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Abstract
Ekegren Johansson, E. 2016. Jag vill bli bemött för den jag är. Ungdomars perspektiv på att vara elever 
med läs- och skrivproblematik. Licentiatavhandling. Specialpedagogik och Didaktik. Mälardalens hög-
skola Västerås.

This thesis examines what the meeting with school requires for eight young people who are in the role of 
students assessed as having reading and writing problems. The overall aim of this study is to gain a 
deeper understanding of what the meeting with the school's requirements implies for young people who, 
in the role of elementary school students, secondary school students and students in the first year of upper 
secondary school, are assessed as having reading and writing difficulties.  The study´s theoretical frame-
work has its starting point in the symbolic interactionism, a theory which is based on a sociological 
perspective and which gives an explanation of how the socially constructed individual is created. The 
theory refers to the conception that man´s thinking can be understood through storytelling and through 
communicating understanding to others from a storytelling perspective. The symbolic interactionism also 
has an impact on how people form activities when they interact with each other and how identity building 
is formed. It is also important for how the students prepare for the future, including their personal life 
planning. The method life stories reflects the life that is possible to tell in a specific culture, when the 
researcher is interested in the experiences from a longer time perspective. When collecting empirical 
material, qualitative interviews were conducted on two occasions, one at the end of year nine in second-
ary school and one in the end of year one in upper secondary school. Altogether, seventeen interviews 
were carried out; one pupil was interviewed three times. The interviews were conducted using evidence 
from three secondary schools as well as seven upper secondary schools in different areas of Mälardalen. 
The results show that the help and support given to the students during the nine years of elemen-
tary/secondary school and upper secondary school varies. The transition to upper secondary school and 
the transfer paper to accompany the pupil did not work satisfactorily. This study indicates the importance 
of how schools should deal with students with reading and writing problems in the future. The students 
also want the teachers to generally have a deeper knowledge of dyslexia, that is to say, of the different 
difficulty levels and a deeper knowledge of how the school should deal with students with reading and 
writing problems in the future. The three themes in focus of the study are: (1) learning, (2) attitude (3) 
one's own self.

Keywords: reading and writing problems/dyslexia elementary school, secondary school, upper secondary  
school, transition, narratives
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Förord

Tack alla ni underbara ungdomar, Anna, Kalle, Linda, Magnus, Olle, Peter, 
Sofia och Stefan som berättade om hur det är att ha läs- och skrivproblema-
tik/dyslexi och det ni förmedlade om era erfarenheter av hur det är att gå i 
skolan för mig. Det var ni som gjorde att studien kunde genomföras.

Efter en mycket lång resa i ensamhetens värld med en rad avhandlingar 
och annan fack litteratur samt den trogna datorn vid min sida, börjar jag nu 
kunna skönja en värld utanför mitt arbetsrum. Resan har varit mycket intres-
sant och givande, men har även i vissa perioder känts oändlig. Ett stort 
VARMT TACK skänker jag till Anders Garpelin som i inledningsskedet 
trodde på min forskningsplan och som tillika tillsammans med Tina Hell-
blom Thibblin varit mina handledare och inspiratörer i avhandlingsarbetet 
vid Mälardalens högskola. Tack Tina för dina kloka råd och konstruktiva 
kommentarer.

Ett tack går till Uppsala universitet, lärarutbildningen, Institutionen för 
didaktik, pedagogik och utbildningsstudier som gav klartecken till genomfö-
randet av forskarutbildningen och tack Jonas Almqvist, Caroline Liberg för 
att ni inledningsvis var mina handledare.

   Ett tack går även till Carnegie Kapitalförvaltning AB som lät mig få ta 
del av Harald och Louise Ekmans stipendium, vilket innebar att jag fick 
förmånen att tillbringa en vecka våren 2011 för skrivande i Sigtuna stiftel-
sens lokaler, i en atmosfär som gör själen så gott. Så även till de underbara 
kollegor jag träffade i Malmö vid den livsberättelsekonferens jag deltog i, i 
Malmö i november 2009 ett stort tack, ni fick mig att välja väg. 

   Tack alla arbetskollegor, korridorkamrater, forskarkollegor, lunchse-
minariekollegor vid Uppsala universitet institutionen för didaktik, ja ni som 
hela tiden frågat hur det går och ständigt puffat mig framåt, i detta ensamar-
bete som det innebär att skriva ett dylikt arbete. Ett speciellt tack till går till 
Åsa, Gunilla, Martin, Marianne, Kerstin och Annie. Ett Tack skänker jag 
även till mina kollegor på Mälardalens högskola, ett speciellt tack går till 
Anna-Lena du är en fin vän och arbetskamrat. Samtligas omtanke har känts 
skönt att ha med sig under resans gång.

   Självklart vill jag även tacka min familj. Min man Kent, utan ditt tåla-
mod och positiva tänkande hade det varit svårt att få avhandlingen i hamn. 
Linda och Robin, Tobias och Maria som tålmodigt har följt arbetet, så även 
övrig släkt, vänner och grannar. Ett stort tack till dig Maria som i slutet av 
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arbetet läste och kommenterade det skrivna. Hädanefter ska också ni Emma, 
Elin och Charlie få mycket större utrymme, jag lovar.

Ett alldeles speciellt TACK går till mina ungdomsvänner Bodil och Mar-
gareta, jag är så tacksam att ni finns. Ofta, ofta har ni under ett antal år fått 
höra, just nu är det mycket, vi får allt vänta med att träffas. Ni har verkligen 
ställt upp för mig och då och då även krävt att vi måste ses. Tack för att ni 
tvingade mig att befinna mig i verkligheten då och då, med mysiga stunder 
på caféer och våra lunchträffar, men jag måste ändå erkänna att höjdpunkten 
har varit det årliga besöket på försommaren i Sätrabrunn med varmbad och 
härlig massage. Nu är det min tur att finnas för er. 

Enköping februari 2016
Elisabeth Ekegren Johansson
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Kapitel 1. Inledning

… många med läs- och skrivproblem har ett funktionshinder att övervinna 
som många gånger har förbisetts i grundskolan, vidare när man övervunnit 
sina svårigheter skall man dessutom läsa in förlorade kunskaper. 

(En vuxen elevs röst).

Beröringspunkten i det som så småningom utmynnade i ett forskningsarbete, 
påbörjades tankemässigt redan då jag år 2002 arbetade vid utbildningsför-
valtningen i Stockholms stad med projektet ”Framtidsvalet” (Stockholms 
stad, 2002, se citat ovan). Mitt arbete innebar att intervjua vuxna elever i 
behov av särskilt stöd vid olika vuxenutbildningar inom Stockholms stad. 
Vid dessa intervjuer framkom att ett stort problem rörde läs- och skrivpro-
blematik. Det visade sig tydligt att den hjälp och det stöd eleverna fått under 
sin tidigare grundskoletid och även under gymnasieskolan varit minimal. 
   Vi har idag ett samhälle som kräver utbildning i allmänhet och förmågan
att kunna läsa och skriva på ett godtagbart sätt i synnerhet. Det handlar om 
att få den hjälp och det stöd den enskilde individen är i behov av. I Skolver-
kets rapport (2007a) framkommer att under fem år fram till 2006 hade ande-
len elever som fullföljt gymnasieskolan legat mellan 74 och 75 procent. Det 
innebär att en fjärdedel, cirka 25 000 elever i varje årgång, lämnar gymnasie-
skolan utan att få ut ett slutgiltigt betyg. Skolverket har meddelat att det år 
2011 var 31 % av eleverna som saknade slutbetyg efter tre års studier på 
gymnasiet. Enligt Skolverket kan ett tydligt samband ses mellan hur elever 
lyckas i gymnasieskolan och föräldrarnas utbildningsnivå (Skolverket, 
2011c). I den egna studien är det av intresse att söka svar på hur eleven upp-
lever sin skoltid. 
   Det finns, som jag ser det, goda skäl att ta till sig den historiska bakgrun-
den inom området för att på så sätt få en ökad förståelse av och kunskap om
elevers läs- och skrivproblematik1 och vad som förändrats i den skola vi har 
i dag. Jag väljer därför att lyfta fram betydelsen av attityder i tiden, kopplat 
till individens självbild. Börjesson och Palmblad (2003) menar att vi i vår 
                             
1 Läs- och skrivproblematik, är den rubrik som står angiven på försättsbladet. Benämningen 
som står angiven är beroende av att samtliga elever vid inledningen av studien inte hade blivit 
utredda och följaktligen inte hade fått någon diagnos. Det är först år ett på gymnasiet samtliga 
elever i studien har en dyslexidiagnos. I vissa av textavsnitten kommer begreppet läs- och 
skrivproblem eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att användas. 
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kulturella självbild ofta utgår från de professionella och forskning som kan 
ge oss de senaste behandlingsmetoderna och de senaste forskningsrönen.
Våra egna attityder handlar oftast om en positiv uppfattning om att utveckl-
ingen går framåt och att vi inom en snar framtid kommer ha kunskap om 
vilka de egentliga problemen är och hur de ska angripas. Därför är det, enligt 
Börjesson och Palmblad, viktigt att se ny forskning med andra ögon då den 
ska ställas i relation till de nästan alltid dolda förutsättningarna för ett sådant 
framsteg. Det handlar då oftast om både kulturella och institutionella möns-
ter samt samhällsinstitutioners sätt att fungera. Följande citat, taget utifrån 
ett historiskt perspektiv ger en illustration:

Alla som genom åren har läst högt för mig har då och då sagt Nytt kapitel.
Jag har aldrig riktigt förstått vad de menat. Finns det kapitel i verkligheten?
Mellan mig och världen har det aldrig funnits några bokstäver.
(Lindgren, 2005, s.9)

Citatet är taget från Lindgrens (2005) roman ”Dolores bibel”, där huvudper-
sonen aldrig lär sig alfabetet. Mannen är en så kallad ”obildbar” person, ett 
tillstånd individen hamnat i tidigt i livet. Som vuxen får personen diagnosen 
alexi2. 
   Idag finns relativt mycket forskning kring elever med läs- och skrivpro-
blem. En utveckling inom området svensk specialpedagogik har skett under 
de senare åren. Men det är viktigt att det görs ytterligare empiriskt baserad 
forskning som kan öka på den kunskap som redan finns, speciellt forskning 
utifrån elevens perspektiv (Ahlin Åkerman, 2007). Det behövs även mer 
empirisk forskning om de riskfaktorer som berör individers utveckling och 
lärande och att de bör ske genom longitudinella studier (Fischbein, 2007). 
Ahlberg (2010) menar att det saknas kunskap om orsaker till att elever inte 
klarar gymnasieskolan och det stöd som gör att eleven uppnår målen. Det 
råder även brist på studier av olika insatsers effekt på livskvalitet för elever 
med dyslexi, särskilt avseende självförtroende, självständighet, självbild och 
kunskapsutveckling3 (SBU, 2014). Inom området läs- och skrivproblematik 
finns det som jag ser det begränsat med forskning som tar sin utgångspunkt i 
elevens egna berättelser om tiden i skolan och övergången mellan grundsko-
lan och gymnasiet.
   När jag hösten 2008 påbörjade min licentiatavhandling i området special-
pedagogik och didaktik hade jag forskningsområdet relativt klart för mig. 
Jag ville göra en resa med ett antal elever med läs- och skrivproblemantik, i 
betydelsen att få höra deras version av hur skolan upplevts, inte minst i lä-
randesituationer och vad eleven menar vara bra eller dåliga hjälp och stödåt-
                             
2 Alexi; förlust av förmåga att läsa skrift vid bibehållen synförmåga; bokstavsblindhet i lätta, 
ordblindhet. Jfr dyslexi (Medicinsk terminologi, 2014).
3 Dyslexi. Strukturerad träning hjälper barnen men testerna är dåligt utprövade (Stenström, K., 
Samuelsson, S. SBU 2014)
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Kapitel 1. Inledning
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1 Läs- och skrivproblematik, är den rubrik som står angiven på försättsbladet. Benämningen 
som står angiven är beroende av att samtliga elever vid inledningen av studien inte hade blivit 
utredda och följaktligen inte hade fått någon diagnos. Det är först år ett på gymnasiet samtliga 
elever i studien har en dyslexidiagnos. I vissa av textavsnitten kommer begreppet läs- och 
skrivproblem eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att användas. 
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gärder under åren i skolan. Den resa som genomförts gäller grundskolans nio 
år, övergången mellan grundskolan och gymnasiet och det första året på 
gymnasiet. En studie där ett longitudinellt perspektiv ingår, skulle kunna 
innebära ett viktigt kunskapstillskott. Studiens preliminära syfte utgår från 
elevernas perspektiv i att ha läs- och skrivproblematik. Frågan har riktats till
eleverna om hur de själva har upplevt skoltiden med lärare, skolkamrater och 
inte minst den egna lärandeprocessen i fråga om hur hjälp och stödåtgärder 
har motsvarat de krav skolan ställer på dem.

12

Studiens disposition

Förestående studie är indelad i åtta kapitel:

Det första kapitlet ger en kort introduktion av avhandlingens tillkomst, det 
preliminära syftet samt studiens disposition. 

Det andra kapitlet syftar till att ge en bakgrund över det område som stude-
rats, de begrepp som är av betydelse för studien samt avhandlingens teore-
tiska utgångpunkter, kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställning-
ar. 

Kapitel tre tar upp studiens metodologiska utgångspunkter och den analys-
process som genomförts samt den metod som använts för insamling av data. 
Kapitlet avslutas med en kort presentation av studiens medverkande samt 
upplägget av de fyra resultatkapitlen. 

Kapitel fyra, fem och sex innefattar tre av de fyra resultatkapitlen, där ana-
lysen av tre elevers berättelser presenteras. 

Det sjunde kapitlet är det sista resultatkapitlet: Där ges en samlad bild av 
läranderesan från grundskolan till och med gymnasiet år ett, i vilken samt-
liga elever ingår. 

Kapitel åtta är avhandlingens sista, där en diskussion förs om studiens ge-
nomförande, resultat, metod och vidare forskning samt en avslutande reflekt-
ion ges.
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Kapitel 2. Bakgrund

Avhandlingens bakgrund och dess första del inleds med att fånga in de delar 
som är aktuella för studien. Det handlar om de styrdokument som styr verk-
samheten i skolan och specifikt för elever i behov av särskilt stöd. Därefter 
kommer ett antal delar som berör läs- och skrivutveckling, möjligheter och 
hinder i elevers skolutveckling, didaktiska val samt lärande och delaktighet, 
läs- och skrivsvårigheter samt hinder och emotionella förutsättningar. I den 
sista delen av bakgrunden tas studiens teoretiska utgångspunkter upp. Ka-
pitlet avslutas med ett preciserat syfte och ett antal frågeställningar. 

Skolans styrdokument
I skolans värld handlar det om att en elev ska lära sig något och då måste 
eleven själv våga lära sig. Det kan handla om att gå sin egen väg, alltså att 
inte alltid utgå från den modell läraren ger. Det kräver mod och självförtro-
ende och är något en elev i behov av särskilt stöd oftast inte har någon möj-
lighet att utveckla (Groth, 2007). I skolan är det olika dokument som styr 
dess verksamhet, vilka omfattar Läroplaner, Skollagen och Salamancadekla-
rationen. När det gäller de läroplaner som är aktuella vid studiens genomfö-
rande är det läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 (Skolver-
ket, 2006b), läroplanen för det frivilliga skolväsendet, Lpf94 (Skolverket, 
2006a). I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det under rubri-
ken En likvärdig utbildning: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de ele-
ver som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2006b, s.
4). 

Vidare under rubriken Skolans uppdrag:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möj-
ligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjlig-
heter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skol-
verket, 2006b, s. 6).
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I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) skrivs under rubri-

ken En likvärdig utbildning: 

Undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Sär-
skild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolan har ett större ansvar för ele-
ver med funktionshinder (Skolverket, 2006a, s. 4).  

Under Riktlinjer att alla som arbetar i skolan skall:

Hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan
till en god miljö för lärande (Skolverket, 2006a, s. 11).

För de elever som ingår i studien är det läroplanerna Lpo94 (Skolverket, 
2006b) och Lpf94 (Skolverket, 2006a) som var aktuella vid studiens genom-
förande.  I de citat som ovan angetts framgår vad skolan och dess personal 
har att förhålla sig till angående elevers lärande och de mål som ska uppnås.
Det handlar även om att de elever som har svårigheter att nå de uppställda 
målen, får den hjälp och det stöd de är i behov av. Skolan fick år 2011 revi-
derade styrdokument att förhålla sig till, specifikt när det gäller elever som 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. I läroplanen för grundskolan 
(Lgr11) står följande:

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas 
till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå må-
let. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla (Skolverket 2011b, s. 8). 

När det gäller elever som går i gymnasieskolan är det läroplanen för gymna-
sieskolan (Lgy11) som gäller, där anges under rubriken En likvärdig utbild-
ning:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Sär-
skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktions-
nedsättning (Skolverket 2011a, s. 6).

I de nya läroplanerna (Lgr11, Lgy11) står det angivet att grundskolans 
undervisning och resurser inte ska vara lika fördelade, utan att de elever som 
behöver extra hjälp och stöd för att nå målen ska få det. I gymnasiet har sko-
lan ett ökat ansvar för att eleverna med en nedsatt förmåga når målen och att 
undervisningen ska utformas efter elevens behov. I den gällande Skollagen, 
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SFS 2010:800 (Utbildningsdepartementet, 2010), finns en enkel och tydlig 
struktur som sträcker sig över samtliga skolformer. Skillnaden är att den nya 
lagen är betydligt mer omfattande än den tidigare då det finns tre olika skol-
förordningar att förhålla sig till, en som omfattar förskolan, förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan; en gymnasie-
förordning, som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, och förord-
ningen som gäller vuxenutbildning. Elevhälsan (tidigare skolhälsovården) 
har fått ett samlat begrepp som innefattar medicinsk verksamhet, psykolo-
giska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Dess verksamhet ska 
vara förebyggande och hälsofrämjande (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012).
   I inledningen av Salamancadeklarationen och Salamanca +10 (Svenska 
Unescorådet, 2006), står följande:

En deklaration kan antas vid ett möte eller en konferens. Salamancadeklarat-
ionen är ett exempel på en deklaration. Unescos första deklaration, solemn 
appeal against the idea that wars are inevitable, antogs 1947. De länder som 
undertecknar en konvention lovar att följa konventionen, men kan också 
lämna in reservationer mot de delar de inte kan acceptera (s. 7, 8).

I Läroplanerna Lpo94, Lpf94, Lgr11, Lgy11 (Skolverket, 2006a, b; 2011a, 
b), Salamancadeklarationen finns angivet att hjälp och stöd till elever med 
funktionshinder bör ges så att undervisningen i skolan kommer samtliga 
elever tillgodo.

Elever i behov av särskilt stöd
I den skola som idag gäller, står det angivet i läroplaner och skollag att en 
elev med funktionsnedsättning ska ha hjälp och stöd, oavsett diagnos eller 
inte. De elever som framhålls i studien handlar om dem med läs- och skriv-
problem och vilken roll skolan har för dem. Under rubriken Kunskap och 
lärande (Skolverket, 2011c) anges följande:

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjligheter att ut-
vecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person 
och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter
är förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga 
en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos 
elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig 
själva och framtiden (s. 8).

Bristande förmåga i att läsa och skriva blir tydligare och mer handikappande 
i skolan än i de flesta andra sammanhang i livet. För människor med läs- och 
skrivsvårigheter skapar skolan kognitiva trösklar av de färdigheter som för-
väntas i det kommande vuxenlivet (Myrberg, 2007). Elever med funktions-
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nedsättningar behöver anpassat undervisningsmaterial utifrån den egna lä-
randenivån samt lärare som är medvetna om vad de olika funktionsnedsätt-
ningarna innebär för elevens lärandesituation (Lindstrand & Brodin, 2006). 
När barn påvisar svårigheter i skolan, är det oftast de strukturella och de 
organisatoriska frågorna det handlar om, inte det enskilda barnets (Ekegren 
Johansson, 2011). Det finns även andra sätt att beskriva elevers olika förut-
sättningar att möta skolan och de olika möjligheter skolan har att möta dessa 
(Brodin, 2008; Brodin & Lindstrand, 2007). Det handlar bland annat om 
unga människors möjligheter att fungera som elever i skolan (Garpelin, 
1997). Barn med stöd får mindre inflytande i sina klasser än de elever som 
inte har stöd, vilket kan peka på att elevernas behov och uppfattningar inte är 
tillräckligt uppmärksammade i utbildningssystemet: 
… this may indicate that their needs, but also their opinions and proposals, 
are too little noticed in the educational system (Westling Allodi, 2002, s. 
80).     
    Elevers delaktighet och marginalisering kan innefattas av social delaktig-
het, uppgiftsorienterad delaktighet som upplevd tillhörighet (Szönyi, 2005, 
2007). Göransson (2004) har fokuserat på det pedagogiska samtalet, där hon 
bland annat tar upp vilka som får vara delaktiga i skolan och vad som krävs 
för att få delta. Lärare möter elever i skolan som har fått mer negativ än posi-
tiv uppmärksamhet. Elever kan till och med söka negativ uppmärksamhet för 
att det i det långa loppet kan kännas bättre, än ingen uppmärksamhet över-
huvudtaget (Druid Glentow, 2006). En viktig miljöaspekt är den stimulans 
varje barn upplever och som främjar en optimal utveckling (Österberg, 1998) 
och tidiga insatser har i forskning visat sig ytterst viktigt för elever med svå-
righeter (Bowyer-Crane, m.fl., 2011). 
   Delaktighetsbegreppet har under de senaste åren ofta använts i det veten-
skapliga samtalet, där det synliggjorts i den vetenskapliga litteraturens titlar.
Det har enligt Frithiof (2007) visat sig ett demokratiproblem när det gäller 
elevers delaktighet i den diagnostiska kulturen, då vissa elever hänvisas till 
en särskild skolform, speciellt när det gäller konstaterade brister relaterade 
till högt ställda krav. Ungefär 20 procent av samtliga elever i grundskolan 
anses vara i behov av särskilt stöd. Det innebär att de elever som riskerar att 
inte nå kunskapsmålen, ska få stöd så att möjligheten till måluppfyllelse 
växer (Asp Onsjö, 2006; Villanueva m.fl., 2012). På gymnasiet har eleverna 
mera ansvar för det egna lärandet, vilket en elev bör påminnas om, men vid 
en funktionsnedsättning ska eleven få den hjälp och det stöd den är i behov 
av enligt Skollagen (SFS 2010:800 Utbildningsdepartementet). Delaktighet 
har många språk, där inifrånperspektivet är ett av de viktigaste perspektiven
på delaktighet som i dag är dåligt belyst. Det behövs och är nödvändigt att 
hänsyn tas till olika nivåer för att ge plats för bättre villkor när det gäller 
delaktighet och lärande (Szönyi, 2005; Ahlberg, 2010). 
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Hinder och framtida möjligheter i elevens skolutveckling
Självbilden är den bild människan reflekterar över i den värld han/hon lever 
i. Under skolans första år är barn med inlärningssvårigheter helt klara med 
att de inte är lika duktiga som sina klasskamrater (Kutscher, 2010). Barn vet 
bestämt vem som är bra på att läsa och vilka som är dåliga, vilket i sig har 
betydelse för den egna självkänslan4. Høien & Lundberg (1999) menar att 
tidiga misslyckanden med läsinlärningen för elever med dyslexi kan inne-
bära svåra problem med självbilden. Det vill säga synen på ”jag” som per-
son, vilket ingår i individens egen bild i att vara en lärande människa (Taube, 
1987). Processer som kognition, motivation och social kompetens har Pelli-
teri studerat. Han fann bland annat att elevers sociala (skol-) svårigheter kan 
förklaras genom att delar bryts ned i mindre emotionella processer. I de pro-
cesser som rör den emotionella delen för elever med läs- och skrivsvårighet-
er bör det enligt honom fokuseras mer forskning inom området ”individuals 
tend to interpret stress reactions and tension as indicators of vulnerability to 
performance” (Pellitteri, 2006, p.157). Elever med inlärningsproblem behö-
ver tidigare än andra elever få känna att de är på väg att klara av det de inte 
kunde tidigare (Lundberg, 2010). Redan under de tidiga åren i skolan har 
barnen en dålig självbild, förmodligen beroende på, att metakognition5 och 
självbild är nära sammankopplade. Eleverna behöver få känna ”jag har nå-
got att komma med, mina erfarenheter kommer till pass här” (Lundberg, 
2010, s.175). När vi vuxna bedömer en elev är det viktigt att stimulera ele-
vens lärande till ett fortsatt utvecklande, och att inte döma (Giota, 2006). Det 
handlar i mångt och mycket om att låta eleven få känna tilltro till sin egen 
förmåga, det vill säga att eleven ser sig själv som en lärande människa (Ban-
dura, 1998). Individer med dyslexi har själva upplevt att de blivit retade för 
sina svårigheter, då de minns tillbaka från sin skoltid; de har ofta känt både 
skam, ensamhet, ett annorlundaskap och att de är dumma (Ingesson, 2007). 
Karlsson (2007) relaterar till aspekter om elevers inre psykiska liv, det egna 
självet. Hon tar bland annat upp, att pojkar som går i en särskild undervis-
ningsgrupp, beskrivs mer utifrån den emotionella delen, än de läs- och skriv-
svårigheter eleverna har ”pojkarna har inte utvecklat sin identitet, ser inte 
sig själva och vet inte vem de är” (s.116). Det som lyfts fram och anses vik-
tigt, är att eleven får hjälp med de läs- och skrivsvårigheter den har samt att 
den emotionella delen lyfts fram, vilket är en förutsättning för att pojkarna 
ska lyckas i skolan. Aisinger (2009) förmedlar att Bru i sin forskning har 
kunnat se att elever med läs- och skrivproblem får en sämre självbild, vilken 

                             
4 Självkänsla handlar om den känsla vi har inför oss själva, den är intimt förknippad med våra 
inre självbilder. Den är känslomässigt sammanbunden med hjärtat (Cullberg Weston, 2005, 
s.29).
5 Metakognition; behandlar individens medvetenhet om sina egna tankeprocesser och om 
individens förmåga att styra dessa (Lundberg, 2010, s.175; Taube, 1987, s.37). 
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i sin tur oftast leder till en negativ inställning till skolan. Begreppet KASAM 
definierar Antonovsky (2005, s.44-46) enligt följande:

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken ut-
sträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 
tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga (2) de resurser som krävs 
för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.

Antonovskys teori handlar om att motståndskraften beror på vår egen känsla 
av sammanhang med vilket han menar, den utsträckning i vilken vi upplever 
tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Begreppet kan få oss att 
bättre förstå ett barns svårigheter och att utifrån det utveckla dess möjlighet-
er (Antonovsky, 2005).
   Elevens självbild vilket även kan infatta ordet självbegrepp, är en viktig 
del i forskning om elever med läs- och skrivproblematik. Själva ordet själv-
begrepp är i sig hypotetiskt då det är flera ord som ingår (Taube, 1997), or-
det självbegrepp är i sig inte något nytt, ordet har en stor betydelse för indi-
videns kritiska tolkningar av det egna värdet i inflytandet på den mentala 
hälsan och i allt vi gör (Taube, 1997, 2007; Pellitteri, 2006). Platon, förde in 
begreppet själ flera hundra år före Kristi födelse. Själen eller jaget är inte 
ting eller någon kroppsfunktion, utan är snarare en skildring av mitt inre och 
mitt yttre (Lundgren, 2007). 
   De termer som ofta används för betecknandet av självbegreppet är självför-
troende6, självuppfattning7 samt ordet självbild där ”självet utgör centrum i 
vårt psykologiska universum” (Cullberg Weston, 2005, s.13). Speciellt för 
ungdomar är kamrater och nätverk mycket viktiga, det har visat sig att det 
spelar ringa roll hur bra föräldrar individen har, om eleven inte har en enda 
kamrat. Självförtroendet sjunker och den unge individen känner sig totalt 
värdelös (Ahlin Åkerman, 2000). Om själva berättandet skriver Szönyi 
(2005), att flera forskare har studerat ämnet inte minst gällande samman-
länkning av självbild och identitet. Szönyi menar att vi genom berättande, 
dels kan förstå omgivningen och dels även förstå oss själva. Många berättel-
seforskare, däribland Adelswärd (1996), Riessman Kohler (1993) pekar på 
berättelsens betydelse för självbilden och den egna identiteten. Inlärnings-
svårigheter placeras hos individen och den enskilde personens förmåga att 
lära. På så sätt blir det eleven som är problembärare i skolan (Nilholm & 
Evaldsson, 2010), vilket skulle kunna förstås på ett bättre sätt genom att vi 
                             
6 Självförtroende grundas på yttre bidrag till självkänslan. Självförtroendet är oftast uppbyggt 
i våra tankar i hjärnan (Cullberg Weston, 2005, s. 28). 
7 Självuppfattning; En individs självuppfattning utvecklas via erfarenheter av omgivningen 
och står under speciellt starkt inflytande av värderingar från betydelsefulla personer […]. 
Eftersom vi alla har vitt skilda erfarenheter bakom oss så är varje självbild också absolut unik 
(Taube, 2007, s. 24).
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6 Självförtroende grundas på yttre bidrag till självkänslan. Självförtroendet är oftast uppbyggt 
i våra tankar i hjärnan (Cullberg Weston, 2005, s. 28). 
7 Självuppfattning; En individs självuppfattning utvecklas via erfarenheter av omgivningen 
och står under speciellt starkt inflytande av värderingar från betydelsefulla personer […]. 
Eftersom vi alla har vitt skilda erfarenheter bakom oss så är varje självbild också absolut unik 
(Taube, 2007, s. 24).
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tar till oss de regler och de seder som vuxit fram i skola och utbildning. Det 
gäller specifikt för de barn och elever som behöver känna igen regler och 
seder och att de lär sig anpassa sig till dem. Det vill säga att skolan bidrar till 
skapandet av att lära och förstå (Dysthe, 2003; Marton & Booth, 2000; Rost-
vall & Selander, 2008; Säljö, 2000).

Didaktiska val - lärande och delaktighet
Vygotskij myntade teorin, den proximala utvecklingszonen (ZPD), i vilken 
han bland annat beskriver relationen mellan elevernas vardagstänkande och 
det vetenskapliga tänkandet, tillika lärarens roll i att utmana elevernas tän-
kande (Vygotskij, 1999). Lindqvist (1999) menar att barnets utveckling be-
finner sig i ett dialektiskt förhållande till undervisningen och att lärandet 
uttrycks i kommunikativa termer, på det sättet utmanas den närmaste ut-
vecklingszonen. Vygotskij var en av de personer vars pedagogiska idéer kom 
att bli en central del i den teoretiska grunden för våra läroplaner. Han me-
nade själv att drivkraften i kunskapsutveckling handlar om att förstå sig själv 
i förhållande till sin omgivning. Barnets skriftspråk står på en mycket lägre 
utvecklingsnivå än det muntliga språket, på grund av att skriftspråket har 
sina egna lagar vilka till en del skiljer sig från det muntliga språket och att de 
lagarna inte visar sig tillräckligt åtkomliga för barnet (Vygotskij, 1995). 
   Undervisning och fostran är en avsiktlig verksamhet och avsiktliga hand-
lingar är planerade i någon mening, som ett specialfall i en modell som 
handlar om mänskligt handlande där dessa tre delar ingår: avsikt, handling, 
reflektion. Ur dessa nivåer kan utskiljas en kollektiv nivå, en individuellnivå 
den interaktiva nivån samt elevnivån (Uljens, 1997). En viktig faktor att ha i 
åtanke vid forskning inom området är det nätverk som kompliceras av att 
undervisning påverkas av en rad begränsade faktorer, som institutionella 
ramförutsättningar, politiska beslut, läroplanen och lärarens och elevernas 
sociala och psykologiska situation (Jank & Meyer, 1991).
   Vilka är då didaktikens grundfrågor, Selander (2012) sammanfattar dem på 
följande sätt; Vad ska läras? Hur ska de läras? samt Varför ska detta läras?8

Dessa frågor menar Selander är didaktikens grundtankar. Den didaktiska 
triangeln är av intresse då den har sin utgångspunkt i hur man resonerar om 
en lärares uppfattning om ämnet, lärarens bemötande av eleven och inte 
minst elevens relation till ämnet (Claesson, 2009). De didaktiska val en lä-
rare gör ska handla såväl om innehåll som om undervisning. Det räcker inte 
endast att läraren har allmänna, eller specifika ämneskunskaper, läraren 
måste även kunna anpassa kunskaperna till en elevgrupp eller den enskilda 

                             
8 Ytterligare frågor Selander (2012) menar kan användas är: Var någonstans ska man lära sig? 
Med vem ska man lära sig? När ska man utmanas i sitt lärande? Med hjälp av vad ska man 
lära sig? (s. 204). 
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elevens behov (Bengtssons, 1997; Nilholm & Evaldsson, 2010). En lärare 
måste därför ha både pedagogiska och didaktiska kunskaper (Fröjd, 2007), 
vilket gör det lättare att bekräfta hur undervisningen fungerar eller inte fun-
gerar, än att få svar på hur lärandet fungerar eller inte fungerar i skolan (Dys-
the, 2003). 
   Det lärande i skolan som var relevant för exempelvis 50 år sedan, är inte 
relevant idag. Vilket har att göra med de artefakter som finns, det vill säga 
den mängd hjälpmedel som numera finns att tillgå. Lärandet har förändrats i 
dagens skola. Det som har skett är att det tidigare utantill och minneslärandet 
har övergått till ett mer funktions- och förståelselärande. Dessa förändringar 
kan ha betydelse, så tillvida att vissa elever får problem med lärandet, då 
skillnaden i skolans lärande och undervisningssätt förändrats (Groth, 2007). 
Lärarens uppfattning om en elevs förmåga är viktig på grund av att den kan 
förmedla låga förväntningar till eleven (Westling Allodi, 2005). Lärande i 
skolan skulle behöva riktas mer mot arbetslust och inre motivation. En kun-
skapsutveckling krävs i hur man kan utföra undervisning och lärande så att 
så många elever som möjligt kan vara kvar och att få utvecklas i skolan. 
(Brousseau, 1997; Giota, 2013). Det handlar om våra elever i skolan och vårt 
samhälle (Hjörne & Säljö, 2008). 
   Lärande kan beskrivas utifrån flera olika sätt, bland annat att främja ele-
vernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare 
(Skolverket, 2006910) och även som Säljö (2012) anger, vara en term som är 
vanligt i vardagsspråket och att det är ett mångtydigt begrepp. Ett begrepp 
som innebär att den som ger sig in i diskussioner och har åsikter om lärande 
och skola bör vara medveten om vad olika människor lägger för innebörd i 
termen lärande. 
   Dysthe (2003) och Rostvall och Selander (2008) skriver om betydelsen av 
de samspelsprocesser som främjar kommunikation, lärande och kunskap. De 
menar att lärande kan ses en process som visar en förmåga att se och ta till 
oss olika tecken, dessa tecken är den länk som förbinder individen och kul-
turen. Det är inte bara vad, eller hur mycket vi ska lära oss som förändras 
utan det är också beroende på de sätt vi lär, då de kunskaper vi tar del av är 
bundna till den kultur vi lever i (Säljö, 2000). Lärande kan som Rostvall och
Selander (2008) tar upp, ses som en individuell process, vilken kan bero på 

                             
9 Jfr ovan, om ordet lärande: “ibland kommer vissa ord på modet – de används i alla möjliga 
sammanhang och får en betydelse långt över sin egentliga betydelse. Det är som om vissa ord 
plötsligt känns väldigt användbara för att fånga någon, visserligen ofta ganska vagt, uppfattad 
dimension som håller på att växa fram som något viktigt. Ett sådant ord är lärande.” (Carl-
gren, 1999, s.9).
10 Jfr ovan, om verbet Lära: ”Verbet lära har i svenskan till skillnad från andra språk som 
utnyttjar ord med samma ursprung (learn, lernen) en dubbel betydelse. Den kan referera både 
till det elever gör – lära in – och det läraren gör – lära ut. Vanligtvis refererar man till elevens 
aktivitet genom att tala om inlärning. Prefixet och de båda prepositionerna innehåller en allde-
les bestämd tolkning av vad aktiviteterna syftar till: att flytta in något i eleven, det som läraren 
antas lära ut/eller det som läroboken innehåller” (Säljö, 1992, s. 418).
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8 Ytterligare frågor Selander (2012) menar kan användas är: Var någonstans ska man lära sig? 
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9 Jfr ovan, om ordet lärande: “ibland kommer vissa ord på modet – de används i alla möjliga 
sammanhang och får en betydelse långt över sin egentliga betydelse. Det är som om vissa ord 
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den enskilde individens biologiska förutsättningar, det vill säga vad den en-
skilde individen är rustad med. Den som ska vägleda lärandet i skolan måste 
äga betydelsefulla och reflekterande kunskaper i lärandeprocessen samt även 
inneha en fingertoppskänsla för hur lärandeobjektet skall riktas mot indivi-
den, utifrån kunskap om elevens egen livsvärld och erfarenhet (Claesson, 
2009; Groth, 2007; Fischbein & Österberg, 2003; Rose, 2009). Lärarnas 
kompetensnivå är viktig för både elevernas resultat som hur den enskilde 
läraren bedömer elevens kunskaper (Johansson, 2013). Lärarna har ett an-
svar, men det är även viktigt att våga säga att både elever och föräldrar har 
ett ansvar för skoltiden, lärande sker i elevens hjärna och vägen dit är det när 
det gäller, eleven själv som har nyckeln till (Enkvist, 2014). 
   En annan del i lärandet handlar om elevens kamratrelationer, att bli avvi-
sad av andra barn under hela eller delar av uppväxten kan ge anpassnings-
svårigheter såväl från dåtid som i den tid man lever i för dagen (Lif Udden-
feldt, 2002). Redan i förskolan menar Jonsdottir (2007) har pedagogen ett 
viktigt arbete i att utveckla sociala arenor och att förebygga arbetet med 
goda kamratrelationer. Som jag nämnt tidigare, att inte vara omtyckt av sina 
kamrater kan vara förödande och känslomässigt svårt för alla barn. Harris 
(2001) menar att kamratgruppens betydelse inom området socialisations-
forskning är rejält underskattad han till och med menar att barns olika erfa-
renheter inom den egna kamratgruppen styr både socialisationsprocess och 
den egna personlighetsutvecklingen, mer än både föräldrarnas omtanke och 
uppfostran. Att inte få vara med, eller att känna sig utanför, är säkerligen 
något de flesta av oss fått vara med om någon gång i livet, antingen som 
barn eller vuxen. Det kan göra oerhört ont, precis som många andra saker 
som inträffar i livet. Utanförskap kan bero på en mängd olika orsaker, vilket 
kan drabba den enskilde olika hårt under olika perioder (Göranson, 2007). 
   En elev är ytterst beroende av sina lärare och kamrater i skolan och deras 
attityder och förväntningar kan påverka eleven på olika sätt (Skolverket, 
2006b; Taube, 1997). 
   Kamrateffekter har visat sig vara betydelsefulla faktorer som även påver-
kar elevers resultat i skolan (Ahlberg, 2010; Hattie, 2009; Skolverket, 2009). 
Barn som tidigt blir eller är impopulära bland kamrater har ofta dåligt själv-
förtroende och de osäkerhetskänslor som då uppstår, kan visa sig först i tonå-
ren. Den påtvingade ensamheten och utanförskapet i barndomen kan ge en 
ökad risk för ensamhet och utanförskap även i vuxen ålder (Jonsdottir, 2007; 
Lif Uddenfeldt, 2002). Det finns även en ökad risk för försämrade studiere-
sultat och skolleda. En ond cirkel uppstår då barn avvisas från kamratgrup-
pen, vilket på sikt kan öka en social utstötning och visa sig utgöra en risk för 
att eleven senare kan bli mobbad (Lif Uddenfeldt, 2002). De dyslektiska 
barnens självbild utöver skolprestationerna kan visa sig i beteendet i skolan 
och i kamratkretsen (Frisk, 1999). Dyslexi kan även ha betydelse för den tid 
man tillbringar utanför skolan, till exempel gällande kamratrelationer och i 
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olika fritidsaktiviteter. På längre sikt kan det handla om utbildning, arbetsliv 
och samhällsliv11 (SBU, 2014).
  Delaktighet kan som Lundgren (2007) anger, innefatta en persons engage-
mang i en livssituation och då representera det sociala perspektivet. Begrep-
pet kan även innefatta omgivningens förmåga att skapa en likvärdig utbild-
ning för alla. När det gäller gymnasieskolans elever och lärande handlar det 
om att vara delaktig i en kamratgemenskap i den egna lärandeprocessen12. 
För lärare och speciellt mentorer finns en stor betydelse av att fånga intresset 
för elevers delaktighet och lärande13 (Vetenskapsrådet, 2010). Det är på 
gymnasiet den viktiga sociala utvecklingsperioden sker och medvetenheten 
om det egna handikappet visar sig och den känslan kan finnas kvar hela livet 
(Ahlin Åkerman, 2000; Frisk, 1999; Jonsdottir, 2007; Lif Uddenfeldt, 2002).

