba ifatt och liksom så där men ja så det m

är väl det som har präglat skolgången att jag har fått jobbat ifatt. 
 

Mats är en av de fåtal informanter som genom hårt arbete och ett stort stöd av sin 

omgivning har kunnat hantera och övervinna de svårigheter som han har ställts inför i 

skolans värld. Han upplever att hans skolgång har kännetecknats av att konstant behöva 

arbeta ifatt, så att han når samma kunskaps‐ och skriftspråkliga nivå som sina 

klasskamrater. Dessa informanter menar att de har fått kämpa sig genom skolan, men 

att de tackvare hjälpen från sin omgivning har klarat skolan bättre än de informanter 

som upplever att de inte har fått något stöd av sin omgivning. De öviga informanterna 

har även de fått kämpa för att ta sig genom skolan, men för dem har de varit i negativ 
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bemärkelse. Det handlar primärt om att skolgången synliggjorde att de inte klarade sig 

själva. De behövde andras hjälp och stöd för att klara av skolgången, vilket de upplever 

att de inte fick av sina lärare. De har därför bland annat upplevt skoltiden som svår och 

jobbig. 
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Henrik: Man har ju fått kämpat väldigt med att läsa böcker och såna saker. Man får kämpa 
genom hela skolgången. 

 

En annan orsak till att skolgången har upplevdes som jobbig är att informanterna kände 

att deras läs‐ och skrivsvårigheter inte uppmärksammades av lärarna och att deras 

problem att hänga med i undervisningen tillskrevs andra orsaker. Detta har väckt en 

känsla av att ha blivit orättvist behandlade. I Idas fall berodde det på att lärarna trodde 

att hennes svårigheter var en följd av att hon var utsatt för mobbing, vilket resulterade i 

att hon inte fick hjälp med sina svårigheter med att läsa och skriva.  
 
da: Jag va ju liksom lite mobbad och utstött också. Så dom trodde väl liksom att det berodde I
på de. Så dom tyckte väl att de är väl ingenting, asså hon klarar sig ju. Så jag kämpade ju på. 
 

Louise är ytterligare en av dessa informanter som upplever att hon blev orättvist 

behandlad i skolans värld. Hon fick hela tiden höra att hon var okoncentrerad och störde 

andra, men lärarna ansträngde sig aldrig att kolla upp varför så var fallet. När Louise 

själv sa att hon hade svårt att förstå, så sa läraren endast att det berodde på att hon inte 

kunde koncentrera sig.  
 
Louise: De är.. jag känner mig så orättvist behandlad. Att alla andra har fått hjälp, men inte 
jag, för jag har bara vart okoncentrerad och störig. Så de känns inte speciellt roligt. Alla 
lärare tyckte jag va okoncentrerad, så istället sa dom: men gå ut och spring tre varv runt 
huset. Och så gjorde jag ju de och sen när jag kom tillbaka i klassrummet så va jag fortfarande 
lika okoncentrerad och störig och jag ville ju inte sätta mig me en bok och läsa eller nånting. 
Jag kände ju att lärarna inte lyssna på mig för fem öre, för jag sa till min svensklärare att de 

n han tyckte bara att jag skulle koncentrera mig och här går inte, jag kan inte ha de såhär! Me
läsa böcker och så… och då sa jag att de går inte!  
In1: Hur kände du om att dom sa så då? 
Louise: De kändes att de inte va speciellt rättvist. Dom tyckte bara att jag va okoncentrerad 
och så, och jag sa: men jag är inte okoncentrerad, jag har svårt för mig men… nä de tycker 
inte vi sa dom, du är bara okoncentrerad och… så jag kunde ju sitta där i en och en halv 
lektion och bara glo in i boken och inte fatta va jag läste. Så fick jag ingen hjälp eller nånting. 
 

Louise upplever att hon var den enda i klassen som att inte fick någon som helst hjälp 

eller stöd av personalen på skolan. Istället för att lyssna på henne och förklara det som 

hon inte förstod så sysselsatte de henne med annat. Personalen uppmärksammade eller 

utredde aldrig de bakomliggande orsakerna till Louises agerande. Likt Louise upplever 

även fler av informanterna att lärarna inte ansträngde sig överhuvudtaget för att hjälpa 
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dem. Lärarnas beteende och brist på uppmärksamhet har gjort att informanterna känt 

att de blivit förolämpade och kränkta. 
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In1: Hur kände du inför de? 
ina: Jag kände mig kränkt faktiskt. Väldigt kränkt! Så då sket jag i skolan och då skolkade jag T
istället. De va bättre för mig kände jag då. 
 
Per: De [lärarna] har väl tyckt att jag var en idiot som inte kan lära sig läsa. 
In2: Men de hjälpte dig inte? 
er: Ne de försökte inte ens. Så speciellt mycket. […] Det kändes inte bra i alla fall. Man får ju P
inte den hjälp man skulle ha. 
 

Tina känner att lärarna inte har förklarat på ett sätt som gjorde att hon förstod, vilket 

har ledde till att de då gav upp sina försök att hjälpa henne. Lärarnas agerande gjorde 

tillslut att Tina lät bli att gå till skolan och hamnade på så sätt långt efter i skolarbetet. 

Även Per upplever att han har blivit illa bemött och orättvist behandlad genom att han 

inte fick den hjälp som han känner att han hade rätt till. En av informanterna betonar 

även en annan orsak till att skoltiden har upplevts som jobbig och svår, hon blev 

obbad på grund av sina läs‐ och skrivsvårigheter. m
 

Hanna: När jag gick i skolan så vart jag mobbad för det att jag inte kunde läsa […] 
 
Detta bemötande har satt djupa spår i Hannas självförtroende, då hon under skoltiden 

ar osäker på sig själv och sin egen förmåga. v

 

Av informanternas berättelser kan det utläsas att lärarna har varit en stor orsak till 

varför de har upplevt skoltiden på ett positivt eller negativt sätt. De som har positiva 

erfarenheter av skolan upplever att lärarna har varit hjälpsamma och stödjande i deras 

utveckling, vilket har lyft och stärkt individerna. Medan de informanter som beskriver 

skolan som svår och jobbig upplever att några av deras lärare är en av orsakerna till 

detta, då de inte alls har uppmärksammat individernas svårigheter. Den negativa 

skolsituationen gjorde att flertalet av informanterna kände sig nedtryckta och kränkta, 

vilket påverkade deras självkänsla negativt. De flesta av informanterna som har upplevt 

koltiden som jobbig har fått diagnosen vid grundskolans slutskede eller efter dess slut. s

 

 



Jag är inte dum i huvudet! 
 

 22 

När man fick diagnosen – Hur? När? 

I detta stycke kommer det att presenteras när informanterna fick sin diagnos, hur de fick 

en och hur de kände i samband med att de fick diagnosen. d

 

En tydlig tendens går att urskilja bland de manliga informanterna, då de flesta fick sin 

diagnos under skoltiden och efter att de uppmärksammats av människor i deras direkta 

närhet och då framförallt av deras föräldrar, men sammanhanget då de har blivit 

diagnostiserade har sett olika ut. Per, Niklas och Mats har alla fått sin diagnos under 

lågstadiet. Per mindes bara att han fått diagnosen när han gick i förskolan, men inte 

varför han fick den redan så tidigt. Niklas och Mats kommer båda två ihåg varför, när de 

fick den, hur detta uppmärksammades och hur det gick till. Det var Niklas föräldrar och 

släktingar som först uppmärksammade hans svårigheter med att läsa. I skolan 

uppmärksammades hans svårigheter under grundskolans tidigare år. 
 

Niklas: Det var mina föräldrar som märkte det att jag var så sen att läsa. Så farmor sa att jag 
var ordblind […] I skolan ville de helst se att jag var efterbliven eftersom jag inte kom så bra 
överens med min lärare, jag hade henne i ettan till trean, så någonstans tvåan trean så gjorde 
de ett IQ test på mig och kom fram till att jag formodlingen intelligentare än vad mina lärare 
var. Men eftersom de konstaterade att jag var väldigt intelligent men fortfarande hade svårt 
tt läsa och skriva så tog de den diagnosen för givet då och det var dyslexi. a

 

Niklas hyser ett agg mot den lärare som ville att han skulle IQ testas, vilket kan tolkas 

som att han känner sig oerhört kränkt av hennes behandling. Även i Mats fall var det 

föräldrarna som uppmärksammade hans svårigheter först. I samband med att han skulle 

byta skola, bad föräldrarna att lärarna på den nya skolan skulle genomföra ett test. 

Utfallet av testet visade på att han hade läs‐ och skrivsvårigheter. 

 

Mats: […] på lågstadiet när jag skulle flytta från trean till fyran. Jag hade ju haft problem långt 
innan dess, men då skulle jag även byta skola och då tyckte morsan att vi skulle kolla upp vad 
det verkligen var och då tog dem kontakt med den nya skolan och då tyckte dem att det var 
lika bra att göra ett sånt här test. […] Jag har gjort ett test som heter något TPI eller något 
ånt där i den stilen det är vad jag har gjort. […] Men jag har ju fått diagnosen läs‐ och s
skrivsvårigheter. 

 
Erik fick däremot inte diagnosen förrän han var 14 år gammal. Hans föräldrar 

uppmärksammade hans svårigheter tidigt under skolgången, men de fick kämpa för att 

han skulle få den hjälp han behövde och hade rätt till i skolan. Det var först i skolår åtta 
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som detta även uppmärksammades av skolan, vilket ledde till att han fick då diagnosen 

yslexi. 

 23 

d

 

Henrik är den enda av de manliga informanterna som fick diagnosen efter 

grundskolan. Han fick den när han var 33 år gammal. Han var medveten om att han 

hade stora svårigheter med att läsa och skriva och begärde därför att få göra ett 

est när han började på Komvux, vilket visade att han hade dyslexi.  t

 

I männens fall är det till stor del föräldrar som har uppmärksammat att de har haft 

svårigheter och sett till att de har fått den hjälp de har behövt. När det gäller de 

kvinnliga informanterna fick de inte sin diagnos förrän efter grundskolan. Ida fick 

inte sin diagnos förrän hon var 29 år, då hon själv tog initiativet att ta reda på vad 

hennes svårigheter att läsa och skriva berodde på. Detta ledde till att hon fick en 

tid hos en logoped. Efter ett flertal tester fick hon diagnosen läs‐ och 

skrivsvårigheter.  
 

Saras mamma upptäckte tidigt att Sara hade svårt med att läsa och skriva och 

försökte få skolan att reagera. Efter en lång tid av påtryckningar och tillslut hot om 

en anmälan till skolverket gick skolan med på att göra ett test. Enligt skolan visade 

testet ingenting och de vidtog därför heller inga åtgärder för att hjälpa Sara. Det 

var inte förrän hon var 20 år och gick på Komvux som lärarna där 

uppmärksammade hennes svårigheter och efter tester fick hon diagnosen dyslexi. 

Likt Sara var det på Komvux som Tinas svårigheter uppmärksammades efter att 

hon själv tagit kontakt med dem. Vid 27 års ålder fick hon diagnosen läs‐ och 

krivsvårigheter.  s

 

I både Louise och Hannas fall var det arbetsförmedlingen som agerade efter att 

informanterna berättat om sina svårigheter för dem, vilket ledde till att de fick 

genomgå en dyslexiutredning. De var 18 respektive 19 år gamla när de fick 

diagnosen dyslexi.  

 
In1: ”Vilka var det som var drivande för att du skulle få diagnosen? 
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Louise: De va, dels va de jag själv och så va de min mamma och arbetsförmedlingen som 
hjälpte mig en hel del. När jag ville plugga igen så kände jag att: jag kommer inte att klara de, 
för att min skolgång har varit upp och ner och allt bara har vart skit, så då kände jag mig inte 
speciellt uppmuntrad till att läsa. Och då så sa vi det till arbetsförmedlingen och då så tyckte 
om att vi skulle göra en dyslexiutredning, så gjorde vi de. Så visade de sig att jag hade haft d
dyslexi sen jag var jätteliten.” 
 

Det går att utläsa ett tydligt genusmönster ifråga om när informanterna fick sin diagnos. 

Flertalet av männen fick sin diagnos under skolans tidigare år, medan alla kvinnorna fick 

in diagnos efter att de hade slutat grundskolan. s

 

Sammanfattningsvis är det i kvinnornas fall de själva, deras föräldrar, Komvux eller 

arbetsförmedlingen som har konstaterat att de har haft svårigheter, skolan har mer 

ursäktat sig och menar på att det inte är något fel. Medan för männen var det till stor del 

föräldrarna som uppmärksammade att de hade svårigheter och efter diskussion vidtog 

skolan åtgärder för att hjälpa och stötta dem. Både Ida, Tina och Henrik fick själva 

kämpa för att få en diagnos och på så sätt få den hjälp de har rätt till. Gällande när 

nformanterna fick diagnoserna, kan en tydlig skillnad mellan könen urskiljas.  i

 

 

Livet efter diagnosen 

Att reflektera om livet före diagnosen (reflektion om diagnosens 
betydelse för individen) 

De flesta av kvinnorna, men även några av de manliga informanterna, upplever en 

bekräftelse i och med att de får diagnosen. Informanterna undrade innan de fick 

diagnosen över vad som var fel och de har trott att det var dem det var fel på. En del av 

informanterna beskriver även att de har känt sig dumma och tröga på grund av att de 

inte klarade av att exempelvis läsa och skriva som de övriga klasskamraterna. Efteråt, 

när de fått diagnosen, menar informanterna att de vet att det inte är deras fel, utan att 

svårigheterna fanns där redan vid födseln.  
 
ina: Jag tyckte de va skönt [att få diagnosen], för då fick, då visste jag på ett ungefär va de va T
som va fel, så att de inte va fel på mig liksom. 
 
Ida: Och då kan man förstå de, för man har ju alltid bara, nää jag är dum i huvudet. De är ju 
såna grejer man tänkt och tyckt och känt tidigare. Så därför har man, men en lättnad liksom 
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tt jag är inte knäpp. Och liksom, de är inte mig de är fel på, utan de kanske är, hur jag har a
blivit lärd eller de är de som har orsakat… 

Mat
 

s: Det inte är jag som är trög, utan att det är ja en sjukdom. 
 
Sara: Innan så va de ju såhär, va är de för fel på mig? Det tror jag alla, de kan ju va vad som 
helst men då va de såhär: varför får alltid jag sitta själv? Varför får jag alltid gå ifrån? Och 
efteråt så blev de aha, men nu vet jag varför, de är väl de, att få en bekräftelse på att de är just 
de här liksom. Och så vet man, så kan man arbeta utifrån de, då [innan diagnosen] arbetade 
man fast man inte visste va man skulle grunda sig på så att säga, vad problemet va. Så de va 
äl de. Så de är ju positivt att jag fick veta, asså de är jättedåligt att inte få veta. Dom alla som v
går och inte vet. 
 

Innan de fick diagnosen upplevde informanterna att de tvivlade på sig själva och sin 

egen förmåga. Diagnosen förde med sig en lättnad och bekräftelse över att ”felet” inte 

låg hos dem, de var inte ”dumma i huvudet” eller ”knäppa”, vilket resulterade i en stärkt 

självkänsla hos informanterna. Sara upplever att efter hon fick diagnosen har en 

förutsättning skapas för att kunna arbeta vidare med sina läs‐ och skrivsvårigheter och 

på så viss kunna lindra dem. Likt Sara känner Mats, Tina och Hanna att det har varit bra 

att få veta vad svårigheterna beror på för att på så sätt kunna få den hjälp och stöd de 

behöver.  
 
Tina: Så då [efter hon fått diagnosen] fick jag den hjälpen jag skulle haft från första början. De 
va ju rätt så skönt! 

anna: Sen efteråt när jag hade fått de, så var det rätt positivt, de va skönt att få den hjälpen 
 

H
jag får då. Så det är positivt, det är bra att de kom fram. 
 

Henrik menar att det var bra för hans del att få diagnosen för då hade han det, som han 

uttryckte det, på papper. Detta gjorde att han kan visa pappret för sin blivande 

arbetsgivare och verkligen påvisa vilka svårigheter han har. På så sätt kan Henrik få den 

jälp han behöver för att kunna klara av de arbetsuppgifter han får.  h

 

Flertalet av kvinnorna upplever att de tackvare diagnosen har fått en förståelse för 

varför det gått som det har gjort, till exempel varför skoltiden har upplevts som svår och 

jobbig. Ida menar även att människor runt omkring henne har större förståelse för 

hennes svårigheter än tidigare, då hon nu kan berätta att hon har diagnosen dyslexi. 

Hanna i sin tur beskriver att det är fler än hon som har dyslexi, att hon är inte ensam om 

att ha det, och därför behöver hon inte skämmas över att hon har diagnosen.  
 
Ida: Jag tror att de bästa diagnosen för min del är att, man förstår de själv av vilken anledning 
skolan har gått som den har gått för mig. Varför jag har tyckt att de varit tråkigt och varför de 
har gått bättre i dom praktiska  […] Men just att man har fått en förståelse. […] Att man får 
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förståelse för att man till exempel läser fel eller de här me läshastighet, de tar lång tid att läsa 
och just att andra runt omkring kan förstå aha, okej de är så. 

 

Hanna: Positivt är väl att ja att jag inte skäms för det och att jag fått ja att jag vågar gå fram 
eller liksom prata om det är det positiva att jag inte skäms för det och sen att jag har det, det 
är flera som har det så jag är inte själv! 

 
 

Mats tycker att det som känns bäst med att ha fått diagnosen är att han nu har en 

förståelse för varför han läser sakta. Likt Hanna betonar han att han inte är själv om att 

ha diagnosen.  
 
ats: Ja det positiva med det är att jag vet att jag inte är själv om det att läsa sakta och jag M

förstår på något ungefär varför jag läser sakta. 
 

Louise är den enda av informanterna som tycker det är jobbigt att ha fått diagnosen. När 

hon fick den hamnade hon i en depression, då hon inte ville göra något eller träffa någon. 

Hennes kompisar skojade väldigt grovt med henne också och frågade ”är du dum eller?”. 

Louises svar på det var: ”Ja, jag har det ju på papper!” Hon upplevde det som att hon 

hade fått ett papper på att hon inte var smart. Människor i hennes närmsta omgivning 

har dock sagt att så inte är fallet, utan att hennes svårigheter enbart har med dyslexin att 

öra, vilket har gjort att hon sakta men säkert börjat acceptera sin diagnos. g

 

Diagnosen har gett de flesta informanterna en bekräftelse och en förståelse om varför 

det har gått som det har gjort tidigare i livet och det viktigaste av allt att de förstår att 

det inte är på grund av dem och att de inte är ensamma om det här. Det syns ett klart 

mönster i att flertalet av informanterna anser att det är positivt att de har fått diagnosen, 

på grund av detta så har deras självkänsla ökat och de har fått en förståelse för varför 

issa situationer har varit svåra.  v

 

Det går att utläsa en tendens hos de kvinnliga informanterna angående självförtroendet, 

närmare bestämt att det ökar när de får diagnosen. Diagnosen ger dem en bekräftelse på 

att det inte är något fel på dem samt att de får en insikt i och förståelse för de svårigheter 

som de har, vilket i sin tur stärker individens självkänsla och självförtroende. 
 
Sara: Jag fick nog bättre självförtroende, alltså jo som sagt, veta att jag är inte dum i huvudet, 
utan att det verkligen är något som är lite snett. Då fick jag bättre självförtroende, att du har 
skäl till att få läsa på datorn böckerna eller [räknar upp fler alternativ på hjälp] och det är 
inget som görs bara för att jag är lite ja knäpp, he he, utan det är verkligen så. Jag har fått 
bättre självförtroende. 
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Hanna: Mitt självförtroende har blivit bättre har det […] idag skäms jag inte alls för det är 
ågonting jag har. Sen jag fick reda på att Kungen har det, så det har byggt upp mitt 
jälvförtroende, jag skäms inte fört så. 
n
s
 

Ida: Den gruppen [syftar på en grupp för dyslektiker], vi har läs‐ och skrivsvårigheter eller 
dyslexi […] Och de har varit en jättestyrka för då har man liksom: det finns fler, jag är inte 
själv att gå här och kämpar och sliter.. […] Den har liksom stärkt upp självförtroendet också, 
att man.. det finns.. att man är inte ensam.. för annars är det väldigt lätt att känna sig så… 

 
Informanterna upplever att det är skönt och finner en tröst och styrka i att veta att de 

inte är ensamma om sina svårigheter. Sara betonar även att diagnosen ger en förklaring 

ill och berättigar varför hon ibland behöver och har rätt till extra hjälp och stöd. t

 

Det mönster som går att se angående att självförtroendet ökar hos kvinnorna när de får 

diagnosen gäller inte alla de kvinnliga informanterna. Exempelvis upplevde Louise till en 

början att självförtroendet blev sämre, men efter stöttning från familjen insåg hon att 

hon inte hade förändrats bara för att hon fick diagnosen, vilket gjorde att hon återfick 

sitt självförtroende. 
 