Att lära sig läsa och skriva - möjligheter och hinder
Mycket av den forskning som finns, visar på hur barn lär sig att språka ge-
nom att umgås i språket med andra och att lärandet gynnas av att barnet får 
språka i en rad olika sammanhang (Liberg, Espmark, Wiksten och Bütler, 
1997; Frost, 2002). Hagberg Persson (2006) menar att barns muntliga språk-
förmåga grundläggs redan i förskoleperioden, vilket även Rydkvist (2012) 
påpekar är en viktig period. Rydkvist hävdar till och med att genom att an-
vända fler lekar i olika svårighetsgrader, kan det få som effekt att flera barn 
upplever språklekarna roliga och mer utmanande. Annan forskning har visat 
att ju tidigare träning startar, desto lättare har barnet att lära sig språksyste-
met (Wolff, 2005).
   Sandström Kjellin (2002) beskriver läsutveckling ur ett individperspektiv 
där går det att urskilja flera stadier i läsutvecklingen; pseudoläsning14, det 
logografisk - visuella stadiet, det alfabetisk - fonologiska stadiet samt det 
fjärde, ortografisk - morfemiska stadiet. Då barnen börjar skolan har de oft-
ast kommit olika långt i utvecklingen, vissa barn kan redan läsa med flyt 
medan andra kanske endast känner igen någon bokstav. För de barn som inte 
                             
11 Dyslexi. Strukturerad träning hjälper barnen men testerna är dåligt utprövade (Stenström, 
K., Samuelsson, S.)
12 Möllås, G. (2009). ”Detta ideliga mötande” – en studie av hur kommunikation och samspel 
konstituerar gymnasieskolans skolpraktik. I Vetenskapsrådets serie 15;2010.
13 Nordevall, E. (2010). Resultatdialog. I Aktuell forskning om utbildning och lärande. Veten-
skapsrådets serie 15;2010.
14  Pseudoläsning; innebär att barnet tolkar ett ord ungefär som att det känner igen sin egen 
bild. Logografisk- visuella stadiet; en läsning som är en vidareutveckling av pseudoläsning. 
Alfabetisk - fonologiska stadiet; med denna läsning vidtar något fundamentalt nytt; barnet 
förstår sambandet mellan grafem och fonem (barnet förstår bokstavens form och bokstavens 
ljud). Den här läsningen är själva kärnan i läsinlärningen, det är den färdigheten man avser när 
man säger att barnet ”har knäckt den alfabetiska koden”. Ortografisk morfemiska stadiet; 
innebär att ordavkodningen är fullt automiserad, läsningen kallas även för ”helordsläsning”
(Høien, Lundberg, 1999, s.46; Sandström Kjellin, 2002, s.15).
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olika fritidsaktiviteter. På längre sikt kan det handla om utbildning, arbetsliv 
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11 Dyslexi. Strukturerad träning hjälper barnen men testerna är dåligt utprövade (Stenström, 
K., Samuelsson, S.)
12 Möllås, G. (2009). ”Detta ideliga mötande” – en studie av hur kommunikation och samspel 
konstituerar gymnasieskolans skolpraktik. I Vetenskapsrådets serie 15;2010.
13 Nordevall, E. (2010). Resultatdialog. I Aktuell forskning om utbildning och lärande. Veten-
skapsrådets serie 15;2010.
14  Pseudoläsning; innebär att barnet tolkar ett ord ungefär som att det känner igen sin egen 
bild. Logografisk- visuella stadiet; en läsning som är en vidareutveckling av pseudoläsning. 
Alfabetisk - fonologiska stadiet; med denna läsning vidtar något fundamentalt nytt; barnet 
förstår sambandet mellan grafem och fonem (barnet förstår bokstavens form och bokstavens 
ljud). Den här läsningen är själva kärnan i läsinlärningen, det är den färdigheten man avser när 
man säger att barnet ”har knäckt den alfabetiska koden”. Ortografisk morfemiska stadiet; 
innebär att ordavkodningen är fullt automiserad, läsningen kallas även för ”helordsläsning”
(Høien, Lundberg, 1999, s.46; Sandström Kjellin, 2002, s.15).
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kommit så långt är det av största vikt att följa den fortsatta utvecklingen då 
läsning är en viktig färdighet i vårt samhälle och en nyckel till fortsatt ut-
bildning (Høien & Lundberg, 1999; Lundberg & Herrlin, 2005; Wolff, 
2005). Elbro (2004) beskriver hur läsfärdighet kan exemplifieras, han menar 
att läsfärdighet kan delas upp i två komponenter: avkodning och språkförstå-
else (s. 28) och att skillnaden mellan god och dålig läsfärdighet kan förklaras 
genom det som sker i avkodningen och i den egna språkförståelsen. Det 
finns flera faktorer som spelar in vid läsning, exempelvis den egna motivat-
ionen och den visuella utformningen av den text som ska läsas. Poängen är 
att det görs via påverkan från antingen avkodning eller språkförståelse. Den 
fonologiska medvetenheten blir, nästan oavsett hur den mäts, användbar i att 
förutsäga en framgångsrik läsinlärning. 
   Wolff (2005) har identifierat och undersökt olika grupper av elever och 
deras skillnader i läsförmåga, där hon bland annat funnit skillnader i elever-
nas profiler när det gäller kulturella såväl som socioekonomiska bakgrunds-
faktorer. Det handlar om att lärare har förmågan att identifiera elevers styr-
kor och svagheter och därefter skräddarsy den egna undervisningen utifrån 
elevens individuella behov, vilket är betydelsefullt för elevernas läs- och 
skrivutveckling samt att det är en avgörande faktor för elever med läs- och
skrivproblematik (Alatalo, 2011; Pehrsson & Sahlström, 1999; Wedin, 
2010). När det handlar om icke läsande tonåringar, elever som ofta ger 
kommentaren ”det är tråkigt att läsa”, bör extra uppmärksamhet iakttas 
(Thomson, 1987). För de flesta barn går det förhållandevis lätt att lära sig att 
läsa och skriva medan vissa barn behöver mer tid på sig och mer individuell 
handledning. Den som tycker om att läsa använder även fritiden till läsning 
och blir bättre, medan de som inte har lärt sig att läsa ordentligt undviker 
läsning, desto sämre blir läsutvecklingen vilket gör skillnaden stor. Några 
elever behöver mer varierade uppgifter för att lära sig skriftspråket och några 
elever mer och lite till under samtliga år i skolan (Matteuseffekten15), det 
kräver resurser som inte alltid är tillgängliga i skolan (Lundberg & Herrlin, 
2005; Stanovich, 2000). I den läsundersökning som gjordes i Borås mellan 
åren 2000-2002, visade resultatet av undersökningen att många elever i års-
kurs nio, ålder 14-16 år, hade en läsålder som motsvarade en lågstadienivå 
(Fröjd, 2007). I gymnasieskolan har det visat sig att de allra flesta elever 
idag kommer till skolan med relativt god bokstavskunskap (Mossige, Röske-
land och Skaathun, 2009), ändå kan man på den nivån finna elever som inte 
har en fullständig bokstavskunskap. Det behövs därför ett nytt sätt att utöva 
läsundervisning under hela skoltiden, från förskolan till gymnasiet (Keene & 
Zimmermann, 2003).    

                             
15 Begreppet myntades av den kanadensiske psykologen och läsforskaren Keith Stanovich 
(1986) och härstammar från Bibeln. Kap. 25, Matteusevangeliet. Vers 29-30. Där står föl-
jande: ”Var och en som har ska få och det i överflöd. Men för den som inte har, från honom 
skall också tas det han har”.  
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Läsförståelse kan definieras på olika sätt, Bråten (2008) hävdar att ”läsför-
ståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text 
och samspelar med den” (s.14). Det finns två olika aspekter som är grund-
läggande, dels att leta fram den innebörd eller den mening som finns inlagd i 
texten av författaren, dels att läsaren söker igenom texten på ett noggrant och
fullständigt sätt. Förståelse handlar inte bara om att överta författarens och 
textens förtillverkade yttranden, utan istället att skapa en mening i sitt eget 
huvud utifrån redan existerande kunskaper. Genom att läsa och prata om 
olika ord med andra samt använda dem när egna erfarenheter skall beskrivas 
kan flera ord införlivas i elevens egna ordförråd på ett mer levande sätt (Li-
berg, 2001; Molloy, 2008; Westlund, 2009). Det kan ske genom boksamtal i 
liten grupp, alternativt i helklass. I ett boksamtal står den enskildes textupp-
levelse i centrum, och övriga lyssnar och kommenterar varandras åsikter och 
tankar (Reichenberg & Lundberg, 2011; Wellman, 2012). Läsförståelse är 
beroende av ett samspel mellan läsare och text och som Sandström-Kjellin 
och Granlund (2006) poängterar, viktigt att lärare ser sambandet mellan ele-
vers prestationer och deras förmåga att läsa. Det finns inte lika mycket kun-
skap om den fortsatta läsutvecklingen och utvecklingen av en läsförståelse 
på högre nivå (Liberg, 2010). Läsförståelse är ett komplext ämne, där vikten 
av kunniga lärare och en bra klassrumsmiljö noga bör understrykas (Kamhi 
& Catts, 2012). I versionen av Northern Lights on PISA (2009) är fokus 
riktad mot läsning. Undersökningen visade att Sverige har fallit tillbaka i 
rankningslistan när det gäller elevers kunskap i läsning i årskurs nio sedan 
mätningen från PISA år 2006. Finland ligger i topp bland de nordiska län-
derna, Danmark och Sverige befinner sig i mitten av skalan. I läsförståelse är 
flickor fortfarande något bättre än pojkar (Skolverket, 2007b). År 2012 hade 
Sverige i PISA undersökningen uppvisat försämrade kunskaper i läsförstå-
else. Det handlar då framförallt om lågpresterande elever. Sverige påvisade 
den sämsta resultatutvecklingen gällande samtliga OECD-länder (Skolver-
ket, 2013).
   Det ligger ett starkt samband mellan ett stort ordförråd och elevens läs- och 
skrivförmåga (Stanovich, 1986). Ordavkodning och stavning är de delar av 
läs- och skrivprocessen som behandlas mest inom traditionell forskning, 
däremot riktas mindre intresse mot förståelseprocessen. Den kunskap, såväl 
djup som bred en elev bär med sig till en lässituation kan vara avgörande för 
det fortsatta lärandet och förståelsen (Bråten, 2006). Bokstavskunskap och 
läsförståelse hör ihop och det är en viktig faktor för skolan och dess lärare att 
ha kunskap om. Denna faktor kan vara livsavgörande för möjligheten till 
utbildning i det kunskapssamhälle vi idag lever i (Bråten, 2008; Westlund, 
2009).
   Fast (2007) har tagit fasta på att det i teorier om barns läs- och skriv-
inlärning går att upptäcka två motsatta uppfattningar den ena är då barnet 
befinner sig vid en lämplig tidpunkt för att lära sig läsa och skriva, den andra 
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är att skriftspråket görs synligt på olika sätt16. Skriftspråket bör synliggöras 
för barnet på olika sätt redan i mycket tidig ålder. Barnet får därefter stegvis 
kunskaper i att läsa och skriva i en interaktion som sker tillsammans med 
andra barn. Inom anglosaxisk forskning benämns det som literacy17. Utö-
vandet av skriftspråket är en kulturell aktivitet som utvecklats som ett resul-
tat av människors behov att meddela sig med varandra (Dahlgren, Gustafs-
son, Mellgren & Olsson, 2006). Att inneha en god läs- och skrivförmåga är 
en viktig del i en individs liv (Hulme & Snowling, 2009; Kamhi & Catts, 
2012; Samuelsson, 2009; Wolff, 2011). Pedagogernas arbete i förskoleklass 
har påverkat elevernas läsutveckling och bokstavskännedom positivt, till 
exempel med datorprogram och samtal vid läsning. Det går att se positiva 
samband mellan hösttermin och vårtermin i förskoleklassen (Krantz, 2011). 
En framgångsrik läs- och skrivpedagogik handlar om att lärare ser läs- och 
skrivutveckling i ett språkutvecklande sammanhang, vilket berör såväl munt-
liga som skriftliga övningar (Tjernberg, 2013). Skrift är något mycket mer än 
endast nedtecknat tal. Skriften utgör ett helt annat kommunikationssystem 
och är ett viktigt redskap för att utveckla språk och tänkande (Lundberg, 
2008). För att öka pojkars skrivförmåga bör lärare stärka elevernas skrivande 
samt stimulera utvecklingen genom att låta dem skriva egna berättelser ge-
nom konkreta råd om hur texten kan utvecklas (Fletcher, 2006). Det talas 
ofta om en ”normal utveckling” i fråga om ordavkodning och stavning, men 
en avkodning utan att läsaren förstår betydelsen i det som avkodas, kan inte 
beskrivas som läsning (Dahlgren, m fl., 2006).
   Swärd (2007) har sökt svar på varför vissa elever har svårigheter med att 
lära sig skriftspråket och för att söka svar på frågan, använt Wittingmeto-
den18 och dess lärandemiljöer som användningsområde. De resultat Swärd 

                             
16  Reading readiness: innebär inom anglosaxisk forskning att man i teorier om barns läs- och
skrivutveckling kan urskilja två motsatta föreställningar. Den ena är att det finns en lämplig 
tidpunkt då barnet är moget för att lära sig läsa och skriva. Vilket innebär att barnet lär sig 
genom en formell undervisning med hjälp av, för detta ändamål, utarbetade metoder. Under-
visningen är ofta bokstavs-bokbaserad och förlagd till lämpliga inrättningar, i de flesta fall 
skolor. Den andra föreställningen är att skriftspråket synliggörs för barnet på olika sätt, redan 
i tidig ålder och att barnet gradvis skaffar sig kunskaper om läsande och skrivande i samspel 
med andra människor, även tillsammans med andra barn. Inlärning kan ske var som helst, i 
hemmet, lekparken på varuhuset etc. (Fast, 2007, s.31).
17 Tidig skriftspråksutveckling är idag en utbredd översättning av det engelska begreppet 
”emergent literacy” som står för både skrivning och läsning. ”Emergent” betyder egentligen” i 
färd med att dyka upp”. Det handlar således om en naturlig utveckling som sker parallellt med 
det muntliga språket (Trageton, 2005, s. 137-138). 
18 Wittingmetoden: En skriv- och läsmetod,
· som har en systematisk och strukturerad metod,
· en stark etisk värdegrund, att alla ska få lyckas,
· ett metakognitivt arbetssätt,
· en delad process, i symbol- och associationsarbete,
· innehar de innehållsneutrala språkstrukturerna, ra, mas, skri, kvåt och kan anpassas till 
  elevernas läskompetens, 
· innebär att alla elever i studien tycker att det är roligt, strukturerna triggar igång ett kreativt
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har funnit är att lärarna systematiskt strävat efter att se varje elevs läs- och 
skrivutveckling och samtidigt att lärarna har anpassat användandet av 
material och skolutrymmen till olika situationer. För att en elev ska kunna 
värdera sitt eget läsande och skrivande kan man utifrån Mellin-Olsen (1991) 
och Perssons (1997) forskning, förstå att elever behöver få hjälp i att stärka 
och förbättra sina strategier när det gäller den egna förståelsen om varför och 
hur man läser. När det gäller att skriva via datorns tangentbord i det tidiga 
skedet av ett barns läs- och skrivinlärning, anger Trageton (2000) att de 
vände på begreppet och använde termen skriv- och läslärande. Han menade 
att datorn ska användas som ett skapande redskap för kommunikation.
   Damsby (2009) och Rack (2005) menar att arbetet med att använda kom-
pensatoriska datorprogram ständigt utvecklas och att det är viktigt att elever-
na får den hjälp de behöver, även med stödjande verksamhet i hemmet. Det 
har i studier visat sig, om en elev inte ges tangentbordsträning vid introdukt-
ion av datoranvändning, ger inte skrivstödet för elever med dyslexi, den 
positiva effekt man förväntat sig19 (Föhrer och Magnusson, 2003). IKT-
mediet och dess ordbehandlingsprogram kan ge ökad möjlighet att skriva 
texter (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Datorer kan som Myrberg 
och Lange (2006) anger vara ett hjälpmedel i att kompensera funktionsbris-
ter och samtidigt vara ett pedagogiskt hjälpmedel i att utveckla och stärka 
individens förmågor. Datorbaserad träning för barn i skolår två och tre, gäl-
lande fonologisk medvetenhet och fonologisk ordavkodning, har visat ge 
positiva resultat (Olsson & Wise, 1992). För de barn som kommit längre i 
sin läsutveckling, kan läsning av berättelser via dator ge en god effekt både 
på läsflyt som vid stavning. Elever med dyslexi som fick en text presenterad 
för sig via två sinneskanaler samtidigt, syn och hörsel, visade förbättrad läs-
förståelse och var jämförbara med en elev som inte hade dyslexi, med enbart 
visuell presentation (Jacobson, 2006; Montali och Lewandowski, 1996). 
Svensson (2012) hänvisar till mobiltelefoner, så kallade smarta telefoner, i 
vilka man kan ladda hem program/applikationer (appar), för att stödja en 
elev med läs- och skrivsvårigheter. Det finns vid datorbaserad läsning av 
självvalda texter, även program med ljusmarkering av det lästa ordet, en så 
kallad feedback med syntetiskt tal. Det är något som kan vara ett tillskott till 
de reguljära specialpedagogiska insatserna, specifikt när det gäller att stava 
ord och att läsa ord och meningar (Fasting & Halaas Lyster, 2005; Wolff, 
2006). Ljudstöd, är för en elev med läs- och skrivproblematik, vad glasögon 
är för en elev med synproblematik (af Trampe, 2013).

                                                                                                                       
ord- och textarbete,
· gör att elevernas intressen och erfarenheter tas tillvara på olika sätt vilka utgör grunden för

skriv- och läsarbetet (Swärd, 2010).   

19 När det gäller tangentbordsträning, behövs det fyra gånger så lång träningstid för en elev 
med dyslexi att uppnå samma färdighetsnivå som för en elev utan läs- och svårigheter (Föhrer 
och Magnusson, 2003). 
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16  Reading readiness: innebär inom anglosaxisk forskning att man i teorier om barns läs- och
skrivutveckling kan urskilja två motsatta föreställningar. Den ena är att det finns en lämplig 
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Läs- och skrivsvårigheter – dyslexi/specifika läs- och 
skrivsvårigheter
Inledningsvis ges en kort tillbakablick om hur barn med läs- och skrivpro-
blematik hade det i skolan vid förra sekelskiftet och vad som skett under de 
efterföljande åren. Det är en viktig del i förståelsen av den forskning som är 
upprinnelsen till hur vi idag ser på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ellen 
Key hade på sin tid en förhoppning om att 1900-talet skulle bli barnets år-
hundrade i Sverige. I detta låg en tanke om att barnet skulle stärkas som 
individ i ett demokratiskt samhälle. Det talades mycket under detta århund-
rade om barns läsproblem och benämningen vid den tiden, var medfödd ord-
blindhet20. Det handlade speciellt om barn som ansågs ”svaga”, om bristande 
begåvning eller helt andra orsaker (Börjesson & Palmblad, 2003). Termen 
”blindness” användes vid olika tillstånd under föregående sekelskifte, bland 
annat i att känna igen och minnas benämningar i olika kategorier som bok-
stäver och ord21. Den frågan blev senare ett problemområde inom såväl det 
medicinska området som skolans22. Tamm (1925) fann en svaghet i den 
akustiska komponenten hos vissa barn och den delen är nödvändig vid läs-
ning, i synnerhet högläsning, då örat behöver höra ordets klang. Svårigheter
av liknande art fann Tamm även bland barn med vissa uttalsfel. 
   De fenomen som ovan beskrivits är inte helt nya i den tid vi lever i (Kere, 
2007), förutom att det idag finns andra vetenskapliga metoder, olika psyko-
logiska test, avancerad hjärnröntgen samt genteknik i att diagnosticera före-
komsten av dyslexi. Mycket har hänt under de senaste decennierna. Inte 
minst har det skett en förändring avseende terminologin. Idag används ter-
men dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter23 i stället för som tidi-
gare, ordblindhet. Jacobsson (2012) beskriver ett antal faktorer gällande läs-
och skrivsvårigheter och dyslexi. Det kan handla om såväl arv som miljöa-
spekter och att läs- och skrivsvårigheter ska ses i en samhällelig och pedago-
gisk ram. Den aktuella och allmänna debatten kring läs- och skrivsvårigheter 
har varit mer fokuserad på de problem som förknippas med dyslexi. Det är 
viktigt att konstatera att även om ordavkodning är en viktig del för läsförstå-

                             
20 Eng. Congenital word-blindness (I; Börjesson & Palmblad, 2003, s.56).
21 Hinshelwood resonemang kring minnets lokalisering knyter an till hjärnan och dess cere-
brala grund ”The facts of mental physiology and pathology have clearly shown that we must 
not regard the memory as a single faculty having a definite location in the brain. The memory 
is really the sum total and result of a number of distinct mental processes. These special or 
local memories are both motor and sensory. Each organ of sense has its cortical Centre in the 
brain” (I; Tamm, 1925, p. 1567). Hinshelwood kunde genom sina studier visa på olika varian-
ter av ordblindhet och på så sätt visa hur goda förutsättningar skapas för att förstå och nå 
ytterligare kunskap i fältet (1895, “Word Blindness and Visual Memory”, The Lancet, De-
cember.21; I Tamm, 1925).   
22 Se även Orton, s. 47 (I; Kamhi & Catts, 2012).   
23Dyslexi och termen ”specifika läs- och skrivsvårigheter” används i litteratur i forskares 
texter idag oftast synonymt.
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else, innebär inte en god ordavkodningsförmåga att man med säkerhet 
uppnår god läsförståelse. Lässvårigheter och rättstavningssvårigheter ger 
som regel samma störningsbild (Landerl & Moll 2011; Pennington &
Bishop, 2009), vilken hör samman med de kognitiva kärnsvårigheterna i den 
fonologiska anpassningen (Ramus, 2005).
   Murberg och Bru (2007) har i studier kunnat påvisa att barn som har läs-
svårigheter vid skolstatarten oftast får följdproblem senare. Stress utgör en 
viktig faktor i utvecklandet av läs- och skrivsvårigheter. Bru har dessutom i 
sin forskning kunnat se att elever med läs- och skrivsvårigheter tenderar att 
få en sämre självbild vilken ofta leder till en negativ inställning till skolan. 
Jacobson & Nordman (2008) har genomfört en tioårig uppföljningsstudie i 
hur det går för lässvaga barn24. De båda forskarna kom fram till att läsut-
vecklingen fortsatte både för lässvaga grupper och för kontrollgruppen till i 
slutet av gymnasieskolan. De menade att för dessa elever kommer det fortlö-
pande att finnas en begränsad läsförmåga och ett handikapp såväl i arbetsliv 
som på fritiden. Kompenserande hjälpmedel är något de kommer att behöva 
även efter avslutad skolgång. 
   Det finns enligt Høien och Lundberg (1999; Lundberg, 2010), en rad olika 
problem kring personers läs- och skrivsvårigheter. Det kan bland annat 
handla om att komma till Sverige från ett annat land, sociala problem i upp-
växten, koncentrationsproblematik, utvecklingsstörning, emotionell proble-
matik eller dålig läsundervisning i årskurs ett. Orsakerna kan vara flera, t ex 
kan det handla om lärarens kompetens. Lärarens kompetens är en viktig fak-
tor för att barn ska lära sig läsa och skriva, speciellt för barn med läs- och 
skrivsvårigheter (Kamhi & Catts, 2012; Myrberg, 2003). Oavsett orsak ska 
alla elever vars läs- och skrivförmåga inte utvecklats på ett åldersadekvat sätt 
få den hjälp och det stöd de behöver (Edmonds, et al, 2009; Ericson, 2001, 
2008), exempelvis fonologisk träning som kombineras med träning av den 
alfabetiska principen (Samuelsson, 2007).
   För att förstå den kunskap vi har idag om läs- och skrivproblematik är det 
viktigt att ha kunskap om svårigheternas uppkomst och vad de innebär. I 
varje del av ny insikt och kunskap uppstår nya frågor och oklarheter (Lund-
berg, 2011). Skillnaden mellan att vara en elev med dyslexi, hyperlektiker 
alternativt att vara svag läsare menar Carver och Clark (1998) handlar om att 
en person med dyslexi är relativt bra på förståelsetest och sämre vid test som 
mäter avkodning, vilket en del forskare menar inte stämmer. En hyperlekti-
ker är däremot relativt bra på tester som gäller avkodning, men sämre när det 
gäller förståelsetester och de svaga läsarna har det lika svårt med både av-
kodning som förståelse. Frågan är inte om en individ har dyslexi eller inte,

                             
24 De elever som ingick i studien hade störst svårigheter med läsning (82 pojkar och 21 flickor 
och en kontroll-grupp med 70 pojkar och 20 flickor deltog). Eleverna följdes under tio år, i 
årskurserna 2, 3, 5, och 9 och avslutningsvis intervjuades en mindre grupp i slutet av gymna-
siet (Jacobson & Nordman, 2008).
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24 De elever som ingick i studien hade störst svårigheter med läsning (82 pojkar och 21 flickor 
och en kontroll-grupp med 70 pojkar och 20 flickor deltog). Eleverna följdes under tio år, i 
årskurserna 2, 3, 5, och 9 och avslutningsvis intervjuades en mindre grupp i slutet av gymna-
siet (Jacobson & Nordman, 2008).
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utan det handlar istället om att söka svar på hur funktionsnedsättningen ser 
ut och vad den innebär (Fouganthine 2012; Snowling & Hayiou-Tomas, 
2006; Mowat, 2014; Vellutino & Fletcher, 2007). Det är svårt att utan vidare 
säga vad en elev med dyslexi egentligen har svårigheter med. För detta krävs 
undersökningar. Viktigt att lärare anpassar sin undervisning till att passa 
barnets kognitiva profil så att ett optimalt lärande kommer till stånd (Brooks 
and Weeks, 1998). Att använda pseudo ord/nonsensord kan vara ett sätt att 
undersöka den fonologiska förmågan, vilket är något Svensson (2003, 2004) 
har använt i sina studier för att skilja ut vuxna individer med allmänna läs-
och skrivproblem. En viktig faktor är att alla elever får rätten till kunskaper 
och får redovisa dem på sina egna villkor. Det är då viktigt att känna till 
olika typer av lässvårigheter och vilka pedagogiska konsekvenser de kan få 
för den enskilde eleven (Wolff, 2005).  
   Dyslexi betraktades särskilt under 1970-taletoch 1980-talet som i huvudsak 
orsakat av sociala omgivningsfaktorer men år 1990 klassades dyslexi som ett 
funktionshinder. Problematiken finns hos både barn och vuxna och visar sig 
bland annat i stora svårigheter i att läsa och stava, ibland både och (Zet-
terqvist Nelson, 2003). Det är först under det senaste årtiondet som genetisk 
forskning på nytt tar upp om en eventuell ärftlig komponent kopplat till dia-
gnosen dyslexi. Det finns mycket som är kontroversiellt och det finns fortfa-
rande olika attityder inom forskarvärlden (Kere & Finer, 2008). Nedan följer 
en kort beskrivning av begreppet dyslexi. Dyslexi kommer av grekiskans 
dys= fel, miss och lexis= tal, vilket betecknar läs- och skrivsvårigheter;

Dyslexia is a specific learning disability that is neurological in origin. It is 
characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and 
by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result 
from a deficit in the phonological component of language that is often unex-
pected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective 
classroom instruction. Secondary consequences may include problems in 
reading comprehension and reduced reading experience that can impede 
growth of vocabulary and background knowledge (Dyslexistiftelsen, 2002).

Det alternativ som (Bishop, 1997; Kere & Finer, 2008) anger, är att ordet 
dyslexi ordagrant betyder svårigheter med ord. Reid (2009) vill mena att det 
finns ett antal definitioner som används för att beskriva dyslexi. De flesta 
definitionerna omfattar följande aspekter: neurologiska och genetiska orsa-
ker, men även fonologiska, visuella och auditiva processer. Hörförståelse bör 
användas för att skilja barn med dyslexi från de med mer generella språk-
svårigheter (jfr Tamm, s.27).  När det gäller termen specifika läs- och skriv-
svårigheter används den ofta synonymt med diagnosen dyslexi. Ungefär 5-
10 % av befolkningen beräknas ha dyslexi, vilket kan skilja om man talar om 
allvarliga eller en mildare form av funktionsnedsättningen (Kere och Finer, 
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2008; Catts & Kamhi, 2005; Reid, 2009)25. Reid (2009) menar att det är 
viktigt att identifiera både styrkor och svagheter i forskningen om dyslexi, i 
mening att det kan lyfta behovet av hjälp och stödåtgärder.
   Gruber (2003) vill med sin forskning belysa relationen mellan förmågor i 
talspråket och skriftspråket hos barn och vuxna med läs- och skrivproblem.
Gruber undersökte bland annat svårigheterna i att skilja ut detaljerad språklig 
information och då speciellt vid lyssnandet till talat språk. Det handlade 
framförallt om svårigheter med att uppmärksamma det talade språkets ljud-
mässiga karaktär. Forskningen visade att det har att göra med i vilken form 
det talade språket har lagrats i hjärnan. Då man lär sig att läsa bör det talade 
språkets natur i hjärnan likna det skrivna språkets struktur och det bör även 
finnas ljudmässiga likheter till bokstäver. En person med dyslexi förefaller 
inte ha utvecklat en sådan struktur och kan därför få svårigheter att översätta 
bokstäver till ljud. Därför är det som Bandura (1998) anger, viktigt att 
minska den personliga stressen och den negativa emotionella utvecklingen. 
Elever med lässvårigheter behöver ha lärandemiljöer som är skapade på 
bästa möjliga sätt och där det finns egen tid för lärande (Nielsen, 2005). Pel-
litteri (2006)  nämner tre viktiga punkter (1) miljön i skolan och klassrum-
met, (2) klassrumsplacering samt (3) kamratrelationer. Pellitteri menar likt 
Nielsen (2011) att läraren har stor betydelse för elevers positiva utveckling 
och att läraren ser dem som individer, inte bara som elever med läs- och 
skrivproblematik. 
   Barn med läs- och skrivproblematik kan också ha problem med minnet, 
tidsuppfattning, planering och överinlärning samt även ha behov av särskilda 
undervisningsmetoder. Stödjande samtal med en person som gillar och har 
intresse för barnet kan enligt Taube (2007) vara ett sätt att hjälpa när själv-
förtroendet sviktar. Skolan måste möta elevers olikheter, annars kan det som 
Rydelius (2006) anger, leda till ett osynliggörande och vidare, ett uteblivet 
stöd för flertalet elever. För många personer med dyslexi, kvarstår den fono-
logiska svagheten i vuxen ålder. Det kan kvarstå en känslighet för vissa ord 
och speciellt för de ord som sällan förekommer i språket (Ingvar & Eldh, 
2008).
   Enligt Fouganthine (2012) är det den specialpedagog som känner den en-
skilde eleven, det vill säga den som har arbetat med eleven, som vet vilka 
åtgärder eleven behöver. I arbetet med att skapa förutsättningar för alla barn 
och unga att nå skolans mål, menar Hellblom-Thibblin, Sandberg, Anders-
son och Garpelin (2013) att den specialpedagogiska verksamheten är en 
mycket viktig faktor.

                             
25 Diagnosens roll i pedagogiska sammanhang problematiseras i betydelsen av att skolan har 
som uppgift, enligt de styrdokument (s.13-15) som finns angivna, att möta elevers olikheter 
och behov på ett optimalt sätt oavsett diagnos. 
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Skolstadieövergångens betydelse
En skolstadieövergång kan ha olika betydelse beroende på när den inträffar, 
med det menas hur individen själv berörs av övergången. Den första skolsta-
dieövergången genomförs i tidig ålder, redan då barnet lämnar förskolan och 
påbörjar sin skoltid, det vill säga då barnet blir elev och startar i förskole-
klass. Ackesjö (2010) har i sin forskning fokus riktad mot de lärare som in-
går i gränslandet mellan förskola och förskoleklass. Hon menar att svårig-
heter finns då lärarna ska befinna sig både i förskolan och skolans olika trad-
itioner och organisatoriska villkor. Ackesjö kunde med sin forskning bland 
annat påvisa, att mycket handlar om samverkan och anpassning samt att 
bygga broar mellan förskola och förskoleklass. 
   Andra forskare (Karlsson, Melander, Pérez Prieto & Sahlström, 2006) har 
studerat interaktionen och livsberättelser baserade på en övertygelse om att 
människors erfarenheter formas utifrån samspel med andra. 
   Ytterligare forskning belyser övergången från förskoleklass till det första 
året i skolan, vilket är något Sandberg (2012) menar är en viktig händelse i 
livet. Då förskoleklassen fyller en funktion, ett brobyggande, ett första steg 
till skolans miljö och traditioner. Det finns dock som Sandberg anger, inga
gemensamma arenor i fråga om pedagogiska och didaktiska frågor för de 
lärare som arbetar i de tre skolformerna, förskola, förskoleklass och skola.
   Utifrån Garpelins (1997) avhandling, där fokus är riktat mot ungdomars 
möte med skolan och övergången till högstadiet berörs frågor som handlar 
om betydelsen av att lämna den skola som de flesta eleverna har gått i under 
sex år och hur det är att skiljas från en del av de gamla klasskamraterna. 
Studien behandlar även hur eleverna upplever mötet med högstadiet, en för 
dem ny skolform där nya lärare och klasskamrater ingår. 
   Ett dilemma Pérez Prieto (1992) tar upp berör elevers i bland svåra val i 
högstadiet, till en gymnasieutbildning, Pérez Prieto ville i studien dels stu-
dera elevens väg genom skoltiden, dels vidare till arbetslivet samt därefter 
genomföra en återblick av elevernas erfarenheter om den tid de haft i mötet 
med skolan26. 
   Kåks (2007) genomförde intervjuer med ett tjugotal 15 åriga ungdomar 
och förde med dem ett resonemang om det val som gjordes till gymnasiet 
och vilka förväntningar de hade på det. 
   Ytterligare ett övergångsperspektiv är det Olofsson, Lundahl, Lexelius, 
Rolfsman och Östh (2012) belyser och som handlar om ungas övergångar 
mellan skola och arbetsliv. Det handlar om den växande grupp unga perso-
ner som saknar fullständiga betyg och examen från en gymnasieutbildning, 
vilket har kommit att utgöra ett växande problem. Forskarna menade att allt 

                             
26 Det finns även andra studier genomförda av Pérez Prieto; Historien om räven och andra
berättelser: Om klasskamrater och skolan på en liten ort- ur ett skol- och livsberättelseper-
spektiv (2000); Erfarenheter, berättelser och identitet (2006).
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för många ungdomar hade svårt att klara skolan och att övergången till ar-
betslivet kantades av återkommande arbetslöshetsperioder. 
   Lundqvist (2010) studie visade att det finns få svenska studier som belyser 
relationen mellan ungdomar, utbildning, arbete och övergångar mellan ut-
bildning och arbete, det vill säga hur unga människor skapar sina val av ut-
bildning och arbete. 

Teoretiska utgångspunkter 
I följande del presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. En utgångs-
punkt har varit att ta fasta på, är hur individens lärande kan stimuleras och på 
sikt ge en positiv effekt utifrån ett berättande perspektiv. Berättande perspek-
tivet fanns inte i inledningsskedet med i den teoretiska ramen. I efterhand då 
analysen av det empiriska materialet genomförts, visade det sig att berät-
tande skulle bli en viktig bas i att förstå elever med läs- och skrivproblematik 
och deras lärandeerfarenheter av den egna skoltiden. Bruner (1987, 1990) är 
en av de forskare som skrivit om berättande som förståelse och specifikt om 
barns tänkande och han är en av förgrundspersonerna inom området. Det är 
specifikt berättande som förståelsehandling Bruner (1986) syftar på. Via sin 
forskning har han betonat betydelsen av att människors tänkande kan förstås 
via berättande. Intresset riktas mot berättandet som en social handling riktad 
mot själva meningsskapandet (Hydén & Hydén, 1997). Berättande är således 
ett redskap för människans egen förståelse, tillika ett sätt att både dela och 
delge den förståelsen till andra (Bruner, 1986). Ett primärt syfte med en nar-
rativt inriktad ansats är att undersöka enskilda och/eller grupper av männi-
skor, till exempel elevgrupper om hur de förstår och skapar identitet och 
mening i sina liv (Goodson & Sikes, 2001). Dessutom beskriver en del fors-
kare att berättande har en nära anknytning till skapande och upprätthållande 
av självbild och identitet (Szönyi, 2006).