In1: Jag tänkte på ditt självförtroende, har de påverkats nånting av diagnosen? 
Louise: I början gjorde det de, i början så bara nää, fy fan va dålig jag är. Och så, men sen hade 
jag en pojkvän som stod upp och sa: de är inget man har ändrat på, de är som vanligt. Och då 
så efter ett tag så förstod jag de själv, att nää, jag har nog samma självförtroende som förut. 
…] Bra, fruktansvärt, lite för bra kanske ibland, men de är skönt att jag inte har gått ner om [
man säger. 
 

De flesta av de manliga informanterna upplever, till skillnad mot flertalet av de 

kvinnliga informanterna, att deras självförtroende inte har påverkats av diagnosen, det 

vill säga att det är detsamma som innan de fick diagnosen.  
 
Niklas: Det [självförtroendet] har väl alltid varit bra tror jag, just för att jag har accepterat 
dyslexin på samma sätt som min hårfärg och längd och va man ska säga. (skrattar) Så jag har 
aldrig, har jag haft dåligt självförtroende nångång så har de aldrig haft me dyslexin att göra. 
[…] och man vet att de inte är, att det inte är en sjukdom som påverkar intelligensen, utan att 
e är ah... Ah och man är ah behöver inte va trög för att man är dyslektiker de kan man va d
ändå! (skrattar) 
 

Sammanfattningsvis går det att urskilja ett tydligt genusmönster angående 

självförtroendet hos informanterna framkommer i studien. De flesta av kvinnorna 

känner att deras självförtroende ökar som en följd av diagnosen, medan flertalet av 

ännens självförtroende är enligt dem själva detsamma som innan diagnosen.  m
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Att berätta 

Alla kommer någon gång att komma i den situationen att behöva berätta något som är 

jobbigt eller svårt att tala om. Om man vill berätta eller inte, handlar mycket om hur 

långt man har kommit i processen att acceptera sin situation, hur självförtroendet ser ut 

och hur nära relationen är med de människor som man ska berätta det för. De flesta av 

informanterna har accepterat sin diagnos och på så sätt funnit en styrka och trygghet i 

den och sig själva, vilket även tyder på en stark självkänsla. De förklarar att de inte heller 

känner de sig obekväma med att berätta om diagnosen för människorna i sin omgivning. 

Då de vågar berätta om sina svårigheter så blottlägger individerna vilka de egentligen är 

och visar upp alla de fel och brister som de kan tänkas ha för världen. De betonar 

däremot olika anledningar till att de inte har svårigheter att berätta för sin omgivning. 

Mats och Sara känner båda att de inte har några problem att berätta om sina svårigheter. 

Mats menar att det kan vara bra att förklara att man har läs‐ och skrivsvårigheter. Då 

detta gör att omgivningen inte behöver undra varför han ibland kan säga eller skriva 

något som verkar konstigt, utan att de då vet vad det beror på. Både Sara och Hanna 

säger att de inte har svårt att prata om att de har dyslexi. Sara upplever att dyslexi är ett 

vanligt begrepp som förekommer ofta nu för tiden och att de flesta i världen vet vad det 

är och innebär. Hanna i sin tur upplever att hon inte är själv med att ha dyslexi och 

därför är det inte svårt att prata om det. 
 
In2: Har du svårt att berätta för folk att du har läs‐ och skrivsvårigheter? 
Mats: Ne, ne det har jag inte det kan jag säga på en gång som det är. Men jag säger nog det, om 
jag känner är konstigt eller förstår om folk tycker det verkar konstigt så säger jag något på en 
gång, jag har lite svårt, har läs‐ och skrivsvårigheter. För annars kan det ju verka konstigt om 
ag stavar väldigt lustigt och folk tycker det är lite roligt, men det kan jag bjuda på. Det är helt 

r de att det är helt okej liksom. 
j
okej liksom. Och sen när jag förklarar varför så tycke
 
In1: Det här me att berätta de för andra att du har… 
ara: De tycker jag inte de är svårt utan de är.. ne de tycker jag inte, de går jättebra. Alltså folk 

d  
S
vet ju idag va dyslexi är, de är ju ganska vanligt att folk har de, att säga att  e är inget svårt. 
 
anna: Jag skäms inte för det och att jag vågar gå fram eller prata om det. […] Det är flera som H

har det så jag är inte själv! 
 

Niklas känner även han att det inte är svårt att berätta för omgivningen om sin diagnos, 

men under sin barndom ville inte hans mamma att han skulle berätta om den, för att hon 

var rädd att andra skulle vara elaka mot honom.  
 
Niklas: Jag har aldrig skämts över att vara dyslektiker. […] Det var bara en del av min 
personlighet.[…] Det var främst min mor som tyckte det var väldigt pinsamt så jag fick inte 
berätta för folk att jag var dyslektiker […] jag tror inte hon skämdes för mig, men jag tror att 
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hon var rädd att folk skulle vara elaka mot mig om det kom fram eller att det hon trodde att 
folk skulle anse mig som ointelligent och obildad och så där när jag var dyslektiker. […]  Så hon 
ar rädd att folk skulle se ner på mig och så vidare på grund av dyslexin, antar jag vi har aldrig v
pratat om det. 
 

Niklas skämdes inte över sin diagnos, utan han ansåg att det var en del av hans 

personlighet. Han tror även att hans mamma inte heller skämdes över att han hade en 

diagnos, utan han tror snarare att det berodde på rädslan över vad andra skulle tro. 

Gemensamt för dessa informanter är att de upplever att människor har en förståelse för 

deras svårigheter när de berättar om dem. Men vem det är man berättar för om sin 

diagnos och varför man berättar om den har betydelse, enligt informanterna. Erik har 

inte svårt att berätta om sin diagnos för sina vänner, däremot vill han inte gärna berätta 

att han har en diagnos på sin arbetsplats, då han hört av kompisar som har liknade 

svårigheter att arbetsplatserna inte ”vill ha dem”.  
 
Erik: Det är väldigt svårt att säga till en arbetsgivare att man har ett sådant handikapp. […] 
Jag har hört från kompisar som har varit i samma gymnasienivå som har sagt att vi kan inte 
ha såna knäppskallar som ni typ. […] Det är jobbigt, men nu håller jag det för mig själv på 
arbetsplatser. 

 

Erik gör ett medvetet val att inte berätta, då han är rädd att bli diskriminerad i sin 

yrkesroll på grund av hans svårigheter. Till skillnad från Erik har inte Henrik alls några 

problem att prata om sina svårigheter med arbetsgivarna. Henrik tror att om han 

berättar om sina svårigheter för arbetsgivaren kan han få den hjälp han behöver för att 

lara vissa arbetsuppgifter.  k

 
Henrik: Tala om för arbetsgivaren att jag har de här svårigheterna, vill ni anställa mig så 
kanske jag måste få skriftligt vad jag ska göra eller att du talar om det muntligt eller vissa, att 
man talar om vilken slags hjälp man behöver för att kunna klara av uppgiften det är ju mera 
det. 

 

Henrik anser även att om man märker att man har läs‐ och skrivsvårigheter ska man inte 

vara rädd att tala om det för lärare eller någon annan. Han betonar att det finns hjälp att 

å och att man inte ska vara rädd att be om denna hjälp.  f

 

Av de intervjuer som har gjorts är det en, Louise, som upplever att hon inte alls vill 

berätta om sin diagnos för omgivningen. Endast ett par personer i hennes omgivning 

känner till den. Louise tycker helt enkelt att det är för jobbigt att tala om diagnosen. Hon 

upplever att hon inte fått distans till diagnosen, att den ligger för nära inpå. Hon tror 
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dyslexi, men att det handlar om att kunna acceptera diagnosen fullt ut först.  
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Louise: De är ingen som vet nånting och de. (skrattar) för att, dom vet väl att jag är som jag är, 
för att jag har ju väldigt högt temperament när jag inte förstår och sånt, sen nu är de väl bara 
min pojkvän och en kompis till som vet att jag har diagnosen dyslexi. […] För jag tycker att de 
är lite jobbigt att gå ut me de, att jag har dyslexi när man precis har fått reda på de. Jag har ju 
kompisar som har dyslexi me och de, dom har uppväxt me de, dom har ju fått reda på de 
tidigt, dom har haft dyslexi, så de är ju normalt för dom, men mig var de inte normalt för. 
ftersom jag visste att.. eller har fått reda på de nu att.. och de är skit jobbigt. […] eller jag E
kommer väl säga de nån dag, men jag känner att jag vill börja leva me de själv först. 
 

Louise har inte börjat ”leva med” diagnosen än och upplever därför att hon har svårare 

att berätta om den för andra, jämfört med om hon skulle ha fått den tidigare. Flertalet av 

informanterna anser som sagt att det inte är svårt att berätta och tala öppet om att de 

har en diagnos, de har kommit till en punkt i livet där de har accepterat den som en del 

v dem själva.   a

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att gå från att inte ha en diagnos till att få en är 

ett stort steg för en del informanter. Diagnosen tar en tid att acceptera som en del av sitt 

liv och sin vardag. När informanterna kommer till insikt kommer den att fylla en 

funktion och de får en förståelse för diagnosen. Efter detta kan de känna tryggheten att 

åga berätta om den för människor i sin omgivning.  v

 

 

Krav 

De flesta av de kvinnliga informanterna upplever att de ställer höga krav på sig själva 

och pressar sig själva hårt. De sätter olika höga krav på sig själva och hanterar 

motgångar på olika sätt. Några av dem upplever det som ett misslyckande om de inte 

uppnår de krav som de satt upp för sig själva. De berättar att de känner en uppgivenhet 

vid misslyckanden, de klandrar sig själva och lägger skulden på sig själva om saker går 

fel som de inte kan styra över.  
 
Ida: Man har liksom ganska höga mål och vill liksom, man vill nå upp till de. […] De här, me 

ntligen? Man kan ju inte sänka den krav är jättesvårt då. Asså va sätter jag för ribba då ege
hur mycket som helst! 
In1: Men sätter du en ribba som du kan nå upp till då? 
Ida: Aa de tycker jag att jag gör. Asså om man har hur mycket tid som helst.. […] Och här tar 
de ju längre tid att läsa och i och med de så kanske liksom då får man mindre tid att skriva, 
men ändå vill man göra lika bra arbeten. Så aa, jag vet inte… det är svårt att sänka kraven. 
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Sara: Jag sätter ju press på mig själv. De har jag märkt nu här me att de blev lite trubbel me 
en uppgift i skolan [som hon inte kunde styra över ] […] och de kändes jätte… och då trycker 
jag ner mig själv och bah åh va dum, att jag inte fatta att de skulle bli såhär. Jag är väldigt 
dum mot mig själv egentligen, men jag har höga krav. Jag vill att de ska bli bra för att.. jag har 
väl alltid haft.. asså de har aldrig blivit såhär perfekt och därför vill jag väl att de nångång ska 
li bra, jag vill att nångång ska de fungera, jag vill få bra betyg nångång så. Så på så sätt sätter b
jag höga krav. Så de här me uppgiften är ju åhh (suckar). 
 

Målen Ida och Sara sätter upp upplever de ibland som orimliga, då de av sig själva kräver 

att de ska prestera över sin förmåga. När de sen inte uppnår målen, så anklagar de sig 

själva för att de inte lyckas. De upplever även att de inte kan sänka kraven hur mycket 

som helst, då de inte uppfattar svårigheterna som en tillräcklig ursäkt för att prestera 

dåligt. Informanterna har alltså svårt att hantera och acceptera motgångar. En tolkning 

av detta är att individers självbild och självförtroende påverkas på ett negativt sätt, då 

e konstant konfronteras med och lever ett liv fyllt av misslyckanden.  d

 

Ett fåtal av kvinnorna ställer krav på sig själva och beskriver även pressen över att 

prestera bra, men de ser det inte som ett misslyckande om de inte skulle prestera 

jättebra. Detta uttrycker informanterna på olika sätt, exempelvis upplever Hanna en 

ängslan över att inte kunna prestera bra i framtiden, i form av en oro över att inte kunna 

hjälpa sitt barn med skoluppgifter.  
 
Hanna: Det kommer ju bli jobbigt när mitt barn börjar i ettan. Nu går barnet ju på förskola 
det är inte lika mycket så här barnet har ju inte fått läxor, men jag börjar känna när denne ja 
börjar årskurs ett då när barnet börjar få hem läxor och så här svenska, engelska, matte allt 
det där, jag kommer ha jättesvårt med det bara för att jag hade svårt i skolan själv. Så det 
örjar jag väl tänka lite på då ja hur ska jag kunna klara av att hjälpa mitt barn, men b
samtidigt så tänker jag att det går som det går, jag gör så gott jag kan. 
 

Hanna beskriver att än så länge går det bra att hjälpa barnet, men det finns en oro över 

att det kanske blir svårare att vara ett stöd för barnet i skolarbetet när denne kommer 

upp i högre årskurser. Likt flertalet av kvinnorna har ett fåtal av männen höga krav på 

sig själva, dock upplever de inte samma press och stress över att misslyckas. Mats menar 

till exempel att har han bara bestämt sig för att lyckas med något, så kan han det.  
 
In2: Har du stora krav på dig själv? 
Mats: Ja det har jag, ganska stora krav tror jag. Jo men det har jag, just nu håller jag på att lära 
ig lite ett annat språk. Även om det är svårt ,så vill jag så gör jag det. Så det tycker jag de 
unkar, bara man ger sig fanken på att det ska funka så går de. 
m
f
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Mats har en inställning att om han bara kämpar för något tillräckligt hårt, så kommer 

han att lyckas. Han upplever att han kan klara det han tar sig för. Flertalet av männen 

ställer dock inte höga krav på sig själva, utan anser sig ställa krav som de kan nå upp till. 
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Henrik: Nä, jag tycker inte att jag har stora krav på mig själv, nää… 
 

 själv? 
a krav.  

In2: Har du stora krav på dig
, inte så speciellt stor
, du har lagom krav? 

Per: Ne
n2: NeI
Per: Ja. 
 
n2: Har du stora krav på dig själv? I
Erik: Ne, huvudsaken är att jag överlever dagen. 
 

Både Henrik och Per upplever att de sätter rimliga krav på sig själva, det vill säga sådana 

som de kan uppnå och inte mår dåligt av. Medan Erik upplever att bara han klarar sin 

vardag, så är det bra och duger för hans del. De flesta av männen i studien förefaller inte 

uppleva att de ställer för höga krav på sig själva i fråga om att klara av saker som är 

opplade till läs‐ och skrivsvårigheterna.  k

 

Det är endast en av informanterna som upplever att han helt har tagit bort de krav som 

är kopplade till sina svårigheter att läsa och skriva. Niklas känner att det är ett medvetet 

val han har gjort för att ta bort stressen som är kopplad till svårigheterna. På den 

eftergymnasiala utbildningen bytte han utbildning på grund av att han inte klarade av 

ett ämne, vilket gjorde att sättet att arbeta förändrades från många enskilda prov till fler 

grupparbeten och diskussioner. På så sätt förändrades även hans premisser och kraven 

på hans prestationer. Han upplever att bytet av utbildning ändrade hans livskvalitet till 

det bättre. Han ställer inte längre några krav på sig själv skriftspråkligt och har på så sätt 

blivit av med den press som han tidigare kopplat till sina svårigheter att läsa och skriva. 

Genom att avlägsna kraven upplever han har hans liv förbättrats nämnvärt. När Niklas 

fick diagnosen dyslexi började hans mamma sätta höga krav på honom.  
 
Niklas: Och hela de här me dyslexin ställde ju till en noja hos min mamma då, att jag måste 
plugga riktigt hårt, så jag läste ju på mycket mer än vad skolan krävde […] Jag gjorde ju 

öll på med, men jag hade ju inte varit 
trem over kill men… 

ingenting annat än studerade, det var ju det ända jag h
där idag om vi inte hade gjort det kan man ju säga. Det var ju en ex
In1: Vems beslut var det att ni skulle ha så mycket? 
Niklas: Det var min mamma hon bestämde att det skulle va så[…] 
In1: Hur kände du att det var din mammas beslut då? 
Niklas: Ja det var väldigt jobbigt jag har ju trots allt min mamma gjorde var ju att vilja hjälpa 
ig så eh så har jag ju inte några positiva känslor mot henne på grund av hennes handlingar 
å att dyslexin satt ju har ju suttit spår genom hela mitt liv. 
m
s
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Niklas upplever att omgivningens krav på honom var enorma under hans uppväxt. 

Kraven och den medföljande pressen som hans mamma satte på honom som en följd av 

diagnostiseringen har påverkat hans relation till henne på ett negativt sätt. Kraven från 

mamman gjorde även att han skapade och började sätta höga krav på sig själv, vilka 

följde med honom fram till dess att han medvetet valde att avlägsna dem ur hans liv. Likt 

Niklas känner Sara att krav och förväntningar kommer från familjen.  
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Sara: Familjen sätter ju höga krav. (paus) Kanske inte på ett negativt sätt, utan de gör dom 
för att dom vet väl att jag vill, alltså jag vill ju va normal eller va man ska säga. Så de är väl de, 
att dom sätter dom kraven man skulle sätta på en som inte har dyslexi. […] Och krav är 
liksom, ibland kan de va, asså ibland när nån pushar en och så då kan de ju va bra, men oftast 
å är de väldigt såhär, jag får de att bli dåliga krav eller va jag ska säga, jag sätter de dåligt på s
mig själv. 
 

I motsatts till Niklas talar Sara om att de krav som ställs på individen kan vara i positiv 

bemärkelse. Hon är den enda informanten som talar om krav som något positivt. Enligt 

Sara kan kraven vara motiverande och stödjande om de ställs på rätt sätt. Ofta 

omvandlar hon däremot omgivningens positiva krav till något negativt, vilket gör att 

hon sätter en stor press på sig själv. Däremot vill hon ha de krav som familjen ställer på 

henne. 
 
Sara: Familjen sätter ju höga krav. (paus) Kanske inte på ett negativt sätt, utan de gör dom 
ör att dom vet väl att jag vill, asså jag vill ju va normal eller va man ska säga. Så de är väl de, f
asså dom sätter dom kraven man skulle sätta på en som inte har dyslexi alltså så. 
 

Sara uppskattar de krav familjen ställer, för att hon vill ha vad hon upplever som samma 

förväntningar på sig som personer utan läs‐ och skrivsvårigheter eller dyslexi har. Hon 

vill uppfattas som ”normal”. Hon är inte ensam om att uppleva det som att kraven 

kommer från viljan att inte vara annorlunda och prestera sämre än ”normala 

människor”.  
 
da: Jag inte var kraven kommer ifrån, om det är att man vill visa att man är lika duktig ändå, 

för. 
I
även fast man har dom här svårigheterna… som man inte kan rå 
 
In1: Varför tror du att du gör de [ställer höga krav på dig själv]? 
Louise: för att jag har alltid vart sån, sen jag va liten har jag alltid vart en sån. Jag vill.. min 
ompis är sån att jag levde upp till honom när jag va liten, så när han klarade nåt så skulle jag k
också visa att jag var lika duktig. Så de sitter i… 
 

Flertalet av kvinnorna beskriver en känsla om att vilja vara lika duktig som alla andra, 

att vilja vara det som de uppfattar som det normala. Genusforskaren Kerstin Sandell 

menar att det finns flera olika betydelser av begreppet normal. Hon belyser att ett sätt 

att resonera är då det normala är det som är mest representativt för sin grupp. Här är 
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medelvärdet viktigt, då det är det som definierar det normala.
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30 Det kan ses som att 

informanterna talar om individer med läs‐ och skrivsvårigheter och dyslexi som att de 

avviker från den läs‐ och skrivnorm som finns i samhället, alltså att de avviker från vad 

om anses vara normal läs‐ och skrivförmåga.  s

 

De höga, ibland orimliga krav som de sätter på sig själva kan därför ses som en strävan 

efter att uppfattas som ”normal” och inte vara avvikande i dagens samhälle. Ett tydligt 

genusmönster kan urskiljas i detta, då det inte är någon av de manliga informanter som 

ar uttryckt en vilja att uppfattas som normal.  h

 

De flesta av informanterna upplever att familjen har en förståelse för deras svårigheter 

och stöttar dem, men utan att ställa höga krav på dem. De känner att de får mycket hjälp 

och stöd av sina familjemedlemmar. 
 
In2: Har din familj stora krav på dig? 
Mats: Ne, det tycker jag inte. Det tycker jag inte att de har. Inte stora krav, men de hjälper mig 
mycket, men de har inte stora krav att jag måste klara. De vill ju gärna att jag klarar det och 
e blir väldigt glada när de ser att jag klarar och då puhsar de mig lite till, men det är inte så d
att jag måste klara det här eller det här. 
 