Symbolisk interaktionism  
Den teori som ligger till grund för analyserna i studien av den symboliska 
interaktionismen, vilken är en kvalitativ metodologisk riktning som här-
stammar från USA och har visat sig vara ett tydligt exempel på en empirin-
ära metod. Den symboliska interaktionismen har en central roll när det gäller 
elever i behov av stöd och hur de uppfattar sig själva och specifikt om den 
egna utvecklingen och lärandet, vilket gör teorin intressant med avseende på 
den planerade studiens utgångspunkt. Utifrån ett sociologiskt perspektiv ger 
metoden en förklaring till hur den socialt konstruerade individen skapas. I 
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teorin finns delar som ger en ökad förståelse för de elever som planeras ingå 
i en studie.
   Den symboliska interaktionismen vilar på tre delar, hur människor agerar 
mot saker som har betydelse för dem, den sociala interaktionen man har med 
sina medmänniskor samt meningen med hur aktiviteterna är utformade. Ge-
orge Herbert Mead, idégivare och grundare av inriktningen, var som filosof 
pragmatiker och som vetenskapsman socialpsykolog. Det var i slutet av det 
förra århundradet som läran om den biologiska evolutionen var särskilt aktu-
ell och betydelsefull. Man såg att samhället i sig måste ses uppbyggt av
komplexa biologiska enheter och att de passade in i de evolutionära katego-
rierna (Mead, 1976). Mead och Deweys arbeten kompletterar varandra på 
flera sätt. Själva begreppet symbolisk interaktionism gjordes känt av Blumer 
år 1938. Den symboliska interaktionismen har haft och har ett betydande 
inflytande på kvalitativ forskning inom disciplinerna sociologi, pedagogik 
och omvårdnadsforskning i Sverige. I den tidiga socialiseringsprocessen lär 
sig barn via signifikanta andra, som exempelvis föräldrar och andra närstå-
ende (Mead, 1976). Imitationsbegreppet är något Mead menar, har kommit 
till stor användning inom den vokala gestens område27. Han har en strävan 
att påvisa att både medvetandet och jaget är sociala egenskaper och att språk 
i den vokala gestens form utgör den mekanism i vilken den uppstår. Brown
(1977) nämner språket som en rotmetafor28 för riktningar som symbolisk 
interaktionism, etnometodologi och fransk strukturalism och att identitet kan 
byggas upp via rollövertagande. 
   Goffman (2000) menar att den roll en individ spelar har att göra med hur 
den är anpassad till de roller som spelas av de andra närvarande individerna
och dessa andra utgör samtidigt publiken. Då en individ framträder inför 
andra kommer han/hon att ha många skäl att söka kontroll över det intryck 
den får av situationen. Bakom de många masker29 och rollgestalter brukar 
varje agerande ha ett och samma uttryck vilket innefattar nakenhet, oför-
ställdhet eller ett koncentrerat uttryck. I samtal med andra, är det viktigt att 
stödja och hjälpa den som har svårigheter att utrycka sig, då individen behö-
ver få känna såväl delaktighet som tillhörighet (Goffman, 1981).
   Roller bestäms genom normer i samhälleliga institutioner och organisat-
ioner och på vilket sätt dessa normer påverkar individerna själva. Identiteter 
konstrueras via urskiljande processer (Giddens, 1999) och jagidentitet är 
                             
27 Vi kan inte se oss själva när vårt ansikte antar ett visst intryck. Men om vi däremot hör oss 
själva tala, är vi mer benägna att vara uppmärksamma. När vi återkommer till effekten på ens 
jag, av de gester man använder sig av, framkallar man samma attityd hos sig själv som hos 
andra, responsen blir då framträdande och förstärkt. Vilket är den grund för det vi idag kallar
imitation (Mead, 1976).
28 Rotmetaforer är liksom narrativa strukturer, en viktig form av förförståelse och därmed ett 
naturligt fält för tolkande studier (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.253). 
29 Masker är stelnade uttryck för och förträffliga imitationer av känslor, på samma gång tro-
värdiga, diskreta och överdrivna /…/. George Santayana: Ur Soliloquies in England and Later 
Soliloguies (New York: Scribners, 1922). I: Goffman (2000).
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något Giddens (2003) menar, kan skapas och återskapas mer aktivt. Det cen-
trala i självidentitet är ontologisk, vilket innefattar trygghet och risk.   
   Dagligen hanterar vi de risker vi känner till, risker som vi ofta får kunskap 
om indirekt genom erfarenhet. Giddens (1999) myntade begreppet ”den 
skyddande hinnan” vilket han menar är det psykologiska raster vi använder 
för att ta bort faror i vår omgivning. Människan är en reflekterande varelse30

och lever med ständiga riskbedömningar för att dämpa sin ångest. Det finns 
enligt honom både negativa som positiva konsekvenser, som till exempel i 
samband med att en elev ska möta en ny skola med de krav och förväntning-
ar som finns där för en elev att hantera en ny skola.
   En annan tes inom den symboliska interaktionismen är att man ser sig själv 
med de signifikantas andras ögon och reflekterar över detta och generaliserar 
på så sätt succesivt de egna erfarenheterna (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
von Wright (2000) skriver att för en pragmatiker är tanken om människor att 
de är sociala och kommunikativa individer. Ur en sådan synvinkel är lärande 
något som skapar mening i att lära sig nya saker ”vilket innebär att ny me-
ning konstrueras och som en oupplöslig del av denna process skapas och 
omskapar självet” (s.49). Mead (1976) menar att självet aldrig kan uppen-
bara sig i medvetandet som ett I, utan självet är då alltid ett me där individen 
är ett objekt för sig själv31. Mead (1967, 1976) anger vidare att språket har en 
avgörande betydelse i den utveckling av mänsklig erfarenhet som handlar 
om stimulans och att det kan framkalla samma reaktioner hos den som talar, 
som den som blir tilltalad. 
   Blumer (1969) påpekar att termen symbolisk interaktionism har använts 
som en avgränsad metod för studier av människor i grupp och om mänskligt 
beteende, han32 använder själv termen ”gemensamma åtgärder” i ställer för 
som Mead, ”social handling”, då termen enligt honom hänvisar till en större 
kollektiv form av åtgärder. Symbolisk interaktionism hävdar han har bety-

                             
30 För Giddens (1999) är reflexivitet ett nyckelord i diskussionen om identitetsskapande. I 
hans förståelse om hur identitetsskapande går till, spelar människans förhållande till tiden en 
viktig del. Men det handlar likväl om att förbereda sig för framtiden. För Giddens har livspla-
nering en ledande roll, där fokus är strukturering av självidentiteten, vilket enligt honom är ett 
sätt att handskas med den egna tiden.
31 Det förekommer enligt Mead (1976) delar av jaget som endast är till för jaget i förhållande 
till sig självt. Jaget och medvetandet är en del i vilken konversationen med gester är en del i 
den sociala process som pågår. Det finns enligt Mead ett vidsträckt spelrum när vi använder 
språket, en social process som påverkar andra och oss själva genom att vi i den sociala situat-
ionen förmedlar oss genom det vi säger. Mead hävdar att den individuella organismen måste 
ha en viss fysiologisk utrustning i att utveckla språksymboler.
32 Blumer (1969) menar att termen symbolisk interaktionism i sista hand vilar på tre delar, där 
den första utgångspunkten handlar om hur människor agerar för ting som har betydelse för 
dem, andra människor, till exempel mamma eller ett affärsbiträde. För det andra handlar det 
om den sociala interaktion man har med andra medmänniskor, hur dessa hanteras har bety-
delse för hur den tolkningsprocess personen har i att hantera det han möter. Den tredje förut-
sättningen handlar om hur aktiviteterna är utformade i samband med en social interaktion 
(s.2).
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delse för hur människor skapar och bildar aktiviteter när de interagerar med 
varandra. Puddephat (2009) ser en skillnad i Blumer och Meads tolkning om 
social handling. Han menar att Blumer definierar en social handling som 
relationer genom de deltagare som finns till hands. Mead däremot ser den 
sociala handlingen som en naturlig del, något som är medfött och inte som 
något man är medveten om33. Intersubjektivitet skulle enligt von Wright 
(2000) kunna vara det relationella perspektivets grundkategori, såtillvida att 
den enskilda individens subjektivitet kan återförenas med den gemensamma 
världen. von Wright menar att den enskilda individens subjektivitet konstitu-
erar intersubjektivt, men att hon ändå inte utesluter existensen av en person-
lig inre värld. Mead (1976) själv använder inte ordet intersubjektivitet utan 
att det i hans fall är ett ord som fångar något viktigt i hans teori. Mead me-
nade att källan till människors individualitet och själv, går att upptäcka i 
kommunikationen mellan människor, i intersubjektivitet:

Intersubjective meaning gives a people a common language to talk about so-
cial reality and a common understanding of certain norms, but only with
common meaning does this common reference world contain significant 
common actions, celebrations and feelings. These are objects in the world 
that everybody shares. This is what makes community (Taylor, 1971:30).

Subjektivitet som tes använder von Wright (2000) för att visa på det feno-
men där individer kan mötas och förstå andra människor som konkreta hand-
lande subjekt och att det är genom kommunikation och samtal med verkliga 
och fiktiva andra, människor skapar mening. Groth (2007) menar att det som 
styr människans beteende inte enbart handlar om individen och situationen, 
utan det handlar även om individens förväntningar på exempelvis fram-
gångar, misslyckanden, glädje, sorg, gemenskap alternativt utfrysning. När 
det handlar om elever i skolan sker det utifrån de egna erfarenheterna, vilka 
kan gälla såväl skolrelaterade som inte skolrelaterade händelser, där de egna 
förväntningarna om framgång och misslyckanden växer fram och att de kan 
komma att styra beteendet i skolsituationen, då människan har en förmåga 
att reflektera över sig själv i ett läge till situationen och andra. Hydén (2000) 
hävdar att intersubjektivitet i ett kommunikativt och interaktivt perspektiv 
behöver ses som ett dynamiskt fenomen, något som skapas i interaktion, 
vilket ger deltagarna möjligheter att både förstå och att kunna planera det 
pågående samspelet. De teoretiska utgångspunkter studien berör, handlar om 
hur individens lärande kan stimuleras utifrån ett berättande perspektiv och 
valet av den teoretiska ram studien vilar på, är den symboliska interaktion-
ismen. Teorin handlar om hur människor skapar aktiviteter när de interagerar 

                             
33 Puddephat (2009) menar att det har visat sig att Meads arbete kan anpassa sig och bidra 
med oprövade utmaningar för dualism gällande den tidens tolkningsteori, medan Blumers 
ståndpunkt angående de kunskapsteoretiska rotmetaforerna ger en motsägelsefull begränsning 
till den sociala verkligheten (s.89).
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med varandra, då människors individualitet och självet går att upptäcka i 
kommunikationen med andra människor, i en slags intersubjektivitet. Det 
teoretiska tolkningsperspektivet i studien utgår dels från det Mead (1976) 
uttryckt, det spelrum vi använder då vi använder språket via en social pro-
cess som påverkar andra och oss själva genom den sociala situationen den 
förmedlar genom det vi säger. Dels det Blumer (1969) hävdar att den symbo-
liska interaktionismen är bra för studier av människor i grupp och mänskligt 
beteende och de gemensamma åtgärder som hänvisar till en större kollektiv 
form av åtgärder.

Sammanfattning
I studiens bakgrundgrundskapitel fångas de delar in som är av betydelse för 
de elever studien berör. Kapitlet inleds med de styrdokument som styr verk-
samheten i skolan, specifikt för elever i behov av särskilt stöd. Därefter tas 
forskning upp om läs- och skrivproblematik och tidpunkten då barn lär sig 
att läsa och skriva. Det handlar även om att förstå tonåringens problematik 
med att läsa och skriva och förstå det lästa och att det finns kunskaper om de 
olika kompensatoriska hjälp- och stödåtgärder som finns att tillgå. De hinder 
och framtida möjligheter som lyfts fram av flera berättelseforskare, pekar på 
vikten av berättelsens betydelse för självbild och den egna identiteten. De 
didaktiska val en lärare gör i skol- och klassrumssituationer är viktig för den 
enskilde elevens behov. Lärande bör enligt forskare riktas mer mot arbetslust 
och elevens inre motivation, då det har stor betydelse för det sätt på vilket vi 
lär oss. En lärares kompetensnivå är betydelsefull för elevernas resultat och 
hur den enskilde läraren bedömer elevens kunskaper. Inom området läs- och 
skrivproblem ges inledningsvis en kort historisk, därefter följer olika forska-
res syn på läs- och skrivproblem om hur skolan bör agera i framtiden. En 
annan del i lärandet berör kamratrelationer något som har visat sig vara en 
viktig faktor som kan påverka elevens skolresultat. De skolstadieövergångar 
en elev är delaktig i under sin skoltid är viktiga händelser i livet och något 
som kan orsaka både osäkerhet som problem. De teoretiska utgångspunkter 
studien berör, handlar om hur individens lärande kan stimuleras utifrån ett 
berättande perspektiv och valet av den teoretiska ram studien vilar på är den 
symboliska interaktionismen. 
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33 Puddephat (2009) menar att det har visat sig att Meads arbete kan anpassa sig och bidra 
med oprövade utmaningar för dualism gällande den tidens tolkningsteori, medan Blumers 
ståndpunkt angående de kunskapsteoretiska rotmetaforerna ger en motsägelsefull begränsning 
till den sociala verkligheten (s.89).
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symboliska interaktionismen. 
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Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av vad 
mötet med skolans krav innebär för ungdomar som i rollen av grundskolee-
lever/gymnasielever bedömts ha läs- och skrivproblematik. För att nå syftet 
har följande frågeställningar formulerats:

- Vilka erfarenheter och upplevelser av mötet med grundskolan och 
gymnasiet ger ungdomar som bedömts ha läs- och skrivproblematik 
uttryck för? 

- Vad innebär övergången från grundskolan till gymnasieskolan för 
ungdomar som i elevrollen bedömts ha läs och skrivproblematik från 
ett elevperspektiv?

I sökandet efter svar på ovanstående frågor, har det centrala varit att ta del av 
de involverade personernas röster, det vill säga det eleverna berättar har varit 
en viktig bas i min forskning. Den planerade studien befinner sig inom det 
specialpedagogiska och det didaktiska området. Utifrån forskningsbakgrun-
den framgår att det finns olika sätt att ta sig an och förklara vad elever med 
läs- och skrivproblematik kan vara i behov av. Det kan handla om hur lärare 
förhåller sig till elevens lärandesituation, hur och när hjälp och stödåtgärder 
sätts in och varför. Den teoretiska utgångspunkten har sin utgångspunkt i ett 
berättande perspektiv. Den forskningsgenomgång som redovisats här, visar 
på ett behov av att öka kunskapen om elever med läs- och skrivproblematik 
utifrån elevers perspektiv och hur skolan uppfattats av dem.
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Kapitel 3. Metod 

I följande kapitel är avsikten att ge läsaren inblick i studiens metodologi 
samt de överväganden som är av relevans för studiens design, datainsamling 
och analys. Den teoretiska delen i studien är förankrad i en livsberättelse-
tradition, där jag som forskare söker skapa förståelse kring elevers lärande 
genom individens egna berättelser och de minnen de själva har. Studien har 
ett longitudinellt perspektiv där retrospektiva intervjuer genomförts. Därefter 
följer en beskrivning av hur den empiriska studien har genomförts och den 
metod som använts vid datainsamling, vidare hur det insamlade datamateri-
alet har bearbetats och analyserats. Kapitel tre avslutas dels med de etiska 
aspekter som ligger till grund för studien och en presentation av studiens 
medverkande samt upplägget av de fyra resultatkapitlen.

Livsberättelsen som metodansats
Livshistorieforskning och dess metodologi har utvecklats inom filosofisk,
vetenskapsteoretisk och i en kunskapsteoretisk begreppsram (Goodson & 
Numan, 2003). De första livshistorierna är enligt Goodson (2000), självbio-
grafiska berättelser som kommer från indianhövdingar och att materialet 
insamlades av antropologer i ett tidigt 1900 tal. För att förstå metoden, bör 
man gå tillbaka till hur sociologer fram till idag har använt metoden. Bertaux 
(1981) menar att det går att använda livshistorier, eller hellre livsberättelser, 
då man har för avsikt göra en viss form av studier, exempelvis i samband 
med studier kring sociala relationer mellan människor med ett särskiljande 
beteende. Livsberättelser som metodansats tillhör en större tradition och som 
vanligtvis refereras till som biografisk forskning. Ansatsen är rimlig, då 
forskarens intresse handlar om människor i ett längre perspektiv. Det gäller 
att ta tillvara det varje människa har att berätta och att låta personen få tala 
fritt (Fejes & Tornberg, 2009).
   Livsberättelser kan även innehålla underberättelser alternativt vara en del i 
en större berättelse, där tiden spelar en avgörande roll. Att se på tidsa-
spektens betydelse i förståelsen av livsberättelser väcker, som Karlsson 
(2006) nämner, frågor om berättande, berättelse och erfarenheter. Berättelse-
forskning eller den narrativa metoden, som den även benämns är betydelse-
full för forskning om människors erfarenheter i vad meningsskapande bety-
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der (Goodson & Numan, 2003). Metoden öppnar för möjligheter att öka 
förståelsen för andra människor och deras livssituationer utifrån ett från bör-
jan okänt sammanhang (Rhöse, 2003). Det finns en nyfikenhet i vad männi-
skor har att berätta och att samtidigt ha ett förtroende till de personer som 
ger grund till den egna forskningen (Ekegren Johansson, 2009). Som fors-
kare handlar det framför allt om att vara en aktiv lyssnare och försöka förstå 
vad som sägs, och samtidigt tänka på att sätta sig in i hur den som berättar 
tänker om sin situation, bland annat vilka förhållanden individen levt under
och på vilket sätt det berättas (Bertaux, 1981). Många av metodens företrä-
dare menar att dess verkliga styrka är att livsberättelser ger kunskap om en 
individs upplevelser, en individs tankar och minnen om de sammansättning-
ar som omger dem, till exempel från skolan (Wigg, 2009). Människan är en 
berättande individ men även av naturen social, lärande och kreativ, där för-
mågan att berätta är beroende av individens språkutveckling (Goodson & 
Numan, 2003). Om människan inte får kunskaper förstår vi heller inte livet 
(Ricoeur, 1985). Tänker man på ett sådant sätt görs en narrativ metod sär-
skild meningsfull för forskning som relateras till människors erfarenheter 
som meningsskapande.
   Att jag valde berättelseforskning och mer specifikt livsberättelseforskning 
som utgångspunkt handlar om det Bruner (1987) hävdar, att livsberättelser 
ger uttryck för det liv som är möjligt att berätta inom en viss kultur då fors-
karen är intresserad av erfarenheter ur ett längre tidsperspektiv (Wigg, 
2009). Berättelsen måste ha en handling/intrig (plot). Det handlar då oftast 
om förfluten tid, i form av tidigare erfarenheter och händelser (Hydén & 
Hydén, 1997). Vidare kan jag som Heyman & Pérez Prieto (1998) anger, 
sammanfatta och tydliggöra den historia jag som författare vill framföra. En 
faktor i livsberättelseforskning som visar sig tydligt är att det ofta handlar 
om retrospektiva intervjuer, det vill säga en tillbakablick. Genom att höra 
andra berätta, tydliggörs och förmedlas kunskaper och erfarenheter vilket i 
förlängningen gör att vi både kan förstå oss själva som andra, våra relationer 
och den värld vi lever i (Heyman & Pérez, Prieto, 1998). Inom livsberättelse-
forskning finns det bland annat en fråga som handlar om betydelsen av hur 
vi fastställer berättelsens kronologiska ordning i händelser och skeenden. 
Vad som skiljer de två tidsmodellerna åt, handlar om det val man gör. An-
tingen används en klocktidsmodell (i en kronologisk förfluten verklig tid i 
förhållande till en berättelses struktur) eller så väljer man den narrativa tids-
modellen (den tid som skapas i berättelsen) (Karlsson & Pérez Prieto, 2012).
Inom traditionen berättelser finns en önskan att få ta del av andra människors 
kunskaper och erfarenheter med individens egna ord och som Heyman och
Pérez Prieto (1998) anger, framför allt ta del av och skilja mellan det levda 
livet och det upplevda livet. Människor som handlar och samspelar i speci-
fika kontexter om individernas göranden och berättelser bildar handlingar
som är fyllda med betydelser, där varje berättare ofta utgår från att hans eller 
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hennes minne om något som är specifikt och mycket personligt (Adelswärd, 
1996; Heyman & Pérez Prieto, 1998). Livsberättelser kan bidra till en med-
vetenhet om faktorer och fenomen som kan leda till nya insikter, samtidigt 
kan livsberättelser vara ett redskap i att förstå andra. Det handlar inte minst 
om andra som har svårt att göra sin röst hörd (Lang, Lansheim & Olsson, 
2012).  
   Berättelsens funktion är något Mishler (2006) lyfter fram utifrån relationen 
mellan berättaren, berättelser och livets gång. Mishlers (1995) beskrivning 
av vad berättelser innefattar och innebär, tar även fasta på forskaren som 
”storyteller”. Forskaren konstruerar med andra ord sin berättelse och dess 
mening.

The diversity of narrative models invites, and indeed demands, a more reflec-
tive stance for researchers. It is clear that we do not find stories, we make sto-
ries. We retell our respondent´s accounts through our analytic redescriptions. 
We too are storytellers and through our concepts and methods our research 
strategies, data samples, transcription procedures, specifications of narrative 
units and structures, and interpretive perspectives, we construct the story and 
its meaning (s.117).

Mishler (2006) menar att det vi berättar om viktiga händelser och de erfa-
renheter vi har av våra liv, ständigt formuleras om och det genom de nya 
erfarenheter vi gör. Berättelser som skapas i ett intervjusamtal, kan betraktas 
som en gemensamt utförd handling, som en social praktik (Mishler, 1995).
Forskarens roll som medskapare av det empiriska materialet anser Karlsson 
(2006) bör göras synligt, problematiseras och integreras i analysarbetet. Ber-
taux (1981) skriver:

We should tell stories; not only the live stories of various people but also the 
story of such or such a pattern of social relations, the story of a culture, of an 
institution, of a social group; and also, our own story as research workers 
(s.44)

I allt större utsträckning ägnas berättande och berättelser en ökad uppmärk-
samhet där även elever i berättande form beskriver sina kunskaper för sina 
kamrater eller lärare. Det finns ett intresse för berättandet och dess betydelse 
inte minst för möjligheten att genomföra studier av det levda livet. Intresset 
för berättandet gäller även dess betydelse för forskningens möjligheter att 
studera det levda livet. Inom området pedagogik har forskning skett med 
hjälp av studier av lärares och elevers livsberättelser (Pérez Prieto, 1992; 
Ricoeur, 1985; Torstenson-Ed, 1997). Människan får inte kunskaper och 
förstår heller inte livet direkt utan att skapa berättelser (Ricoeur, 1985).
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Intervjun som metod med utgångspunkt i berättande
I den egna studien har intervjuer med åtta informanter genomförts för insam-
lande av material för studiens syfte. Själva ordet ”intervju” har sitt ursprung 
från det franska ordet entrevue samt det engelska ordet interview, vilket in-
nebär ”mellan två seenden” alternativt ”mellan två synpunkter”. En intervju 
är ett bra arbetsredskap då man som forskare vill veta mer om hur människor 
uppfattar sin värld och sina liv (Kvale, 1997). Kvale menar att kvalitativa 
forskningsintervjuer blivit en känslig och stark metod, inte minst i att under-
söka frigörelser av en social forskning i olika ämnen, personliga som all-
männa. Intervjuer är flexibla till sin natur oberoende av vilken grad och 
struktur intervjuerna har. Utgångspunkten handlar om att förstå världen ur 
den intervjuades synvinkel via människors egna erfarenheter, som till exem-
pel utbildningssammanhang (Kvale, 2007; Trost, 2005). En intervju är rent 
allmänt en speciell form av samtal, i syfte att samla information i form av 
berättelser, texter, i vilka forskaren därefter tolkar och rapporterar enligt det 
egna forskningsintresset (Kvale, 2007). 
   Sedan ett antal år har det inom forskarvärlden talats om narrativa inter-
vjuer. Forskare lånar och försvenskar ord.  Narrativ är en engelsk motsvarig-
het till berättande. Hur ordet narrativ uppfattas och brukas enligt Polking-
horne (1995), beskrivs nedan:

There is an increasing interest in narrative inquiry among qualitative re-
searchers. This interest is merited because narrative is the linguistic form 
uniquely suited for displaying human existence as situated action. Narrative 
description exhibits human activity as purposeful engagement in the world. 
Narrative is the type of discourse composition that draws together diverse 
events, happenings, and actions of human lives into thematically unified goal 
directed processes. I am using the phrase narrative configuration to refer to 
the process by which happenings are drawn together and integrated into tem-
porally organized whole. The configuration process employs a thematic 
thread to lay out happenings as parts of an unfolding movement that culmi-
nates in an outcome. The thematic thread is called the plot, and the plot´s in-
tegrating operation is called emplotment (p.5). 

Narrativa handlar om en människas berättelse om sitt liv, från den dag berät-
telsen börjar till den dag då berättelsen ges (Trost, 2005). Kåks (2007) skri-
ver att hon med lång erfarenhet av att arbeta med intervjuer har svårt att göra 
en åtskillnad mellan kvalitativa och narrativa intervjuer i praktiken. Kåks ser 
det mer som att de flesta intervjuer rör sig mer på en glidande skala mitte-
mellan. Det är den inledande fasen, frågorna och svaren, som är avgörande 
för hur ofta frågor ska ställas och hur långa svaren ska vara som är avgö-
rande för hur detaljerad berättelsen blir. I en berättelsesituation som skapas i 
en specifik intervjusituation är respondenten aldrig ensam i att skapa sin 
berättelse, då forskaren/intervjuaren hela tiden är med i processen (Frithiof, 
2007; Lundqvist, 2010). En skicklig intervjuare kännetecknas av en begrän-
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sad användning av frågor och en lyhördhet inför vad den intervjuade perso-
nen har att berätta (Gillham, 2008). Bertaux (1981) menar att det kan vara 
betydelsefullt att ha sina intervjufrågor i bakhuvudet, ifall respondenten tar 
över vid intervjusituationen. Det finns som Kvale (2007) anger, en asymmet-
risk maktrelation vid en forskningsintervju och det är något som ofta förbises 
i texter om kvalitativ forskning. Det handlar om att det alltid är forskaren 
som har tolkningsföreträde. Gilliam (2008) skriver att en intervju bör följa 
vissa huvuddrag. Det handlar om de ämnen som tas upp och hur de frågor 
som ställs är formulerade. Men det är viktigt att veta att det alltid är respon-
denten som själv bestämmer vad hon/han vill svara på. Relationen mellan 
den person som intervjuar och den intervjuade, är responsiv alternativt inter-
aktiv34. Att genomföra intervjuer handlar om att lyssna, och att ställa frågor i 
olika situationer. Intervjun är något som konstrueras av intervjupersonen
själv i det som sägs. Intervjuer är inte en förstahandskälla, utan intervjun ska 
tolkas utifrån det sammanhang där den har uppstått (Halldén, 1992). Inter-
vjusamtalet bör ses som en gemensam utförd handling i en social praktik
(Gillham, 2008; Halldén, 1992; Larsson, 1994). En annan aspekt att ta med 
sig, är hur jag som forskare förhåller mig till mina egna känslor i relation till 
det som berättas (Frithiof, 2007). 
   Precis som Kåks (2007) anger, finns i föreliggande studie en strävan efter 
att låta intervjupersonerna återge en bred, detaljerad och levande bild av den 
egna skoltiden och hur den har uppfattats av dem. De intervjuer som har 
genomförts kan beskrivas som ett samtalande då jag inte helt överlämnade 
berättandet till eleverna utan deltog både som lyssnare och samtalspartner 
och därmed som medberättare. Det handlade både om att låta intervjuperso-
nen tala relativt fritt och att följa upp med frågor efterhand. Enligt Mishler 
(1997) blir då berättelsen en gemensam produkt. En livsberättelse som får 
växa fram ur en intervju ger flera aspekter som hänger samman däribland 
intervjuarens, den intervjuades, intervjutexten, berättelsekonstruktionen samt 
tematisering av textmaterialet (Tornberg, 2006). En viktig synpunkt är att de 
människor forskaren vill synliggöra genom de intervjuades berättelser, hand-
lar om att forskaren möter dem som de personer de själva väljer att fram-
ställa sig (Wigg, 2009). 

Urvalet och det empiriska materialet
För att finna elever som ville delta i studien söktes först lämpliga grundsko-
lor med årskurs nio. Kontakt togs med fyra olika kommuner. Efter att ha 
tittat igenom de förslag jag hade att tillgå, valdes fem skolor ut. Informat-

                             
34 Vilket innebär att visst utrymme av justering, förtydligande samt vidareutveckling av svar 
kan ges. Till exempel; berätta mer, eller nu tror jag inte riktigt att jag förstår vad du menar 
(Gillham, 2008, s. 58). 
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ionsbrev skickades till fem rektorer/skolledare (bil.1), där information gavs 
kring min förestående studie samt om intresse fanns att delta. Efter en vecka 
(vilket angavs i informationsbrevet) tog jag telefonledes kontakt med rek-
tor/skolledare på var och en av de tillfrågade skolorna. Tre skolor svarade ja 
och en fjärde skola meddelade att de inte hade några elever med läs- och 
skrivproblematik den termin studien påbörjades.
   Skolornas skolledare/rektor meddelade att de hade vidarebefordrat inform-
ationsbrevet, om min önskan att träffa elever med läs- och skrivproblematik 
till specialpedagoger alternativt speciallärare på respektive skola. En speci-
allärare och tre specialpedagoger (två specialpedagoger från en och samma 
skola) kontaktade mig via e-mail att de kunde hjälpa till med elevkontakten. 
Därefter togs kontakt med eleverna. Eleverna fick vid vårt första möte in-
formation om att studien skulle omfatta minst två samtal, det första i slutet 
av årskurs nio och ett samtal år ett på gymnasiet. Samtliga åtta samtyckte till 
att delta vid bägge tillfällena, eleverna informerades samtidigt om de etiska 
reglerna (Vetenskapsrådet, 2011).
   Undersökningsgruppen kom att totalt omfatta åtta elever med läs- och 
skrivproblematik i grundskolan.

Bearbetning av data
I det kommande avsnittet redovisas det empiriska materialet av elevernas 
berättelser och det utförda tillvägagångssättet. Valet av de centrala delarna i 
berättelserna har gått till på följande sätt. Intervjutexterna har lästs ett antal 
gånger, det vill säga hela textmassan. Därefter har vissa delar i materialet 
prövats och efter övervägande valts bort. De frågor jag hade i åtanke vid 
genomläsningen handlade om, vad eleven har att berätta, vari ligger bud-
skapet och hur kan jag använda materialet så att det blir en sammanhängande 
text utan att förstöra det eleven velat föra fram under samtalet. Att samman-
ställa ett textmaterial till livsberättelser, kräver ett hårt arbete för att få dem i 
läsbart skick. Det har under arbetets gång väckt många intressanta frågeställ-
ningar, vilket är något Bertaux (1981) även nämner kan ske. Texterna pre-
senteras genom de åtta elevernas berättelser, där eleverna fått följande finge-
rade namn; Anna, Kalle, Linda, Magnus, Olle, Peter, Sofia och Stefan. Det 
empiriska materialet har analyserats utifrån studiens teorigrund och elever-
nas egna utsagor. Den process av analysen som genomförts har pågått från 
och med att den första intervjun gjordes våren 2008 och till och med att den 
andra intervjun var genomförd våren 2009 (2010). Processen har påbörjats 
efter varje intervjuperiod och därefter legat i träda, för att sedan ha bearbe-
tats utifrån hela textmaterialet under en längre tidsperiod, en period som 
pågått i cirka ett och ett halvt år.  
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Val av transkribering
Samtalen avlyssnades vid ett flertal tillfällen, detta för att jag inte skulle 
missa viktiga budskap i materialet. Transkribering skedde parallellt med 
avlyssningen. Det transkriberade materialet lästes igenom ett antal gånger 
och förtydliganden från bandupptagningen genomfördes vid behov. Även de 
anteckningar som gjordes vid intervjuerna togs med vid genomläsningen. 
Intervjumaterialet har en inspelningstid på ca 25 timmar. Den första bearbet-
ningen genomfördes år 2008 och den andra år 2009, 2010 (en elev). Samma 
procedur (som ovan) har skett efter samtliga intervjutillfällen. Jag har valt att 
ta med samtliga deltagares hela intervjuer vid transkriberingen, ord för ord,
då intentionen var att ha allt som hade sagts nedskrivet så exakt som möjligt 
och att låta hela materialet finnas tillgängligt. I vissa fall valde jag dock att 
skriva ut vissa förenklade ord eller slangord till skriftspråk för att på så sätt 
öka läsbarheten.

Analys och bearbetning 
Det behövs redskap i att hantera det material som ska analyseras i ett av-
handlingsarbete. Själva analysfasen är för många en stor utmaning, vilket var 
något jag själv fick uppleva. Analysen är något som sker löpande (Fejes & 
Tornberg, 2009) och går som en röd tråd under hela forskningsprocessen. 
Efter att samtliga intervjuer hade genomförts våren 2010 har intensifierings-
fasen av den faktiska analysprocessen påbörjats. Men analysen startade i 
egentlig mening redan då den första intervjun genomfördes våren 2008. 
Själva analysförfarandet innefattar både att hantera de känslor som uppstår, 
intryck av situationen och de åsikter som kommer till ytan under samtalen. 
En bearbetning av vad den intervjuade eleven presenterade vid samtalet gavs 
spontant, då jag lyssnade och kände av atmosfären i det som sades. Därefter 
lyssnade jag åter på materialet direkt efter intervjun utan att transkribera 
texten. Vid detta tillfälle skrev jag endast ned enstaka ord och tankar som 
eleven hade tagit upp.
   När man arbetar med livsberättelser är intervjun och konstruktionen av 
berättelsen (där även transkribering ingår) samt analysen sammankopplade. 
De berättelser som tas fram är inte enbart intervjupersonernas, utan mer 
forskarens berättelser om de intervjuades berättelser. Det är intervjusituat-
ionen, tillika forskarens transkribering och analys samt slutligen den skrift-
liga framställningen som skapar livsberättelsen (Pérez Prieto, 2000). Det
finns inte bara ett sätt analysera livsberättelser. Det som utskiljer metodan-
satsen, är framförallt de frågor jag som forskarstuderande har med mig
(Wigg, 2009). En livsberättelse byggs precis som när det gäller andra berät-
telser att man konstruerar en sammanhängande förbindelse mellan intervjuns 
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olika episoder och på så sätt görs det individuella, det unika och det kom-
plexa begripligt för läsaren av berättelsen (Polkinghorne, 1995).

Analysprocessen
Det avsnitt som följer nedan beskriver den arbetsgång som genomförts vid 
analysen. Materialet har analyserats utifrån studiens teoretiska grund och 
elevernas uttalanden. Den avslutande analysen skedde under mer än ett år. 
Efter att samtliga intervjuer hade genomförts våren 2008 av den första om-
gången och den andra omgången våren 2009 (2010, tredje intervjun av en 
elev), påbörjades själva analysprocessen. 
   Till en början analyserades det egna materialet grovt och speciella uttryck 
noterades. De uttryck som framkom skrevs ned på klisterlappar med olika 
färger som klistrades upp på ett stort vitt blad. Lapparna var till en början 
elva till antalet. Textmaterialet lästes och bearbetades åter ett antal gånger 
för att kontrollera om något hade missats, behövde tas bort eller förtydligas i 
texten. Det omfångsrika materialet har reducerats åtskilligt under de olika 
faser analysen genomgått. Så småningom framkom vid de två senare ana-
lyserna, ett gemensamt mönster utifrån elevernas utsagor. Det första hand-
lade om elevens tal om att läsa och skriva och att få hjälp och stöd. Det andra 
om elevens tal om positiva alternativt negativa kontakter, om lärares okun-
skap och nonchalans när det gällde elevens läs- och skrivproblematik. Det 
tredje berörde elevens tal om styrka, sorg, oro och ilska.
   Under hösten 2010 och 2013 bearbetades och diskuterades materialet vid 
ett seminarietillfälle bland forskarkollegor. Materialet har även diskuterats 
vid handledning och re analyserats vid ett flertal tillfällen under processens 
gång under 2011, 2012 och hösten 2013. Om någon annan person hade ge-
nomfört analysarbetet, hade materialet kunnat ha ett annat resultat på grund 
av andra teoretiska utgångspunkter.

Kvalitetskriterier 
I följande del diskuteras de kriterier som ska gälla för kvalitativ forskning 
och framförallt förhållandet till den egna forskningen. Larsson (2005) lyfter 
tre områden som är av betydelse för kvalitet i forskningsstudier. De kvali-
teter Larsson eftersträvar är kvaliteten i framställningen som helhet, kvali-
teter i resultaten samt validitetskriterier. Kvale (1997) menar att tillförlitlig-
het, trovärdighet, pålitlighet som konfirmerbarhet samtliga är begrepp som 
inte berör tester eller mätningar. Kvalitetsbegreppet är något som Kvale inte 
avvisar utan menar att det kan brukas på ett användbart sätt för den kvalita-
tiva forskningsintervjun, vilket är något även Larsson hävdar. En kvalitativ 
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metod handlar om hur man karakteriserar något, med andra ord gestaltar 
något menar Larsson (2005). Det handlar även om en systematiserad kun-
skap i hur man går tillväga för att levandegöra egenskapen hos något. Ett 
kvalitetsbegrepp som ofta används är validitet och är något som beskriver 
kvalitet i forskning. Cohen, Manion och Morrison (2000), nämner tre be-
grepp vilka samtliga är representativa med en livshistorieansats, reliabilitet, 
validitet samt representativitet. Andra forskare nämner begrepp som trovär-
dighet och tillförlitlighet, exempelvis Fejes och Thornberg (2009), de menar 
att båda begreppen handlar om hur noggrann och systematisk jag som fors-
kare har varit under hela forskningsprocessen, tillika hur trovärdiga och till-
förlitliga de egna resultaten är, kopplade till hur jag som forskare har gått 
tillväga vid datainsamling och analysen. 
   De kriterier jag slutligen tog fasta på var Larssons (2005) kvalitetskriterier;
kvalitet i framställningen som helhet, kvaliteter i resultaten samt validitets-
kriterier. Kvalitativ metod menar han handlar om hur man karakteriserar 
eller gestaltar något, men även om en systematiserad kunskap om hur man 
går tillväga för att levandegöra egenskaperna hos något. I fråga om kvali-
teten i framställningen som helhet skriver Larsson att man inledningsvis bör 
förklara den egna perspektivmedvetenheten och att förförståelsen lyfts fram 
tydligt. Detta för att på så sätt göra förutsättningarna för tolkningarna tyd-
liga. 
   Den interna logiken som finns i en studie, bör som Larsson anger innefat-
tas av en harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling som analysteknik. 
Det är forskningsfrågorna som styr såväl metodval som analys. Kravet på 
kvaliteter i resultatet innebär enligt honom att resultatet har en bra struktur 
och att de centrala delarna uppvisas samt vilken innebördsrikedom studien 
påvisar. Han menar vidare att genom en rik beskrivning av det empiriska 
materialet blir även tolkningarna mer klart definierade. Ett avgörande kvali-
tetskriterium innefattar även den förankring som gjorts av den tolkning som 
genomförts av det empiriska materialet som enligt honom innefattas i att 
resultatet bör ha en bra struktur. Det räcker inte enbart med en bra beskriv-
ning, utan en förklaring bör ges i vad som är centralt och vad som inte är det 
och att resultatet i en studie av god kvalité, bör redovisa ett teoritillskott. 
   När det handlar om validitetskriterier, det vill säga validitet och de kriterier 
som ska gälla angående resultatet, anser Larsson (2005) att det inte är en helt 
lätt gräns att dra. Det handlar framförallt om samspelet med läsaren och den 
viktiga roll de har i att påvisa vad som är giltig kunskap. Kriteriet är bero-
ende av de förklaringar och de argumentationer jag presenterar och att de 
håller när de prövas mot andra likartade grunder. En annan viktig del är ar-
gumentationen i analysen av resultatet och hur den hänger samman. Ett heur-
istiskt värde ska enligt honom ge studien helhet som ny kunskap och ana-
lysen ett nytt sätt att se verkligheten. Att lyckas förmedla studien som helhet 
och att skapa en bild som förmedlas till läsaren blir viktig. 
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Vid hög kvalité i en studie menar Larsson att det bör finnas en samstämmig-
het mellan helheten och delarna, en så kallad konsistens. I den text som upp-
visar en hög kvalitet finns alla delar, vilka tillsammans utgör helheten och 
där så få motsägelser som möjligt finns med. Det kriteriet han anger, är att 
kvalitet i analysen är beroende av studien som helhet och om den via resulta-
tet kan ge en ökad kunskap när det gäller innehållet i studien.   
   Att konstruera en berättelse där utgångspunkten består av intervjutext kan 
genomföras på olika sätt. Jag kan som Tornberg (2006) skriver, utgå från 
Hatch Amos & Wisnievski (1995) och de berättelser jag själv skapar, vilka i 
mitt fall kom att beröra åtta elevers skoltid som levts vid en viss tid och på 
vissa platser och som Heyman & Pérez Prieto (1998; Pérez Prieto, 1992) 
anger, ta del av och skilja mellan det levda skollivet och det upplevda skolli-
vet.
   Jag har i möjligaste mån försökt att hålla isär de båda intervjuerna, men där 
överlappningar, har skett, de vill säga, när eleven berättade om episoder i 
grundskolan vid det andra intervjutillfället, har materialet tillförts den del i 
berättelsen där den hör hemma (eleven i grundskolan, övergången, elevens 
första år i gymnasiet). En del elever var mer öppna vid det första intervjutill-
fället, än andra. När vi sågs vid det andra tillfället, var samtliga elever mer 
öppna och ville verkligen berätta om sina erfarenheter och upplevelser. 

Forskningsetiska aspekter
I en vetenskaplig studie är en viktig aspekt att den uppvisar en god etik (Lar-
sson 1994, 2005).  I Codex (Vetenskapsrådet, 2011) står det att forskningsin-
tresset att få ny kunskap, ska vägas mot kravet på skydd av individer som 
deltar i studien, vilket är något som hela tiden eftersträvats.  I Vetenskapsrå-
dets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning, står det angivet att i vissa fall är forskningens ställning svag 
gentemot myndigheter, organisationer och privatpersoner. Det kan då med 
hänvisning till det övergripande forskningskravet vara motiverat att förorda 
regler eller rekommendationer som kan stärka forskningens ställning. De 
grundläggande kraven för individen preciseras i fyra huvudkrav gällande 
forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I Codex Vetenskapsrådet (2011) tas fyra viktiga begrepp 
upp, dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet, i den 
egna studien har samtliga fyra begrepp uppmärksammats.
   Som forskare är det viktigt att vara öppen i sin roll och de syften man utgår 
från (Gillham, 2008). Detta bör innefatta identifiering av namn, adress till 
den institution forskaren tillhör, och forskarens egen roll. Dessa data bör 
presenteras skriftligt, tillsammans med en kortfattad beskrivning av syftet. 
Likaså vad respondenten väntas göra samt vad som kommer att ske med den 
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information du som forskare tillhandahåller, I den aktuella studien har all 
information delgivits föräldrar, via det brev som överlämnats. Respektive 
elev fick skriva under en talong om sin egen medverkan. 
   När det gäller samtyckeskravet har deltagaren i en undersökning själv rätt 
att bestämma över sin medverkan. Om en person önskar få strykas ur ett 
forskningsmaterial skall detta tillfredsställas. Vidare att i undersökningar 
med aktiva inlägg samt då personer som själva inte kan tillgodogöra sig den 
givna informationen, skall samtycke alltid inhämtas (Codex, 2011). I studien 
kommer ett flertal intervjuer att genomföras, vilket föranleder att de etiska 
reglerna noggrant efterföljs. De personer som ingår i studien, är ungdomar i 
tonåren där samtliga åtta deltagare har passerat 15 år. Skolledare/rektor har 
inledningsvis fått ett informationsbrev, där mitt namn, titel, e-mailadress, 
arbetsplats samt syftet med studien framgår. I det informationsbrev som 
överlämnats av den speciallärare eller specialpedagog på respektive skola till 
de föräldrar vars barn är tillfrågade om att delta i studien, har en talong bifo-
gats där respektive förälder/föräldrar/elev fått fylla i en fråga, om de tillåter 
att deras barn deltar i studien samt att eleven själv är villig att delta. Även 
min handledares namn och e- mailadress fanns angivet i det missivbrev som 
skickats till de berörda. 
   Människor är mottagliga för det intresse intervjuaren visar dem och därför 
blir de sårbara och ibland kan man förvånas över vad en intervjuperson kan 
anförtro någon han/hon aldrig tidigare träffat och som lyssnar intresserat
(Gillham, 2008). Min erfarenhet utifrån de intervjuer som genomförts, är att 
det fanns ett behov av att berätta och att få bli lyssnad till. Endast en elev 
förhöll sig något avvaktande vid det första intervjutillfället. Flera av eleverna 
frågade vid det första intervjutillfället, likt det Wigg (2008) nämner, vad jag 
skulle använda materialet till. Jag berättade då om syftet och att det viktiga 
var att synliggöra hur det var att som elev ha läs- och skrivproblematik och 
vad det innebar för eleven i skolan. Min förklaring mottogs positivt. Jag som 
intervjuare har ett stort ansvar gentemot den som intervjuats, vilket innebär 
ett ansvar för hur materialet förvaras, analyseras och används. I det informat-
ionsbrev som lämnats har information om konfidentialitet utlovats, på så vis 
att inga namn på de deltagande informanterna kommer att kunna spåras då 
fingerade namn används i studien. Ingen av de orter, skolor, lärare, speciallä-
rare, specialpedagoger, studievägledare och logoped som nämnts i studien 
kommer att kunna identifieras då samtliga namn är fingerade. Dessutom är 
det endast jag som forskarstudent, mina handledare, opponent samt examina-
tor som kommer att ha tillgång till det skrivna materialet.   
   En för mig viktig utgångspunkt i studien har varit att på ett omfångsrikt
sätt ta fasta på och beskriva de åtta eleverna med läs- och skrivproblematik
och deras berättelser av hur de har upplevt grundskolans nio år, övergången 
till gymnasiet och gymnasiets första år. Kåks (2007) menar att etik inte en-
bart handlar om informerat samtycke, utan även om konfidentialitet och att 
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begränsa användningen av materialet till vetensskapliga syften. Det handlar 
även om hur materialet tas om hand i analysen. Jag har därför strävat efter att 
närma mig elevernas berättelser med respekt för varje enskild individ och på 
det sätt hon eller han valt att berätta om sitt liv i skolan. Min förhoppning är 
att det lämnat några spår i texten.