In2: Din familj, har dom några kav på dig? 
Hanna: Nej de har dom inte. För både mamma, pappa och mina syskon har dyslexi, men de 
ar inte lika svår som jag, men de har läs‐ och skrivsvårigheter med. Så de finns i släkten, i h
familjen. 
 
ouise: De viktiga är ju att man har folk som förstår i sin närhet att man har dyslexi, för de L
hjälper väldigt mycke. 
 

Endast två av informanterna upplever att de inte fått något stöd av sina familjer. Den ena 

är Tina som har tagit avstånd från sin familj, på grunder som inte är kopplade till 

diagnosen, och därför inte känner ett stöd från dem. Den andra informanten, Ida, 

upplever att hon inte fått någon stöttning från sina föräldrar på grund av att de inte 

uppmärksammar och erkänner hennes diagnos. 
 
Ida: Det som har varit svårast är ju liksom när jag berättade för mamma och pappa. ”Nej men 
det kan väl inte du ha” [föräldrars reaktion]. Okej! Sen har jag liksom inte, de har inte blivit så 
ycket diskussion om det […] utan de är mer att man kände att man hade velat ha mer stöd 
rån dom. 
m
f
 

 
30 Kerstin Sandell. Att (åter)skapa ”det normala” – Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik. 
(Lund: Arkiv Förlag, 2001) 26, 28 
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Sammanfattningsvis uppvisar informanterna ett brett spektra gällande krav på sig 

själva, alltifrån stora och orimliga krav till inga alls. Ett tydligt genusmönster framträder 

om hur de talar om krav och de krav de ställer på sig själva. Kvinnorna uppvisar en 

tendens att ha höga krav på sig, medan männen har låga eller inga krav alls på sig själva. 

Ett brett spektra går även att utläsa gällande familjens och omgivningens krav, alltifrån 

väldigt höga till inga alls. Hos informanterna är det dock ett återkommande tema att 

känna stöd från familjemedlemmar. Men det finns även en ytterlighet här, nämligen 

nformanter som känner att de inte får något som helst stöd av familjen. 
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Arbetsliv 

Ett fåtal av informanterna har inga som helst erfarenheter av arbetslivet, det vill säga de 

har aldrig haft en anställning. Deras diagnos anges ej som någon förklaring till detta, 

snarare andra omständigheter som till exempel att de valt att fortsätta studera efter 

gymnasiet. Flertalet av informanterna har varit ute och arbetat och upplever att 

diagnosen inte har hämmat dem i arbetslivet, på grund av att dessa arbeten inte har haft 

höga läs‐ och skrivkrav.  
 
Sara: De spelade ju ingen roll om jag hade dyslexi där, för jag städade ändå toaletterna. Jag 
ar ju sagt de när jag har skrivit in mig på arbetsförmedlingen, att jag har de [dyslexi] och de h
skulle underlätta om de var nånting som inte är [skriftspråkligt krävande]. 
 
Mats: Jag tycker det funkar bra eftersom jag har ett jobb där jag inte behöver skriva så 
mycket, om jag hade haft ett desk jobb som jag hade behövt sitta och skriva papper hela 
agarna, så hade det nog varit lite segare. […] Jag jobbar ju med hantverk, så jag tycker det d
funkar bra, inga problem så. 
 

Informanterna har valt yrken utan höga skriftspråkliga krav. Några av dem betonar att 

detta är ett medvetet val de har gjort, medan de andra känner att det har varit en 

naturlig utveckling med valet av yrke som de inte har reflekterat över. En del av 

informanterna upplever att de har fått stöd och hjälp med sina svårigheter på de 

arbetsplatser som de har varit på, genom att bland annat deras kollegor korrekturläser 

deras texter. 
 
Hanna: I arbetslivet, de är faktiskt rätt bra är de. Jag får hjälp med ord, jag får fråga igen om 
e är så att jag inte förstår, så försöker dom förklara va ordet betyder och hur de stavas. […] 
ag får hjälp me de jag har svårt me. 
d
J
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Henrik: Jag har inte haft någon fast anställning, men däremot har det varit olika åtgärder och 
då har jag förklarat att jag har läs‐ och skrivsvårigheter och då har de sett till att jag har fått 
såna uppgifter där man fått den hjälp man behöver. […] Jag har jobbat som vaktmästare, 
inom skogen, verkstad, fastighetsskötsel och lite av varje. 

 

Hanna upplever att hon får hjälp och stöttning på sin nuvarande arbetsplats, genom att 

hennes kollegor förtydligar och förklarar när hon känner att hon har svårt att förstå 

något. En tolkning av att hon söker hjälp med de läs‐ och skrivuppgifter som hon ställs 

inför dagligen är att det krävs att hon har accepterat svårigheterna och funnit en 

trygghet i dem. Hennes arbetskamrater har även de accepterat hennes svårigheter, då de 

erbjuder sig att hjälpa henne. Även Henrik upplever att han har fått stöd i arbetslivet, 

dock betonar han att han har fått hjälp genom att få arbetsuppgifter som han upplever 

tt han klarar av utan att behöva konfronteras av sina svårigheter. a

 

 

Påverkan på val i livet/fritid 

Flertalet av informanterna anser att diagnosen inte har satt upp några gränser för vad 

de kan göra, det vill säga att den inte påverkar de val de har gjort och gör i livet, 

exempelvis vid val av skola och arbete. 
 
n2: Har det haft stor påverkan på de val du har gjort och gör i livet? 

. 
I
Mats: Ne, det tycker jag inte jag väljer själv vad jag vill göra i alla fall, gör jag
 
In2: Hur stor påverkan har diagnosen på de val du har gjort och gör i livet? 
Hanna: Det har inte varit så mycket inte på den skolgången jag har gått inom gymnasielinjen, 
då det inte har påverkat så mycket. 

 
Informanterna känner att de val de behöver och vill göra gällande vardagslivet gör de 

och att detta inte är knutet till diagnosen. Det är endast ett fåtal av informanterna som 

upplever att diagnosen inverkar på de val de har gjort och gör i livet. Detta 

uppmärksammas delvis hos informanterna genom att de har valt att studera vidare på 

eftergymnasial nivå.  
 

val du gör i livet? 
 jag hade det här [dyslexi], 

In1: Jag tänkte på hur stor påverkan har diagnosen på de 
ara: Ojojoj, ja, när jag valde att studera så visste jag ju att

 
S
men som sagt det har ju mycket med jag valde ju det här. 
 

Sara är en av flera informanter som efter att ha fått diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter 

eller dyslexi har gjort ett medvetet val att vidareutbilda sig. De upplever att deras 

svårigheter kan vara en fördel i deras blivande profession, i form av att de har en 
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förståelse för och kan vara ett stöd för de individer de kommer att arbeta med. 

Informanterna har fått en bekräftelse genom att få veta vilka deras svårigheter är och 

finner en styrka i att få en förklaring om varför de har dessa svårigheter. De ser då inte 

endast de hinder de har, utan fokus hamnar istället på möjligheter.  
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Två av informanterna som studerade upplevde att de var tvungna att avbryta sina 

utbildningar då de hade svårigheter med nivån på utbildningen. Tina valde att avbryta 

sin utbildning och börja arbeta med sina svårigheter på grundnivån på Komvux, medan 

Niklas upplevde att det endast var ett avgörande moment i utbildningen som han inte 

klarade av. 
 
Niklas: Jag är väldigt intresserad av en specifik disciplin så jag försökte att utbilda mig till 
detta, men mina läs‐ och skrivsvårigheter satte verkligen stopp för det när det kom till ett 
område i utbildningen. […] Det var inget program som var skräddarsytt för dyslektiker 
direkt, så det gjorde ju att jag fick ge upp den utbildningen helt och hållet och det tror jag 
främst är för dyslexin eller de var de som gjorde att jag klarade inte riktigt av det. Det kanske 
hade gått att kämpa sig igenom det, men det hade tagit så mycket tid från allt annat så jag 
hade ju ändå inte kunnat gått klart den utbildningen.  

 
Niklas valde därför istället att börja på en annan utbildning, vilken han upplever vara 

bättre lämpad för individer med läs‐ och skrivsvårigheter eller dyslexi. Ur Niklas 

erfarenheter kan tydligt urskiljas att han upplever att hans svårigheter sätter vissa 

begränsningar på de val som han gör i livet. Han menar exempelvis att hans 

fritidsintressen påverkas av svårigheterna. Han har likt ett fåtal andra informanter valt 

fritidsintressen där deras läs‐ och skrivsvårigheter är ett uppenbart hinder. Exempelvis 

har Niklas ett intresse som kräver att han har skriftlig kontakt med utländska företag på 

ett annat språk än modersmålet. Andra informanter har intressen där de konfronteras 

av svårigheterna, men hittar vägar runt dem. 
 
Ida: Jag har inte läst mycket för de har jag tyckt varit jobbigt, förrän nu. Så de är väl de jag 
känner, jag har blivit liksom hindrad […] Och nu finns de ju något jättebra […] Ljudböcker, 
som alla kan köpa, inte bara att man ska känna sig dum och ha talböcker och så… och dom 
här ljudböckerna och de är ju jättebra, man lär sig ju jättemycket av att bara lyssna också…. 
Man behöver inte anstränga sig, fast ändå så, jag har läst dom här böckerna i sommar. Man 
känner sig ändå att, men nu börjar jag bli lite allmänbildad. Jag har ju liksom inte vart de för 
att det har vart så mycket fokus på att jag ska stava rätt. Så jag har glömt bort allt de andra… 

 
Ida har känt att det har varit jobbigt att läsa och därför har hon valt att inte läsa de 

böcker som hon varit intresserad av. Ljudböcker har blivit ett sätt för henne att kringgå 

hennes svårigheter med läsningen, vilket har stärkt hennes självkänsla och 

självförtroende. Hon betonar att det idag är vanligt att både människor med och utan 
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läs‐ och skrivsvårigheter köper och lyssnar på ljudböcker. Därför behöver heller inte 

individer med läs‐ och skrivsvårigheter känna sig utpekade och ”dumförklarade” när de 

använder dessa. Här uttrycker hon en vilja att inte vara avvikande, utan att vara som alla 

ndra.  

 38 

a

 
De flesta informanterna har valt fritidsintressen som är kreativa, där de inte behöver 

oroa sig för att behöva läsa och skriva. De upplever det inte som ett medvetet val de har 

gjort, utan det har bara blivit så. Däremot kanske det är ett omedvetet val att de 

attraherats av intressen där deras svårigheter inte är en faktor som påverkar deras 

prestation.  
 