Presentation av studiens medverkande och upplägget av de 
fyra resultatkapitlen
Under följande textavsnitt ges en kort information om de åtta elever som 
ingår i studien35, det vill säga de elevers berättelser som tas upp i de fyra 
kapitel som följer. I studien ingår tre flickor och fem pojkar36. Två av flick-
orna kommer från samma ort och skola, den tredje från ytterligare en ort och 
skola. När det gäller pojkarna är tre från en ort och skola, de två övriga från 
en annan ort och skola. Den gemensamma nämnaren för de åtta eleverna, är 
att de bedömts ha läs- och skrivproblem i grundskolan. Det är specialläraren 
eller specialpedagogen på respektive skola som har valt ut eleverna, och 
vidarebefordrat namnen på de flickor och pojkar som ingår i studien.
   Fokus kommer framförallt att riktas mot vad mötet med skolans krav inne-
bär för de åtta eleverna i skolan. Eleverna är åldermässigt jämngamla och 
ska samtliga vid vårt första intervjutillfälle gå i nionde klass i grundskolan. 
Så blev det inte riktigt, då en av eleverna hade valt att gå om det åttonde 
skolåret. Den eleven träffade jag dels i slutet av årskurs åtta och dels i slutet 
av årskurs nio i grundskolan. 
   Vid det första intervjutillfället, då eleverna går i årskurs nio (en elev i år 
åtta), ges en tillbakablick i hur eleverna har upplevt de första nio åren i 
grundskolan, eleverna intervjuades första gången i slutet av maj alternativt i 
början av juni månad år 2008. Eleverna står vid den tidpunkten, inför att 
välja program till den frivilliga skolformen gymnasiet, vilket innebär att en 
övergång från grundskolan till gymnasiet är nära förestående. Intention är att 
studera en process som sträcker sig över en längre tidsperiod, grundskolans 
nio år, övergången till gymnasiet och år ett på gymnasiet. 
   När det gäller det andra intervjutillfället, då eleven hade genomfört det 
första året på gymnasiet, sker en återblick av hur övergången fungerade från 
grundskolan till gymnasiet samt hur det första året på gymnasiet har upp-
levts. Samtliga åtta elever träffade jag vid det andra intervjutillfället under 
den senare delen av maj alternativt i början av juni månad i slutet av första 
året i gymnasiet. När det gäller val av skola och ort det första året på gymna-
siet är det en flicka och två pojkar som påbörjar sina studier på den kommu-

                             
35 Se bil. 3. Presentation av de åtta elever som ingår i studien.
36 Se bil. 4. Sammanställning av empiri.
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nala gymnasieskolan på hemorten, två flickor och tre pojkar startar sin gym-
nasieutbildning på fristående skolor på annan ort.
    Anna, Magnus och Stefans berättelser representerar tre olika läranderesor 
utifrån det framtagna datamaterialet i tre av de följande resultatkapitlen. 
Valet av de tre eleverna föll sig naturligt, då de på olika sätt representerar ett 
material som ger en bra bild av hur olika det kan vara att ha läs- och skriv-
problematik och hur skolan möter den enskilde eleven i grundskolan, vid 
övergången mellan grundskolan och gymnasiet och på gymnasiets år ett. I 
kapitel sju sammanlänkas samtliga åtta elever i ett gemensamt resultatkapi-
tel. 
   Intervjuerna är tematiska då de fokuserar på vissa händelser i deltagarnas 
liv, men det har även ett livsperspektiv, då det rör sig om tidsperioden från 
den allra första tiden i skolan då de är elever i grundskolan, skolövergången 
till gymnasiet samt på gymnasiet första år där ungdomarna befann sig vid 
den andra intervjun (en elev, den tredje). 
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Kapitel 4. Den långa resan till läsandets värld 

Anna var en av de elever som intervjuades första gången i slutet av årskurs
nio, vi träffades en av de sista dagarna i grundskolan. Det var en varm juni-
dag, då vi sågs på ett café på den ort där hon bor med sin familj. Efter att vi 
först presenterat oss för varandra ges en information om betydelsen av vårt 
möte. Anna är lätt att få kontakt med och hon vill få mig att förstå hur hon 
har haft och har det i skolan. Kapitlet inleds med den upplevelse hon har haft 
i att inte kunna läsa.

Upplevelsen av att inte kunna läsa
Vid vårt första samtal i slutet av årskurs nio berättade Anna om lärarnas 
oförståelse för den problematik hon hade med att lära sig läsa. Hon började 
första klass i skolan och såg fram emot att få lära sig att läsa och skriva. Un-
der det första året lärde hon sig inte att läsa, det var stökigt i klassen och hon 
lärde sig ingenting. De känslor som kan uppstå då det man har längtat efter, 
att få lära sig att läsa och skriva och att då bli förbisedd, kan i förlängningen 
ge långsiktiga konsekvenser. 
   Någon test genomfördes aldrig och någon tidig hjälp och stödåtgärd sattes 
inte in. Familjen flyttade och hon började andra klass i en ny skola på en 
annan ort. Då var hon helt efter de nya klasskamraterna. Hon uttryckte själv 
att hon inte hade något i hjärnan eftersom hon inte kunde något i jämförelse 
med de övriga klasskamraterna. Det var ingen i skolan som uppmärksam-
made att hon inte kunde läsa i andra klass.

Anna: Nej, jag fick bara hoppa in där. Jag tycker dom borde ha kollat om 
man hade några fel… ja, inte fel. Jag förstår inte vad dom tänkte.

Hon berättade att hon inte fått någon hjälp och stöd alls under sina år i 
grundskolan. Orsaken till det kunde enligt henne bero på olika orsaker:

Jag är ganska seg utav mig, att läsa är svårt, det går så långsamt.

Meningarna lästes minst fyra gånger och hon tappade både meningar och ord 
ibland. Om det var långa texter, försvann en del ord och ibland läste hon 
samma rader flera gånger. De svårigheter hon beskrev, skulle kunna vara en 
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konsekvens av att hon aldrig fick lära sig att läsa på ett korrekt sätt. När upp-
täckte hon då själv att hon hade svårt att läsa:

Ja upptäckte, det har jag ju märkt hela tiden. Att det är någonting eftersom 
jag inte gillar att läsa, alla mina kompisar läser typ en bok varje kväll och det 
har jag aldrig gjort. Jag har aldrig tyckt det varit kul eller spännande, för jag 
kan inte läsa. Jag tror att jag blev mer uppmärksam på det i åttan.

Det kan tyckas förbryllande att hennes lärare i de tidiga åren aldrig upp-
märksammade att hon inte kunde läsa, det vill säga då hon hade flyttat till en 
ny ort med en ny lärare i årskurs två. 
   Enligt Anna är hon ganska duktig på att skriva. Det handlade då framför-
allt om att skriva på dator. Hon hade lärt sig tangentmarkeringarna utantill. 
Datorn var något som funnits med under flera år och hon berättade att hän-
derna bara följde tangentbordet, det enda var att hon alltid måste tänka på 
vad det var som skulle skrivas.
   Kan betygen ha spelat roll? Det var först i årskurs åtta betyg sattes och 
frågan var då vilken hjälp hon hade behövt. Det är inte lätt att svara på, men 
enligt henne själv blev allt mycket svårare i årskurs åtta då allt blev mer 
stressigt. Något som hade varit bra enligt henne var om någon hade hjälpt 
henne och framförallt talat om hur hon skulle ha gått tillväga. Anna berättade 
att hon aldrig hade fått någon hjälp i skolan. Hon berättade vidare att hon 
inte förstod hur de tänkte på skolan. Anna berättar med ilska i rösten:

Det var en kille till i klassen när vi började sexan, han hade samma problem 
som jag, det syntes tydligt. Han hade precis som jag svårt att läsa och skriva, 
men skolan gjorde ingenting för någon av oss. De lät det bara vara, det var en 
himla slö skola.

Det var först sista terminen i årskurs nio då specialläraren fick en fråga från 
Annas mamma, som en test genomfördes. Har man inte fått någon hjälp och 
ingen lärare har uppmärksammat problemen, var det säkerligen mycket svårt 
att veta vad man själv hade kunnat önska sig för hjälp. Men det hon egentli-
gen ville ha hjälp med, var att lära sig läsa precis som övriga kamrater och 
den egna familjen; mamma, pappa och lillasyster. Det var Annas föräldrar 
som hade hjälpt henne med läxorna och hennes mamma visste hur det var, 
att Anna inte tyckte om att läsa. Hennes båda föräldrar läste varje kväll men
själv läste hon inte alls. På min fråga om vad specialläraren hade sagt när 
han hade genomfört testet och han upptäckte att hon läste långsamt. Anna 
berättar:

Han sa bara att jag inte har dyslexi, utan det är bara det att jag läser långsamt. 
Och han förstår inte vad som är felet. Men jag tappar meningar och så ord 
och läser om meningar och, så förstår han inte vad det är. Specialläraren har 
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skickat en remiss och meddelat gymnasiet, så att dom vet i alla fall att det är 
någonting. 

Specialläraren skickade en remiss till en logoped för utredning och hade 
även meddelat det gymnasium hon skulle gå till hösten, att en remiss var 
skickad till en logoped i en angränsande stad. Anna själv var mycket nöjd 
med att skolan hade fått den informationen, så att de hade förståelse för att 
hon läste långsamt. Under grundskolans nio år var det endast specialläraren 
som hon träffade vid den test hon genomförde i slutet av årskurs nio som 
kanske hade kunnat hjälpa henne.

En längtan att få börja på gymnasiet
Anna berättade i slutet av årskurs nio om det val hon hade gjort till gymna-
siet, ett vårdprogram. Hon trodde själv att det var en ganska bra grund och 
därefter, var hon mycket tydlig med att det var undersköterska hon skulle bli 
i framtiden. Det var hennes eget val, ingen annan hade påverkat gymnasieva-
let. Hon berättade att det var en kusin som hade hittat programmet på Inter-
net och tipsade henne om det. Det fanns då jag träffade Anna, en stark läng-
tan att få börja det valda gymnasieprogrammet. Jag typ längtar dit, sade hon 
i slutet av år nio:

Ja, det känns kul. Att få, alltså det känns speciellt. Jag kommer ihåg hur det 
var när jag skulle börja sexan och ny klass och så. Då var jag jätte rädd men 
nu, jag känner ingenting. Jag tycker att det ska bli kul bara.

Ytterligare en fråga som ställdes till henne var om hon skulle tala om för sin 
mentor och lärare på skolan att hon läste långsamt. Det var något hon hade 
bestämt sig för att göra. Skolan bör som hon sa, veta att hon läste långsamt 
och att hon inte var dum i huvudet, eller något liknande. Hon kände en 
glädje i att börja på gymnasiet och hade för avsikt att berätta för sina lärare 
att hon läste långsamt.
   Under sommarlovet får Anna besked om att hon har dyslexi, vilket var 
något som gjorde henne glad. Hon berättade att det kändes skönt att få veta, 
så att hon inte behövde tro att det var något fel på henne. Den oro hon tidi-
gare hade känt, släppte. En konsekvens av att få diagnosen så sent som efter 
det nionde skolåret var att hon under så lång tid i grundskolan upplevt en 
ständig oro över att det var henne det var fel på.
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En övergång med komplikationer
Vid den andra intervjun, sågs vi en av de första dagarna i juni månad, en 
varm försommardag och det första året på gymnasiet var snart till ända. När 
Anna började det valda gymnasieprogrammet överlämnades den dyslexidia-
gnos hon tidigare hade fått hemskickad från logopeden, till skolan. Hon be-
rättade då vid vårt möte, hur det var att börja på gymnasiet och ett program 
som låg på en annan ort än där hon själv bodde och hur övergången hade 
fungerat, eller rättare sagt inte fungerade. Hon gick bara några dagar på pro-
grammet och märkte direkt att klassen och klasskamraterna inte var någon-
ting för henne. De människor hon mötte, var sådana som trodde att de var 
något. Personerna trodde enligt henne, att de redan kunde allt, vilket ledde 
till att relationen till dem inte kändes bra. Programmet var nystartat för ter-
minen och det var en hel del oordning med allt i början. Det hon kände var 
att hon ville ha mer ordning och reda från början. Hon startade därefter på 
nytt ett gymnasieprogram på hemorten, ett program med inriktning drama. 
Hon gick där till och med november månad och hoppade sedan av även det 
programmet. Att hon tog beslutet att avsluta programmet handlade om att en 
rad negativa händelser inträffade den första tiden på programmet, vilket 
gjorde att hon mådde dåligt. 

Hjälp och stödinsatser
Anna blev därefter erbjuden hjälp och stödinsatser av en lärare som arbetade 
på IV avdelningen och det efter att hon återigen hade lämnat dyslexidiagno-
sen till den nya skolan. Anna berättar:

Jag fick en tid hos Sten och gick dit. Jag var bara där i fem minuter och så 
fick jag ungefär sådan där (min bandspelare). Mamma skulle läsa in mina 
böcker så att jag kunde lyssna istället och så fick jag en läspenna. Man drar 
över orden, men den var segare än vad jag är och den sa fel ord och det stod 
fel i rutan och alltså det var ju inget hjälpmedel. Dom ville bara tro att det var 
det. Då blev jag ganska förbannad faktiskt. När jag äntligen skulle få hjälp, så 
visade det sig att det inte var någon hjälp alls.

En fråga som ställdes till henne vid samtalet, var om hon gick tillbaka till 
läraren och berättade att de hjälpmedel hon hade fått inte var till något stöd. 
Anna gick aldrig tillbaka till den lärare som hade lämnat ut hjälpmedlen. 
Hon berättade följande:

Jag sa det till lärarna, att nu har jag lämnat tillbaka dom där. När jag äntligen 
blev glad att jag äntligen skulle få hjälp, var det bara typ leksaker som man 
hade när man var liten kändes det som. Eller att hitta en liknande skiva i en 
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skickat en remiss och meddelat gymnasiet, så att dom vet i alla fall att det är 
någonting. 

Specialläraren skickade en remiss till en logoped för utredning och hade 
även meddelat det gymnasium hon skulle gå till hösten, att en remiss var 
skickad till en logoped i en angränsande stad. Anna själv var mycket nöjd 
med att skolan hade fått den informationen, så att de hade förståelse för att 
hon läste långsamt. Under grundskolans nio år var det endast specialläraren 
som hon träffade vid den test hon genomförde i slutet av årskurs nio som 
kanske hade kunnat hjälpa henne.

En längtan att få börja på gymnasiet
Anna berättade i slutet av årskurs nio om det val hon hade gjort till gymna-
siet, ett vårdprogram. Hon trodde själv att det var en ganska bra grund och 
därefter, var hon mycket tydlig med att det var undersköterska hon skulle bli 
i framtiden. Det var hennes eget val, ingen annan hade påverkat gymnasieva-
let. Hon berättade att det var en kusin som hade hittat programmet på Inter-
net och tipsade henne om det. Det fanns då jag träffade Anna, en stark läng-
tan att få börja det valda gymnasieprogrammet. Jag typ längtar dit, sade hon 
i slutet av år nio:

Ja, det känns kul. Att få, alltså det känns speciellt. Jag kommer ihåg hur det 
var när jag skulle börja sexan och ny klass och så. Då var jag jätte rädd men 
nu, jag känner ingenting. Jag tycker att det ska bli kul bara.

Ytterligare en fråga som ställdes till henne var om hon skulle tala om för sin 
mentor och lärare på skolan att hon läste långsamt. Det var något hon hade 
bestämt sig för att göra. Skolan bör som hon sa, veta att hon läste långsamt 
och att hon inte var dum i huvudet, eller något liknande. Hon kände en 
glädje i att börja på gymnasiet och hade för avsikt att berätta för sina lärare 
att hon läste långsamt.
   Under sommarlovet får Anna besked om att hon har dyslexi, vilket var 
något som gjorde henne glad. Hon berättade att det kändes skönt att få veta, 
så att hon inte behövde tro att det var något fel på henne. Den oro hon tidi-
gare hade känt, släppte. En konsekvens av att få diagnosen så sent som efter 
det nionde skolåret var att hon under så lång tid i grundskolan upplevt en 
ständig oro över att det var henne det var fel på.
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En övergång med komplikationer
Vid den andra intervjun, sågs vi en av de första dagarna i juni månad, en 
varm försommardag och det första året på gymnasiet var snart till ända. När 
Anna började det valda gymnasieprogrammet överlämnades den dyslexidia-
gnos hon tidigare hade fått hemskickad från logopeden, till skolan. Hon be-
rättade då vid vårt möte, hur det var att börja på gymnasiet och ett program 
som låg på en annan ort än där hon själv bodde och hur övergången hade 
fungerat, eller rättare sagt inte fungerade. Hon gick bara några dagar på pro-
grammet och märkte direkt att klassen och klasskamraterna inte var någon-
ting för henne. De människor hon mötte, var sådana som trodde att de var 
något. Personerna trodde enligt henne, att de redan kunde allt, vilket ledde 
till att relationen till dem inte kändes bra. Programmet var nystartat för ter-
minen och det var en hel del oordning med allt i början. Det hon kände var 
att hon ville ha mer ordning och reda från början. Hon startade därefter på 
nytt ett gymnasieprogram på hemorten, ett program med inriktning drama. 
Hon gick där till och med november månad och hoppade sedan av även det 
programmet. Att hon tog beslutet att avsluta programmet handlade om att en 
rad negativa händelser inträffade den första tiden på programmet, vilket 
gjorde att hon mådde dåligt. 

Hjälp och stödinsatser
Anna blev därefter erbjuden hjälp och stödinsatser av en lärare som arbetade 
på IV avdelningen och det efter att hon återigen hade lämnat dyslexidiagno-
sen till den nya skolan. Anna berättar:

Jag fick en tid hos Sten och gick dit. Jag var bara där i fem minuter och så 
fick jag ungefär sådan där (min bandspelare). Mamma skulle läsa in mina 
böcker så att jag kunde lyssna istället och så fick jag en läspenna. Man drar 
över orden, men den var segare än vad jag är och den sa fel ord och det stod 
fel i rutan och alltså det var ju inget hjälpmedel. Dom ville bara tro att det var 
det. Då blev jag ganska förbannad faktiskt. När jag äntligen skulle få hjälp, så 
visade det sig att det inte var någon hjälp alls.

En fråga som ställdes till henne vid samtalet, var om hon gick tillbaka till 
läraren och berättade att de hjälpmedel hon hade fått inte var till något stöd. 
Anna gick aldrig tillbaka till den lärare som hade lämnat ut hjälpmedlen. 
Hon berättade följande:

Jag sa det till lärarna, att nu har jag lämnat tillbaka dom där. När jag äntligen 
blev glad att jag äntligen skulle få hjälp, var det bara typ leksaker som man 
hade när man var liten kändes det som. Eller att hitta en liknande skiva i en 
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liknande bok. Men varje lärare jag frågade, sa bara nej, det har jag inte hört 
talas om bla bla, massa sådana saker. 

Enligt logopeden skulle det finnas band på varje bok och skulle det inte vara 
så, skulle läraren läsa in boken, alternativt söka en liknande bok med band 
alternativt en skiva. En av lärarna på skolan lät henne få skivor och en bok, 
men inte samma bok som de andra i klassen läste. Men bara att få lyssna och 
läsa samtidigt var en positiv upplevelse. Den läraren förstod enligt henne vad 
hon egentligen behövde och hon trodde att läraren säkerligen hade kunskap 
om vad dyslexi innebar. 
   Det fanns en stark frustration i det hon fick uppleva. Hon mådde dåligt och 
kände att en del av de lärare hon mötte, inte förstod hennes problem. Någon 
kommunikation mellan den logoped och den skola hon gick, kom aldrig till 
stånd. Det var hon själv som skulle föra sin talan, efter att ha gått nio år i 
grundskolan, utan att tidigare fått någon hjälp eller stöd. Anna berättar:

Det är inte så lätt att veta vilken hjälp man kan få, men några tips om hur man 
gör när man läser hade varit bra.

Hon avslutade även det andra gymnasieprogrammet efter en kort tid och den 
hjälp och det stöd som hade utlovats utmynnade i ytterligare en frustration. 

Efter avhoppen från de två gymnasieprogrammen
Även den här delen berör den andra intervjun under termin två, första året på 
gymnasiet. Efter de båda gymnasieprogrammen påbörjades en period då 
Anna i samråd med en lärare på skolan blir anvisad två praktikplatser. Den 
första platsen var i en porslinsaffär och den andra på en massageanläggning, 
men inte heller det kändes riktigt bra. Hon berättar:

När jag hoppade av så började jag praktisera på porslinsaffären där borta (pe-
kar) och sedan i grannstaden hos en massör. Så kom dåliga tider, jag mådde 
inget bra. När jag väntade på bussen kände jag mig tvingad att åka dit. Jag 
darrade och skakade i busskuren där jag satt. Jag gick därifrån och gick till 
skolan istället. Direkt när jag såg mina kompisar blev jag hur glad som helst.

Några veckor passerade, därefter gick hon tillbaka till skolan och pratade 
med läraren som hade ordnat den första och andra praktikplatsen och sa att 
hon mådde dåligt. Hon fick då prata med en kurator och en del andra perso-
ner. Kort därefter ringde läraren och bad henne komma till skolan. Hon gick 
till skolan samma dag. Då berättade läraren för henne att hon åter skulle 
börja praktisera på den massageanläggning där hon tidigare hade gjort prak-
tik. Detta utan att först hade pratat igenom situationen med henne, om hur 
hon ställde sig till det. Annas omedelbara reaktion: 
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Det bara svartnade för ögonen, jag blev så himla arg. Han skulle bestämma 
vad jag skulle göra. Då märkte jag att jag kunde, började säga ifrån mer. Jag 
vågade, jag hade självförtroende. Jag tror att det är på grund av det som har 
hänt. Jag sa prompt nej, i sådant fall ska jag typ gå i skolan för det är det jag 
behöver, tills att jag får börja på gymnasiet. 

Anna återkom i slutet av vårt samtal till den tid då hon praktiserade på en 
massageanläggning. I efterhand tänkte hon på den tiden och menade att det 
var lite märkligt. Det bara inte gick att åka dit en tredje praktikperiod, men 
hon var idag glad över att hon valde att göra som hon gjorde, att våga säga 
ifrån. Hon berättade att praktiken inte gav henne någonting. Den uppgift hon 
blivit tilldelad, var att sitta och dekorera kuvert och att stämpla presentkort. 
Innan praktikperioden påbörjades berättade hon vad personen hade sagt:

Innan jag började praktisera sa hon att jag skulle ha sjuttiofem procent mer 
kunskap än dom som började i min klass på gymnasiet. Med att klistra ku-
vert, så jag blev ju ”sne” på det, jag är så glad att jag sa ifrån. Så att jag fick 
börja med det här och kommer igång, för det är ju det jag behöver.

Anna reagerade på den uppgift hon hade att genomföra och det val hon 
gjorde, att inte påbörja praktiken, var något som enligt henne kändes bra. 
Den ilska hon kände över att åter ha blivit förbisedd av läraren, som hon 
upplevde det, då hon vid de två tidigare praktiktillfällena i termin två mått 
dåligt, utmynnade i att hon i det läget sade ifrån. Hon till och med medde-
lade lärarna på skolan vad hon ville göra istället för att praktisera fram till att 
det nya gymnasieprogrammet skulle starta till höstterminen. 

En rad positiva händelser inträffar
Det var under gymnasiets första år och andra termin något mycket positivt 
inträffade och det av en ren händelse. Hon befinner sig i ett samtal med den 
lärare som tidigare ordnat hennes tidigare praktikplatser, då plötsligt en per-
son från IV avdelningen dyker upp och blir intresserad av deras samtal. Efter 
att ha förstått problematiken tog den personen kontakt med specialpedago-
gen och de lärare som arbetade på IV avdelningen. Detta ledde till att Anna 
kort därefter fick börja på IV avdelningen med en lärare som enligt henne 
var mycket bra. Båda hennes barn har dyslexi så hon visste vad det innebar. I 
det här fallet hade en positiv kontakt etablerats. Hon tränade studieteknik 
och övade på ord samt läste texter och tillvaron blev bara bättre och bättre. 
   Vid den första intervjun i årskurs nio, berättade Anna att ingen hade upp-
täckte att hon var en långsam läsare i grundskolan. Nu befinner hon sig på 
det första årets andra termin på gymnasiet. Anna går på IV avdelningen där 
hon lär sig studieteknik med hjälp av en specialpedagog. Hon får hjälp och 
stöd och pratar idag öppet om sina problem men också om hur allt har för-
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liknande bok. Men varje lärare jag frågade, sa bara nej, det har jag inte hört 
talas om bla bla, massa sådana saker. 

Enligt logopeden skulle det finnas band på varje bok och skulle det inte vara 
så, skulle läraren läsa in boken, alternativt söka en liknande bok med band 
alternativt en skiva. En av lärarna på skolan lät henne få skivor och en bok, 
men inte samma bok som de andra i klassen läste. Men bara att få lyssna och 
läsa samtidigt var en positiv upplevelse. Den läraren förstod enligt henne vad 
hon egentligen behövde och hon trodde att läraren säkerligen hade kunskap 
om vad dyslexi innebar. 
   Det fanns en stark frustration i det hon fick uppleva. Hon mådde dåligt och 
kände att en del av de lärare hon mötte, inte förstod hennes problem. Någon 
kommunikation mellan den logoped och den skola hon gick, kom aldrig till 
stånd. Det var hon själv som skulle föra sin talan, efter att ha gått nio år i 
grundskolan, utan att tidigare fått någon hjälp eller stöd. Anna berättar:

Det är inte så lätt att veta vilken hjälp man kan få, men några tips om hur man 
gör när man läser hade varit bra.

Hon avslutade även det andra gymnasieprogrammet efter en kort tid och den 
hjälp och det stöd som hade utlovats utmynnade i ytterligare en frustration. 

Efter avhoppen från de två gymnasieprogrammen
Även den här delen berör den andra intervjun under termin två, första året på 
gymnasiet. Efter de båda gymnasieprogrammen påbörjades en period då 
Anna i samråd med en lärare på skolan blir anvisad två praktikplatser. Den 
första platsen var i en porslinsaffär och den andra på en massageanläggning, 
men inte heller det kändes riktigt bra. Hon berättar:

När jag hoppade av så började jag praktisera på porslinsaffären där borta (pe-
kar) och sedan i grannstaden hos en massör. Så kom dåliga tider, jag mådde 
inget bra. När jag väntade på bussen kände jag mig tvingad att åka dit. Jag 
darrade och skakade i busskuren där jag satt. Jag gick därifrån och gick till 
skolan istället. Direkt när jag såg mina kompisar blev jag hur glad som helst.

Några veckor passerade, därefter gick hon tillbaka till skolan och pratade 
med läraren som hade ordnat den första och andra praktikplatsen och sa att 
hon mådde dåligt. Hon fick då prata med en kurator och en del andra perso-
ner. Kort därefter ringde läraren och bad henne komma till skolan. Hon gick 
till skolan samma dag. Då berättade läraren för henne att hon åter skulle 
börja praktisera på den massageanläggning där hon tidigare hade gjort prak-
tik. Detta utan att först hade pratat igenom situationen med henne, om hur 
hon ställde sig till det. Annas omedelbara reaktion: 
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Det bara svartnade för ögonen, jag blev så himla arg. Han skulle bestämma 
vad jag skulle göra. Då märkte jag att jag kunde, började säga ifrån mer. Jag 
vågade, jag hade självförtroende. Jag tror att det är på grund av det som har 
hänt. Jag sa prompt nej, i sådant fall ska jag typ gå i skolan för det är det jag 
behöver, tills att jag får börja på gymnasiet. 

Anna återkom i slutet av vårt samtal till den tid då hon praktiserade på en 
massageanläggning. I efterhand tänkte hon på den tiden och menade att det 
var lite märkligt. Det bara inte gick att åka dit en tredje praktikperiod, men 
hon var idag glad över att hon valde att göra som hon gjorde, att våga säga 
ifrån. Hon berättade att praktiken inte gav henne någonting. Den uppgift hon 
blivit tilldelad, var att sitta och dekorera kuvert och att stämpla presentkort. 
Innan praktikperioden påbörjades berättade hon vad personen hade sagt:

Innan jag började praktisera sa hon att jag skulle ha sjuttiofem procent mer 
kunskap än dom som började i min klass på gymnasiet. Med att klistra ku-
vert, så jag blev ju ”sne” på det, jag är så glad att jag sa ifrån. Så att jag fick 
börja med det här och kommer igång, för det är ju det jag behöver.

Anna reagerade på den uppgift hon hade att genomföra och det val hon 
gjorde, att inte påbörja praktiken, var något som enligt henne kändes bra. 
Den ilska hon kände över att åter ha blivit förbisedd av läraren, som hon 
upplevde det, då hon vid de två tidigare praktiktillfällena i termin två mått 
dåligt, utmynnade i att hon i det läget sade ifrån. Hon till och med medde-
lade lärarna på skolan vad hon ville göra istället för att praktisera fram till att 
det nya gymnasieprogrammet skulle starta till höstterminen. 

En rad positiva händelser inträffar
Det var under gymnasiets första år och andra termin något mycket positivt 
inträffade och det av en ren händelse. Hon befinner sig i ett samtal med den 
lärare som tidigare ordnat hennes tidigare praktikplatser, då plötsligt en per-
son från IV avdelningen dyker upp och blir intresserad av deras samtal. Efter 
att ha förstått problematiken tog den personen kontakt med specialpedago-
gen och de lärare som arbetade på IV avdelningen. Detta ledde till att Anna 
kort därefter fick börja på IV avdelningen med en lärare som enligt henne 
var mycket bra. Båda hennes barn har dyslexi så hon visste vad det innebar. I 
det här fallet hade en positiv kontakt etablerats. Hon tränade studieteknik 
och övade på ord samt läste texter och tillvaron blev bara bättre och bättre. 
   Vid den första intervjun i årskurs nio, berättade Anna att ingen hade upp-
täckte att hon var en långsam läsare i grundskolan. Nu befinner hon sig på 
det första årets andra termin på gymnasiet. Anna går på IV avdelningen där 
hon lär sig studieteknik med hjälp av en specialpedagog. Hon får hjälp och 
stöd och pratar idag öppet om sina problem men också om hur allt har för-
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ändrats och det till det bättre. Från den dag Anna fick sin dyslexidiagnos, 
visste hon själv att hon inte var dum i huvudet, som hon uttryckte det.
   Anna vet att hon har dyslexi och tror i och med diagnosen att hon ska få 
hjälp och stöd. Då läraren från IV avdelningen kallade henne till ytterligare 
ett möte, fick hon endast ett besked om att hon på nytt skulle genomföra en 
praktikperiod. Den ilska dessa händelser utmynnade i gjorde att något posi-
tivt hände. För Anna började då en positiv läranderesa, hon fick hjälp och 
stöd av en specialpedagog och det i och med att hon startade på IV avdel-
ningen för att träna studieteknik. Anna berättar:

Jag läser boken och så skriver jag efter varje kapitel vad jag har läst. Jag
kommer ihåg och så, då memorerar jag det och så går jag tillbaka och kollar. 
Det är så jätte bra att jag har börjat komma igång. Boken heter Svartskallen 
(skratt). Den handlar om en kille som flyttar till Sverige […] den är ganska 
spännande […]. Nu känns det bra att jag kommer ihåg vad jag läst (ler). Jag 
har hittat den själv på skolans bibliotek. Vi fick i uppgift att hitta en bok som 
vi tyckte var intressant och lättläst då. Vi skulle läsa i vår egen takt och för-
söka hitta vårt eget studiesätt och läsa och lära in. Sedan skulle vi göra en 
bokrecension. Det känns jätte bra.

Hon berättade i efterhand hur det kändes att inte kunna läsa och hur hon då 
mådde, likaså hur glädjen spred sig i själen när hon äntligen nådde läsarens 
värld, vad som då hände och vad det så småningom mynnade ut i. Självför-
troendet växte och hon fick beröm. Anna berättade att hon aldrig tidigare fått 
beröm i skolan, och att berömmet nu handlade om att hon hade lärt sig att 
läsa och att det kändes bra. Anna berättar:

Jag blev glad i själen liksom. Jag hade aldrig läst ut en bok i hela mitt liv ti-
digare. Nu har jag nästan läst färdigt min första bok och det känns underbart. 

Det var fint att få vara delaktig i den glädje hon utstrålade under vårt samtal.
Anna hade så sakta genom en rad händelser, fått ett ”kan om jag vill” tänk 
och det genom en lärares agerande, vilket gjorde att hon ilsknade till. Anna 
övar studieteknik mellan tolv och två, tisdagar, onsdagar och torsdagar, hon 
har ett mål, att plugga vidare och bli det hon hade i åtanke från allra första 
början, att bli undersköterska. Anna visste redan då vi sågs första gången vad 
hon skulle läsa. Planen var klar. I den ingick att hon ska läsa naturkunskap 
B. Självkänslan har vuxit sig stark genom de händelser som inträffat. 
   Hennes föräldrar var glada för att de nu visste vad det var och att det blev 
en stor lättnad för hela familjen. Det var Annas mamma som till slut tog tag i 
situationen och pratade med specialläraren och frågade om hennes dotter 
skulle kunna få göra en test. Hennes båda föräldrar hade märkt att det var 
någonting, men att det skulle ta så lång tid att ta reda på att hon inte var dum 
i huvudet som Anna själv beskriver sina känslor, var något som så små-
ningom utmynnade i en inre styrka hos henne.
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Något som ytterligare hade stärkt henne, var det hon berättade att hon hade 
läst om i den lokala ortstidningen, om de två unga kvinnorna med dyslexi 
som hade klarat hela grundskolan och gymnasiet och nu var på väg att börja 
vid högskolan. De båda hade som hon berättade svår dyslexi och hade ändå 
klarat sig genom hela skolan. Det var sådant som hon sade, gjorde att hon 
vågade tänka, ”kunde de kan även jag”, och att det tänket kändes mycket 
bra. Idag sade Anna att hon tror hon på sin egen förmåga och att hon nu får 
beröm för det hon gör. Det har tagit nästan tio skolår för henne att nå de 
läsandes värld och det sker genom en rad händelser. Valet av gymnasiepro-
gram och inriktning kändes helt rätt, så det var inte av den anledningen hon 
slutade programmen. Det handlade om den önskan som hon hade haft under 
alla år i skolan, om att få lära sig läsa.

Sammanfattning
Den berättelse Anna har beskrivit ger en bild av hennes upplevelser i att inte 
få möjlighet att lära sig läsa, något hon längtade efter redan då skolan star-
tade och under samtliga år i grundskolan. Det fanns även en längtan att få 
starta en gymnasieutbildning, att få påbörja något nytt. Den kraft och den 
inre längtan hon haft med sig under alla åren i skolan gav henne styrkan att 
till slut kunna identifiera sig som en läsande person. Annas berättelse tar 
särskilt fasta på hennes upplevelser av att inte kunna som andra och detta 
medför att hennes självkänsla påverkas och det är tydligt genom hela hennes 
läranderesa. Först när hon kan identifiera sig med andra som har liknande 
svårigheter upplever hon att hon blir förstådd. Den egna identitetsuppfatt-
ningen får i hennes berättelse en stor tyngd.



57

ändrats och det till det bättre. Från den dag Anna fick sin dyslexidiagnos, 
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Det är så jätte bra att jag har börjat komma igång. Boken heter Svartskallen 
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B. Självkänslan har vuxit sig stark genom de händelser som inträffat. 
   Hennes föräldrar var glada för att de nu visste vad det var och att det blev 
en stor lättnad för hela familjen. Det var Annas mamma som till slut tog tag i 
situationen och pratade med specialläraren och frågade om hennes dotter 
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någonting, men att det skulle ta så lång tid att ta reda på att hon inte var dum 
i huvudet som Anna själv beskriver sina känslor, var något som så små-
ningom utmynnade i en inre styrka hos henne.
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Kapitel 5. En okunskap om diagnosen dyslexi 

Magnus och jag träffades den första gången en varm försommardag i början 
av juni månad, då han gick i årskurs nio och endast hade några dagar kvar av 
grundskolans nio år. Vi fick via specialpedagogen låna ett rum där vi kunde 
prata med varandra utan att bli störda av andra personer eller av inkom-
mande ljud. Inledningsvis fick Magnus information om mitt forskningsarbete 
och mitt intresse av elever som har diagnosen dyslexi och att mitt önskemål 
var att få träffa honom två gånger, i nionde klass och efter stadiebytet år ett 
på gymnasiet. Min önskan om att få träffa honom även på gymnasiet ansåg 
han vara mycket bra.

De första skolåren och att inte få hjälp, en tillbakablick 
Magnus berättade att hans läs- och skrivproblematik hade uppdagats tidigt 
och att hans mamma ville att han skulle gå om lekis, på grund av att han 
redan då visade ett ointresse för bokstäver. Både hans mamma och syster har 
dyslexi, vilket gjorde att mamman antog att även han hade det. Redan i tidig 
ålder, årskurs ett i grundskolan, fick Magnus hjälp med att lära sig läsa och 
skriva, vilket hörde samman med att hans mamma tidigt hade kontaktat sko-
lan. Den lärare han fick hjälp av i årskurs ett i grundskolan hette Sofia och 
var en person han mindes väl. Hon hjälpte honom med det han hade svårt 
för, att träna alfabetet, vokaler och konsonanter och sådant som man skulle 
kunna för att lära sig läsa och skriva. Magnus påpekade vid samtalet att han 
inte mindes så mycket från de allra första skolåren.
   Han fick sin dyslexidiagnos i den skola han gick i årskurs fyra och fem. I 
början av årskurs fem utökades hjälp och stödbehovet med en specialpeda-
gog. För honom handlade svårigheterna om att läsa långa texter, men även 
om att skriva. Det var hans mamma som var den nyckelperson som såg till 
att stödåtgärder sattes in tidigt i skolan. Under grundskolans senare del hade 
han tillgång till dator, ett hjälpmedel han använde som skrivbok. Han var 
mycket tydlig med att tala om att den fick man köpa själv, vilket jag uppfat-
tade, då han berättade, att han upplevde som en bestraffning.
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Magnus: Ja, jag kom hem då och sa att jag ville ha det. Jag gillade inte att 
skriva för hand. Jag tycker inte om att skriva, min handstil är inte speciellt 
fin.