Sara: Jag har valt dans och […] jag valde såna linjer [i skolan] som är kreativa, där jag får göra 
ndra saker än bara skriva och matte och sånt där. […] Jag har väl valt aktiviteter där jag inte 

a. 
a
måste använda huvet så mycket eller va jag ska säga. Där jag slipper tänka utan bara får v
 
Mats: Jag har ju kört motorcykel och så det har ju varit min fritid och möjligtvis kan man 
anske tycka att det har varit bra, just bra med fritidsintresse, tror jag att man har kunnat k
göra något annat, liksom kunna tänka på något annat. 
 

Informanterna har valt fritidsintressen som de upplever ger dem en chans att få en paus 

från sina svårigheter. De får känna att de bara får vara och slipper på så sätt ständigt 

konfronteras med sina läs‐ och skrisvårigheter eller dyslexin. I sammanhanget är deras 

svårigheter inte någon faktor, utan de upplever att de är där och utövar sitt intresse på 

samma villkor som människor utan svårigheter att läsa och skriva. De får en möjlighet att 

änna sig ”normala”, som alla andra.  k

 

 

Diagnosen beskrivs som en del av dem själva 

Informanterna beskriver diagnosen som en del av sig själva. Däremot använder de olika 

sätt att förhålla sig till diagnosen. Flertalet av informanterna ser på diagnosen ur en 

medicinsk utgångspunkt, som en obotlig sjukdom. Detta kan tolkas som att den gör det 

lättare för dem att hantera sina svårigheter, då det är något som de kan lära sig leva 

med. Diagnosen blir på så sätt inte kopplat till hela dem, utan endast till en del av dem. 
 
ats: Jag förstår på något ungefär varför jag läser sakta och att det inte är jag som är trög, M

utan att det är ja en sjukdom eller vad man ska säga. 
 
Ida: De går inte att bota. Asså de är de som, asså inte bota helt, men de går ju att underlätta. 
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Informanterna upplever att de inte kan påverka ”sjukdomen”, eftersom det är något man 

föds med. Däremot kan svårigheterna mildras, genom att de tränar på det som de har 

svårt med, exempelvis högläsning. Det kan tolkas som att det är mödosamt att kunna 

bemästra hindren, men att de finner en styrka i att kunna övervinna svårigheterna, som i 

sin tur stärker deras självbild. Även Louise placerar diagnosen utanför delar av sig själv, 

då hon upplever att den inte är kopplad till hennes personlighet. 

 39 

 
Louise: Men sen har min mamma och min pojkvän sagt att: du är inte dum i huvet, de har inte 
me de att göra att man har dyslexi. Och då förstod jag att okej, jag måste ju börja leva som 
vanligt igen. Liksom, de är ju inget större handikapp, de sitter ju bara i inlärningssvårigheter. 

 
Louise ser diagnosen som ett handikapp och på så sätt är det något som hon inte bär 

med sin i alla situationer, utan det är beroende av vilken miljö hon befinner sig i. 

Flertalet av informanterna betonar också detta, vilket betyder att diagnosen gör att de 

inte fungerar i vissa situationer, vid exempelvis läsförståelse och stavning. Men i andra 

situationer är deras svårigheter inte en faktor, till exempel vid dans eller ridning. I 

motsats till Louise upplever ett fåtal av informanterna diagnosen som en del av sin 

ersonlighet. p
 

Niklas: Dyslexin är för mig bara en del av min personlighet. Jag kunde lika gärna inte ha haft 
iagnosen och vara född för hundra år sedan när de inte visste vad det var, så för min del har d
den väl inte spelat så stor roll att just, ja diagnosen, det har bara varit ett sätt för mig att leva. 
 

De informanter som delar Niklas syn på diagnosen, beskriver den som en del av deras 

personlighet, men att den inte upptar hela dem. Just att se diagnosen som endast en del 

av sig själv är ett gemensamt drag hos informanterna i denna studie. Det kan tolkas som 

att diagnosen har gjort att de kan tillskriva sina svårigheter till något annat än hela dem 

själva. Svårigheterna blir på så sätt endast en del av dem, och lättare för dem att 

acceptera och hantera.  
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Sammanfattande analys 
Inledningsvis presenterade vi en teoretisk infallsvinkel om identitetsskapande. För vår 

studies syfte lämpade sig en fördjupning i skapandet av personlig identitet bäst. Denna 

identitet skapas, enligt bland annat Jenkins, av individen själv, det vill säga hur hon/han 

upplever sig själv i förhållande till omvärlden. Individens samspel med omvärlden 

bidrar med andra ord till att skapa eller forma hennes/hans tolkning av sig själv.31 

Därför måste individens uppfattning om sin sociala miljö undersökas för att kunna 

urskilja individens personliga identitet. Detta har vi valt att göra genom att se på 

exempelvis barndom, skola och arbetsliv. Det är även relevant för denna studie att 

elysa om och i så fall hur den har förändrats sedan informanterna fick diagnosen. b

 

Skoltiden har flertalet av informanterna upplevt som svår och jobbig. Lärarna beskrivs 

ha haft en stor roll i hur informanterna har upplevt skolan på grund av deras agerande 

och sätt att bemöta individernas svårigheter att läsa och skriva. Informanterna upplever 

att de många gånger har ignorerat deras svårigheter och deras önskemål/förfrågan om 

hjälp. Lärarna tillskrev informanternas svårigheter ha andra orsaker än att de hade svårt 

att läsa och skriva, exempelvis att de var okoncentrerade. Detta bemötande gjorde att de 

kände sig kränkta och orättvist behandlade, vilket de upplever har påverkat deras 

självförtroende negativt. Även Klaar belyser hur lärares bemötande påverkat 

dyslektikers upplevelser av skolan. Hon beskriver att i skolans värld har de råkat ut för 

lärare som de upplever har behandlat dem dåligt, bland annat genom att de inte har 

stöttat dem i deras personliga och språkliga utveckling. Klaars studie tar även upp hur 

barn med dyslexi upplev sig mobbade av sina skolkamrater.32 Mobbning av 

skolkamrater nämns även av våra informanter. Här anges även läs‐ och 

skrivsvårigheterna som en möjlig orsak till trakasserierna. Hanna upplever till exempel 

att hon blev mobbad på grund av sina svårigheter i skolan, vilket borde ha satt djupa 

spår i hennes självförtroende och självbild. 

Det dåliga bemötandet informanterna upplever att de har fått av lärare och en del 

skolkamrater, kan ses som en oförståelse för deras svårigheter. Frisk menar att individer 

 
31 Jenkins. 2004. 5-7, 16 
32 Klaar. 1999. 14- 15, 20 
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med svårigheter med att läsa och skriva behöver bemötas med en förståelse om hur 
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svårigheterna påverkar individen på ett personligt plan.33  

Ett återkommande tema hos informanterna är att de upplever att familjemedlemmar har 

en förståelse för deras svårigheter samt stöttar och hjälper dem. Även Klaar och 

Ingesson kommer fram till att informanterna känner stöttning från familjen.34 Det är 

viktigt för individen att känna stöd från sin omgivning då det stärker denne. Två av 

informanterna känner att de inte får något som helst stöd av familjen. Detta torde 

upplevas som jobbigt för informanterna, då att varken känna hjälp eller stöd från 

amiljen sätter individen i en väldigt utsatt situation. f

 

Flertalet av informanterna i denna studie upplever att de inte har några svårigheter att 

berätta om sin diagnos för omgivningen. Detta kan tolkas som att de har accepterat de 

svårigheter som de har och funnit en trygghet och styrka i dem. De är inte rädda att visa 

vilka de är, trots eventuella problem de kan ha. När de berättar upplever de att 

omgivningen har en stor förståelse för deras svårigheter. Den positiva respons de får då, 

torde uppmuntra dem till att visa en ännu större öppenhet inför deras diagnos. Detta 

borde stärka deras egen acceptans av den, och på så sätt även deras självförtroende. 

Något som tydligt framkommer i vår studie är viljan att berätta om sin diagnos är 

beroende av tid och tillit, det vill säga hur långt man har kommit i processen att 

acceptera sin diagnos och hur nära relationen individen har till de människor som denne 

ska berätta det för. Klaar menar även hon att individer med läs‐ och skrivsvårigheter 

som vågar berätta och på så sätt blottlägga sina eventuella problem tyder på att de har 

accepterat sina svårigheter och inte är rädda för att visa vilka de är. Detta menar 

författaren visar på en säker självbild hos informanterna.35 En av informanterna i denna 

studie, Erik, har inga problem att berätta om sina svårigheter i privatlivet, men gör dock 

ett medvetet val att inte berätta om sin diagnos på sin arbetsplats på grund av att han är 

rädd att bli diskriminerad i sin yrkesroll. Eriksson Gustavsson menar att oron och 

rädslan för ett negativt bemötande på arbetsplatsen kan göra att individen väljer att inte 

berätta om sina svårigheter. Hon menar att oron kommer av en osäkerhet och rädsla för 

 
33 Frisk. 2003. 51 
34 Klaar. 1999. 16-18; Ingesson. 2007. 54 
35 Klaar. 1999. 27 
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att bli ifrågasatt på grund av sina svårigheter, både som individ och i sin yrkesroll.
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36 

Några av informanterna i denna studie upplever det däremot som positivt att berätta om 

sina svårigheter på arbetsplatsen, på grund av att de känner att de då kan få hjälp och 

stöd att uppfylla de läs‐ och skrivkrav som ställs på dem. Detta har gjort att deras 

kollegor och är medvetna om deras svårigheter och har accepterat dem. Även 

informanterna i Eriksson Gustavssons studie framhåller att de inte har svårt att berätta 

om sina svårigheter på arbetsplatsen, på grund av att de då kan får hjälp och stöd med 

uppgifter som de inte klarar av i sitt arbete. Då svårigheterna är kända, står heller inte 

det yrkesmässiga anseendet på spel. Eriksson Gustavsson menar att individerna stärks i 

sin yrkesroll genom att fråga om hjälp då det är något som de inte förstår, på grund av 

att detta kan göra att de klarar av liknande arbetsuppgifter själva nästa gång.37 Denna 

olkning är även rimlig i vår studie. t

 