I början berättade Magnus, var det inte många som hade dator i skolan, utan 
det var endast en klasskompis och han själv som hade datorstöd. I hans dator 
fanns skolböcker och sådant som specialpedagogen hade ordnat till honom. 
Annars var det bok och band som fungerade bäst när långa och svåra texter 
skulle läsas in. Att kunna skriva är en viktig del i skolarbetet, det kan själv-
klart handla om den handstil man har, men det kan också höra samman med 
att kunna stava och att tillämpa de grammatiska regler som gäller. I en dator 
finns det möjligheter att tillgå den formen av stödåtgärder. Om det fanns en 
dyslexidiagnos var det möjligt att via det egna försäkringsbolaget söka an-
slag för datorinköp, men beslut om datorinköp var något skolan inte var del-
aktig i. I skolan kan en dator vara det hjälpmedel som gör att en elev kan 
skriva precis som övriga klasskamrater, med andra ord ett viktigt arbetsred-
skap. 
   Magnus menade att han hade behövt lika mycket hjälp, även med plane-
ring, under hela tiden i grundskolan, men man förstod inte då att man måste 
kunna vissa saker när man går i nionde klass. I årskurs nio fungerade hjälpen 
och stödet bra, i svenska och i de skriftliga momenten. När det gällde ämnet 
engelska hade han inte hade haft det i klassrummet tillsammans med de öv-
riga kamraterna under grundskolans senare del, utan ensam med specialpe-
dagogen, i hennes rum. Att prata och förstå engelska, gick enligt honom 
ganska bra, i allafall ibland. Det var stavningen som ställde till med problem. 
Däremot gick det något sämre i ämnet matematik. Magnus berättar: 

Jag halkade efter på matten. Dom tog bort mina mattetider och hjälpen med 
skiftliga uppgifter, dom tyckte att jag klarade det. Men då halkade jag ned på 
IF37 i stället någon månad, fast det är grejat nu. Jag har klarat de nationella 
proven och några andra prov. Hade jag haft mina tider hela tiden så hade jag 
nog fått godkänt mycket enklare. 

De tider Magnus talar om ovan, är de bokade tider han hade haft under en 
lång period hos specialpedagogen i hennes rum på skolan. Men på grund av 
besparingsskäl och att skolan ansåg att han klarade av matematiken, sänktes 
tiden från två tillfällen till en tid per vecka, vilket innebar att han fick en IG 
varning i ämnet. Den tid han tidigare hade med specialpedagogen återupp-
togs då. Det fanns enligt honom en oroskänsla, då tiden med special-
pedagogen i ämnet matematik minskades ned, eftersom det var med special-
pedagogens hjälp han klarade att uppnå betyget godkänd.
   Magnus hade under grundskolans nio år, framförallt haft svårigheter i äm-
net svenska med att skriva och i ämnet matematik. Där handlade det om de 
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Kapitel 5. En okunskap om diagnosen dyslexi 
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olika räknesätten och med lästalen. Läsningen däremot fungerade efter några 
år i skolan ganska bra. Han berättade även om känslan att inte vilja berätta 
för någon om sin funktionsnedsättning, då han gick i grundskolans femte och 
sjätte klass. Han berättar:

Ja, det vet väl hela skolan om, antar jag, i allafall hela klassen vet om det. 
Men när jag började här ville jag inte säga det till någon. Jag tror inte det var 
någon som visste det förrän jag gick i sjuan. Dom märkte väl antagligen det. 
Nu bryr jag mig inte om det. Det är ingenting jag skäms över.

Den oro han bar med sig, att någon i skolan, framförallt klasskamraterna 
skulle upptäcka att han hade svårigheter att skriva och problem i matematik 
och engelska kändes tungt att bära. Upplevelsen Magnus varit delaktig i, 
verkar på något sätt ha inneburit att en inre styrka vuxit fram.

Lärare på grundskolan bör ha mer kunskap om vad 
dyslexi innebär
Magnus var tydlig i sitt budskap. Lärare måste ha mer kunskap och att det är 
viktigt att samtliga lärare på en skola, får information om en elevs funktions-
nedsättning och vilken hjälp och stödbehov eleven i fråga har. Han menade 
att det inte var bra att behöva gå i skolan utan att hjälp och stöd sätts in, man 
mår inte bra av det. Magnus berättar:

I femman någon gång. Det var då som lärarna började fatta att man behövde 
hjälp. Dom borde ju gå kurser tycker jag. För att vara lärare måste man ju ha 
kunskaper om dyslexi, det borde ingå i deras utbildning. För det är många 
som har dyslexi i Sverige, två av tio, det är väldigt många. Ja och så kolla 
upp om föräldrarna har det, har dom det så är det lika bra att kolla upp det di-
rekt. 

Lärare var enligt honom dåliga på att informera kollegor och vikarier i klas-
sen om en elevs stöd och hjälpbehov. Det kan vara frustrerande när det 
kommer nya lärare, att ständigt behöva tala om varför man sitter med en 
dator i klassrummet, eller då man använder andra hjälpmedel, alternativt att 
man ber om hjälp och att läraren inte förstår varför. Magnus berättar:

Dom har varit ganska dåliga på att tala om det, för vikarier t ex till alla lärare 
så att dom vet att jag sitter med grejer och att dom vet varför jag gör det. Lä-
rarna borde veta. Vissa lärare som specialpedagogen säger jag direkt till vad 
jag ska ha hjälp med. Hon har hjälpt mig på ett bra sätt, för jag har problem 
med alla kärnämnen.

Det finns signifikanta andra som till exempel specialpedagogen, som man 
enligt Magnus direkt kunde säga vad man önskade få hjälp med. Specialpe-
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dagogen var den person som hela tiden hjälpte honom i grundskolans senare 
år. Det var en person han tyckte mycket om. Det var den person han kunde 
gå till när som helst och han upplevde det som att hon fanns där för honom. 
Specialpedagogen var den lärare han gav en stor eloge, framförallt i att 
kunna se hans behov Hon var en av dem som hela tiden såg till att det gick 
framåt för honom. 

Ett gymnasieprogram där egna intressen styr valet
Vid slutet av vår första intervju berättade Magnus hur han har tänkt om det 
val som gjorts till gymnasiet. Eftersom han hade ett brinnande intresse av att 
åka skidor, hägrade ett skidgymnasium. Det fanns i hans planering inga hin-
der för att kunna klara av kärnämnena. Problemet som han såg, var att ett 
sådant gymnasium endast fanns i landets norra delar, vilket kunde ställa till 
med problem. Planen han hade var att åka skidor under några år och att ut-
forska hur långt han kunde nå eller att kombinera skidåkning med ett yrkes-
program. Det val Magnus gjorde till gymnasiet var ett skidgymnasium och 
bygg och anläggningsprogrammet. Det handlade framförallt om vad poängen 
skulle räcka till. Om han inte kom in på det skidgymnasium han valt i första 
hand, var det hans andra val som skulle gälla. Det var hans eget gymnasie-
val, SYV38 hade endast kommit med olika förslag på skolor och även infor-
merat om att det kunde bli problem om han önskade gå på en skola i en an-
nan kommun. På min fråga, hur han såg på att börja gymnasiet, med nya 
kompisar, lärare och så vidare, berättade han att det kändes skönt. Under 
grundskolans senare år ansåg han att det hade varit rätt så slappt och att det 
skulle bli skönt att få träffa nya människor på gymnasiet. Det fanns, som jag 
kunde utläsa i det han berättade, en längtan att få starta något nytt och en 
speciell utmaning där självbilden var god, genom att få testa den egna styr-
kan i fritidsintresset.

Tankar om skolstadierna och övergången mellan dem
Magnus och jag träffades under sommarlovet efter hans första år på gymna-
siet. Att mötet blev något senare än planerat berodde på att han hade befun-
nit sig på en skola en bra bit hemifrån, i en annan del av Sverige. Vi stämde 
träff vid hans pappas firma på hemorten och blev placerade i lokalens lunch-
rum. Det var endast Magnus och jag som befann oss i rummet. Vi började 
vårt samtal med en kort tillbakablick av hur det hade varit att gå i grundsko-
lan och att sedan börja på gymnasiet. Fanns det skillnader? Han hade nu 
varit ifrån sin gamla grundskola ett helt år, Magnus berättar:
                             
38 SYV: Studie och yrkesvägledare.



61

olika räknesätten och med lästalen. Läsningen däremot fungerade efter några 
år i skolan ganska bra. Han berättade även om känslan att inte vilja berätta 
för någon om sin funktionsnedsättning, då han gick i grundskolans femte och 
sjätte klass. Han berättar:

Ja, det vet väl hela skolan om, antar jag, i allafall hela klassen vet om det. 
Men när jag började här ville jag inte säga det till någon. Jag tror inte det var 
någon som visste det förrän jag gick i sjuan. Dom märkte väl antagligen det. 
Nu bryr jag mig inte om det. Det är ingenting jag skäms över.

Den oro han bar med sig, att någon i skolan, framförallt klasskamraterna 
skulle upptäcka att han hade svårigheter att skriva och problem i matematik 
och engelska kändes tungt att bära. Upplevelsen Magnus varit delaktig i, 
verkar på något sätt ha inneburit att en inre styrka vuxit fram.

Lärare på grundskolan bör ha mer kunskap om vad 
dyslexi innebär
Magnus var tydlig i sitt budskap. Lärare måste ha mer kunskap och att det är 
viktigt att samtliga lärare på en skola, får information om en elevs funktions-
nedsättning och vilken hjälp och stödbehov eleven i fråga har. Han menade 
att det inte var bra att behöva gå i skolan utan att hjälp och stöd sätts in, man 
mår inte bra av det. Magnus berättar:

I femman någon gång. Det var då som lärarna började fatta att man behövde 
hjälp. Dom borde ju gå kurser tycker jag. För att vara lärare måste man ju ha 
kunskaper om dyslexi, det borde ingå i deras utbildning. För det är många 
som har dyslexi i Sverige, två av tio, det är väldigt många. Ja och så kolla 
upp om föräldrarna har det, har dom det så är det lika bra att kolla upp det di-
rekt. 

Lärare var enligt honom dåliga på att informera kollegor och vikarier i klas-
sen om en elevs stöd och hjälpbehov. Det kan vara frustrerande när det 
kommer nya lärare, att ständigt behöva tala om varför man sitter med en 
dator i klassrummet, eller då man använder andra hjälpmedel, alternativt att 
man ber om hjälp och att läraren inte förstår varför. Magnus berättar:

Dom har varit ganska dåliga på att tala om det, för vikarier t ex till alla lärare 
så att dom vet att jag sitter med grejer och att dom vet varför jag gör det. Lä-
rarna borde veta. Vissa lärare som specialpedagogen säger jag direkt till vad 
jag ska ha hjälp med. Hon har hjälpt mig på ett bra sätt, för jag har problem 
med alla kärnämnen.

Det finns signifikanta andra som till exempel specialpedagogen, som man 
enligt Magnus direkt kunde säga vad man önskade få hjälp med. Specialpe-
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dagogen var den person som hela tiden hjälpte honom i grundskolans senare 
år. Det var en person han tyckte mycket om. Det var den person han kunde 
gå till när som helst och han upplevde det som att hon fanns där för honom. 
Specialpedagogen var den lärare han gav en stor eloge, framförallt i att 
kunna se hans behov Hon var en av dem som hela tiden såg till att det gick 
framåt för honom. 

Ett gymnasieprogram där egna intressen styr valet
Vid slutet av vår första intervju berättade Magnus hur han har tänkt om det 
val som gjorts till gymnasiet. Eftersom han hade ett brinnande intresse av att 
åka skidor, hägrade ett skidgymnasium. Det fanns i hans planering inga hin-
der för att kunna klara av kärnämnena. Problemet som han såg, var att ett 
sådant gymnasium endast fanns i landets norra delar, vilket kunde ställa till 
med problem. Planen han hade var att åka skidor under några år och att ut-
forska hur långt han kunde nå eller att kombinera skidåkning med ett yrkes-
program. Det val Magnus gjorde till gymnasiet var ett skidgymnasium och 
bygg och anläggningsprogrammet. Det handlade framförallt om vad poängen 
skulle räcka till. Om han inte kom in på det skidgymnasium han valt i första 
hand, var det hans andra val som skulle gälla. Det var hans eget gymnasie-
val, SYV38 hade endast kommit med olika förslag på skolor och även infor-
merat om att det kunde bli problem om han önskade gå på en skola i en an-
nan kommun. På min fråga, hur han såg på att börja gymnasiet, med nya 
kompisar, lärare och så vidare, berättade han att det kändes skönt. Under 
grundskolans senare år ansåg han att det hade varit rätt så slappt och att det 
skulle bli skönt att få träffa nya människor på gymnasiet. Det fanns, som jag 
kunde utläsa i det han berättade, en längtan att få starta något nytt och en 
speciell utmaning där självbilden var god, genom att få testa den egna styr-
kan i fritidsintresset.

Tankar om skolstadierna och övergången mellan dem
Magnus och jag träffades under sommarlovet efter hans första år på gymna-
siet. Att mötet blev något senare än planerat berodde på att han hade befun-
nit sig på en skola en bra bit hemifrån, i en annan del av Sverige. Vi stämde 
träff vid hans pappas firma på hemorten och blev placerade i lokalens lunch-
rum. Det var endast Magnus och jag som befann oss i rummet. Vi började 
vårt samtal med en kort tillbakablick av hur det hade varit att gå i grundsko-
lan och att sedan börja på gymnasiet. Fanns det skillnader? Han hade nu 
varit ifrån sin gamla grundskola ett helt år, Magnus berättar:
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Ja både och. Det var skönt att vara där också. På gymnasiet är det mera an-
svar och sedan får man ju mindre hjälp, tycker jag i alla fall.

När Magnus gick i grundskolan, menade han själv att tillvaron hade varit 
betydligt enklare. Då behövde man bara gå dit, inte tänka så mycket, utan 
göra det man ville, eller plugga. När han gick på gymnasiets första år, måste 
han dessutom fundera på vad han ville bli. Det behövde han inte i grundsko-
lan.
   Då gymnasiet startade vid höstterminen fanns hans mamma med, dels för 
att informera om sonens dyslexidiagnos, dels för att informera om vilken 
hjälp och stöd han tidigare hade haft i grundskolan samt vilka konsekvenser 
som kunde uppstå om han inte fick hjälp och stöd. Det var bygg och anlägg-
ning som blev det program han startade på och det på en skola som låg en 
bra bit upp i landet. Det berodde på, att hemkommunen inte betalade för en 
plats på ett skidgymnasium i en mer närliggande kommun. I och för sig hade 
den egna hemkommunen påpekat det redan då han sökte till programmet. 
Men det var möjligheten att få åka skidor på fritiden som var den viktiga och 
avgörande faktorn, Magnus gick halva vägen och lät skidintresset styra, vil-
ket också avgjorde gymnasieorten. 
   Själva överföringen handlade om att grundskolan skulle ha meddelat gym-
nasieskolan, om hans tidigare hjälp och stödåtgärder, vilket inte hade gjorts. 
Hans mamma fick ringa och be personalen vid ett flertal tillfällen, så att en 
kopia togs på överlämnandeinformationen.
   Gymnasieskolan skulle även ha pratat med hans gamla lärare och special-
pedagogen, vilket han själv aldrig trodde blev genomfört. Magnus menade 
att det är ett handikapp att ha dyslexi och att det ska en skola vara medveten 
om. Den överlämning som skulle ha skett från hans tidigare grundskola till 
gymnasieskolan hade inte fungerat. Det fanns dock i det här fallet vissa re-
striktioner. Överlämning sker endast inom kommuner inom det egna länet 
(från grundskolan - till gymnasiet). I Magnus fall hade hans mamma i ett 
tidigt skede försökt att få överföringsdokumentet kopierat, för att själv kunna 
lämna det till gymnasieskolan vid starten. Nu tog det extra tid på grund av att 
grundskolan dröjde med att få kopieringen genomförd.

Relationen till gymnasieskolan
Magnus mamma hade under hela första året på gymnasiet kontakt med sko-
lan och lärarna på bygg och anläggningsprogrammet och även med kärnäm-
neslärarna. Han fick mycket hjälp och stöd i samtliga ämnen i det praktiska 
programmet. När det gällde kärnämnena hade han tidigt blivit lovad hjälp. 
Magnus berättar:
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Dom skulle skriva ut grejerna jag skulle ha prov på och typ man skulle läsa 
en text och så skulle dom skriva ut den en vecka innan så att jag fick den, så 
att jag kunde kolla hemma på det. Någon sådan hjälp vart det ju inte. Så då 
hade vi en scanner så att vi skulle scanna in det på min dator, det använde jag 
en gång tror jag. Sedan var det ingen som nämnde det och det vart inte så 
speciellt på svenskan, där vi skulle göra det. Svenskan och engelskan skulle 
dom ta in det på datorn. Jag har sånt där läsprogram på datorn som läser upp 
det.

Lärarna i kärnämnena visste om att han har en dyslexidiagnos, men Magnus 
tvivlade själv på att lärarna visste vad det innebar. Något i länken mellan
skola och elev fungerade uppenbarligen inte fullt ut. Hans klasskamrater 
frågade i ett tidigt skede varför han hade en dator i klassrummet och på så 
vis fick även de veta om hans dyslexi. Att bli lovad hjälp i de ämnen han 
hade svårt för, det vill säga kärnämnen och att ingenting genomfördes, me-
nade han själv inte var acceptabelt för en elev med svår dyslexi. Inte minst 
med tanke på att hans mamma hade haft kontakt med skolan om hans svå-
righeter, långt innan skolan började.
   På gymnasiet var det mera ansvar och mindre hjälp och hans mamma tja-
tade hela tiden på honom, om att be om hjälp, vilket var ett problem. Det var 
enligt Magnus inte lätt att tjata om den hjälp som ska finnas naturligt när
man har en funktionsnedsättning. Det är en rättighet i den svenska skolan, 
inte att tjata, men att få hjälp och stöd menade han själv. Det första året på 
gymnasiet blev aldrig som i grundskolan, utan det mesta fick han sköta helt 
själv. Han fick så småningom tillgång till en specialpedagog, det vill säga, en
tid bokades efter det att skoldagen hade slutat för dagen. I grundskolan hade 
han haft två tider i veckan under dagtid tillsammans med specialpedagogen i 
hennes rum. Magnus upplevde det tufft att behöva vara kvar en timme extra 
efter skoltid, då skidåkning för hans del stod på agendan. På min fråga om 
det inte hade funnits andra tider under dagen då de båda hade kunnat träffas, 
svarade han att det inte fungerade så på skolan. Det fanns även en studio att 
tillgå, vilken han besökte några gånger, men det fungerade aldrig riktigt bra 
med det stödet. Kan det ha berott på de elever eller lärare som befann sig 
där, eller att den information han hade fått om studion, inte hade förankrats 
hos honom. Magnus berättar:

Nej, men jag åkte rätt mycket skidor. Det var utanför skoltid dessutom som 
jag skulle vara där. Då blir det lite halvsvårt. Jag vill inte jobba över bara för 
att göra vanliga grejer.

Under det första året på gymnasiet menade Magnus att han inte hade lärt sig 
någonting, i alla fall kände han det så. Vilket säkerligen berodde på att han 
under året hade mått dåligt av att det inte hade fungerat helt bra i något av 
kärnämnena. Matematiken gick inte speciellt bra, halva kursen blev klar. Det 
var räknesätten som körde ihop sig i huvudet på honom. Han funderade i 
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efterhand på betyget i matematik från grundskolan och trodde själv att det 
säkert bara hade varit tur att det blev ett godkänt betyg i årskurs nio. 
   Ämnet svenska fungerade rätt bra enligt Magnus och det handlade fram-
förallt om att komma igång med uppgifterna. Han hade dator som skriv-
hjälpmedel och i den ett rättstavningsprogram. Det var något han fick install-
lerat under vårterminen under år ett på gymnasiet. När det gällde ämnet eng-
elska fick han besked om att det hade gått relativt bra. Dilemmat uppstod då 
han skulle redovisa muntligt i grupper, vilket var något han inte gillade och 
det var ett återkommande redovisningssätt i ämnet. Det stod skrivet i hans 
överföringspapper, att han inte skulle behöva redovisa inför andra om han 
inte själv ville det, på grund av sin dyslexi. 
   Något positivt hände honom i ämnet engelska under vårterminen Det hand-
lade om en uppgift som innebar att skriva en berättelse och den berättelsen 
fanns redan i hans huvud. Han frågade specialpedagogen om hjälp och hon 
ställde upp. Magnus dikterade och specialpedagogen skrev ned texten. Han 
menade att det aldrig hade fungerat att skriva den engelska texten helt en-
sam.
   Han såg en glädje i att den praktiska delen på programmet, att bygg och 
anläggningsämnena hade fungerat bra. Det gav honom en stärkt känsla av att 
klara av vissa viktiga delar och att det var något som förde honom framåt.

Magnus: Det gick bra på alla bygg och anläggningsproverna i alla fall. Där 
gick det ju bra, men man gör ju saker praktiskt också, så då lär man sig ju så. 

Kombinationen av att arbeta praktiskt och att läsa de ämnen som hörde 
samman med arbetet, var något som gjorde att uppgifterna var lättare att ta 
till sig. Det handlade också om den gemenskap som uppstod mellan lärare 
och elever i undervisningen. 

Byte av gymnasieprogram och en stark vilja
Magnus skulle byta skolort och gymnasieprogram till år två, vilket innebär 
att det egentligen åter blev år ett på gymnasiet. Viljan, styrkan och målmed-
vetenheten att få åka skidor på hög nivå styrde valet. Det var en idrottslinje, i 
en gymnasieskola som är placerad långt upp i landet. Jag frågade honom hur 
han egentligen fann den här skolan och vad han trodde om det, ett idrotts-
gymnasium. Magnus berättar:

Jag tror att det blir bättre på den nya skolan i alla fall. För där får man ju da-
tor via skolan och grejer och så pluggar man med andra. Det ska bli kul att se 
hur det ser ut där. Det är otroligt fint däruppe. Jag har tyckt att jag varit långt 
upp, men nu blir det ännu längre. Jag såg någon länk på hemsidan. Så jag 
gick in och kollade vad det var så sökte jag dit. Skolan är nystartad, så det är 
första året. Det är skidorna som gör programmet intressant. Ja, hade det inte 
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varit skidor hade jag inte sökt dit. Men, får jag inte någon hjälp så kommer 
jag inte att orka kämpa själv och inte har jag någon hemma som kan hjälpa 
mig heller.

Det fanns som jag kunde utläsa i det han berättade, en spänning, glädje och 
en oro inför vad som skulle komma att hända när det nya programmet star-
tade till hösten. Det handlade dels att få vara delaktig i det nya program som 
startade, dels en glädje i att äntligen få möjlighet att gå en idrottslinje. Men 
det gick även att skönja en oro. Oron handlade om att ha dyslexi och att inte 
ha någon där man bor som kunde hjälpa till när läxor och uppgifter skulle 
genomföras. 
   Det fanns en kreativitet och en stark vilja hos Magnus. Han visste vad han 
ville. Betygen i bygg och anläggningsprogrammets första år var klara. Det 
följande året skulle han satsa på sitt stora fritidsintresse skidåkning, innan 
han själv hade bestämt vad han ville syssla med i framtiden. 
   Magnus var en mycket duktig skidåkare, vilket jag fick bekräftat vid den 
andra intervjun med honom, då jag även träffade hans pappa en kort stund. I 
hans planering ingick även att han skulle läsa in de kärnämnen som inte var 
godkända från år ett, därefter skulle han ta ställning till vad han skulle göra 
sedan. Magnus berättar:

Jag vill åka skidor tills att jag har bestämt vad jag vill göra. I alla bygg och 
anläggningsämnena var jag ju godkänd och MVG i vissa. Så ser man på re-
sultatet av det så blir det lättare att plugga vidare. Ja, det var kul. Det är något 
som jag lurar lite på nu, om det inte fungerar däruppe, så kan jag alltid byta 
till tvåan någon annanstans. Eftersom jag gör klart det första året häruppe. 
Typ så har jag tänkt. 

Den skola han var antagen till var nystartad. Det skulle bli en mindre grupp 
med nio, tio skidelever. Skolan hade valt att ha ett mindre antal elever, för att 
på så sätt kunna satsa på dem istället. Klassen som helhet skulle vara större, 
då de övriga linjerna på programmet skulle sammanlänkas. All träning skulle 
ske på skoltid, vilket han såg som positivt. Siktet låg högt när det gällde 
skidåkningen. Men han hade även som mål att klara gymnasiet med god-
kända betyg. De problem han kunde skönja var matematik och att prata inför 
andra. Men i övrigt kände han att han nu hade hamnat rätt, en idrottslinje och 
att få åka skidor, vilket var något han hade som mål att gå, då vi sågs den 
första gången i slutet av årskurs nio. Magnus berättar:

Nja det finns även teknik och det är jag egentligen inte intresserad ett smack 
av, för linjen är inriktad på teknik också. Hade det inte varit skidor, hade jag 
inte sökt dit.

Idrottsgymnasiet där även ämnet teknik fanns inlagt, innebar pluggmässigt 
att det kunde bli mycket matematik och att det egentligen var ett skäl att 
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förallt om att komma igång med uppgifterna. Han hade dator som skriv-
hjälpmedel och i den ett rättstavningsprogram. Det var något han fick install-
lerat under vårterminen under år ett på gymnasiet. När det gällde ämnet eng-
elska fick han besked om att det hade gått relativt bra. Dilemmat uppstod då 
han skulle redovisa muntligt i grupper, vilket var något han inte gillade och 
det var ett återkommande redovisningssätt i ämnet. Det stod skrivet i hans 
överföringspapper, att han inte skulle behöva redovisa inför andra om han 
inte själv ville det, på grund av sin dyslexi. 
   Något positivt hände honom i ämnet engelska under vårterminen Det hand-
lade om en uppgift som innebar att skriva en berättelse och den berättelsen 
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ställde upp. Magnus dikterade och specialpedagogen skrev ned texten. Han 
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sam.
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gick det ju bra, men man gör ju saker praktiskt också, så då lär man sig ju så. 
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Byte av gymnasieprogram och en stark vilja
Magnus skulle byta skolort och gymnasieprogram till år två, vilket innebär 
att det egentligen åter blev år ett på gymnasiet. Viljan, styrkan och målmed-
vetenheten att få åka skidor på hög nivå styrde valet. Det var en idrottslinje, i 
en gymnasieskola som är placerad långt upp i landet. Jag frågade honom hur 
han egentligen fann den här skolan och vad han trodde om det, ett idrotts-
gymnasium. Magnus berättar:
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tor via skolan och grejer och så pluggar man med andra. Det ska bli kul att se 
hur det ser ut där. Det är otroligt fint däruppe. Jag har tyckt att jag varit långt 
upp, men nu blir det ännu längre. Jag såg någon länk på hemsidan. Så jag 
gick in och kollade vad det var så sökte jag dit. Skolan är nystartad, så det är 
första året. Det är skidorna som gör programmet intressant. Ja, hade det inte 
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varit skidor hade jag inte sökt dit. Men, får jag inte någon hjälp så kommer 
jag inte att orka kämpa själv och inte har jag någon hemma som kan hjälpa 
mig heller.
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välja bort programmet. Han hade haft stora problem med matematiken i 
grundskolan. Som han själv hade uppfattat det hela skulle det bli mer än 
matte A på det nya gymnasiet. Magnus funderade på att prata med lärarna 
vid skoluppstarten, om att han redan har läst klart de flesta kärnämneskur-
serna i årskurs ett på den tidigare skolan. Den plan han hade var att få mer 
tid till matematik och förhoppningsvis extra hjälp, för att på så sätt klara 
kursen. Hjälp och stöd var något han skulle ta itu med så snart skolan star-
tade, Magnus påpekade: 

Det är ingen idé att vänta med det, då blir det bara jobbigare. 

Att identifiera sig med andra
Något Magnus hade funderat en hel del på, var att hans mamma har dyslexi 
och att det säkert har varit bra för hans del. Utan hennes hjälp och kunskap 
om dyslexi, menade han att det inte hade varit lika lätt i skolan för honom. 
Han har grav dyslexi och fick sin diagnos i början av år fem. Han berättade 
för mig att det är många som tror att dyslexi inte finns och att det är något 
man kan träna bort. Så även att eleven är lat, vilket man enligt honom verk-
ligen inte är, men att det fanns ett aber ”att man blir ju sådan”. Det var lika-
dant när det handlade om att läsa en bok och att inte fatta någonting av tex-
ten i boken, ”det går ju inte”. Att arbeta med talsyntes fungerade oftast bra 
menade han, men då var det viktigt att få vara helt ostörd. Om man som elev 
sitter i ett klassrum och någon började prata, då var det lätt att koncentrat-
ionen försvann på en gång. Det recept han hade vid användning av talsyntes 
var:

Man ska vara helt själv för då förstår man bättre, man både hör och ser.

I den klass han skulle börja till hösten fanns ytterligare en elev med dyslexi, 
vilket enligt Magnus kändes bra. Det skulle då enligt honom bli lättare för 
lärarna, när det fanns två elever med dyslexi i klassen. Ibland kan det som 
han beskrev, kännas att man var sämre än övriga elever när man ingick i 
olika gruppkonstellationer och att det berodde på att man inte alltid kunde 
bidra på samma sätt som de övriga klasskamraterna kunde göra. 
   Det har i hans berättelse visat sig att det har funnits vissa personer som haft 
stor betydelse för hans lärande och välbefinnande. Det är först och främst 
hans mamma, som har varit en nyckelperson under hela skoltiden. Dessutom 
de specialpedagoger som funnits vid hans sida såväl i grundskolan, som på 
gymnasiet. Ovan angivna personer var de som har varit hans nycklar till att 
klara av och att genomföra de betygsgrundade uppgifterna i skolan. Magnus 
har en stark vilja och en oerhörd inre drivkraft, dels i att klara av skolan och 
dess åtaganden dels att nå det mål han har inom skidsporten, att stå högst 
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upp på prispallen. Det fanns hela tiden en planering i det han gjorde, förut-
satt att möjligheter gavs. 

Sammanfattning
Den berättelse Magnus ger, visar ytterligare en bild av vad mötet med sko-
lans krav för en elev med läs- och skrivproblem kan innebära. Att vara flera 
elever med dyslexi i en klass kan vara bra för eleven, identitetsmässigt och 
bra för lärarnas planering. Det har i Magnus berättelse visat sig att det fun-
nits vissa personer som haft stor betydelse i hans lärande och för hans välbe-
finnande, bland annat hans mamma och de specialpedagoger som funnits vid 
hans sida såväl i grundskolan som på gymnasiet. Magnus berättelse har en 
särskild tyngd på framtiden, vad han ska klara av för mål på gymnasiet för 
att nå mål för framtiden. Det är en tydlighet kring detta och även här fram-
står identitetsuppfattningen som betydelsefull för hans styrka, vilja och mo-
tivation som är begrepp som färgar hans läranderesa.
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Kapitel 6. Den tuffa resan med talsvårigheter 
och dyslexi  

Stefan och jag har träffats tre gånger. Det första tillfället var när han går om 
årskurs åtta. Andra gången i slutet av årskurs nio och det tredje mötet i slutet 
av det första året på gymnasiet. Vid det första tillfället, en varm försommar-
dag i juni månad, sätter vi oss vid en slänt strax utanför skolans lokaler. Ste-
fan har mycket att berätta och vid ett flertal tillfällen dyker det upp nya saker 
han vill förmedla. Han har en positiv och varm utstrålning, något som gör 
det mycket lätt att etablera en bra kontakt redan vid vårt allra första möte. 

De tidiga skolårens dilemma och diagnosens betydelse
Det var hans föräldrar som upptäckte att det var något redan när han var
liten. Han hade ett eget språk där han förvandlade om orden. Svårigheterna i 
att tala och att forma bokstäver upptäcktes redan innan han startade skolan. 
Det var under skolans första år som det visade sig att han hade svårt att lära 
sig läsa och skriva. När Stefan gick i år tre träffade han en person, en bety-
delsefull person, som lärde honom bokstäverna och hur man delade upp or-
den för att underlätta att uttala dem och att göra det lättare för honom att 
läsa. Att lära sig läsa och att lära sig uttala orden rätt var något viktigt. Det 
var det man skulle lära sig de första åren i skolan, som Stefan uttryckte det. 
Det är väl ungefär det han minns av det som gjordes då i trean.  
   I årskurs tre introducerades ämnet engelska, vilket var en tuff upplevelse 
för honom. Att för det första ha svårt att läsa och skriva och att uttala ord i 
det svenska språket och dessutom bli introducerad i ett för honom alldeles 
nytt språk, blev än mer komplicerat.

Stefan: Det värsta var att jag bara fick en bok och jag fattade ingenting i den 
där boken. Jag satt ju bara där.

Det var i slutet i årskurs fem som han fick sin dyslexidiagnos och det var då 
som det verkligen hände positiva saker. Stefan berättar:

Det var ju då jag fick hjälp när jag hade diagnosen. Då hade jag hjälp av Gud-
run och någon med talet. Jag tror hon var speciallärare. Det var då på somma-
ren jag övade alfabetet, för jag kunde inte alfabetet.
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Dyslexiutredingen visade att han även hade talsvårigheter. Att artikulera 
vissa ord var svårt och uttalet blev ibland problematiskt att tyda. Han bytte 
även ut bokstäver och utelämnade vissa ord och ändelser. Strategin att dela
upp ord som han lärde sig i årskurs tre, ansåg han fortfarande var bra, men 
problemet var att det fortfarande var svårt att uttala vissa ord. Under en pe-
riod i årskurs sex gick han hos en logoped och tränade talet. Det fanns läs-
och skrivproblematik i släkten. Hans pappa hade det väldigt svårt i skolan 
och hans farfar kan än idag nästan inte stava sitt namn men när de båda växte 
upp kontrollerade inte skolan läs- och skrivproblematik på samma sätt, som 
man gör idag menade han.
   Stefan berättade att han började om helt med engelskan i årskurs sex, till 
exempel hur man räknar, hur man gör färger, allt. Han hade det mycket svårt 
för engelskan även då vi talades vid i årskurs åtta, ”det känns gruvligt att 
tänka, bara tänka sig”. Det var ett ämne som var bekymmersamt och det 
uttryckte han tydligt, även då det handlade om att få ett godkänt betyg. Han 
deklarerade mycket tidigt i vårt samtal att han aldrig riktigt gillat skolan, 
men att det hade gått bättre de senare åren, Stefan berättar varför han inte 
tyckte om skolan:

Att jag har svårt i allt. I engelskan och när jag ska läsa och skriva. Svenska 
går lite lättare och att leta grejer i SO. Jag har inte SO det har jag tagit bort. 
Och när man ska leta fakta till en uppsats, det är det som är svårt och att ta ut 
det viktigaste i texten.

Engelska språket var ett dilemma som ställt till med problem och det redan 
från och med årskurs tre i grundskolan. Han hade tagit bort ett skolämne, 
vilket innebar att han hade ett reducerat program i grundskolan. Stefan upp-
lyste mig om att det kunde ställa till problem då han skulle söka till gymna-
siet. Det var något som oroade honom mycket. 

En skola, lärare och klasskamrater som inte alltid förstår
Redan då han gick i årskurs sex ville man på den skola han gick att han 
skulle byta skola, till en annan ort. Vilket var något han aldrig genomförde, 
Stefan berättar:

Dom försökte att jag skulle gå i en skola inne i stan i sexan, men jag bor utan-
för på landet. Jag var ju inte van att åka till stan. Det vanliga är att man ska gå 
här. Men om jag skulle välja nu och spola tillbaka tiden, då skulle jag lätt 
byta skola till någon annan skola nu, även i en större stad eller något. En 
bättre skola för dyslexi eller något.
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Stefans egen känsla utmynnade i att han kände att de bara ville bli av med 
honom på skolan. Han gick drygt en och en halv termin första gången i års-
kurs åtta. Han gick nästan hela året och det var precis innan sommarlovet 
han tog beslutet att sluta. Tidigt under vårt samtal berättade han att det var på 
gränsen att han inte fick gå om årskurs åtta. Anledningen var att han har 
dyslexi och behövde extra hjälp och att lärarna tyckte att det var för mycket 
ansvar. Det var något han inte riktigt förstod. I hans fall var anledningen att 
han bara hade bestämt sig för att hoppa av. Det var inte hans föräldrar, sko-
lan eller någon annan som hade tagit det beslutet.

Stefan: Det var jag som kände en dag, att jag inte orkade med skolan, jag var 
skoltrött. Jag ville nästan ha en paus, då blev det bara så att jag hoppade ned 
från åttan. Om jag skulle gå om åttan hoppade jag ned igen, då blev det som 
en liten paus. Sjuan är mycket lättare att gå om, än åttan. Ja, nu går jag i åt-
tan.

E: Känns det som att det var bra det du gjorde?

Stefan: Ja, det gör det. Nu är det godkänt i det mesta. Ja utom i engelska och 
SO för den har jag tagit bort. 

På frågan om det hade att göra med att han vill höja betygen till årskurs nio, 
kom svaret ja direkt. Att gå om årskurs åtta tyckte han inte var så annorlunda 
förutom att det var bättre med tid på att öva uppgifterna. I övrigt var det inte 
så stor skillnad mer än att han ansträngde sig mer på lektionerna och försökte 
lära sig. Betygen i samtliga ämnen som tidigare låg på ett knappt godkänd 
blev istället ett klart godkänd. 
   Att byta årsgrupp kan innebära en del olika saker, som till exempel, från 
att ha varit trygg med kamraterna i klassen, till att få nya klasskamrater som i 
början inte alltid förstod hur det var att vara elev och som i hans fall, ha grav 
dyslexi och vara i behov av kompensatoriska hjälpmedel. Stefan berättar:

Dom frågade i början, varför har du dator, då förklarade jag bara. Det är 
samma sak som ni gör, jag skriver, fast bara med dator, det är lättare. Ja, nu 
tycker dom att det är som vanligt att jag har datorn med mig.

På tal om kompisar så berättade Stefan att han hade mycket kompisar både i 
den första, som i den andra åttondeklassen. Han hade många kompisar på 
hela skolan. Något han ansåg var viktigt att kunna stå för, var att han hade 
svårt för att läsa och skriva och att uttala vissa ord. Han menade även att det 
säkert spelade en stor roll, vilka kompisar man hade och att det hörde sam-
man med det egna självförtroendet. Jag frågade honom om det var så att man 
pratade öppet om att ha dyslexi i skolan. Stefan berättar:
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Ja, jag vill att man gör det, alla vet ju om att jag har dyslexi. Jag tycker det är 
kanon om dom vet, om det är spel, stavfel eller någonting då är det ingen som 
rättar en eller någonting.

När han gick om årskurs åtta var det inledningsvis besvärligt, på grund av att 
lärarna inte hade fått någon information om hans svårigheter, vilket var fel-
aktigt menade Stefan. Specialpedagogen berättade för Stefan att hela arbets-
laget hade tillgång till vilken hjälp och stöd han fått och även hade rätt till. 
Han har själv varit mycket tydlig och bestämd med att få den hjälp han be-
hövde i skolan.

Stefan: Jag vill ha det som är sagt. Här har jag till och med bett om papper 
från lärare. Det här, den här hjälpen behöver jag. Men om jag säger den hjäl-
pen och den, men jaha men just det, men dom bryr sig inte. Dom tyckte väl 
att jag var lat eller någonting. Ja, att jag försökte utnyttja min dyslexi på nå-
got sätt. Vissa lärare förstod bättre och vissa sämre och en del hade inte alltid 
rätt attityd.

Kanske var det precis som han anger, att det var ett skäl för lärarna att slippa 
ta ansvar, eller så hade de inte tillräckligt med kunskap om vad dyslexi inne-
bar. Det finns olika former av dyslexi och alla har inte lika svår dyslexi som 
jag, menade han. 

En resumé av år nio och viktiga verktyg i 
lärandeprocessen 
Vid vårt andra möte, i slutet av det nionde skolåret och en av de första da-
garna i juni månad, placerade vi oss i en undanskymd del av skolans lokaler. 
Vi började vårt samtal med att han berättade om sina gamla klasskamrater, 
det vill säga de han hade det första året i år åtta. Jag kan vid vårt samtal 
skönja en viss längtan efter vissa av hans tidigare kamrater. 
   Årskurs nio var enligt honom rätt så bra, men ändå till viss mån kantad av 
osäkerhet. Ett visst bekymmer fanns över att kanske inte bli godkänd i vissa 
kärnämnen. En lärare signalerade om IG varning i engelska. Stefan berättar:

En lärare sa därnere att jag aldrig skulle få godkänt och att det var IV pro-
grammet som skulle gälla. Och sedan, det hade vi ett möte om och då sade 
jag det till läraren, när alla lärare satt där. Ett är att jag är dålig, jag har 
dyslexi. Då sade läraren det är inte så… det kommer inte på betyget. Men 
specialpedagogen har sagt att jag klarar det och hon är den lärare som vet mer 
om saken än dom andra. 

Ämnet engelska blev godkänt i årskurs nio, vilket han själv menade var spe-
cialpedagogens förtjänst och att han var i England förra sommarlovet och 
tränade språket med släktingar i samma ålder. En viss strategi framkom i de 
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samtal vi hade. Det handlade om att lära sig språket genom att lyssna och 
därefter använda de termer som personen använde när han själv skulle svara. 
Det var grammatiken och stavningen som var det egentliga problemet.  
   Kärnämnena blev trots den tidigare lärarens IG varning i engelska, god-
kända och klara, vilket var en oerhörd lättnad för honom. Det var genom att 
samtliga kärnämnen blev godkända som gjorde att chanserna ökade för ho-
nom att komma in på ett gymnasieprogram. De strategier han använde för att 
uppnå målet för godkänd handlade om att han läste själv, läste via datorn, 
alternativt hade lärarstöd. Han berättade hur viktig datorn var i hans värld.

Stefan: … alltså jag läser ju om det är vanligt så här, man har inte så himla 
mycket läxor. Engelska och matte läser jag vanligt, eller om jag jobbar 
hemma direkt efter skolan, då läser jag själv också. Jag jobbar med dator hela 
tiden i skolan. Jag glömde den en morgon. Då är det kaos, jag kan inte vara 
utan en dator. Jag har en skiva som spelar upp själva fakta så då fick jag 
lyssna och ta tag i det viktigaste i texten det tyckte jag var bra. I svenskan då 
har jag hellre en lärare som hjälper mig. 

Datorn är ett viktigt verktyg, men det handlade både om att få datasupport 
och att det material han behövde få inlagt i datorn, fungerade. Det var inte 
alltid att datakillarna på skolan kunde hjälpa honom tillräckligt snabbt. 
Ibland menade Stefan att han kunde bli frustrerad och det på grund av att det 
var tufft att hela tiden prestera över gränsen. 

E: Ja, varför ska det vara så mycket enklare för den som inte har dyslexi, du 
får jobba så mycket mer hela tiden, eller hur?

Stefan: Ja, det är det enda, det enda som känns jobbigt.

Min förståelse var stor i det Stefan beskrev, att hela tiden behöva arbeta be-
tydligt mer för att klara det andra gjorde med betydligt mindre arbete. Det 
var konstigt berättar Stefan:

Jag har haft diagnosen sedan i slutet av år fem. Men hela tiden har jag tänkt, 
bara det här blir godkänt och så vidare…

Den uppfattning jag fick utifrån det han berättade, var att det hela tiden fun-
nits en stress i att klara uppgifterna och att bli godkänd. Det gick även att 
skönja en frustration över att ingenting hade blivit lättare från den dag i år 
fem, då diagnosen ställdes.
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Andra personers betydelse för lärande
För Stefan fanns det flera personer som betytt oerhört mycket för hans lä-
rande. Det framkommer tydligt vid de båda intervjuerna i år åtta och i år nio 
i grundskolan. Det fanns en person på skolan som han pratade en hel del med 
och det var specialpedagogen. Hon var en person som låg högt upp på listan 
och givetvis även hans föräldrar. Han berättade vid den första intervjun, när 
han gick om år åtta, hur det var när han började gå till specialpedagogen och 
att det bara var henne man kunde lyssna på, om han inte hade haft henne 
hade han nog inte varit i skolan. Det var specialpedagogen som förstod vad 
det var som var svårt. Stefan berättar:

Jag är ju jätte glad att jag har Stina specialpedagogen och sedan har jag stu-
dion, men det är ett jätte jobb. Det är samma som att tjafsa om att få böcker
inlästa på band och skrivhjälp. Jag är ju van att få höra att jag inte ska klara 
av engelskan. Men det känns som jag bara ska lyssna på en lärare, specialpe-
dagogen Stina. Skulle jag lyssna på dom andra så skulle jag inte ha gått, eller 
jobbat alls. Specialpedagogen har gjort många övningar, som jag tagit med 
mig hem till mamma och pappa. Mamma läser det först, för då vet jag hur 
orden ska uttalas och då är det lättare för mig att läsa. Specialpedagogen har
betytt jätte mycket för mig.

Vid den andra intervjun i år nio, berättade han att det var mycket i skolan 
och att det gällde ämnet NO. Vid det här exemplet fanns en lärare och hans 
pappa som stöd. Läraren hade utarbetat en arbetsform som gällde en uppgift 
i biologi där han kunde lära sig de olika delarna i cellen med hjälp av figurer 
och tillhörande text. Han berättade muntligt hemma för sin pappa vad de 
olika delarna stod för och memorerade på så sätt in kunskapen. Stefan berät-
tar:

NO tycker jag är ganska svårt.  Det är så många annorlunda ord och texter 
som är svårt. Jag kan inte uttala orden. Han, läraren har gjort så nu att jag får 
ett papper på dom där orden, så att jag kan berätta vad dom gör för någonting. 
För vet jag i huvudet när jag ser orden framför mig, då vet jag vad de gör. Då 
frågade min pappa vad den saken har för uppgift. Då sa han orden och då be-
rättade jag vad dom gjorde och då kunde jag alla. Det skulle ha varit krångli-
gare att skriva.

Han var ganska säker på att han skulle få betyget godkänd, då pysparagra-
fen39 skulle träda in och att den extra åtgärd som då genomfördes, skulle 

                             
39 ”… att jag blev godkänd på det sättet”. Stefans specialpedagog och lärare har hävdat ”Pys 
paragrafen”. I grundskoleförordningen som gymnasieförordningen finns en bestämmelse som 
visar att läraren har en möjlighet att bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått om 
det föreligger speciella skäl för det. De särskilda mål som gäller, är att eleven har ett funkt-
ionshinder av något slag som i Stefans fall dyslexi. Anledningen till att bestämmelsen har 
uppkommit är att alla elever ska ha möjlighet att genomgå grundskolan med godkända resultat 
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göra det möjligt. Hans föräldrar hade båda olika sätt att stödja honom. Hans 
mamma var den som gjorde att han fortsatte skolan och hans pappa var mer 
som en kompis. Stefans pappa var den som såg till att det gick framåt på 
andra sätt. Hans pappa har dyslexi, han tror i alla fall att han har det, menade 
Stefan. Pappa hade det svårt i skolan berättade han och skolan var inte riktigt 
hans bästa område. 

Lärare på grundskolan kanske vet vad dyslexi är
Lärare på grundskolan, menade Stefan, visste kanske vad dyslexi var för 
något, men inte alltid att det finns dyslexi i olika svårighetsgrader. Han hade 
det svårt i skolan och har en svårare grad av dyslexi, vilket innebar att han 
hade ett behov av utökad hjälp och stöd för att lära sig. Om den kunskapen 
inte fanns i lärarkollegiet kan det ha inneburit att lärare uppfattat honom som 
lat, eller nonchalant. Han berättade att han hade haft EVK40 möten en gång i 
månaden med rektorn på skolan, vilket var något som tog på krafterna, att 
alltid behöva kräva sin rätt till hjälp och stöd. Vid dessa tillfällen berättade 
han vilken hjälp han ville ha av de olika lärarna. Efter dessa möten hade det 
blivit bättre, men så hade det aldrig fungerat det första året han gick i klass 
åtta. I den tidigare klassen fick han IG i ämnet NO för att han inte kunde 
skriva labbrapporter och det var en av anledningarna till att han gick om år 
åtta. Stefan berättar:

… tänk om den läraren hade förklarat för mig hur jag skulle göra för att 
skriva, istället för att bara säga du ska skriva en labbrapport.

Tankar inför gymnasieprogrammet
Stefan berättade vad han hade tänkt och hur han kände för att börja gymna-
siet och vad han trodde att det skulle innebära. Det programval han deklare-
rade redan i årskurs åtta kvarstod, det var snickare han skulle bli. Han hade 
redan då en strategi utifall att betygen inte skulle bli godkända en tanke om 
ett lärlingsprogram. 
   När vi sågs i år nio berättade Stefan att han i det läget skulle ha valt att gå 
IV programmet, hellre än att gå ett lärlingsprogram, då en riktig utbildning 
var bättre, eftersom han ville bli en riktig snickare. Genom att samtliga kärn-
ämnen, engelska, matematik och svenska blev godkända samt att Stefan 
hade fått en referens från den smedfirma han tidigare hade arbetat på under 
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sommarloven var chansen enligt honom stor att han skulle bli antagen till 
gymnasieprogrammet. Referensen beskrev den vilja han hade att arbeta. Han 
menade att det skulle bli kul att få börja på den nya skolan och det beroende 
på att man får en annan inställning till skolan när man går på gymnasiet. 
Gymnasiet handlade mer om som han sade, vad det var man ville göra i 
framtiden, men att det samtidigt kändes lite skrämmande:

Stefan: Jag vet inte vad jag kan, jag kommer att känna mig liten när jag 
kommer till ett gymnasium. Jag känner inte lärarna. I den här skolan har jag 
gått hela mitt liv och jag känner ju inte lärarna där. Här har jag tagit mig ge-
nom alla möten och så här, vad jag kan säga och inte säga, vad jag vill ha och 
inte ha.

När det gällde överföringen till gymnasiet, skulle det enligt Stefan följa med 
en hel del dokumenterat material om den hjälp och det stöd han hade haft 
från grundskolan, inte minst i ämnet engelska. Stefan blev godkänd på de 
villkor som gällde för en elev med dyslexi, det vill säga att pysparagrafen41

trädde in. Allt som fanns dokumenterat från grundskolan skulle föras över 
till den blivande gymnasieskolan och samma information skulle gå till samt-
liga lärare, så att hjälp och stöd skulle finnas tillgängligt då han startade sko-
lan. 

Övergången och det första året på gymnasiet
Vi har nu kommit fram till Stefans och mitt tredje möte, ett möte som sker 
efter en del problem med att få våra tider att passa ihop. Han hade haft det 
tufft både i skolan som privat. Det här mötet sker på hans hemort och på 
ortens café. Han började gymnasiet på en plats några mil från hemorten. 
Specialpedagogen från grundskolan hade innan sommaruppehållet kontrolle-
rat att det fanns specialpedagog på gymnasieskolan. 
   Vi tog i samtalet upp hur övergången hade fungerat och om lärarna på 
skolan var informerade om hans problematik, det vill säga om överförings-
dokumentet hade anlänt och att det fungerade i de olika lärande situationerna 
när han började gymnasiet. Stefan berättar:

Eh, dom hade en bunt typ med papper, med EVK, med alltså jätte mycket 
möten och så där. Eftersom jag hade jätte svårt i åttan, när jag gick om. Då 
hade jag talat om precis allting, precis hur jag kände och det står ju i pappe-
ren. Det var ju jag. Det står mycket så här, Stefan vill. Ingenting så här 
Stefans mamma, pappa vad vill ni. Det står Stefan ville göra det. Det är alltid 
jag som bestämt vad jag vill göra och inte göra. 
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Vad hände då egentligen? De tidigare dokumenten hade anlänt när han bör-
jade skolan, lärarna hade fått vetskap om hans dyslexi och det stöd och den 
hjälp han hade fått i grundskolan. Den hjälp och det stöd han blev erbjuden 
under sitt första år på gymnasiet, var specialpedagogisk hjälp i engelska och 
svenska. Dessutom hade han själv pratat med de båda specialpedagogerna på 
gymnasiet om att de skulle ta kontakt med den tidigare specialpedagogen på 
grundskolan, för att få veta hur de två hade arbetat tillsammans. 

Stefan: Specialpedagogen har pratat med Stina. Jag sade åt henne att göra det, 
för annars blir det svårt, för jag har ju svårt att förklara mig själv hur jag är. 
Men Stina kan ju förklara på ett helt annorlunda sätt, för hon har ju jobbat 
med mig i grundskolan. Den nya specialpedagogen är ganska jysst. Hon har 
sagt, du får komma hit om du känner att du vill ha tystnad och så har hon väl 
märkt att jag är väldigt lugn. Jag bryr mig inte om någon annan sitter och 
lyssnar och så där, det finns ju inte ens i mitt huvud. Det är ganska skönt att 
komma dit i svenska och så där. 

Kontakten med specialpedagogerna på gymnasieskolan etablerades kort efter 
skolstarten och Stefan upplevde att det kändes bra att gå dit och framförallt 
att sitta där och arbeta och att då samtidigt kunna få stöd och hjälp av speci-
alpedagogen.

Att hävda sin rätt och känslan av otillräcklighet
Nedan berättar Stefan hur han är som människa och hur det kändes när pro-
blemen eskalerade under gymnasiets första år och andra termin. Specialpe-
dagogen på gymnasieskolan var enligt honom bra, däremot fanns det andra 
lärare som inte ville göra någonting för att hjälpa till. Det kunde handla om 
att få göra ett muntligt prov, alternativt att någon bistod med hjälp i att få en 
text uppläst. Vilket var något som även kunde ställa till med problem. Lära-
ren menade att då eleven går på gymnasiet ska sådana saker skötas av ele-
verna själva. Att ständigt behöva förklara att det finns en dyslexidiagnos tar 
på krafterna, menade Stefan. Det var ytterligare en lärare han nämnde, det 
var en manlig lärare som förklarade för honom att han absolut inte kunde 
kopiera de anteckningar som han hade skrivit på tavlan under en lektion, 
utan att det ska en elev skriva av tavlan själv. Stefan berättar vad han sva-
rade:

Men vad, jag hinner inte skriva av tavlan och samtidigt höra och förstå vad 
du menar. Och då tog jag fram en hel bunt, ja då kan vi ta och sätta oss och 
läsa lite papper. Han bara, åh förlåt, det var inte meningen.

Något han verkligen hade lärt sig under åren i skolan, efter dyslexidiagno-
sen, var att alltid ha sina dokument med sig i skolväskan. Det fanns enligt 
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honom en okunskap bland lärare, speciellt om vilka elever som hade läs- och 
skrivproblematik. Om lärare ifrågasatte hans krav på hjälp eller någon form 
av stöd, alternativt att han skulle genomföra saker som inte kändes bra, togs 
dokumenten fram. Han bad då att få visa upp sina papper för vederbörande 
lärare. Något han uppfattade som tufft var att han ofta blev tillsagd att redo-
visa inför klassen, vilket han inte gillade och inte heller skulle behöva göra 
då problemen med uttalet på grund av artikulationssvårigheterna och hans 
dyslexi då blev tydliga:  

Stefan: Jag vill inte redovisa inför klassen, då känns det som en för stor press 
av vissa. Jag kan säga ja fel för vissa ord. 

Frågan blir då om samtliga lärare på skolan hade fått information om hans 
dyslexi och uttalsproblematik.
   Det var mycket läxor och Stefan trivdes inte på skolan. Känslan av att 
hoppa av gymnasiet hade varit stark i perioder, men på något sätt arbetade 
han bort de tankarna, genom viljan att visa att han kunde genom att uppnå ett 
mål, att vara duktig på någonting och snickare var det målet. Gymnasiet var 
en tuff skola där bra kamrater var en viktig del för att den rätta arbetsglädjen 
skulle infinna sig, Ett exempel från gymnasiet: 

Kompisar, det är faktiskt väldigt viktigt. Det är de som ger motivation. Det 
ska kännas roligt att gå till skolan. Jag har lätt för att anpassa mig till männi-
skor, men det är en mycket tuffare nivå, man måste passa in i gänget annars 
blir man ensam. På gymnasiet ah det är mera, alltså det är jätte tufft. Före lo-
vet, var det på gränsen att jag hoppade av skolan, det kändes så. Jag hade den 
inställningen i huvudet bara, jag orkar inte det här. En vanlig kan ju ta hem 
lite jobb och hinna i kapp. Det var ju liksom så där, det var nästan omöjligt 
att hinna med.

E: Du hann med?

Stefan: Hyfsat, hör du om jag har bestämt mig för någonting, jag klarar det 
här, då gör jag det. Men ibland kanske det inte alltid går, men jag försöker. 
Snickare har jag bestämt. Det är mig grej. 

Han berättade att det tar på krafterna att hela tiden försöka passa in och klara 
skolans uppgifter och att det tog på psyket. Att planera framåt var något han 
hela tiden sysselsatte sin hjärna med, att ligga ett steg före. Att ha dyslexi 
och om det händer något så att man kommer efter i skolan, är tufft. Stefan 
berättar: 

Ja, väldigt mycket på psyket. Ja, det tar väldigt mycket. Jag tänker väldigt 
mycket också, jag tänker hur det blir då. De flesta tar ju bara det som det 
kommer. Om det händer det är ingenting mer med det. Jag kan inte göra så. 
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Stefan är en envis och målmedveten ung man. Han vet vad han vill bli och 
han ska klara av det, även om det ibland kändes som att det inte gick längre. 
Kompisar var något han värdesatte mycket och så hade det varit genom hela 
hans skoltid. Tanken att byta skola och ort till år två hade slagit rot. Det var 
något som hägrade och förmodligen också skulle komma att genomföras. 
Framförallt av den orsaken att flera av hans gamla idrotts- och skolkamrater 
fanns på en skola i en närliggande ort. Men det var målet att bli en riktig 
snickare som ändå var den avgörande faktorn för valet av ort och skola de 
sista två åren på gymnasiet. Stefans berättar:

Jag har mycket kompisar och jag vågar stå för det jag har svårt med och 
mycket för att jag har klarat skolan är för att jag har haft inställningen att jag 
ska klara skolan. Jag måste göra jobbet i skolan, plus det jag inte hinner med. 
Då måste jag ta hem. Men jag blir nog en riktig snickare. Det är det jag vill. 
Och jag ska kämpa jätte mycket för att försöka byta skola. Jag vill kunna 
ringa en kompis, jag gillar. Jag är så där sällskapssjuk av mig. Jag är sån där 
allas kompis och så kommer jag till ett ställe och här kan jag inte få kompi-
sar. Jag fattar inte vad som är felet. Det är det som är så svårt.

Att ha bra kamrater är en viktig del när man går i skolan, men så hade det 
inte varit för honom under det första året på gymnasiet. Känslan av att inte 
duga som kamrat, var en faktor som gjorde att han funderade på att byta 
skola och skolort till år två. 

Skolans stödåtgärder och olika personers betydelse
De stödåtgärder Stefan har fått genom åren i skolan har varit av skiftande 
karaktär. Under den första delen i grundskolan handlade det om talpedago-
gens, speciallärares stöd och hjälp i att lära sig bokstäver och att öva uttal. 
När ämnet engelska introducerades i årskurs tre, fanns ingen hjälp att tillgå, 
vilket gjorde att han aldrig lärde sig engelska från grunden. I årskurs sex fick 
han på nytt lära sig det engelska språket från början, med hjälp och stöd av 
en specialpedagog.   
   Specialpedagogen har funnits med sedan år sex och till och med år nio i 
grundskolan. Det var en person som hela tiden hade stöttat och hjälpt honom 
framåt. Att gå om år åtta, var ett beslut han tog själv och anledningen till det 
var att ville höja sina betyg. Viss problematik uppstod då han hela tiden be-
hövde stödåtgärder för att uppnå skolans mål. Specialpedagogens hjälp och 
stödåtgärder i att få lärare att förstå hur viktigt det var att de stödde honom, 
var enligt honom, ovärderlig. Under det första gymnasieåret fanns specialpe-
dagog att tillgå, vilket Stefan ansåg varit bra, även om kontakten i början inte 
hade samma upplägg som han varit van vid från grundskolan. I slutet av år 
ett, upplevde han ändå en positiv inställning till specialpedagogen på gymna-
sieskolan.
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Ett givande kamratsamtal
Under vårt tredje intervjusamtal dyker det upp något som Stefan bara måste 
få berätta. Det handlade om mötet med en gammal kompis. Båda har dyslexi 
och hade tidigare gått i samma grundskola under ett antal år. De hade inte 
setts på mycket länge, då de båda gick på olika gymnasieprogram i olika 
städer. De båda satt under samtalet och begrundade hur det egentligen hade 
varit att gå i grundskolan och på gymnasiets första år och att ha dyslexi. Ste-
fan berättar:

Per, min gamla skolkompis och jag pratade om dyslexi. Vi hade inte träffats 
på jätte länge. Nu pratade vi i höstas och då pratade vi om dyslexi och sånt 
där. Vi hade precis samma uppfattning om hur det är i skolan. Hur det är, vi 
kan få hur mycket kompisar som helst utanför skolan, men i skolan där sitter 
vi och är koncentrerade och jobbar hela tiden. Alltså vi måste hänga med hela 
tiden. Dom andra kan skoja runt och vara roliga typer, ja lite hur som helst. 
När vi är i skolan då pratar vi om skolan hela tiden. Det är det som finns i 
huvudet. Det är som att göra en sport, då finns det inget annat i huvudet. Man 
pratar inte om tjejer precis.

I det samtal de båda kamraterna hade, kommer det fram att deras erfarenhet-
er av att gå i skolan och att ha en dyslexidiagnos, överensstämde. Det var 
skolan och skolarbetet som gällde under skoltid, det handlade då om att hela 
tiden vara uppmärksam och att lyssna på det som sades på lektionerna. På 
fritiden var det fritidsintressen och kompisar som gällde. De båda kamrater-
na hade många kompisar på sin fritid.

Sammanfattning
Stefans berättelse ger en ytterligare förståelse i vad mötet med skolans krav 
kan innebära för en elev med specifika läs- och skrivsvårigheter. I grundsko-
lan tog det på krafterna att alltid behöva kräva sin rätt till hjälp och stöd i 
samtliga kärnämnen, samtidigt visar hans berättelse att han hade någon form 
av motivation och önskan att lära sig. Han ger uttryck för en vilja att nå sina 
mål och att han är inriktad på att målen i skolan kan leda till att han senare 
kan få det yrke han eftersträvat. I hans berättelse framträder även en besvi-
kelse över hur hans behov mötts. Interaktionen mellan elev, lärare och miljö-
förhållanden blir särskilt tydlig i hans berättelse. Stefan menade att samtliga 
lärare, både i grundskolan som på gymnasiet bör ha mer kunskaper om vad 
dyslexi innebär. Varje elev måste få den rätta hjälpen och stödet redan från 
skolstart, men även i grundskolan och gymnasiet. Att ha bra kamrater har 
varit viktigt för honom och så har det varit under hela skoltiden. Känslan av 
otillräcklighet och att inte duga har han känt under hela sin skoltid.
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Stefan är en envis och målmedveten ung man. Han vet vad han vill bli och 
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Kapitel 7. De åtta elevernas läranderesa 

I det avslutande resultatkapitlet ges en sammanfattande bild av de åtta ele-
vernas läranderesor. Under varje rubrik ges inledningsvis en kort resumé av 
de tre elever som bidragit med ett eget kapitel i studien och därefter kopplas 
deras erfarenheter samman med de övriga fem elevernas berättelser. De kon-
sekvenser som uppdagats utifrån samtliga elevers erfarenheter beskrivs un-
der respektive rubrik. Kapitlets rubriker hör samman med de teman som 
utkristalliserats från elevernas berättelser, där en utförlig bild av dessa ges i 
kapitlets avslutande del. Det finns dock några överlappningar mellan de 
olika teman som presenteras.

Lärande och individuell utsatthet
Det lärande och den individuella utsatthet eleverna i studien har varit delakt-
iga i, har för vissa av eleverna varierat under de nio åren i grundskolan. För
andra var utsattheten större under gymnasiets första år. De uttryck som kom 
att stå i fokus handlade om att bli förbisedd och/ eller att hantera den egna 
oron. 
   I Annas berättelse ges en inblick i hur det kan vara att inte få möjlighet att 
lära sig läsa under de nio åren i grundskolan. Det var först den andra termi-
nen på gymnasiets första år hon fick hjälp och stöd med att lära sig läsa. Hon 
är själv mycket kritisk till att skolan inte upptäckte hennes lässvårigheter 
tidigare vilket innebar att hon kände sig förbisedd. 
   Magnus kände även han en oro över att någon i skolan och speciellt klass-
kamraterna skulle upptäcka att han läste långsamt och inte kunde skriva som 
övriga. Det handlade om tiden i grundskolan, inför övergången som under 
gymnasiets första år. Detta kan anknytas till det Goffman (2000) nämner om 
roller och masker, där individen spelar en roll och antar ett speciellt utryck.
   Det fanns en uppgivenhet i det Stefan berättade om att ständigt behöva be 
om att få den hjälp och det stöd har var i behov av för att lära sig och som 
han hade rätt till. 
   Linda var mycket tydlig i sitt budskap då vi sågs vid det första tillfället i 
slutet av årskurs nio, då hon berättade att ingen på skolan visste om hennes 
lässvårigheter. Hon framförde en önskan om att vi skulle placera oss på en 
plats på skolan där ingen kunde se oss. Den känslan av oro och utanförskap 
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är något som kan associeras till det Giddens (1999) tar upp som gäller identi-
tetsskapande. Under den första terminen på gymnasiet får hon en dyslexidia-
gnos, året kantades ändå av problem med att inte få stöd och att inte uppleva 
sig bli förstådd. Hon kände sig både förbisedd och sårad. Linda är kritisk, då 
hon ansåg att alla lärare borde förstå vad läs- och skrivproblematik innebär 
och att göra något för eleven direkt. De förslag hon nämnde om hur hon 
skulle kunna lära sig bättre var:

Ja, att lärarna förklarar noggrant, gärna enskilt, eller att man får papper om 
det de ska gå igenom några dagar innan så att man hinner läsa igenom si-
dorna, så att man vet vad det handlar om. Då skulle jag förstå mycket mer.  
(Linda)

Det kan som Giddens skriver, finnas såväl negativa som positiva konsekven-
ser av att ta sig an en ny skola, bland annat i att hantera den egna oron. Linda 
upplevde sig utesluten av sina klasskamrater, på grund av att de ansåg att 
hon inte kunde bidra fullt ut i de gemensamma uppgifter som skulle genom-
föras. 
   Peter hade under de tidiga åren i grundskolan haft hjälp och stöd av speci-
alläraren och senare av specialpedagogen. Men lärandesituationen under 
gymnasiets första år upplevde han som ohållbar. För att dämpa de egna käns-
lorna av att inte kunna som andra, valde han sin egen strategi, till exempel 
att inte fullfölja uppgifter som han kände att han inte kunde klara av på 
grund av bristande stöd för sina svårigheter. I den riskbedömning han då 
gjorde, finns en likhet i det Giddens (1999) lyfter fram om riskbedömning 
som innebär att individen själv reflekterar och bedömer sin situation. 
   I Sofias berättelse från grundskolan och gymnasiet var det annorlunda. 
Hon fick hjälp redan i andra klass, då hon hamnade efter med läsningen. Hon 
fick sin dyslexidiagnos på sommaren mellan årskurs fyra och fem, men det 
var först den sista terminen i årskurs nio hon själv menade att hon fått rätt 
stöd och hjälp och det efter mycket trassel med skolledning och lärare.
   Det framkommer i elevernas berättelser gemensamma upplevelser av att 
inte kunna läsa och skriva som övriga i klassen under sina olika skolår och 
att dessa roller förändras över tid. De berättelser som utgår från grundsko-
lans år nio är fokuserade på stödinsatser. Vid övergången till gymnasiet och 
det första året är situationen mer pressad. Känslan av att inte vara delaktig i 
skolans olika lärandeaktiviteter i att inte klara av kunskapsmålen samt att 
uppnå godkända betyg visade sig tydligt. Det framkommer även att elever-
nas upplevelser är påverkade av relationer där hjälp, stöd och förståelse har 
stor betydelse.
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Lärares bemötande och sociala relationer  
De elever som ingått i studien har etablerat relationer med ett antal personer 
under de år de har gått i skolan. I avsnittet tas inte särskilda personer som 
signifikanta andra upp, utan det handlar om att bygga upp sociala relationer.
En del kontakter har upplevts positiva och andra kränkande.  
   Anna fick tidigt lära sig att de lärare hon mötte i grundskolan och på gym-
nasiet inte såg eller lyssnade på det budskap hon försökte förmedla till dem. 
Det var först den andra terminen på gymnasiet som en positiv kontakt skap-
adess med en lärare och en specialpedagog. Hon blir då sedd för den person 
hon är. Detta kan anknyta till det Giddens (2003) tar upp om att identitet ska 
skapas och återskapas. 
   Magnus hade redan under grundskolan årskurs ett etablerat en bra kontakt 
med en lärare som hjälpte honom med alfabetet. Han hade även en bra kon-
takt med grundskolans specialpedagog, en person han kände en stor tillit till. 
Magnus upplevde det positivt att byta skolstadium från grundskolan till 
gymnasiet, då han skulle få tillfälle att lära känna nya människor och på så 
vis bygga upp nya kontakter. Relationen till specialpedagogen på gymnasiet 
fungerade efter en tid bra och även med de lärare han hade på den yrkesin-
riktade delen i programmet, men det fungerade sämre med kärnämneslärar-
na.
   I grundskolans årskurs tre träffade Stefan en lärare som kom att betyda 
mycket för honom, bland annat lärde hon honom alfabetet. Kompisar hade 
alltid varit mycket viktiga för honom, både i grundskolan och på gymnasiet 
men även på fritiden. De specialpedagoger han mötte i grundskolan och på 
gymnasiet hade stöttat och hjälpt honom och samtidigt haft kontakt med 
hans övriga undervisande lärare. Men under gymnasiets första år fick han 
uppleva känslan av att inte duga som kamrat, vilket tog honom hårt. Enligt 
Giddens (2003) får vi dagligen hantera risker vi känner till, men också de 
risker vi möter indirekt genom de tidigare erfarenheter vi tagit del av. 
   En av eleverna Linda, hade inte fått uppleva speciellt många bra relationer 
till lärare under sin skoltid. Det var ingen av de lärare hon hade haft i grund-
skolan som hade uppfattat hennes svårigheter att läsa. Goffman (1981) skri-
ver att det är viktigt att få känna tillhörighet i skolan. I grundskolan hade hon 
kamrater, men hon kände hela tiden en rädsla för att de skulle upptäcka hen-
nes svårigheter att inte kunna läsa som övriga. Giddens (1999) menar att det 
i mångt och mycket handlar om vilka lärare och kamrater man har och att 
själv våga stå för den man är, vilket i sin tur handlar om att identiteter måste 
skapas och återskapas. Övergången kantades av osäkerhet inför det val som 
skulle genomföras. På gymnasiet blev hon utfrusen av sina klasskamrater. 
De valde att inte arbeta med henne och själv visste hon inte hur hon skulle 
agera. Linda berättar om en episod om avståndstagande från klasskamraterna 
från den första terminen på gymnasiet:
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Det var inte så jätte bra vid jul och så. Dom jag umgicks med, dom typ stötte 
ut mig, de ville ju inte alls jobba ihop, jag märkte ju själv hur dom behand-
lade mig liksom. 

När en person framträder inför andra människor överför han eller hon omed-
vetet eller medvetet, en del av upplevelsen där den personens jaguppfattning 
ingår. Framträdandet kan ge en bild av den agerandes sociala status, menar 
Goffman (2000).
   En annan elev Sofia, hade bra relationer med sina lärare och kamrater i 
grundskolan, även om det fanns viss problematik med en del lärare. Över-
gången var odramatiskt, då hennes mamma redan i ett tidigt skede tagit kon-
takt med gymnasieskolan om dotterns dyslexi. På gymnasiet fick hon upp-
leva ett bra klimat till både lärare och kamrater. Även Sofias erfarenheter av 
sin läranderesa kan anknytas till det (Giddens (1999) nämner om att själv 
våga stå för den man är. Det handlar mycket om de lärare och klasskamrater 
man har i skolan och att själv våga stå för den man är, samtidigt som identi-
teter skapas och återskapas. Goffman (2000) tar upp om rollövertagande, att 
som person söka kontroll över det intryck man får av situationen, vilket ele-
verna i studien också gör på lite olika sätt. 
   Kalle, Olle och Peters upplevelser av de lärare, speciallärare och special-
pedagog de mött i grundskolan var mycket positiva, så även när det gällde 
kamrater. Det var först på gymnasiet eleverna menade att de inte hade en 
lika bra relation till sina lärare. De uppfattade att lärarna saknade förståelse 
för deras läs- och skrivproblematik. Elever behöver likt det Goffman (1981) 
beskriver, få uppleva en tillhörighet, vilket är en viktig del såväl i skolan 
som i livet. 
   I elevernas berättelser från såväl grundskolan som gymnasiet får sociala 
relationer med lärare och kamrater en central roll för hur de uppfattar sig 
själva, till exempel såg en elev övergången till gymnasiet som ett tillfälle att 
bygga upp nya relationer, medan en annan elev kände oro över att inte vara 
tillräckligt kompetent för att väljas som kamrat i samband med olika läs- och 
skrivuppgifter. I elevernas berättelser framstår sociala relationer vara starkt 
förenade med deras upplevelser av sina läranderesor och hur de därmed ser 
på sig själva.

Känslan av oro och osäkerhet
Vad innebär det för en elev att gå i skolan och att ha läs- och skrivproblema-
tik och hur uppfattar eleverna själva de krav skolan ställer på dem? De be-
grepp som betonas i avsnittet är vilka förväntningar som fanns på eleven och 
känslan av utanförskap. Flera av eleverna kände en oro och osäkerhet både i 
grundskolan, inför övergången till gymnasiet och det första året på gymna-
siet, vilket tydligt framgår av Anna, Magnus och Stefans berättelser. Anna i 
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att inte kunna läsa. Magnus i att bli upptäckt som en långsam läsare och att 
ha svårigheter att skriva och Stefan hade stora problem med artikulationen 
men också att läsa och skriva. Det fanns dessutom det första året på gymna-
siet en känsla av osäkerhet inför vad som förväntades av eleven. Detta är 
något som kan upplevas som ett utanförskap och som i sin tur kan leda till en 
ökad stigmatisering (se t.ex. Goffman, 1981).
   Olle och Peter hade under sina år i grundskolan haft stöd och hjälp av spe-
ciallärare och specialpedagog och det hade enligt dem fungerat bra. De hade 
båda två i slutet av årskurs nio godkända betyg i samtliga ämnen och kommit 
in på det gymnasieprogram de hade valt. Det var enligt dem betydligt tuffare 
på gymnasiet än det hade varit i grundskolan. Från att tidigare haft special-
pedagogiskt stöd på schemalagda tider, fick de i gymnasiet själva bestämma 
eller avgöra när de skulle gå till studion där elever samlades för att arbeta i 
lugn och ro, alternativt enskilt stöd av specialpedagogen om de själva bad 
om den hjälpen. Det fanns enligt dem en stor skillnad och skillnaden bestod i 
att de själva skulle ta ansvar för sitt behov av stöd och hjälp, vilket skapade 
en oro över att de kanske inte skulle klara av att uppnå skolans mål.
   Den oro Linda upplevde under åren i grundskolan och det första året på 
gymnasiet, handlade om att bli upptäckt med att inte kunna läsa och att inte 
kunna ta till sig den kunskap övriga fick genom att läsa sina läxor. Istället 
fick hon vara ytterst uppmärksam på vad läraren berättade under lektionerna, 
vilket bidrog till en osäkerhetskänsla. Hon fick sin dyslexidiagnos första 
terminen på gymnasiet men inget stöd sattes in, vilket ledde till stor oro över 
att inte klara av det program och de ämnen hon läste. 
   Kalle hade inför gymnasievalet noggrant läst den informationsfolder som 
delades ut om de olika programmen eftersom han kände oro över att inte 
klara av ett gymnasieprogram på grund av sina svårigheter. Han valde däref-
ter ett program som, enligt foldern, skulle vara ett av de lättare på gymnasiet. 
Det eleven gjorde är applicerbart på det Giddens (1999) tar upp om identi-
tetsskapande och att förbereda sig för framtiden. Livsplanering har enligt 
Giddens en ledande roll för den egna självbilden. Kalle gick endast två må-
nader på programmet eftersom han kände att det var för svårt att klara av det 
utan hjälp och stöd samt att han upplevde att ingen av lärarna brydde sig 
eller såg honom överhuvudtaget. Han använde det Giddens (1999) nämner, 
den skyddande hinnan för att skydda sig från den osäkerhet som uppstått i 
samband med hans lärandmöjligheter (skolmiljön).
   Elevernas erfarenheter från grundskoleåren handlar mycket om en känsla 
av oro som kan kopplas till skolans krav och förväntningar på deras för-
mågor, men även till känslan av utanförskap. Skolans krav skapar osäkerhet 
hos dessa elever som inte kan läsa och skriva som övriga i klassen. Den oro 
detta medför handlar om att inte vilja bli upptäckt som en elev med läs- och 
skrivproblem eller med andra språkliga svårigheter. Oron finns både vid 
övergången mellan grundskolan och gymnasiet liksom till första året på
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gymnasiet. Under det första året på gymnasiet framträder i flera av ele-
vernas berättelser en känsla av osäkerhet inför vad som förväntades av dem 
och att de själva måste ta eget ansvar för sitt behov av särskilda stöd-
insatser. I gymnasiet gällde oron främst att inte klara skolans kunskapsmål. 
Det är tydligt att eleverna hade en önskan om grupptillhörighet i sin gymna-
sieklass och att det samtidigt innebar en oro över att inte ”duga” eller upp-
fattas som ett ”problem” av kamraterna. Känslan av att inte kunna som andra 
i samma ålder skapade därmed en eskalerande oro hos eleverna. Något som 
präglades av en osäkerhet om sin egen roll i ett socialt sammanhang vilket 
förstärktes under gymnasiets första år. 

Signifikanta andra i elevens närhet 
Att ha betydelsefulla människor i ens närhet är något Mead (1976) tar upp, 
bland annat att barn i den tidiga socialiseringsprocessen lär sig via signifi-
kanta andra. Det kan handla om föräldrar, mor och farföräldrar, kamrater, 
lärare, specialpedagoger och eventuella andra. För de elever som ingår i 
studien har det funnits flera personer som har haft betydelse för dem, fram-
förallt deras föräldrar som hjälpt till under de nio åren i grundskolan. Att ha 
betydelsefulla andra i ens närhet är något som är framträdande i elevernas 
berättelser. 
   De personer som enligt eleverna har haft stor betydelse för deras lärande 
har framför allt varit deras mammor. Specialläraren var den person den en-
skilde eleven hade möjlighet att stifta bekantskap med i de lägre åldrarna i 
grundskolan och specialpedagogen i de högre stadierna. Specialpedagogen 
var en signifikant vuxen de stödde sig emot och som upplevdes som något av 
en favorit bland eleverna. Det har även enligt eleverna funnits vissa lärare 
som under åren hjälpt och stöttat dem på ett bra sätt i grundskolan och vid 
övergången till gymnasieskolan. Anna och Linda fick aldrig tillfälle att stifta 
bekantskap med specialläraren eller specialpedagogen i grundskolan. De 
träffade endast specialläraren då deras mammor hade påkallat behov av tes-
ter. 
   I flera av elevernas berättelser har mammorna varit så kallade nyckelper-
soner framförallt i kommunikationen med skolledare, specialpedagoger och 
lärare. De initierar utredningar om barnens läs- och skrivproblem och är 
pådrivande i samband med behov av stödinsatser. Det är mammorna som i 
många fall överför informationen om sina barn vid övergången till gymna-
siet. Det var oftast båda föräldrarna som har varit de som hjälpt och stöttat 
det egna barnet på en mängd olika sätt i hemmet. Utifrån elevernas erfaren-
heter framkommer även specialpedagogen som en nyckelperson i elevernas 
lärandemöjligheter. Både i grundskolan och i gymnasiet kan mammorna och 
specialpedagogen betraktas som signifikanta andra. Betydelsen av ”signifi-



85

att inte kunna läsa. Magnus i att bli upptäckt som en långsam läsare och att 
ha svårigheter att skriva och Stefan hade stora problem med artikulationen 
men också att läsa och skriva. Det fanns dessutom det första året på gymna-
siet en känsla av osäkerhet inför vad som förväntades av eleven. Detta är 
något som kan upplevas som ett utanförskap och som i sin tur kan leda till en 
ökad stigmatisering (se t.ex. Goffman, 1981).
   Olle och Peter hade under sina år i grundskolan haft stöd och hjälp av spe-
ciallärare och specialpedagog och det hade enligt dem fungerat bra. De hade 
båda två i slutet av årskurs nio godkända betyg i samtliga ämnen och kommit 
in på det gymnasieprogram de hade valt. Det var enligt dem betydligt tuffare 
på gymnasiet än det hade varit i grundskolan. Från att tidigare haft special-
pedagogiskt stöd på schemalagda tider, fick de i gymnasiet själva bestämma 
eller avgöra när de skulle gå till studion där elever samlades för att arbeta i 
lugn och ro, alternativt enskilt stöd av specialpedagogen om de själva bad 
om den hjälpen. Det fanns enligt dem en stor skillnad och skillnaden bestod i 
att de själva skulle ta ansvar för sitt behov av stöd och hjälp, vilket skapade 
en oro över att de kanske inte skulle klara av att uppnå skolans mål.
   Den oro Linda upplevde under åren i grundskolan och det första året på 
gymnasiet, handlade om att bli upptäckt med att inte kunna läsa och att inte 
kunna ta till sig den kunskap övriga fick genom att läsa sina läxor. Istället 
fick hon vara ytterst uppmärksam på vad läraren berättade under lektionerna, 
vilket bidrog till en osäkerhetskänsla. Hon fick sin dyslexidiagnos första 
terminen på gymnasiet men inget stöd sattes in, vilket ledde till stor oro över 
att inte klara av det program och de ämnen hon läste. 
   Kalle hade inför gymnasievalet noggrant läst den informationsfolder som 
delades ut om de olika programmen eftersom han kände oro över att inte 
klara av ett gymnasieprogram på grund av sina svårigheter. Han valde däref-
ter ett program som, enligt foldern, skulle vara ett av de lättare på gymnasiet. 
Det eleven gjorde är applicerbart på det Giddens (1999) tar upp om identi-
tetsskapande och att förbereda sig för framtiden. Livsplanering har enligt 
Giddens en ledande roll för den egna självbilden. Kalle gick endast två må-
nader på programmet eftersom han kände att det var för svårt att klara av det 
utan hjälp och stöd samt att han upplevde att ingen av lärarna brydde sig 
eller såg honom överhuvudtaget. Han använde det Giddens (1999) nämner, 
den skyddande hinnan för att skydda sig från den osäkerhet som uppstått i 
samband med hans lärandmöjligheter (skolmiljön).
   Elevernas erfarenheter från grundskoleåren handlar mycket om en känsla 
av oro som kan kopplas till skolans krav och förväntningar på deras för-
mågor, men även till känslan av utanförskap. Skolans krav skapar osäkerhet 
hos dessa elever som inte kan läsa och skriva som övriga i klassen. Den oro 
detta medför handlar om att inte vilja bli upptäckt som en elev med läs- och 
skrivproblem eller med andra språkliga svårigheter. Oron finns både vid 
övergången mellan grundskolan och gymnasiet liksom till första året på

86

gymnasiet. Under det första året på gymnasiet framträder i flera av ele-
vernas berättelser en känsla av osäkerhet inför vad som förväntades av dem 
och att de själva måste ta eget ansvar för sitt behov av särskilda stöd-
insatser. I gymnasiet gällde oron främst att inte klara skolans kunskapsmål. 
Det är tydligt att eleverna hade en önskan om grupptillhörighet i sin gymna-
sieklass och att det samtidigt innebar en oro över att inte ”duga” eller upp-
fattas som ett ”problem” av kamraterna. Känslan av att inte kunna som andra 
i samma ålder skapade därmed en eskalerande oro hos eleverna. Något som 
präglades av en osäkerhet om sin egen roll i ett socialt sammanhang vilket 
förstärktes under gymnasiets första år. 