Informanterna använder sin diagnos på olika sätt för att definiera sig själva i olika 

sammanhang, bland annat hänvisar de till medicinska orsaker och kategoriserar sig 

själva i förhållande till sin omgivning. De beskriver läs‐ och skrivsvårigheter och 

dyslexin som en medfödd sjukdom som kan mildras. Att deras bristande förmåga att läsa 

och skriva konstaterats och klassificerats med en medicinsk definierad diagnos, vilket 

framstår ha varit positivt för de flesta av våra informanters bild av sig själva. Diagnosen 

har bidragit till att de uppfattar läs‐ och skrivsvårigheterna som en del av den personliga 

identiteten och inte som före diagnosen, som något som genomsyrade hela den 

personliga identiteten. Informanterna hänvisar även till sin diagnos som ett handikapp, 

då upplever de att svårigheterna är beroende av vilken situation och miljö de befinner 

sig i. Men gemensamt för alla informanterna är att deras diagnos beskrivs som endast en 

del av dem själva. Även Ingesson och Zetterqvist Nelson har funnit att en del av deras 

nformanter beskriver diagnosen som endast en del av dem.i 38  

 

Trots att vi inte ursprungligen sökte efter genusskillnader i vårt material, var de 

oundvikligt framträdande i vårt material. Ett tydligt genusmönster tydliggjordes bland 

annat när frågan ställdes om vilka krav informanterna hade på sig själva. De flesta 

 
36 Eriksson Gustavsson. 2002. 159-160 
37 Eriksson Gustavsson. 2002. 158 
38 Ingesson. 2007. 54; Zetterqvist Nelson. 2000. 71 
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manliga informanter känner att de har låga eller inga krav alls på sig själva, medan 

flertalet kvinnliga upplever att de har höga krav på sig själva. Kvinnorna säger sig ofta 

ställa krav som de inte kan uppnå, vilket leder till att de anklagar sig själva när de inte 

lyckas. De har alltså svårt att hantera motgångar. En tolkning av detta är att följden av 

kraven de sätter upp för sig själva påverkar individerna negativt, då de har svårt att 

acceptera och hantera motgångar. Att ständigt konfronteras av misslyckanden, vilka de 

känner som brisfälliga prestationer, påverkar då deras självbild och självförtroende 

negativt. Detta instämmer Eriksson Gustavsson i, då hon menar att upplevelsen av den 

egna prestationen, såväl framgångar som misslyckanden, påverkar individens 

jälvbild.
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s 39   

 

Sandell anser att det finns mer än ett sätt att definiera begreppet normal. Hon menar 

även att det är medelvärdet av en grupp som fastställer det normala.40 Informanterna i 

denna studie upplever att de inte faller inom den läs‐ och skrivnorm som råder i dagens 

samhälle, då medelvärdet är att man kan läsa och skriva. De känner alltså att de avviker 

från det de beskriver som normalt. De vill inte uppfattas som annorlunda, vilket får dem 

att vilja eftersträva en slags normalitet. Detta är något som även Zetterqvist Nelson 

kommer fram till i sin studie, att barnen använder sig av sin omgivning för att definiera 

sig själva och beskriver sig själva som olik de som inte har diagnosen dyslexi.41 I denna 

studie kan även ett genusmönster urskiljas då det endast är flertalet av de kvinnliga 

informanterna som skapar sin identitet utifrån den stämpel de ger sig själva, som 

nnorlunda jämfört med individer som inte har läs‐ och skrivsvårigheter eller dyslexi. a

 

En tydlig skillnad på när informanterna fick sin diagnos kan urskiljas, då alla de 

kvinnliga informanterna fick sin diagnos efter grundskolan och flertalet av de manliga 

informanterna fick sin någon gång under grundskolan. I kvinnornas fall har de flesta av 

dem själva varit drivande för att få diagnosen, detta har skett i samarbetet med 

arbetsförmedlingen eller Komvux. Skolan har i dessa fall inte lagt märke till eller har 

ignorerat deras svårigheter att läsa och skriva. Männens svårigheter har däremot både 

iakttagits av föräldrar och lärare redan under skoltiden. Detta genusmönster är något 

 
39 Eriksson Gustavsson. 2002. 144 
40 Sandell. 2001. 26, 28 
41 Zetterqvist Nelson. 2000. 75 



Jag är inte dum i huvudet! 
 

som inte har uppmärksammats i den forskning som tidigare har presenterats i denna 

studie. Innan informanterna fick diagnosen kände flertalet av dem att det var hos dem 

felet låg. Detta har gjort att självkänslan och självförtroendet har varit dåligt och de har 

därför upplevt sig själva som tröga, knäppa och dumma i huvudet, då det ställs stora 

krav på deras läs‐ och skrivförmåga såsom i skolsammanhang. Diagnosen har därför 

medfört en bekräftelse för dem att felet inte ligger hos dem. De har med detta funnit en 

lättnad, då de har blivit av med en tung börda de har burit på. Informanterna belyser 

även att de får en förståelse för varför det har gått som det gjort exempelvis i skolan. 

Ingesson menar att en del av hennes informanter upplever att dyslexin hade en negativ 

effekt på självkänslan under skolgången, men att den gradvis har avtagit under åren 

genom att de hade arbetat med sina svårigheter. Dessa negativa konsekvenser upplevde 

de vara exempelvis känslan av att vara underlägsna och mindre värda än andra.
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42 Även 

Frisk menar att en del av hennes informanter har upplevt känslor såsom rädsla, 

tillräcklighet och att uppleva sig själv som dum eller sämre en andra.o 43  

 

Jenkins menar att en individ kan förändra sin självbild om en auktoritet tillskriver 

individen en identitet inom dess institutionella ramar, det vill säga ”stämplar” individen. 

Antingen anammar eller gör individen motstånd mot denna stämpling. Identifiering av 

utomstående har på så sätt konsekvenser på individens identitet.44 Informanterna i 

denna studie har efter en tid anammat diagnosen, vilken är en sorts tillskriven identitet 

som de fått av en auktoritet. Diagnosen har fått dem att kunna se att svårigheterna är 

kopplade till en del av dem själva och att de tar sig uttryck i vissa sammanhang, det vill 

säga inte alltid. De upplever att deras identitet har påverkats negativt av läs‐ och 

skrivsvårigheterna redan innan de fick diagnosen genom det bemötande de har fått av 

exempelvis skola och klasskamrater. Informanterna beskriver att de känt sig dumma, 

utanför etcetera. Diagnosen har hjälpt dem att omvärdera sig själva. Den har hjälpt dem 

att se läs‐ och skrivsvårigheterna som en del av dem själva, det vill säga tolkningen och 

värderingen av dem själva har förändrats. De kan se att de är bra på mycket annat, det 

ill säga att det bara handlar om att vissa saker och situationer kan vara knepiga. v

 

 
42 Ingesson. 2007. 54 
43 Frisk. 2003. 39- 41 
44 Jenkins. 2004. 5-7, 16, 20-21 
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Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med läs‐ och skrivsvårigheter 

eller dyslexi formar sin identitet. Vi hade inte som utgångspunkt att fokusera på 

skillnader mellan kvinnor och män, men detta gick inte att undvika då vi under arbetets 

gång kunde utläsa en tydlig genusskillnad på flera områden. När vi gick in på när och hur 

informanterna fick sin diagnos uppmärksammades detta på grund av att alla av studiens 

kvinnliga informanter fick sin diagnos efter grundskolans slut, medan fyra av de fem 

manliga informanterna fick sin under skoltiden. Detta genusmönster har inte 

observerats i den forskning som har presenterats tidigare i denna studie. Skolan har 

uppmärksammat männens svårigheter men inte kvinnornas, hur kommer det sig? Kan 

det vara så att lärarna inte har tillräcklig kunskap i detta ämne? Då kvinnorna upplever 

att inte lärarna brydde sig och ansåg att deras svårigheter grundade sig i något annat 

som exempelvis att de var mobbade eller okoncentrerade. Informanterna som upplevde 

skoltiden som svår och jobbig känner sig kränkta och orättvist behandlade i skolvärlden, 

på grund av att de vuxna har förnekat deras svårigheter. En svår skoltid borde rimligen 

ha påverkat självkänslan och självförtroendet negativt. Ur informanternas svar kan vi 

urskilja att lärarnas agerande har haft en stor påverkan på hur de upplevt skoltiden. 

Därför anser vi att det är viktigt att öka kunskapen om läs‐ och skrivsvårigheter och 

dyslexi i dagens skola och då framförallt hos lärarna. Det är även viktigt att se varje 

individ och bemöta den med respekt och en förståelse för individen på ett personligt 

lan, vilket informanterna inte känner att de har fått uppleva alla gånger.   p

 

Även när informanterna talar om krav syns det en skillnad mellan männen och 

kvinnorna, ofta var det kvinnorna som hade höga krav på sig själva och känner en stress 

över att de måste lyckas, medan männen hade ”lagom” krav på sig själva eller inga alls. 

Hur kommer det sig att kvinnorna har så höga krav på sig själva? En av andledningarna 

kan vara att de är de enda som betonar att de har en strävan efter att vara ”normala” i 

deras mening och inte avvika från detta, gällande den rådande läs‐ och skrivnormen som 

finns i samhället. Endast de kvinnliga informanterna skapar på så sätt sin identitet 

utifrån den stämpel de ger sig själva, de vill säga att de är olik individer som inte har läs‐ 

och skrivsvårigheter eller dyslexi. Denna strävan att uppnå krav som är ”normala” kan 

vara för svårt för dem att klara utifrån deras förutsättningar. Detta kan skapa en press 
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hos dem över att lyckas nå upp till den allmänna normen. En del av kvinnorna kände att 

om de inte lyckades uppnå sin egna uppsatta kravnivå ansågs de det som ett 

misslyckande, vilket frambringade känslor av att inte duga eller vara tillräckliga. Vi 

anser att leva ett liv som är präglat av misslyckanden borde försvaga synen på den egna 

förmågan och självförtroendet. Detta leder till att individerna underskattar sitt 

unnande och ständigt tror mindre om sig själv än de behöver och borde.  
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k

 

De flesta av informanterna upplever att diagnosen har fört med sig en bekräftelse och 

förståelse om varför det har gått som de har gjort tidigare i livet, exempelvis i skolan. De 

förstår att svårigheterna inte beror på dem och att de inte är ensamma om dem. 

Kvinnorna anser att de genom att de har fått en förståelse om varför de har upplevt vissa 

situationer som svåra har deras självkänsla och självförtroende ökat. De menar att det 

har ökat sedan de fick diagnosen, då de finner en tröst och styrka i att veta att de inte är 

ensamma om att ha svårigheterna. Medan de flesta av männen upplever att deras 

självförtroende är detsamma som innan diagnosen. Varför har det inte skett samma 

utveckling hos männen? Kan dessa tydliga skillnader mellan männens och kvinnornas 

upplevelser av att ha fått och leva med diagnosen bero på att de fick den vid olika 

idpunkter i livet?  t

 

Gemensamt för alla informanterna är att deras diagnos beskrivs som endast en del av 

deras personliga identitet och inte något som genomsyrar hela deras personliga 

identitet. De använder diagnosen på olika sätt för att definiera sig själva i olika 

sammanhang, exempelvis hänvisar de till läs‐ och skrivsvårigheterna och dyslexin till 

medicinska orsaker. Svårigheterna beskrivs som en medfödd sjukdom som kan lindras, 

vilket informanterna upplever som positivt för deras självbild. Vi tolkar detta som att 

det blir lättare för informanterna att acceptera och hantera sin diagnos, när de kan 

oppla sina svårigheter till något annat än till hela dem själva. k

 

Jenkins menar att stämpling av en auktoritet kan påverka individens självbild om 

stämplingen anammas av denne,45 exempelvis på så sätt som diagnoserna läs‐ och 

skrivsvårigheterna och dyslexi är tillskrivna av en läkare eller lärare och har anammats 

 
45 Jenkins. 2004. 20-21 
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av informanterna. Informanterna upplever att de har förändrats genom att de har fått 

diagnosen, då den fick dem att omvärdera sig själva. Den har hjälpt dem att se läs‐ och 

skrivsvårigheterna som endast en del av dem själva, det vill säga tolkningen och 

värderingen av dem själva har förändrats. Informanterna känner att de kanske inte är 

jättebra på att läsa och skriva, men kan uppmärksamma att de är bra på mycket annat. 

Det handlar alltså om att vissa situationer och saker kan vara svårare än andra. Detta är 

enligt oss viktigt för individen att inse, då att ständigt konfronteras med sina svårigheter 

och misslyckanden påverkar dennes självförtroende och självkänsla negativt. Därför 

tror vi att informanterna har valt intressen där deras svårigheter inte är en faktor, 

såsom vid dans eller motorcykel körning. Aktiviteterna ger dem en möjlighet att 

ommer bort och få en andningspaus från sina svårigheter. 
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Ur informanternas berättelser går det att urskilja att deras identitetsskapande har 

påverkats av att ha fått diagnosen och fortfarande påverkas av att ha diagnosen, genom 

att se på exempelvis att självförtroendet har ökat. Informanternas syn på sig själva har 

ändrats, exempelvis genom att de inte längre ser sig som dumma i huvudet eller knäppa, 

vilket gör att de finner en styrka och trygghet i sig själva och i diagnosen. Ett stort 

avsnitt i informanternas liv är sammankopplat med svårigheterna och diagnosen. Det är 

deras erfarenheter och upplevelser av detta som har fått dem att omvärdera synen på 

sig själva, deras uppfattning av andras syn på dem och deras syn på människor i deras 

mgivning.   o

 

Vi har under arbetets gång blivit förvånade över den genusuppdelning som har kunnat 

urskiljas på flera områden. Detta har fått oss att undra över vilken roll och betydelse 

genus fatiskt har i identitetsskapandet. Skapar dessa män och kvinnor sina identiteter på 

olika sätt eller beror det på deras olika erfarenheter av få och ha diagnosen? Alltså 

kapar samhället en skillnad genom att bemöta och behandla män och kvinnor olika? s
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Intervjuguide 

• Vilken diagnos har du? I vilket sammanhang uppmärksammades det att du hade 

läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi? Vad hände? Vem var drivande för att du skulle 

få diagnosen? När fick du den? Hur upplevde/kände du under processen och 

efteråt (positivt/negativt)?  

•  diagnosen har påverkat: Berätta om hur

Din barndom? 

Din skolgång/tid (grundskola, gymnasium, vidareutbildning, personal på skolan ‐

lärare/annan personal)? 

l av fritidsintressen? Din fritid/va

Arbetslivet? 

• Hur har människor runt omkring dig agerat/hjälpt/stjälpt? (ex. skola, arbete, 

) vardag mm

•  Livet idag

• Identitet 

Hur upplever du att diagnosen har påverkat dig som person? (ex. självförtroende, 

m.) syn på dig själv m

• uationer svåra sit

• framtid 

• or påverkan har diagnosen på de val du har gjort och gör i livet? Hur st

• Krav  
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Hej! 

Vi är två studenter på lärarprogrammet vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

som under hösten 2008 skriver examensarbete på d‐nivå. Vårt syfte med arbetet är att 

belysa hur individer i åldrarna 20‐35 år med diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter eller 

dyslexi upplever sin vardag och vilken betydelse diagnosen har haft för dem. Områden vi 

kommer att beröra är barndomen, skolan, arbetslivet, betydelsefulla personer och 

ramtiden.  f

 

Studien bygger på individers egna upplevelser och kommer av den orsaken att baseras 

på intervjuer. Därför ber vi nu er om hjälp att komma i kontakt med personer med läs‐ 

och skrivsvårigheter eller dyslexi som kan tänkas vilja delta i vår studie!  

Vi garanterar deltagarna full anonymitet. Det insamlade materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, det vill säga att det inte kommer att kunna vara möjligt att koppla ihop 

uppgifterna med någon person. Materialet kommer endast att användas av oss och i 

denna studie. Efter avslutad studie makuleras det. Deltagarnas medverkan är frivillig 

och de kan när som helst under studiens gång välja att avbryta sitt deltagande. Intervjun 

beräknas ta omkring en timme och tid och plats för denna har de möjlighet att 

estämma. b

 

Vi önskar att komma i kontakt med personer som har diagnostiserade läs‐ och 

skrivsvårigheter och som kan tänkas vara intresserade av att delta i vår studie. I detta 

sökande ber vi om Er hjälp. Vi bifogar ett antal brev med en beskrivning av studien samt 

förfrågan om medverkan. Detta brev ber vi Er att vidarebefordra till era medlemmar alt 

informera oss om till vem/vilka vi kan skicka dessa brev. Vi kontaktar dig under 

ommande vecka, för att se om intresse finns.  k

 

Önskar du ytterligare information om studien? Kontakta oss gärna på telefon xxxx 

(Charlott) eller xxxx (Jeanette) alternativt via mail xxxx@student.liu.se (Charlott) eller 

xxxx@student.liu.se (Jeanette). Ni kan även vända er till vår handledare Maria Arvidsson 

om ni har funderingar kring studiens syfte och genomförande. (xxxx@isv.liu.se) 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Charlott Siegers & Jeanette Eriksson
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Hej! 

Vi är två studenter på lärarprogrammet vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

som under hösten 2008 skriver examensarbete på d‐nivå. Vårt syfte med arbetet är att 

belysa hur individer i åldrarna 20‐35 år med diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter eller 

dyslexi upplever sin vardag och vilken betydelse diagnosen har haft för dem. Områden vi 

kommer att beröra är barndomen, skolan, arbetslivet, betydelsefulla personer och 

ramtiden.  f

 

Studien bygger på individers egna upplevelser och kommer av den orsaken att baseras 

på intervjuer. Därför ber vi nu om att få ta del av dina upplevelser av att leva med en 

iagnos!  d

 

Vi garanterar dig full anonymitet. Det insamlade materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, det vill säga att det inte kommer att kunna vara möjligt att koppla ihop 

uppgifterna med någon person. Materialet kommer endast att användas av oss och i 

denna studie. Efter avslutad studie makuleras det. Din medverkan är frivillig och du kan 

när som helst under studiens gång välja att avbryta ditt deltagande. Intervjun beräknas 

a omkring en timme och tid och plats för denna har du möjlighet att bestämma. t

 

nna studie?  Är du intresserad av att delta i skapandet av de

Önskar du ytterligare information om studien? 

Kontakta oss gärna på telefon xxxx (Charlott) eller xxxx (Jeanette) alternativt via mail 

xxxx@student.liu.se (Charlott) eller xxxx@student.liu.se (Jeanette). Har ni frågor om 

tudien kan ni ta kontakt med vår handledare Maria Arvidsson mail xxxx@isv.liu.se. s

 

ack på förhand! T

 

ed vänliga hälsningar M

 

Charlott Siegers & Jeanette Eriksson 
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Hej! 

Vi är två studenter på lärarprogrammet i Norrköping som just nu håller på och skriver 

vår D‐uppsats om individer (20‐35år) med diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter eller 

yslexi och deras erfarenheter av att leva med en diagnos. d

 

Studien bygger på individers egna upplevelser och kommer av den orsaken att baseras 

på intervjuer, vilka beräknas ta cirka en timme/person. Vi söker informanter som har tid 

ch lust att delta. Vi garanterar dig full anonymitet. o

 

nna studie?  Är du intresserad av att delta i skapandet av de

Önskar du ytterligare information om studien? 

Kontakta oss gärna på mail xxxx@student.liu.se (Charlott) eller xxxx@student.liu.se 

(Jeanette). Har ni frågor om studien kan ni ta kontakt med vår handledare Maria 

rvidsson mail xxxx@isv.liu.se. A

 

ack på förhand! T

 

Med vänliga hälsningar 

Charlott Siegers & Jeanette Eriksson 
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Hej! 

Vi såg en artikel om er i tidningen om det nystartade nätverket för dyslektiker.  

Vi är två studenter på lärarprogrammet i Norrköping som just nu håller på och skriver 

vår D‐uppsats om individer (20‐35år) med diagnosen läs‐ och skrivsvårigheter eller 

yslexi och deras erfarenheter av att leva med en diagnos. d

 

Studien bygger på individers egna upplevelser och kommer av den orsaken att baseras 

på intervjuer, vilka beräknas ta cirka en timme/person. Vi söker informanter som har tid 

ch lust att delta. Vi garanterar dig full anonymitet. o

 

det av denna studie? Är du intresserad av att delta i skapan

Eller känner du någon som vill delta? 

Önskar du ytterligare information om studien? 

Kontakta oss gärna på mail xxxx@student.liu.se (Charlott) eller xxxx@student.liu.se 

(Jeanette). Har ni frågor om studien kan ni ta kontakt med vår handledare Maria 

rvidsson, mail xxxx@isv.liu.se. A

 

ack på förhand! T

 

Med vänliga hälsningar 

Charlott Siegers & Jeanette Eriksson 
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Så här läser du vårt sätt att transkribera 
Ku r att avidentifiera informanten rsiv text = något har ändrats fö

[   ] = förklaringar/förtydliganden

[…] = del av texten är bortklippt 

( ) = saker som sker under intervjun 
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