Signifikanta andra i elevens närhet 
Att ha betydelsefulla människor i ens närhet är något Mead (1976) tar upp, 
bland annat att barn i den tidiga socialiseringsprocessen lär sig via signifi-
kanta andra. Det kan handla om föräldrar, mor och farföräldrar, kamrater, 
lärare, specialpedagoger och eventuella andra. För de elever som ingår i 
studien har det funnits flera personer som har haft betydelse för dem, fram-
förallt deras föräldrar som hjälpt till under de nio åren i grundskolan. Att ha 
betydelsefulla andra i ens närhet är något som är framträdande i elevernas 
berättelser. 
   De personer som enligt eleverna har haft stor betydelse för deras lärande 
har framför allt varit deras mammor. Specialläraren var den person den en-
skilde eleven hade möjlighet att stifta bekantskap med i de lägre åldrarna i 
grundskolan och specialpedagogen i de högre stadierna. Specialpedagogen 
var en signifikant vuxen de stödde sig emot och som upplevdes som något av 
en favorit bland eleverna. Det har även enligt eleverna funnits vissa lärare 
som under åren hjälpt och stöttat dem på ett bra sätt i grundskolan och vid 
övergången till gymnasieskolan. Anna och Linda fick aldrig tillfälle att stifta 
bekantskap med specialläraren eller specialpedagogen i grundskolan. De 
träffade endast specialläraren då deras mammor hade påkallat behov av tes-
ter. 
   I flera av elevernas berättelser har mammorna varit så kallade nyckelper-
soner framförallt i kommunikationen med skolledare, specialpedagoger och 
lärare. De initierar utredningar om barnens läs- och skrivproblem och är 
pådrivande i samband med behov av stödinsatser. Det är mammorna som i 
många fall överför informationen om sina barn vid övergången till gymna-
siet. Det var oftast båda föräldrarna som har varit de som hjälpt och stöttat 
det egna barnet på en mängd olika sätt i hemmet. Utifrån elevernas erfaren-
heter framkommer även specialpedagogen som en nyckelperson i elevernas 
lärandemöjligheter. Både i grundskolan och i gymnasiet kan mammorna och 
specialpedagogen betraktas som signifikanta andra. Betydelsen av ”signifi-



87

kanta andra” är framträdande i elevernas berättelser. Detta kan bland annat 
förstås utifrån att barn lär sig via signifikanta andra (Mead, 1976). 

Självbildens betydelse i möten med andra personer
Det har i elevernas berättelser beskrivits olika möten, möten som bland annat 
har handlat om andra personer i skolans värld och deras betydelse för den 
enskilde. Dessa möten har för eleverna betytt mycket. När det gäller Anna, 
blev den lärare hon träffade vid övergången till gymnasiet en viktig person. 
Han lotsade henne vidare till en specialpedagog som identifierade problemen 
och föreslog att hon skulle börja på IV avdelningen för att lära sig att läsa. 
Mötet med den läraren och specialpedagogen fick stor betydelse för hennes
positiva utveckling som därefter följer. 
   Peter hoppade av ett gymnasieprogram efter två månader. Eleven blev 
senare antagen till det program han hade valt och han fick omgående träffa 
den specialpedagog på den skola han efterföljande höst skulle börja på. En 
bra kontakt etablerades direkt. Han själv fick berätta vad han behövde för 
hjälp. Dessutom meddelade specialpedagogen att de skulle ha kontinuerlig 
kontakt under hela gymnasietiden. 
   Sofia fick på den gymnasieskola hon började en smärre chock då elevens 
lärare berättade att hon hade dyslexi:

Då hon berättade att hon har dyslexi blev jag så här, ”Herre Gud”. Hur orkar 
man när man har dyslexi. Plugga så många år fast man har dyslexi, då kändes 
det lite så här, då kom hoppet lite igen, att man kan om man bara vill. Visst 
man märker lite ibland, jag märker inte, men andra som inte har dyslexi mär-
ker när hon skriver på tavlan, att det inte alltid är rätt stavat. Men det fanns 
som jag märkte, en annan förståelse hos henne än hos övriga lärare. 

Ytterligare en positiv händelse handlade om att det fanns två elever till i 
klassen som hade diagnosen dyslexi. Sofia berättar följande:

Jag blev så här. Jag har aldrig haft någon kompis som har haft dyslexi. Det 
blir ett annat förstående. Dom förstår hur det känns och hur jobbigt det är…
det blir liksom så här man förstår varandra. Vi är sex tjejer som umgås. Det är 
två tjejer och jag som har dyslexi, dom andra har väldig förståelse för oss. 
Dom hjälper oss jätte mycket och dom har syskon som har dyslexi. Dom vet 
att vi har det rätt kämpigt för dom har sett hur syskonen har kämpat. Jag blev 
chockad när det var två stycken till i min klass som har dyslexi.

Sofia berättade att hon aldrig tidigare under grundskolans nio år haft någon 
kamrat med dyslexi och att det gav henne en känsla av tillhörighet. Det var 
enligt henne inte alltid så lätt att ha dyslexi, då det krävdes betydligt mer av 
dem än av andra som inte hade det. Detta kan kopplas till det Goffman 
(1981) nämner om tillhörighet. En del av oss har lättare för att prata om hur 
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det känns och andra bär sina känslor inom sig, vilket Goffman (2000) bely-
ser i sina teorier om masker och känslor.    
   Ett betydelsefullt möte hade Stefan med en tidigare kamrat som hade 
dyslexi och båda hade gått i samma grundskola. De hade inte setts på mycket 
länge på grund av att de båda gick gymnasieprogram på olika orter. Under 
samtalet pratade de om sina erfarenheter av att gå i grundskolan men också 
om att ha en dyslexidiagnos. De enades om att när de befann sig i skolan, var 
det diagnosen som gällde. Andra kunde syssla med andra saker men de båda 
måste lyssna hela tiden på det som sades under lektionerna. Annat var det på 
fritiden, då var det kompisar och idrott som gällde. 
   I elevernas berättelser, både från grundskolan och gymnasiet, framkommer 
betydelsen av att känna att man lyckas. Övergången mellan grundskolan och 
gymnasiet är en ”kritisk händelse” på så sätt att nya krav ställs på eleverna 
parallellt med att nya relationer ska byggas upp. I gymnasiet speglar elever-
na sig mot varandra. Identifiering med andra med läs- och skrivsvårigheter 
blir då betydelsefull för elevernas självkänsla genom att de upplever att de 
blir förstådda. Elevernas erfarenheter från grundskolan och gymnasiet 
präglas av identitetsstärkande möten och upplevelser av sig själv i förhål-
lande till andra.

Elevens målinriktning att få godkända betyg
Att kämpa för att nå godkända betyg i samtliga ämnen har för flertalet av 
eleverna med läs- och skrivproblem varit ett pågående arbete, både i grund-
skolan, vid övergången till gymnasiet och på gymnasiet. Eleverna fick sina 
första betyg i årskurs åtta, och detta gäller för samtliga elever som ingår i 
studien. Den utmaning de stod inför när vi träffades vid det första samtalet, 
var att få godkända betyg i årskurs nio. Det handlade då specifikt om över-
gången, att komma in på det valda gymnasieprogrammet. Vid det andra sam-
talet i slutet av det första året på gymnasiet, var det av betydelse att betygen 
var godkända, eller att kompletteringar behövde genomföras för att eleven 
skulle få möjlighet att starta det andra året på gymnasiet. 
   Magnus betyg från grundskolan var godkända och han hade en strategi för 
hur han skulle gå tillväga för att uppnå godkända betyg på gymnasiet. I hans 
planering fanns en tidsplan som handlade om att läsa in de kärnämnen som 
inte var godkända från år ett på gymnasiet under det kommande läsåret. Gid-
dens (1999) beskriver betydelsen av en tidsplan som ett sätt att handskas 
med den egna tiden och att förbereda sig för framtiden.
   Stefan menade att det tog på krafterna att hela tiden kämpa för att få god-
kända betyg. Han gick om årskurs åtta för att höja betyget för att på sätt ha 
en större möjlighet att få godkända betyg i årskurs nio. För hans del hand-
lade det om den planering han hade med att komma in på det gymnasiepro-
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kanta andra” är framträdande i elevernas berättelser. Detta kan bland annat 
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gram han redan i år åtta hade i åtanke. Kampen för att nå godkända betyg det 
första året på gymnasiet hade även det lyckats, efter idog planering, hjälp 
och stöd samt med ett stort personligt engagemang. Stefan: 

Jag vill visa att jag är duktig på någonting […] men det finns lärare som inte 
lyssnar. Om jag ska göra ett muntligt prov blir hon skitsur, eller om jag ber 
om hjälp, till exempel om hon vill läsa den där texten. Då får jag till svar, du 
ska göra som alla andra. Mitt svar till läraren blir, men jag vet att jag har rätt 
att ställa krav då jag har en dyslexidiagnos. 

Linda hade i sitt slutbetyg från grundskolan fått godkänt i de flesta ämnen 
och väl godkänd i några ämnen. Gymnasiets första år var tufft, hon hade fått 
IG i ämnet svenska och historia. Hon hade även ytterligare ämnen som inte 
var godkända. Men hennes strategi framåt var att följa den plan hon hade fått 
av sina lärare för att få godkända betyg. Linda hade ett mål hon ville uppnå 
och därför var betygen mycket viktiga. Målet var i första hand att bli polis,
eller att arbeta med ulandsfrågor i framtiden. Det fanns i det eleven tog upp 
något som kan anknytas till det Giddens (1999) förmedlar om en vilja och 
kraft i hur man planerar för sin framtid. 
   Kalle och Olle fick båda IG42 varningar under våren det första året på gym-
nasiet och blev tillsagda att arbete hårdare. De hade båda haft godkända be-
tyg i samtliga ämnen i grundskolan. IG varningarna handlade om kärnäm-
nena svenska och engelska. För de båda betydde betyget godkänd mycket. 
Avsikten var att ta hjälp av skolans specialpedagog för att läsa upp ämnena 
med IG varningar. Beskedet kändes tungt, då ingen av dem hade fått några 
tidigare indikationer om att de inte skulle få godkända betyg av respektive 
lärare under pågående termin.    
   Sofia hade haft det tufft att få godkända betyg i grundskolan, men med 
hjälp och stöd av specialpedagogen och föräldrars läxhjälp lyckades hon. På 
gymnasiet var det kämpigt med betygen, men det som ändå hade upplevts 
positivt var att eleverna med dyslexi i klassen hade hjälpt och stöttat 
varandra i lärandesituationer och inför olika provtillfällen. 
   Betydelsen av att arbeta för att få godkända betyg är mycket framträdande 
i berättelserna, särskilt erfarenheterna från gymnasiet men även från det sista 
året i grundskolan. Motivationens betydelse visar sig tydligt genom berättel-
serna. Den egna framtidstron och planeringen är de delar som driver elever-
na framåt i det egna lärandet, trots läs- och skrivsvårigheter. Från gymnasiet 
framträder i berättelserna, en kamp för att få godkända betyg och att den har 
byggts upp av en inre motivation om framtida yrke eller av andra motive-
rande bidrag. Det handlar bland annat om ett medvetande om sina egna möj-
ligheter att vilja och att kunna, med rätt stöd. Stödet av kamrater med lik-
nande problem bidrar till ett identitetsskapande och till en ökad medvetenhet. 
Detta får en särskild betydelse i gymnasiet.
                             
42 IG: Icke godkänt betyg. 
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Sammanfattning
Det framkommer i elevernas berättelser gemensamma upplevelser av att inte 
kunna läsa och skriva som övriga i klassen under sina olika skolår. De berät-
telser som utgår från grundskolans år nio är fokuserade på stödinsatser. Stö-
det av kamrater med liknande problem bidrar till ett identitetsskapande och 
till en ökad medvetenhet. I flera av elevernas berättelser är mammorna och 
specialpedagogen nyckelpersoner för eleverna och för kommunikationen 
mellan eleverna och skolan. Elevernas erfarenheter från grundskoleåren 
handlar mycket om en känsla av oro som kan kopplas till skolans krav och 
förväntningar på deras förmågor, men även till känslan av utanförskap. Oron 
relateras dessutom till övergången mellan grundskolan och gymnasiet liksom 
till det första året på gymnasiet. Under det första året på gymnasiet framträ-
der i flera av elevernas berättelser en känsla av osäkerhet inför vad som för-
väntades av dem och att de själva måste ta eget ansvar för sitt behov av sär-
skilda stödinsatser. Det är tydligt att eleverna hade en önskan om grupptill-
hörighet i sin gymnasieklass och att det samtidigt innebar en oro över att inte 
”duga” eller uppfattas som ett ”problem” av övriga kamrater. I berättelserna 
från gymnasiet framträder en kamp för att få godkända betyg och att den har 
byggts upp av en inre motivation om framtida yrke eller av andra motive-
rande bidrag. Kampen blir tydlig i gymnasiet och kan kopplas till mötet med 
identitetsskapande processer som bland annat handlar om ett medvetande om 
sina egna möjligheter att vilja och kunna, med rätt stöd. Tre centrala teman 
kan utkristalliseras från elevernas berättelser: lärande, bemötande och själv-
bild43.

                             
43 Se bil. 5. Studiens teman.
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Kapitel 8. Diskussion

I studiens avslutande kapitel kommer jag att utgå från studiens syfte, fråge-
ställningar samt den forskning som tidigare redovisats att sammanlänkas 
med studiens fyra resultatkapitel. Det övergripande syftet med studien var att 
få en fördjupad förståelse av vad mötet med skolans krav har inneburit för 
ungdomar som i rollen av grundskoleelever/gymnasielever bedömts ha läs-
och skrivproblematik. Det är elevernas erfarenheter och upplevelser med 
mötet av grundskolan och gymnasiet dessa elever ger uttryck för. Utifrån ett 
elevperspektiv berättar eleverna vad övergången från grundskolan till gym-
nasiet innebar för dem.

Elevernas berättelser om att ha läs- och 
skrivproblematik
Det som känts betryggande för mig att utrycka, är det eleverna i sina berät-
telser framfört om det egna lärandet, det handlar såväl om övergången mel-
lan de båda skolformerna som de olika skolmiljöer eleverna har befunnit sig 
i. Den kraft och den styrka eleverna framställer i sina berättelser, ger en tro 
om att motgångar kan ge styrka för den enskilde elevens framtid, även om 
priset för den enskilde är högt satt.
   Det finns en poäng i det Wolff (2005) tar upp, att det är relativt enkelt för 
lärare att upptäcka om ett barn/elev har läsproblem, även om studien visar att 
elever går igenom stora delar av sin skolgång utan att detta upptäcktes. Där-
emot har det visat sig svårare att veta vad som ska göras och vilka pedago-
giska insatser som bör sättas in. De elever som ingått i studien berättar själva 
om den frustration de kände i att ingenting hände när det gällde hjälp och 
stöd under de första skolåren. Även om föräldrarna i ett tidigt skede framför-
de oro om eventuella läs- och skrivproblem, i vissa fall beroende på att läs-
och skrivproblem fanns i släkten, sker ingenting förrän efter flera år av ytter-
ligare påtryckningar från elevernas föräldrar. Skolverket (2010) påpekar i sin 
rapport att det bör genomföras en omfattande granskning av skolors verk-
samhet, så även i fråga om den kompetens som finns hos de lärare som ska 
ge stöd och underlätta för de elever som är i behov av särskilt stöd. Det krävs 
inte en diagnos för att hjälp och stöd ska sättas in (Skolverket 2006a, b, 
2011a, b). Flera av eleverna i studien ifrågasätter lärares kunskaper om vad 
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dyslexi egentligen innebär. En elev sade: ”Vet de att en dyslexidiagnos kan 
innebära olika svårigheter för olika elever, att du t ex har en lättare eller svå-
rare form av dyslexi”? Skott (2009) vill mena att det är skolan, inte eleverna 
som misslyckats i grundskolan, vilket kan överensstämma med det Skolver-
ket (2010), ovan påpekar.
   För de åtta elever som påbörjade gymnasiet, slutade två elever kort efter 
starten på grund av som de själva berättade, ett dåligt bemötande alternativt
en ostrukturerad skolmiljö. Övriga sex elever går kvar på gymnasiet, även 
om två av eleverna signalerade att de tänkte byta program till år två. På 
gymnasiet har eleverna mera ansvar för det egna lärandet, vilket en elev bör
påminnas om, dessutom vid en funktionsnedsättning ska eleven få den hjälp 
och det stöd den är i behov av enligt Skollagen, SFS 2010:800 (Utbildnings-
departementet, 2010).

Elevernas budskap om hur skolan bör bemöta läs- och 
skrivproblematik
De åtta eleverna har samtliga ett budskap, de vill bli sedda och att samtal 
förs med dem om funktionsnedsättningen dyslexi och den hjälp och det stöd
som behöver sättas in. Flera elever i studien pekar på vikten av att lärare i de 
lägre stadierna, redan vid tidig upptäckt av läs- och skrivproblem samtalar 
med föräldrarna om det finns läs- och skrivproblem/dyslexi i släkten, så att 
en tidig utredning genomförs. Precis det menar Kere (2007) är oerhört vik-
tigt, det är inte ens etiskt försvarbart att försumma den delen. Ett annat bud-
skap från eleverna är att få bli sedda på gymnasiet. Flera av eleverna i stu-
dien har känt sig förbisedda av såväl skolan som av de lärare de mött. I en 
ung människas liv är det så viktigt att få vara betydelsefull och att våga stå 
för den person man är. Giddens (1999) påpekar livsplaneringens viktiga roll, 
inte minst för strukturering av den egna självidentiteten. Det är vi som arbe-
tar i skolan värld som har den viktiga uppgiften, att bemöta våra barn och 
ungdomar på ett korrekt sätt. 
   Brousseau (1997) nämner angående lärande att det består av tre hörnstenar, 
lärarens undervisning, ämnet, eleven och lärandet. Framförallt handlar det 
om lärarens kompetens och att läraren är införstådd med elevernas förförstå-
else, dessutom hur eleven tar emot det språkliga budskapet. Den undervis-
ning en lärare använder bör handla om att få eleverna att förstå ämnet. Det är 
något eleverna menar oftast har varit ett problem. Det handlar i mångt och 
mycket om det Claesson (2009) nämner, att läraren tar avstamp i relationen 
mellan ämnesinnehållet och i elevens sätt att förstå innehållet. De kritiska 
punkterna i lärandeprocessen som gäller för eleverna i studien är framförallt 
skolstarten, både när det gäller grundskolan som gymnasiet. Det handlar 
likväl om övergångar och att överlämnandeinformation sker mellan försko-
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Kapitel 8. Diskussion

I studiens avslutande kapitel kommer jag att utgå från studiens syfte, fråge-
ställningar samt den forskning som tidigare redovisats att sammanlänkas 
med studiens fyra resultatkapitel. Det övergripande syftet med studien var att 
få en fördjupad förståelse av vad mötet med skolans krav har inneburit för 
ungdomar som i rollen av grundskoleelever/gymnasielever bedömts ha läs-
och skrivproblematik. Det är elevernas erfarenheter och upplevelser med 
mötet av grundskolan och gymnasiet dessa elever ger uttryck för. Utifrån ett 
elevperspektiv berättar eleverna vad övergången från grundskolan till gym-
nasiet innebar för dem.

Elevernas berättelser om att ha läs- och 
skrivproblematik
Det som känts betryggande för mig att utrycka, är det eleverna i sina berät-
telser framfört om det egna lärandet, det handlar såväl om övergången mel-
lan de båda skolformerna som de olika skolmiljöer eleverna har befunnit sig 
i. Den kraft och den styrka eleverna framställer i sina berättelser, ger en tro 
om att motgångar kan ge styrka för den enskilde elevens framtid, även om 
priset för den enskilde är högt satt.
   Det finns en poäng i det Wolff (2005) tar upp, att det är relativt enkelt för 
lärare att upptäcka om ett barn/elev har läsproblem, även om studien visar att 
elever går igenom stora delar av sin skolgång utan att detta upptäcktes. Där-
emot har det visat sig svårare att veta vad som ska göras och vilka pedago-
giska insatser som bör sättas in. De elever som ingått i studien berättar själva 
om den frustration de kände i att ingenting hände när det gällde hjälp och 
stöd under de första skolåren. Även om föräldrarna i ett tidigt skede framför-
de oro om eventuella läs- och skrivproblem, i vissa fall beroende på att läs-
och skrivproblem fanns i släkten, sker ingenting förrän efter flera år av ytter-
ligare påtryckningar från elevernas föräldrar. Skolverket (2010) påpekar i sin 
rapport att det bör genomföras en omfattande granskning av skolors verk-
samhet, så även i fråga om den kompetens som finns hos de lärare som ska 
ge stöd och underlätta för de elever som är i behov av särskilt stöd. Det krävs 
inte en diagnos för att hjälp och stöd ska sättas in (Skolverket 2006a, b, 
2011a, b). Flera av eleverna i studien ifrågasätter lärares kunskaper om vad 
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leklass till grundskolans första år, till grundskolans högre stadier och gymna-
siets år ett. Detta gäller även för elever som flyttar eller byter skolort-/skola 
pågående termin. Det är av yttersta vikt att elevens stöd- och hjälpbehov 
observeras i ett tidigt skede så att en optimal lärandesituation snabbt kan 
komma tillstånd. Flera elever påpekade att de blivit lovade hjälp och stöd 
redan i lågstadiet, men att det aldrig fungerade. Tidigare hjälp av en special-
pedagog är ett måste och att få fortsatt hjälp speciellt innan betyg ska sättas, 
var några av de krav eleverna ställde. Vidare att samtal med tidigare peda-
gog/lärare, specialpedagoger och elev/föräldrar genomförs.
   En annan viktig aspekt som tas upp är det bemötandet läraren ger eleven, 
och att en djupare kunskap finns om funktionsnedsättningen dyslexi, det vill 
säga om de olika svårighetsgrader en elev kan ha. När det gäller specialpe-
dagogiskt stöd, bör lärare och elev i samråd med föräldrar/vårdnadshavare 
och specialpedagog, diskutera behovet av stöd och hjälp. Samtliga elever i 
studien har engagerade föräldrar som hjälper och stödjer dotter/son i hemmet 
och några föräldrar även med att få hjälp och stödbehovet att fungera i sko-
lan för respektive barn. En del föräldrar har varit aktiva som språkrör till 
skolledare/rektor på skolan, vilket eleverna framhåller som oerhört viktigt 
för dem. Det har även påpekats från flera elever, att då man börjar gymnasiet 
ska skolledning och specialpedagog/lärare vara informerade om den enskilde 
elevens hjälp och stödbehov så att rätt hjälp finns tillhands vid uppstarten. 
Att som elev ställa krav då man började gymnasiet kan kännas frustrerande, 
speciellt att kräva olika saker av en lärare då man ofta upplever sig själv som 
mycket liten och oerfaren i den nya skolmiljön. Det finns likt det Giddens
(1999) förmedlar, en vilja och kraft bland eleverna i hur man planerar för sin 
framtid men det krävs mod och styrka för att våga hävda sin rätt till lärande. 
När en lärare genomfört sin undervisning och eleven ber att få extra hjälp för 
att ta till sig innehållet och läraren ger eleven ett negativt påpekande, har den 
läraren säkerligen inte en djupare förståelse för att en sådan situation bör 
undvikas (Claesson, 2009). 

Att samtliga lärare har kompetens
Frank (2009) hävdar att lärarens utbildningskompetens, specifikt i att lära 
barn läsa och skriva, är en viktig faktor för elevens lärande, såväl som lära-
rens egna tidsmässiga erfarenheter. Ytterligare en viktig faktor är enligt 
Frank, att en positiv samverkan sker mellan hem och skola. Giota (2008)
menar att det behövs kunskap bland lärare om varje elevs lärande. Det är en 
viktig del för att man ska kunna ge varje elev ett gott bemötande och för att 
en korrekt bedömning sker utifrån elevens egna förutsättningar och resurser. 
Olofsson (2012) arbetar med ett forskningsprojekt som belyser dyslexi och 
lärande i högre utbildning. Intresset har enligt honom uppmärksammats, då 
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det visat sig att det blir allt fler studenter med läs- och skrivproblema-
tik/dyslexi som studerar på universitet och högskolor. 
   Bland de elever som ingår i den egna studien finns det elever som fått hjälp 
och stöd, och två som inte har upptäckts under de nio åren i grundskolan 
utan först under gymnasiets första år. Det är något som kan överensstämma 
med det Nordevall (2011) förmedlar, att lärare får allt mindre tid till omsorg 
och egen kontakt med eleverna i skolan. Lärare behöver som Frank (2009) 
och Nordevall (2011) anger, dels ha mer kunskaper i att lära barn läsa och 
skriva, dels ha mer tid för kontakt med det enskilda barnet. Giota (2008) tar 
upp vikten av att lärare har kunskap om det enskilda barnets behov i läran-
deprocessen. Frank (2009) hävdar att de lärare som ska lära barn att läsa och 
skriva måste ha de specifika kunskaperna och samtidigt även upprätthålla en 
bra relation till föräldrar/vårdnadshavare för att ett bra resultat skall uppnås. 
Två av de åtta elevernas problem hade inte uppmärksammats av de lärare de 
har haft i skolan förrän i slutet av årskurs nio och då är det specialläraren på 
skolan som genomför en lästest på grund av föräldrarnas oro över barnets 
svårigheter med att läsa. 
   Personlig kontakt med den berörde eleven görs inte per automatik i gym-
nasiet, utan det är förälder/föräldrar som kontaktar gymnasieskolan, alterna-
tivt att eleven efter ett utvecklingssamtal, då IG varning utfärdats, blir till-
sagd att ta kontakt med studion på skolan. Skillnader föreligger när det gäller 
friskolor och kommunala gymnasieskolor i fråga om tillgång till specialpe-
dagoger/speciallärare och den hjälp och det stöd som ges av läraren på sko-
lan. För de elever som läser ett praktiskt gymnasieprogram är det kärnäm-
nena som är huvudproblemet, de praktiska ämnena har fungerat bättre. Bety-
gen kan skilja en hel del när det gäller de praktiska som de teoretiska ämnen 
som ingår i en gymnasieutbildning. Om någon kontakt mellan yrkeslärare 
och kärnämneslärare finns etablerad, vet ingen av de involverade eleverna
något om. Det är något man inte pratar om. Elevens mentor finns inom de 
kärnämnen som läses på gymnasieprogrammet. Det kan enligt Nordevall 
(2011), skilja i mentorers samarbete med övriga lärare och arbetslag när det 
gäller elever i behov av särskilt stöd. Här har utvecklingen inte hunnit med 
på skolnivå, vilket med all sannolikhet beror på att läraren inte har adekvat 
utbildning för uppdraget.

Att ha kamrater är viktigt i skolan
En viktig del för eleverna i skolan är kamrater. Kamrater är väldigt viktigt i 
skolan ”det är det som ger en motivation” (en elevs röst), vilket även andra 
studier bekräftat (Garpelin, 1997; Skolverket, 2009). Det har i forskning 
visat sig att kamrater har betydande effekter, effekter som kan bidra till fak-
torer som påverkar elevernas resultat. I min inledning skrev jag att genom att 
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leklass till grundskolans första år, till grundskolans högre stadier och gymna-
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studera elever och deras skolverklighet kan jag tolka ”eleven” på ett alldeles 
nytt sätt. Det kan jag i efterhand se är genomfört, då eleverna genom sina 
berättelser fått mig att se den enskilde eleven och den skolmiljö den har varit 
delaktig i, med helt nya glasögon. Elevens berättelse har också öppnat de 
egna ögonen i att se och förstå sig själv på ett annat sätt och för undervisande 
lärare förhoppningsvis, en ny insikt i att tänka och handla efter de berättelser 
eleverna har delgivit, genom synliggörandet av ”människan - eleven” likt det 
Tornberg (2006) anger.
    Barn och ungdomar är inte alltid så överseende mot avvikelser, det kan 
gälla kamraters aggressivitet, tillbakadragenhet alternativt en funktionsned-
sättning. Lif Uddenfeldt (2002) skriver att barn som ratats oftast blir utsatta 
för tråkningar och befinner sig i en riskzon för att bli mobbade. Forskning 
visar att barnets sociala status i kamratgruppen kan ge långvariga konse-
kvenser, något som kan återkomma och även eskalera. De barn som har hög 
status i en kamratgrupp är enligt Harris (2001) de som är påhittiga, kreativa 
och fantasirika. I grupper med jämnåriga barn, vilket är vanligt i det sam-
hälle vi lever i, har det visat sig att de barn som har hög status i en grupp är 
mer mogna. Har barnet däremot avvisats av jämnåriga i grundskolan, kan det 
fortsätta även på gymnasiet. För de barn som inte är populära bland sina 
kamrater, visar sig ofta ett dåligt självförtroende. De osäkerhetskänslor de då 
upplever stannar oftast kvar hela livet. Frank (2009) har visat på betydelsen 
av kamrateffekter, då elevens insats kan påverkas på ett positivt sätt av öv-
riga kamraters goda prestationer.
   Lif Uddenfeldt (2002) menar att kamratrelationer är viktigt för alla barn. 
Alla barn föds med speciella egenskaper, där beteenden och personlighets-
drag uttrycks i nära samspel med miljön. Alla barn har rätt till möjligheten 
att ha goda kamratrelationer och alla vuxna är skyldiga att göra allt de kan 
för de barn som behöver vår hjälp. Kamrater är en viktig faktor i lärandet, 
vilket fyra av de åtta eleverna förmedlar, till exempel Stefan och Sofia första 
året på gymnasiet. Linda och Magnus förmedlar ett annorlunda budskap 
vilket belyser hur viktiga kamrater är. Stefan berättade att kompisar det är 
väldigt viktigt, ”det är de som ger motivation och det ska kännas roligt att 
gå till skolan”. Stefan hör till en av de grupper Harris (2001) beskriver, han
är kreativ och vill dessutom vara en bra kamrat med alla. Sofia berättar att 
hon aldrig tidigare i grundskolan har haft någon kamrat som har dyslexi, 
däremot många andra kompisar. Att få kompisar som har dyslexi var något 
hon själv fick uppleva på gymnasiet, den upplevelsen är precis som Lif Ud-
denfeldt (2002) anger, mycket betydelsefull och viktig. 
   Det kan också vara som en elev berättade, en känsla av utanförskap eller 
ett avståndstagande från klasskamraterna. Om ett avståndstagande har visat 
sig redan under grundskolan menar Harris (2001), kan det fortsätta även på 
gymnasiet. Vilket kan vara fallet för eleven, då hon varken i grundskolan 
eller i år ett på gymnasiet berättade om de egna läs- och skrivproblemen för 
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sina klasskamrater. Elever vill självklart ha kamrater, det är en central del i 
gemensamheten både på fritiden som i skolan och som Lif Uddenfeldt
(2002) påpekar, viktigt att vi vuxna reagera och agerar på hur verkligheten 
ser ut.

Att vårda det egna självet och att bli sedd för den man är
Cullberg Weston (2005) har sammanställt och kartlagt självkänslan och 
självbildens påverkan på våra liv. Taube (1987, 1997, 2007) beskriver självet
och menar att människors intresse för begreppet har funnits sedan i slutet av 
1800- talet. Vidare har Stern (2000) fördjupat sig i hur det egna självförtro-
endet förändrats under åren. Sterns teorier beskriver självets utveckling om 
hur barn upplever sig själva och andra och att dessa upplevelser förändras 
och utvecklas hela livet. Taube (2007) menar att det finns en stor begrepps-
förvirring kring ordet självbegrepp och att det även finns andra termer som 
omväxlande används, till exempel; självförtroende, självuppfattning och 
självbild.
   Bandura introducerade i sin tur begreppet self-efficacy år 1977, vilket 
handlar om hur man själv värderar sin egen förmåga att klara av speciella 
uppgifter alternativt situationer i livet, en form av självförtroende (Bandura 
1997; Cullberg Weston, 2005). Självbilden stiger, precis som Lundberg 
(2011) förmedlar om eleven i mötet med vuxna människor blir sedd som en 
medmänniska, vilket är mycket viktigt för alla människor, inte minst för en 
person med en funktionsnedsättning. Lundberg påpekar att elever med inlär-
ningsproblem mycket tidigare än andra, behöver få känna att de är på väg att 
klara av saker de inte kunde tidigare. Så även det Taube (2007) hävdar, att 
ett stödjande samtal med en person som gillar och har intresse för eleven, 
kan vara ett sätt att hjälpa, när självförtroendet sviktar. Det handlar om ele-
vens tro på den egna förmågan, det vill säga en bild av ett jag som en lärande 
person. Självbilden styr vårt liv och när den inte ger oss den bekräftelse vi 
behöver, kan den negativa självbilden ta över och ge en förödande självkri-
tik. Får vi däremot komplimanger och uppskattning är livet lättare att leva,
då vår positiva självbild stärks (Cullberg Weston, 2005). 

Att byta skolstadium 
Det behövs en tydlig brokonstruktion som överbryggar länken mellan grund-
skolan och övergången till gymnasiet och att det blir en verklighet som görs 
synlig för samtliga involverade. Därför ser jag precis det Ackesjö (2010) 
beskriver, om övergången mellan förskola och förskoleklass och övergången 
från förskola, till år ett i grundskolan (Sandberg, 2012), att samverkan står på 
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agendan och att en anpassning tydliggörs för skolan och dess personal som 
för eleven. Karlsson, Melander, Pérez Prieto & Sahlström (2006), ville med 
sin forskning förstå vad det innebar att börja förskoleklass. Garpelin (1997)
avhandling berör ungdomars möte med skolan och övergången till högstadiet
och hur eleverna upplever mötet med högstadiet, en för dem ny skolform där 
nya lärare och klasskamrater ingår. Pérez Prieto (1992) avhandling berör 
elevers i bland svåra val i högstadiet till en gymnasieutbildning, ett val som 
ska gälla det eleverna vill bli för resten av livet. Kåks (2007) forskning hand-
lar om intervjuer med ett tjugotal 15 åriga ungdomar om det val som gjordes 
till gymnasiet och vilka förväntningar de hade på det. Ett annat övergångs-
perspektiv belyser Olofsson, Lundahl, Lexelius, Rolfsman och Östh (2012), 
det handlar om ungas övergångar mellan skola och arbetsliv. Studien berör
den växande grupp unga personer som saknar fullständiga betyg och examen 
från en gymnasieutbildning. Lundqvist (2010) forskning visade att det finns 
få svenska studier som belyser relationen mellan ungdomar, utbildning, ar-
bete och övergångar mellan utbildning och arbete, det vill säga hur unga 
människor skapar sina val av utbildning och arbete. Den egna forskningen 
bidrar med hur åtta elever med läs- och skrivproblematik/dyslexi, själva ser 
på övergången från grundskolan till gymnasiet där samtliga svarade att de 
såg fram mot att byta skolstadium, eleverna hade på olika sätt tänkt igenom 
valet av program till gymnasiet.

Metodologiska reflektioner 
I den här delen återvänder jag till några av de resonemang jag tagit upp i 
metodkapitlet, för att ytterligare diskutera metoden och hur jag har förhållit 
mig till den. Avhandlingens syfte att få en fördjupad förståelse av vad mötet 
med skolans krav för ungdomar som i betydelsen av grundskoleele-
ver/gymnasieelever bedömts ha läs- och skrivproblematik/dyslexi motiveras 
väl av användandet av livsberättelse som metod. Enligt Bertaux (1981) går 
det att använda livsberättelser då man har för avsikt att ta tillvara vad varje 
människa har att berätta om sitt liv och att låta personen få tala fritt. Att låta 
ungdomar/elever själva i samtal få berätta hur de har upplevt sin skoltid är 
något som är förankrat i livsberättelser, och är något som kan ge nya insikter 
och redskap för att förstå andra (Pérez Prieto, 1992; Rhöse, 2003). 
   Eleverna uttryckte att det var bra att jag var specialpedagog och hade arbe-
tat i skolan som lärare med elever i läs- och skrivproblematik/dyslexi. Flera 
elever uttryckte att det var positivt att få bli lyssnad till samt att deras egna 
åsikter kom till tals. Detta ska ställas mot de svårigheter som kan uppstå om 
du är alltför bekant med situationen och rolluppsättningen med dess maktre-
lation, elev - specialpedagog. 
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Livsberättelseansatsen tillför dels det longitudinella perspektivet, dels de 
erfarenheter livet har inneburit för människorna (Pérez Prieto, 2007). I min 
roll som specialpedagog och forskarstuderande inom området läs- och skriv-
problem blev jag positivt bemött av de skolor som kontaktades för medver-
kande i studien. 
   Den position jag själv som forskare har, handlar om vad jag själv ser och 
samtidigt vad eleverna väljer att dela med sig av. Vid de intervjusamtal som 
genomförts försökte jag att låta eleven tala fritt utifrån sina erfarenheter, det 
vill säga vid det första tillfället handlade det om hur tiden i grundskolan hade 
upplevts. Det eleverna uttryckte om tiden i grundskolan, de tidiga åren, lig-
ger ganska långt bakom dem vid den första intervjun. Den reflektion som då 
gjordes var att vissa elever hade mycket att berätta och att andra var något 
mer tystlåtna. En tanke som då uppstod var att de ville få frågor att besvara 
av mig, vilket också gjordes, men att frågorna utmynnade i att eleven berät-
tade.
   När vi sågs efter det första året på gymnasiet, vid vårt andra samtal, hade 
samtliga åtta elever mycket att berätta. De berättade fritt hur de hade upplevt 
övergången till gymnasiet och de med och motgångar de hade mött, det-
samma gällde hur de hade upplevt det första året på gymnasiet, det var både 
positiva som negativa upplevelser som framkom i berättelserna. Vid vårt 
andra möte pratade vi även om att ses i år två på gymnasiet, vilket mottogs 
positivt, men tyvärr fick jag aldrig möjlighet att genomföra ett tredje möte 
inom tidsramen för min licentiatavhandling. Vilket jag i efterhand ser som 
ett svek gentemot eleverna. 
   En annan reflektion som gjordes var att det första intervjusamtalet genom-
fördes alldeles i slutet av år nio, de elever som då var något tystlåtna, kan ha 
upplevt grundskolan som ett avslutat kapitel, alternativt att de hade negativa 
upplevelser som de inte orkade berätta om just då. Däremot kom det vid vårt 
andra samtal fram upplevelser från olika episoder från grundskolan, som de 
då berättade om.
   Vid transkriberingen av intervjutexterna valde jag att inte använda elever-
nas riktiga namn, dels för att distansera mig från eleverna, dels för att få en 
större utmaning i mina tolkningar i det sagda. Ju längre tiden har gått efter de 
sista intervjusamtalen, har minnet och de band som uppstod vid intervjuerna 
av de åtta eleverna mattats av. Vad som nu finns kvar är deras berättelser. 
Det är viktigt i sammanhanget att samtliga åtta elevers erfarenheter får vara 
med, då eleverna bidrar på olika sätt i studien. Tre av de åtta eleverna har ett 
eget resultatkapitel i studien, de övriga fem deltar i ett gemensamt kapitel. 
   Den egna studien bygger på den symboliska interaktionismen, en teori som 
utifrån ett sociologiskt perspektiv ger en förklaring till hur den socialt kon-
struerade individen skapas. Bruner (1986) syftar på att människans tänkande 
förstås via berättande och på ett sådant sätt kan man dela och delge sin för-
ståelse till andra. Det jag tog fasta på var bland annat att den symboliska 
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interaktionismen har betydelse för hur människor bildar aktiviteter när de 
interagerar med varandra samt hur identitetsskapande och tiden till det, går 
till. En annan viktig aspekt är hur eleverna förbereder sig för framtiden, där 
den egna livsplaneringen ingår.
   Så här i efterhand, när arbetet är i sitt slutskede gör jag reflektionen att det 
hade varit intressant att få följa eleverna redan från år åtta till och med år tre
på gymnasiet, för att få en utökad erfarenhet av deras upplevelser av en 
längre skoltid. Det hade även varit av intresse att utöka tiden i skolan och 
elevantalet något, för att få ett bredare perspektiv. 

Studiens övergripande slutsatser  
De slutsatser studien har kunnat påvisa utifrån det empiriska materialet, stu-
diens syfte och dess frågeställningar, är att den hjälp och det stöd eleven har 
fått under grundskolans nio år är av varierande slag. Under de tidiga åren är 
det speciallärare som ger stöd och hjälp i liten grupp med det eleven har 
svårt för. När så kartläggning och utredning har genomförts och dyslexidia-
gnos har ställts, vilket sker i år 4-5 alternativt i år 7, för sex av de åtta ele-
verna, blir specialpedagogen inkopplad. Då ges extra undervisning enskilt 
med eleven. För två av de resterande åtta eleverna testas läs- och skrivpro-
blemen sista terminen i år nio. Utredning sker och diagnos skickas under 
sommaren till en elev och först under den första terminen på gymnasiet sker 
utredning och diagnosutlåtande för den andra eleven. När det gäller dessa två 
elever har ingen hjälp och stöd av speciallärare alternativt specialpedagog 
funnits under grundskolans nio år. En diagnos är enligt Skolverket (2006a, b; 
2011a, b) inte inkörsporten till hjälp och stödåtgärder. Vem det är som styr 
valet av gymnasieprogram, var enligt elevernas utsagor, eleven själv ”man 
ska gå det man själv vill”. Varken föräldrar, kompisar alternativt studieväg-
ledare har påverkat i någon större utsträckning. Studievägledaren har inte 
gjort något större intryck på eleven vid det obligatoriska besöket, om de 
olika val som erbjudits. Vad det är som bestämmer valet, är oftast att eleven 
har en klar bild av vad han/hon vill göra i framtiden, alternativt ger de stu-
diemässor och studiebroschyrer eleverna får, en godtagbar bild av vilket 
program man söker till gymnasiet. 
   Övergången till gymnasiet och de överlämningspapper som ska medfölja 
eleven (det vill säga skickas från grundskolan till den mottagande gymnasie-
skolan) har inte fungerat tillfredställande. Tre av då åtta elevernas mammor 
har kontaktat respektive skola och förmedlat samt informerat om so-
nen/dotterns dyslexi. I ett fall har även specialpedagogen från den tidigare 
grundskolan kontaktat specialpedagogen på gymnasiet och informerat om 
elevens dyslexi samt vilka arbetsmetoder/arbetsredskap som har använts. De 
mammor som kontaktat gymnasieskolan, har varit drivande föräldrar det 
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första året på gymnasiet och under hela grundskoletiden. Överlämnande 
information sker inte per automatik då eleven väljer ett gymnasium utanför 
den egna kommunen, inte heller till friskolor. Det är elevens föräldrar som 
måste se till att informationen kommer till skolan. Även för de elever som 
valt att gå en gymnasieskola i den egna kommunens regi och överlämnings-
papper har skickats, vidtas ingen åtgärd från gymnasieskolans sida. Det är 
eleven själv som måste ta eget initiativ till hjälp och stöd. 
   Den hjälp och det stöd eleven har fått under det första året på gymnasiet, 
har för två av de åtta eleverna fungerat bra. De två eleverna har fått bra hjälp 
av lärare, specialpedagog/coach och att ta egna initiativ. Två elever slutar det 
valda gymnasieprogrammet efter några få månader, anledningen är enligt 
eleverna ett ostrukturerat skolklimat och ett dåligt bemötande från lärare 
samt att de inte fick någon hjälp och stöd. De anser båda att de under den 
korta tid de gick på gymnasiet inte fick den förståelse för den problematik de 
har. Övriga elever har inte fått den hjälp och stöd de säger sig behöva, någon 
menar att det är mest är prat om hjälp, men att ingenting hände. De menar 
också att det finns ett oförstående bland lärare och även bland kamrater om 
den problematik de har, de vet att vi har dyslexi men inte vad det innebär för 
oss som individer.
   Det första året på gymnasiet har varit omtumlande för samtliga åtta elever, 
ett kämpande med att klara målen för godkänd nivå. Dessutom finns en utta-
lad ilska efter det första året på gymnasiet, en ilska i att bli illa behandlade 
samt hur de har blivit bemötta av skolans lärare och av kamrater. Men ändå,
finns det en kraft bland eleverna att planera framåt och att inte ge upp. 

Värdet av studien
Vad har jag i forskningshänseende kunnat bidra med? Vilka delar i studien 
som tidigare inte utforskats har kommit i ljuset i de vetenskapliga samtal 
som genomförts?  Det min forskning kan bidra med, är att jag har belyst och 
beskrivit åtta elevers tid i skolan från grundskolans samtliga år, övergången 
till gymnasiet samt det första året i en treårig gymnasieutbildning. Tydliggö-
rande har gjorts av detaljer i en större helhet, det vill säga en stor del av ele-
vernas skoltid. En beskrivning som kan liknas vid att lägga ett pussel. De 
resultat som framkommer i studien är framkomna ur ett relativt litet urval, 
åtta elevers berättelser och kan inte representera övriga elever med läs- och 
skrivproblem i landets skolor. 
   Begreppet bemötande har som jag kan utläsa inte tidigare använts inom 
området läs- och skrivproblem. För mig som forskare är begreppet använd-
bart inom den sfär min studie befinner sig i, det didaktiska som det special-
pedagogiska forskningsområdet. Det eleverna gör i sina berättelser, är att på 
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ett unikt sätt erbjuda sina erfarenheter till skolan och samhället, det vill säga 
till den sociala skolkultur de lever i (Mishler, 1995; Vygotskij, 1999). 
   Den forskning som genomförts, har tagit fasta på elevernas tid i skolan 
från grundskolan och till och med år ett i gymnasiet och vad den processen 
har inneburit för den enskilde eleven. Eleven börjar grundskolan och lär 
känna sina lärare/speciallärare eller specialpedagoger och skolkamrater, lä-
rarna känner inte alltid till problematiken men skolmiljön har ändå upplevts 
trygg. Det som därefter händer vid en övergång till ett nytt stadium kan vara 
tufft för alla elever, men mer specifikt för en elev med en funktionsnedsätt-
ning (Garpelin, 1997; Pérez Prieto, 1992). I tidigare forskning har betydelsen 
av att samverkan och anpassning för eleven vid stadieövergången från för-
skolan till förskoleklass år till år ett i skolan tagits upp (Ackesjö, 2010; 
Sandberg, 2012). Däremot har som jag uppfattat det, få tidigare studier ge-
nomförts i hur eleven uppfattar att skolan bemöter dem och hur samverkans-
strategier fungerar för elever i övergången mellan grundskolan och gymna-
siet.  
   Min avsikt med föreliggande avhandling var att få en fördjupad förståelse 
av vad mötet med skolans krav innebar för ungdomar som i rollen av grund-
skoleelever/gymnasieelever bedömts ha läs- och skrivproblematik. Studien 
har visat att eleverna har en kraft och en styrka i sig själva. Positivt är även 
att det framkom att eleverna har börjat prata och diskutera med sina kompi-
sar och skolkamrater om hur det är att vara elev med läs- och skrivproblema-
tik/dyslexi och om det bemötande de får i skolan. Genom de åtta unga indi-
vidernas berättelser och de erfarenheter de delat med sig av från sin skoltid, 
såväl positiva som negativa, har de under de gångna åren upptagit mina tan-
kar och samtidigt ingått i den process jag själv genomgått som forskarstu-
derande. Studiens dolda agenda ger implikationer på skolans värld. 

Vidare forskning
För att öka kunskapen om hur elever med läs- och skrivproblematik/dyslexi 
har det i skolan, i stadieövergångar och inte minst i bemötande och lärande-
situationer, behövs ytterligare forskning i området. Det är av vikt, som jag 
ser det, att både retrospektiv som longitudinell forskning sker. Med den här 
studien i fokus, blir det även viktigt att studera lärare, specialpedagogers och 
studievägledares del i elevens lärande och välbefinnande i skolan och mellan 
olika yrkesroller i skolan. Även övergången mellan de olika skolstadierna 
kan förbättras och utvecklas och som jag ser det, en viktig del att utforska för 
framtiden. 
   Ytterligare ett spännande forskningsområde är att ta upp kontakten med de 
elever som intervjuats för den här studien. Eleverna kommer att ha avslutat 
sina gymnasiestudier och därför skulle det vara extra viktigt att få ta del av 
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hur de sista två åren har upplevts av den enskilde eleven. Likaså hade det 
varit intressant att få veta hur de åtta eleverna upplevde att bli intervjuade 
vid de två tillfällena samt och inte minst vad de gör idag efter avslutad gym-
nasieskoltid.
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Summary

This study discusses students with reading and writing difficulties. The soci-
ety that we live in today places certain demands on us citizens regarding 
education and the ability to read and write competently. Thus, it is crucial 
that all individuals, i.e students, are given the support that they are in need of 
in order to develop this skill.
   Until present, relatively extensive research has been conducted on students 
with reading and writing difficulties/dyslexia, as progress has been made 
within the area of Swedish special needs education, during the last several 
years. However, it is of great importance to increase and improve the 
knowledge that currently exists, especially in research based on the perspec-
tive of the students.
   Research is needed, including learning methods through longitudinal stud-
ies, within the special needs educational field, regarding risk factors in de-
velopment on an individual level. Another area in which more research is 
required concerns those students who are not able to successfully complete 
upper secondary school, due to lack of support from their teachers.
   Furthermore, not many studies have been conducted on the impact that 
different actions may have on students with dyslexia, more specifically, in 
what ways these actions affect the individuals’ life in terms of confidence, 
independence, self-image and knowledge development. Within the area there 
is also a lack of research based on students’ own stories, i.e from the stu-
dents’ own perspectives, from their time spent in school and the transition 
from primary school to secondary school.
   In the background chapter of the study, certain aspects are captured, which 
are of importance for the students concerned, i.e. those with reading and 
writing difficulties. The chapter begins with the guiding documents regard-
ing students with special needs, by which the school operates (Skolverket, 
2006b, Skolverket, 2006a, Skolverket, 2011b, Skolverket, 2011 a). In the 
academic world it is all about the student learning something; in order to 
learn one has to have the courage to attempt to do so. This requires confi-
dence and that is something that a student with special needs often needs 
help to develop (Groth, 2007).  Once having reached school age, there is 
usually a broad variation in children in terms of development level or stage, 
and research shows that it is important that all children are given the help 
needed, in order for them to develop. Being able to read and write are crucial 
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competences for us all, as members of today’s society, as these skills are
what enable us to continue with further education (Høien & Lundberg, 1999; 
Lundberg & Herrlin, 2005; Wolff, 2005).
   However, this study is not about children, but teenagers, and their experi-
enced difficulties in reading, writing and understanding a written text, and 
about their knowledge of compensatory aid and support that is available.
   Several narrative researchers point out the importance of the life story, for 
the ego image and for the own identity (Szönyi, 2005; Adelswärd, 1996; 
Riessman Kohler, 1993). The didactical choices that a teacher makes in 
school and in classroom situations are important for the individual pupil’s
needs. Learning should, according to researchers, be directed more towards 
enhancing pupil’s inner motivation. This self-drive is believed to be a very 
important part of learning (Brousseau, 1997; Giota, 2013). A teacher’s level 
of competence affects how he or she assesses the pupil’s knowledge and is 
therefore significant for the pupil’s results. This plays a particularly big role 
in upper secondary school, when an important developmental period takes 
place and an awareness one’s own disabilities or weaknesses appear (Ahlin 
Åkerman, 2000; Frisk, 1999; Jonsdottir, 2007; Lif Uddenfeldt, 2002). Sever-
al different researchers’ views on the matters of reading and writing difficul-
ties/dyslexia and how schools need to act in the future, to address these is-
sues, are discussed/brought up. Another aspect of learning concerns peer 
relations, which has been shown to be an important factor that can affect the 
pupil’s school results (Lif Uddenfeldt, 2002). Furthermore, all the different 
school transitions that a pupil experiences, during the school years, can cause 
both insecurity and problems (Pérez Prieto, 2002). 
   The aim of the present study is to get a deeper understanding of what it 
means for young people with reading and writing problems to meet the 
school’s demands. The following research questions have been formulated:

- What are the experiences of meeting with primary and secondary education 
gives young people considered to have read and writing problems express?  

- What does the transition from elementary school to secondary education for 
young people in the student role considered to have read and writing prob-
lems from a student perspective?

The study’s theoretical points of departure concern the ways in which an 
individual’s learning can be stimulated, from a narrative perspective. The 
study’s theoretical frame rests on symbolic interactionism, which is a meth-
odological orientation that has been proven to be a distinct example of a 
method based on experience. The theory concerns how people create activi-
ties when interacting with eachother, since it is possible to discover people’s 
individuality and self when communicating with other people, intersubjec-
tively. In the beginning the narrative perspective was not present in the theo-
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competences for us all, as members of today’s society, as these skills are
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odological orientation that has been proven to be a distinct example of a 
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individuality and self when communicating with other people, intersubjec-
tively. In the beginning the narrative perspective was not present in the theo-
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retical frame. Eventually, when the analysis of the empirical material had 
been carried out, it became clear that the narrative perspective would be an 
important basis for understanding pupils with reading and writing difficul-
ties/dyslexia and their experience of learning during their time in school. 
Bruner (1987, 1990) is a researcher who has written about storytelling as a 
way of understanding how children think. He is a prominent researcher with-
in the area. One primary aim of a narrative approach is to investigate single 
individuals and/or groups of people, for example groups of pupils, about 
their understanding and forming of identity and meaning in their lives 
(Goodson & Sikes, 2001). The symbolic interactionism plays a central role 
when it comes to pupils in need of support and how they perceive them-
selves, specifically their own development and learning. This makes the 
theory utterly interesting. George Herbert Mead is considered to be the 
founder of the theory. As a philosopher he was a pragmatist and as a re-
searcher he was a social psychologist. Hydén (2000) claims that intersubjec-
tivity from a communicative and interactive perspective needs to be seen as 
a dynamic phenomenon, something created in interaction, a co-ordination of 
subjectivities, which enables the participants to both understand and to plan 
the ongoing interaction. Blumer (1969) claims that symbolic interactionism 
is significant for people’s creation and forming of activities when interacting 
with eachother.
   Life history research and its methodology has been developed within a 
frame of concepts in philosophy, theory of science and theory of knowledge 
(Goodson & Numan, 2003); lifehistory as a methodological approach de-
rives from a larger tradition commonly referred to as biographical research. 
This approach is a suitable one to take, as the researcher’s interest is about 
people in a longer time perspective; it is about making the most of what eve-
ry person has to say and about letting the person speak freely (Fejes & 
Thornberg, 2009). Within the area of education, research has been conducted 
using studies of teachers’ and pupils’ life histories (Pérez Prieto, 1992; Ric-
oeur, 1985; Torstensson-Ed, 1997).
   When collecting material for this study, with the purpose of finding an-
swers to the aims and research questions, eight informants were interviewed. 
In general, interviewing is a specific form of dialogue, in which information 
is collected from stories told by the person being interviewed, either in writ-
ing or in a conversation. The researcher then interprets and brings this data 
material together, focusing on analysing the aspects relevant to his or her 
own research interests (Kvale, 2007). Among researchers, narrative inter-
views have been practiced for several years; Swedish researchers commonly 
use this concept. Kåks (2007) has a long experience of using interviews, and 
her opinion is that, in practice, it is difficult to make a distinction between 
qualitative and narrative interviews. 
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In order to find suitable schools for the study, with students in ninth grade, 
four local authorities in central Sweden were contacted. After considering 
the available schools five schools were chosen. The headmasters of the 
schools confirmed that they had passed on the letter of information provided 
to them, to remedial teachers/special pedagogs at each school. The infor-
mation in the letter explained that the target group for the study was pupils 
with reading and writing difficulties. One remedial teacher and three special 
pedagogs responded to this letter, via e-mail, saying that they were interested 
in letting some of their pupils take part in the study. As a next step in the 
process, these pupils were contacted. During the first meeting, the pupils 
were informed that the study would comprise at least two dialogues, the first 
one at the end of year nine and the second one during year one of upper sec-
ondary school. Out of the eight pupils, all agreed to participate on both occa-
sions. They were provided information regarding the ethical rules (Veten-
skapsrådet, 2008). The analysis was carried out from the very start of the 
first interview, in spring 2008, until the end of the second interview, in 
spring 2009/2010. The data process was initiated immediately after each 
interview round and was then put to the side for some time, and as a final 
step, the text material was processed during a period of eighteen months. 
The interview itself, the researcher’s transcription and analysis, as well as 
the written presentation, are all part of what creates the pupil’s life history 
(Pérez Prieto, 2000).
   Anna’s story describes her experiences of not being given the opportunity 
to learn to read during her nine years spent in primary and secondary school. 
After these nine years, during her summer holiday, Anna is diagnosed with 
dyslexia. It is not until the second semester of upper secondary school that 
Anna receives help and support by a special pedagog at the school, who
teaches her how to read and how to understand what she is reading. By the 
end of the first year at upper secondary school, she is able to, for the first 
time in her life, and after almost ten years in school, read almost a whole 
book by herself. The transition from secondary school to upper secondary 
school was never the positive experience she had wished. Although she had 
handed over her diagnosis of dyslexia when starting upper secondary school 
to the school leaders she experienced that the working climate was not well 
structured and not well ordered; there was also no intention of giving her any
help and support. Her choice of program in the upper secondary school was 
very well thought out and she was very keen to start the program. Her own 
opinion was that it should not take ten years of schooling to get the oppor-
tunity to learn to read. Anna tells a descriptive story of having reading diffi-
culties/dyslexia; she also speaks about her experience of teachers’ failure to 
understand her situation. 
   Magnus’ story shows yet another picture of what demands school places 
on pupils with reading and writing difficulties. In his case, problems with 
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letters and difficulties in learning to read and write became clear at an early 
stage. Magnus received help and support as early as in first grade. He was 
diagnosed with dyslexia in the beginning of year five, and was then given 
more specialized help and support by a special pedagog. For Magnus, the 
biggest problem was writing and reading long texts. According to Magnus 
himself, it was not always easy to get access to the different resources that 
should be available for a pupil with dyslexia, such as a computer and/or in-
dividual guidance and instructions by a special pedagog. For Magnus, the 
most difficult time was during his transition from secondary school to upper 
secondary school, as information about his dyslexic problems were not 
passed on properly to the new teachers. Magnus had been promised help and
support, which he was given to a certain extent, in the practical subjects, 
after some time. However, it was not as easy to receive this kind of help in 
the core subjects in school. When deciding what upper secondary school 
programme to select, Magnus chose to go for a programme where he would 
be given the chance to practise his favourite hobby, skiing, while at the same 
time be given the support needed in order for him to be able to manage the 
core subjects. According to him, upper secondary school meant more re-
sponsibility and less help. Magnus has a clear message to deliver: teachers 
need more knowledge about dyslexia and about what kind of help and sup-
portive measures a pupil may be in need of. 
   In his story, Stefan explains his struggle in meeting the school’s demands. 
His severe reading and writing difficulties, as well as his speech impediment, 
were discovered early in primary school. He received help and support in the 
early school years by a special pedagog and a speech therapist. The personal 
treatment Stefan had been given at school, after his diagnosis at the end of 
year five, was characterized by having to claim his right to get help and sup-
port. He had to repeat year eight, in order to improve his marks, so as to have 
a chance to start the upper secondary programme he wanted to attend. Year 
nine was paved by an insecurity concerning not getting a passing grade in 
certain core subjects; it was the special pedagog who helped and understood 
him and who made him go to school. During all ten years at school, Stefan 
had major difficulties to assimilate knowledge and to get a passing grade in 
all school subjects. At the transition from secondary to upper secondary 
school, all documents describing his difficulties had arrived when he started. 
The former special pedagog in secondary school had talked to the special 
pedagog who was to take over the responsibility to provide Stefan with the 
help and support he needed, once he started upper secondary school. Accord-
ing to Stefan, all teachers, both in secondary school and upper secondary 
school need to know more about dyslexia and recognize that there are differ-
ent degrees of difficulty. According to him, all pupils should receive the 
adequate help and support from an early school age, in primary, secondary
and upper secondary school.  
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The eight pupils’ experiences differ when it comes to the time for diagnosis, 
which for several of them meant that the school’s demands were too tough 
already from the beginning. The individual vulnerability of some of the pu-
pils in the study became evident early during the nine years of compulsory 
school; in others this feeling was greater during the first years of upper sec-
ondary school. The perceived feelings were about being overlooked and/or 
offended. The feeling of anxiety and insecurity that the pupils experienced, 
concerned the expectations placed on them by their teachers. All of the pu-
pils demonstrated feelings of exclusion both in secondary school, at the tran-
sition to upper secondary school, as well as during the first year in upper 
secondary school. This feeling of exclusion was not related to not being able 
to read, or to being seen as a slow reader, having problems to articulate or 
writing correct texts. The pupils in the study established different relations 
with a number of people during their years in school. Some of these contacts 
were experienced positively, others abusive. To have important people as 
close relations was important for all of the pupils in the study. These could 
be parents, grandparents, friends, teachers, remedial teachers, special peda-
gogs, et cetera. The people emphasized in particular by the pupils as key 
figures were their mothers, who had continuously taken the responsibility of 
communicating with school leaders, special pedagogs and teachers. In the 
pupils’ stories, meetings are described, such as those concerning other peo-
ple in the school world and the importance of these people for the pupil. 
These meetings were shown to be extremely meaningful for the pupils. In 
secondary school, the special pedagog was the pupils’ favourite, in upper 
secondary school the special pedagog were not mentioned as much. Having 
to fight in order to be approved in all subjects is a continuous struggle for 
pupils with learning difficulties, both in secondary and upper secondary 
school. The aim of the study is to get a deeper understanding of the school’s
demands on pupils with reading and writing problems. The stories of eight 
pupils with difficulties of this kind, demonstrate a good picture of their expe-
rience of their years spent in school. 
   The conclusions drawn from the study were that the help and sup-
port that these pupils received during their nine years of compulsory 
school was different. In two of the eight pupils, their reading and writ-
ing skills were tested during their last semester of year nine. Accord-
ing to the pupils, they all got to decide themselves which upper sec-
ondary programme to choose. Important, when making this decision, 
is that the pupil has a fairly good idea of what he or she wants to do in 
the future. The pupils are given several opportunities in upper second-
ary school, to discover what field of work they might be interested in, 
through organized study events and information pamphlets which they 
are given access to.  This can be of help to them when deciding on 
what school programme to choose, as it could give them an idea of 
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what might be suitable for them. Neither the transition to upper sec-
ondary school, nor the passing on of documents that were to accom-
pany the pupil, worked satisfactorily in any of the cases with the chil-
dren of this study. The mothers of the children in this study, who con-
tacted the upper secondary school, were very proactive, both during 
the time in primary and secondary school, as well as in upper second-
ary school. The first year in upper secondary school was turbulent for 
all eight pupils, with them all struggling to reach the school goals. All 
the pupils in the study expressed a certain anger and frustration after 
their first year in upper secondary school; an anger over not having 
been treated well or shown respect by their teachers and peers. Despite 
this feeling of having been let down, these students all demonstrate a 
strong and determined willpower to not give up and to keep working 
hard. Three main themes that emerged from this study were: learning, 
treatment, and self-image.
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treatment, and self-image.
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Bilaga 2: Informationsbrev till 
förälder/föräldrar och elev

Hej!
Jag heter Elisabeth Ekegren Johansson och är anställd som universi-
tetsadjunkt vid Uppsala universitet. Jag har precis påbörjat en uppsats 
inom området specialpedagogik (jag är själv specialpedagog), där mitt 
forskningsområde är elever med läs- och skrivproblematik/dyslexi. 
Min fokus med studien är att ta reda på hur elever i årskurs nio får 
hjälp och stöd i det dagliga skolarbetet. Jag är också intresserad av vad 
eleven har valt för gymnasieprogram och varför just det programmet 
har valts. Ytterligare en del som skulle bidra till att studien för att får 
en ökad kunskap kring hur elevens skolvardag ser ut, är din medver-
kan som förälder. 
Jag kommer att genomföra studien under maj månad 2008. De ar-
betsmetoder jag kommer att använda mig av är intervjuer, dels med 
elever, dels med de föräldrar som ger sitt samtycke till att medverka i 
studien. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och genomförs på 
skolan (elev), föräldrar intervjun sker via telefonsamtal (ca 10 min.).   
Allt material jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, det 
vill säga inga namn kommer att publiceras (jag kommer endast att 
använda fingerade namn). Det material som spelas in kommer endast 
jag och min handledare att ta del av. 
Om du/ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig. Te-
lefon dagtid universitetet 018-471 24 13 alternativt mobil 070-626 55 
77 (där når du mig säkrast). Det går även bra att ta kontakt med min 
handledare, universitetslektor Anders Garpelin, e-mail
anders.garpelin@did.uu.se

Med vänlig hälsning
Elisabeth Ekegren Johansson
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Jag är tacksam om du/ni fyller i blanketten och därefter lämnar 
den till din mentor på skolan.

Ja, jag som förälder vill delta i en telefonintervju
Namn:…………………………………………………………………

Tfn (samt tid när jag säkrast kan nå dig) 
…………………………………………………………………………

□ Nej. Jag vill inte delta

Ja, jag/vi tillåter att min son/dotter deltar i studien

Elevens-
namn:………………………………………………………………….

□ Nej. Jag vill inte att min son/dotter deltar



123

Bilaga 2: Informationsbrev till 
förälder/föräldrar och elev

Hej!
Jag heter Elisabeth Ekegren Johansson och är anställd som universi-
tetsadjunkt vid Uppsala universitet. Jag har precis påbörjat en uppsats 
inom området specialpedagogik (jag är själv specialpedagog), där mitt 
forskningsområde är elever med läs- och skrivproblematik/dyslexi. 
Min fokus med studien är att ta reda på hur elever i årskurs nio får 
hjälp och stöd i det dagliga skolarbetet. Jag är också intresserad av vad 
eleven har valt för gymnasieprogram och varför just det programmet 
har valts. Ytterligare en del som skulle bidra till att studien för att får 
en ökad kunskap kring hur elevens skolvardag ser ut, är din medver-
kan som förälder. 
Jag kommer att genomföra studien under maj månad 2008. De ar-
betsmetoder jag kommer att använda mig av är intervjuer, dels med 
elever, dels med de föräldrar som ger sitt samtycke till att medverka i 
studien. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och genomförs på 
skolan (elev), föräldrar intervjun sker via telefonsamtal (ca 10 min.).   
Allt material jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, det 
vill säga inga namn kommer att publiceras (jag kommer endast att 
använda fingerade namn). Det material som spelas in kommer endast 
jag och min handledare att ta del av. 
Om du/ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig. Te-
lefon dagtid universitetet 018-471 24 13 alternativt mobil 070-626 55 
77 (där når du mig säkrast). Det går även bra att ta kontakt med min 
handledare, universitetslektor Anders Garpelin, e-mail
anders.garpelin@did.uu.se

Med vänlig hälsning
Elisabeth Ekegren Johansson

124

Jag är tacksam om du/ni fyller i blanketten och därefter lämnar 
den till din mentor på skolan.

Ja, jag som förälder vill delta i en telefonintervju
Namn:…………………………………………………………………

Tfn (samt tid när jag säkrast kan nå dig) 
…………………………………………………………………………

□ Nej. Jag vill inte delta

Ja, jag/vi tillåter att min son/dotter deltar i studien

Elevens-
namn:………………………………………………………………….

□ Nej. Jag vill inte att min son/dotter deltar



125

Bilaga 3: Presentation av studiens 
medverkande

Tre flickor och fem pojkar, Anna, Kalle, Linda, Magnus, Olle, Peter, 

Sofia, Stefan44.

Eleverna presenteras nedan i bokstavsordning:

Anna började grundskolans första klass, i en annan stad än där hon nu 

bor, och där vi träffades vid de två intervjutillfällena. Hon har gått i 

samma skola sedan år två, till och med år nio. Anna bor med sin fa-

milj, mamma, pappa och lillasyster i en mindre stad i Mälardalsreg-

ionen. Problemet är lässvårigheter och hon förstår inte själv varför det 

är så svårt. En test gjordes i slutet av år nio angående hennes lässvå-

righeter. Det är ingen i familjen, eller släktingar som har svårigheter 

med att läsa och skriva. På fritiden umgås hon med sina kompisar, de 

lyssnar på musik och pratar allmänt med varandra.

Kalle gick sina första fem år i en mindre skola i den stad han bor. Det 

var i årskurs fyra hans problem med att lära sig läsa uppdagades. Han 

fick då tillsammans med några andra elever hjälp av en lärare utanför 

klassrummet att läsa och att berätta om den bok de läste. Därefter gick 

han i en grundskola med elever från år sex till år nio. Kalle hade 

längre tid på prov och ibland fick han skriva svaren på datorn från och 

med år sex till och med år nio. Han anser själv att den hjälp han fått 

                             
44 Av etiska skäl är samtliga namn på de personer som intervjuats, och andra personer som 
bidragit, så även namn på orter och skolor i studien fingerade i texten.  I de fall syskon nämnts 
har könet ändrats, från bror till syster, syster till bror.
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har varit tillräcklig. På fritiden cyklar han mest och ser på filmer. Han

bor tillsammans med mamma och pappa och två äldre syskon. Kalle 

har en dyslexidiagnos. 

De första fem åren gick Linda i en grundskola för elever upp till års-

kurs fem. Hon har gått i den skola, där jag träffade henne vid det 

första intervjutillfället sedan sjätte klass och till och med år nio. Hen-

nes problem handlade framförallt om att läsa, och att förstå det hon 

läste samt i viss mån i att skriva, vilket visade sig tidigt i skolan. Linda 

har inte fått något och hjälp under grundskolans nio år. En utredning 

av hennes läs- och skrivsvårigheterna genomfördes i början av år ett 

på gymnasiet. Linda känner inte till om det finns någon i släkten som 

har läs- och skrivsvårigheter. 

Magnus har under de fem första åren gått i en liten byskola i närheten 

av den centralort han bor.  Därefter gick han i en grundskola på cen-

tralorten, där man som elev hade möjlighet att gå fram till och med år 

nio. Hans mamma och bror samt morfar har diagnostiserad dyslexi. 

Dyslexidiagnos fick han själv under år fem i grundskolan. Magnus har 

många kompisar, både i skolan som på fritiden, och så har det varit 

under hela tiden i grundskolan. Det stora fritidsintresset är att åka ski-

dor, och då speciellt längdåkning.

Den första tiden, i de lägre stadierna i grundskolan, gick Olle på en 

mindre skola på orten. I år sex började han i en skola som han sedan 

gick till och med år nio. Hans läs- och skrivproblem upptäcktes i år tre 

och han fick sin dyslexidiagnos i år fem. I de lägre klasserna fick han 

och andra elever hjälp att träna läsning av en extra lärare som kom till 

klassen. Från och med år fem till och med år nio var det specialpeda-

gogen som fanns med som stödperson. Han har två syskon, en yngre 
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på gymnasiet. Linda känner inte till om det finns någon i släkten som 

har läs- och skrivsvårigheter. 

Magnus har under de fem första åren gått i en liten byskola i närheten 

av den centralort han bor.  Därefter gick han i en grundskola på cen-

tralorten, där man som elev hade möjlighet att gå fram till och med år 

nio. Hans mamma och bror samt morfar har diagnostiserad dyslexi. 

Dyslexidiagnos fick han själv under år fem i grundskolan. Magnus har 

många kompisar, både i skolan som på fritiden, och så har det varit 

under hela tiden i grundskolan. Det stora fritidsintresset är att åka ski-

dor, och då speciellt längdåkning.

Den första tiden, i de lägre stadierna i grundskolan, gick Olle på en 

mindre skola på orten. I år sex började han i en skola som han sedan 

gick till och med år nio. Hans läs- och skrivproblem upptäcktes i år tre 

och han fick sin dyslexidiagnos i år fem. I de lägre klasserna fick han 

och andra elever hjälp att träna läsning av en extra lärare som kom till 

klassen. Från och med år fem till och med år nio var det specialpeda-

gogen som fanns med som stödperson. Han har två syskon, en yngre 
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bror och en äldre syster. Kompisar har han både i skolan som hemma, 

flera stycken. Olle tror inte att det finns någon med läs- och skrivårig-

heter i släkten, det är inget han har hört talas om i allafall.  

Under de första fem åren i skolan gick Peter i en mindre skola utanför 

centralorten. Där upptäcktes hans läs- och skrivproblemen i år fyra. 

Han fick då gå till en speciallärare på skolan, från början med att träna 

mattetal. Från och med år sex och fram till år nio gick han i en större 

skola i den närliggande staden. I år sju började han gå till specialpeda-

gogen på skolan. Han menar själv att han hade behövt specialpedago-

gens stöd redan i år sex med att läsa och att förstå det han läste. Det 

finns kompisar både i skolan som hemma, och på fritiden spelar han 

fotboll och sitter mycket vid datorn. Peter har en dyslexidiagnos, han 

har två syskon och hans äldsta bror hade problem med det engelska 

språket när han gick i grundskolan. 

Sofia bor på en centralort några mil från en större stad.  Det är samma 

skola som har gällt under hela grundskolan. Skolans upptagningsom-

råde gäller elever från år ett i grundskolan och till och med år nio. Hon 

fick sin dyslexidiagnos då hon gick i årskurs fem. Hon bor tillsam-

mans med sin mamma och pappa, en äldre syster och en yngre bror. 

Ingen i den övriga familjen har läs- och skrivsvårigheter. Hennes mor-

far hade svårigheter med att lära sig läsa och skriva i skolan, men hans 

svårigheter blev aldrig utredda.

Stefan har gått i samma skola under hela grundskolan, från F- klass till 

och med år nio på en ort några mil från en större stad. Han bor med 

sin mamma, pappa och två yngre syskon. Ingen av hans syskon har 

svårigheter med att läsa och skriva, däremot har hans pappa och farfar 

haft svårt med att läsa och att stava. Hans problem upptäcktes av hans
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mamma och pappa då han var liten. Dyslexidiagnosen fick Stefan i 

årskurs fem. Kamrater har han många, både på fritiden som i skolan.



127

bror och en äldre syster. Kompisar har han både i skolan som hemma, 

flera stycken. Olle tror inte att det finns någon med läs- och skrivårig-

heter i släkten, det är inget han har hört talas om i allafall.  

Under de första fem åren i skolan gick Peter i en mindre skola utanför 

centralorten. Där upptäcktes hans läs- och skrivproblemen i år fyra. 

Han fick då gå till en speciallärare på skolan, från början med att träna 

mattetal. Från och med år sex och fram till år nio gick han i en större 

skola i den närliggande staden. I år sju började han gå till specialpeda-

gogen på skolan. Han menar själv att han hade behövt specialpedago-

gens stöd redan i år sex med att läsa och att förstå det han läste. Det 

finns kompisar både i skolan som hemma, och på fritiden spelar han 

fotboll och sitter mycket vid datorn. Peter har en dyslexidiagnos, han 

har två syskon och hans äldsta bror hade problem med det engelska 

språket när han gick i grundskolan. 

Sofia bor på en centralort några mil från en större stad.  Det är samma 

skola som har gällt under hela grundskolan. Skolans upptagningsom-

råde gäller elever från år ett i grundskolan och till och med år nio. Hon 

fick sin dyslexidiagnos då hon gick i årskurs fem. Hon bor tillsam-

mans med sin mamma och pappa, en äldre syster och en yngre bror. 

Ingen i den övriga familjen har läs- och skrivsvårigheter. Hennes mor-

far hade svårigheter med att lära sig läsa och skriva i skolan, men hans 

svårigheter blev aldrig utredda.

Stefan har gått i samma skola under hela grundskolan, från F- klass till 

och med år nio på en ort några mil från en större stad. Han bor med 

sin mamma, pappa och två yngre syskon. Ingen av hans syskon har 

svårigheter med att läsa och skriva, däremot har hans pappa och farfar 

haft svårt med att läsa och att stava. Hans problem upptäcktes av hans

128

mamma och pappa då han var liten. Dyslexidiagnosen fick Stefan i 

årskurs fem. Kamrater har han många, både på fritiden som i skolan.



129

Bilaga 4: Sammanställning av intervju 1, 2

Nedan följer en sammanställning av studiens medverkande, de inter-

vjuer som genomfördes och den skola eleven gick vid den första in-

tervjun (Grundskolan). Dessutom är respektive tid inlagd för de båda 

(en elev tre) genomförda intervjuerna.
Elev Vårterminen 

2008
Vårterminen 
2009

Vårterminen 
2010

Skola Tid
Intervju
1

Tid
Intervju
2

Tid
Intervju
3

Anna Intervju 1 Intervju 2 3 65 min 65 min

Kalle Intervju 1 Intervju 2 1 60 min 60 min

Linda Intervju 1 Intervju 2 3 60 min 60 min

Magnus Intervju 1 Intervju 2 2 60 min 60 min

Olle Intervju 1 Intervju 2 1 60 min 60 min

Peter Intervju 1 Intervju 2 1 60 min 60 min

Sofia Intervju 1 Intervju 2 2 65 min 65 min

Stefan 45 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 2 65 min 65 min 65 min

Figur 1. Sammanställning av studiens insamlade empiri.

                             
45 Stefan är den elev som valde att gå om det åttonde skolåret och som har intervjuats tre 
gånger.
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Bilaga 5: Studiens tema

Med utgångspunkt från studiens syfte, framträder tre teman. De tre 

teman som slutligen kom att stå i fokus var, lärande - bemötande -

självbild. Se nedan:

Figur 2. Studiens tema tagna utifrån elevernas berättelser och hur de marke-

rats.

Tema lärande innefattar hur eleverna gav uttryck för hur de gick till-

väga för att lära sig. Det sker utifrån elevens olika förutsättningar samt 

Elevernas utsagor Elevens berättade innehåll, 
vilket inkluderar hur detta 
görs och hur dess innehåll 
anges 

Tema

Elevens tal om att läsa, 
skriva, hjälp och stöd.  
Ett steg i taget.

Öppenhet/slutenhet om läs-
och skrivsvårigheter och 
släktskap.
Studieteknik, och strategier 
för lärande.
Andra personers betydelse 
för lärande.

Lärande 

Elevens tal om posi-
tiva/negativa kontakter, 
lärarens okunskap, non-
chalans. Delaktig-
het/utanförskap.

Specialpedagogen en viktig 
personalgrupp i skolan.
Lärarna börjar äntligen fatta, 
eller tvärtom.

Bemötande 

Elevens tal om styrka, 
sorg, oro, ilska.  Mål-
medvetenhet

Jag och dom – betraktelser.
Jag kan om jag vill.

Självbild 
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det stöd och den hjälp som gavs av skolans personal, något som hade 

genomförts på olika sätt och ibland inte alls. I vissa fall fanns stöd via 

kompisar i skolan men i de flesta fall fanns hjälp och stöd i hemmet. 

Tema bemötande beskriver hur eleverna ansåg sig vara delaktiga al-

ternativt känna sig utanför i skolan. Det fanns i det eleverna berättade 

ett viktigt budskap som handlade om vad delaktighet kontra utanför-

skap stod för. Eleverna visste tydligt vilken yrkeskategori det var som 

hade kunskap om dyslexi, det vill säga specialpedagogen, och vilka 

lärare som inte hade det. Tema självbild handlar om det egna självet 

och framtiden. Det handlar om det eleverna upplevde i att inte kunna 

läsa, eller att inte kunna läsa och skriva lika snabbt som övriga klass-

kamrater. Eleverna återkom ofta om det utanförskap samt den oro och 

ilska de kände.
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